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شوی ریز درد لگدکوب می در برگ  

شوی تر از چوب می سروی، ولی تکیده  

    

 با گیسوان سربی و آن چهرۀ صبور

شوی داری شبیه حضرت ایوب می  

 

شود پرپر نمیلبخند بر لبان تو   

شوی از موج درد، گرچه پرآشوب می  

 

 قانون عشق سوختن است و به قدر درد

شوی محبوب آستانۀ محبوب می  

 

 مانند آفتاب دلم سخت روشن است

شوی ام؛ به خدا خوب می من خواب دیده ! 
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:اعالم همه نوع و گونه برائت  

زاد از یک ماجرای ...این داستان 
 
با پایانی  ...که  بنا به سلیقه نویسنده می باشد واقعینیمه برداشتی ا

مد  ررشته تحریر دبه .. متفاوت
 
..ه استا  

باشند و هر گونه تشابه اسمی و وصفی، کاماًل و شدیدًا تصادفی  داستان خیالی می های  تمام شخصیت
.باشد می  

 

 

 فصل اول:
رو پاهام بند ...از شدت دلتنگی و بی قراریدر حالی که ..بعد از گذشت  چهل  روز پر از درد و عذاب

. نای ایستادن نداشتمنبودم و   

 که برای عرض تسلیت بهم نزدیک میشدن به سختی اطرافیانم  به نجواها و پچ پچ های  دم گوشی 

. تا نشون بدم قدردان اومدن همه اشون هستم می دادم فرا  گوش...  

بهم می شد...نبودن و فقط از سر  تکلیف و وظیفه فامیل بودن قدردان محبتهایی که واقعی   

ی یک ازکسان کمک و مدد هیچ احتیاج به .. می دادم که نشون ...تا اخر مراسم باید سرپا می موندم و  

ندارم   ...که اومده بودن   

شده دار خودبشدت ... برام دل نسوزونن ...برای لحظاتی کوتاه ...بی کسیسر از  تا هیچ کدومشون  

یک محبتها و دلداریهای ..اور داشتمچرا که ب..و نمی خواستم کسی از سر ترحم بهم نزدیک بشه..بودم 

نخواهد بود دردهای من بخش  هرگز التیام ...اشون ساعته و چند روزه  
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پشت سر و حدیثی  و حرفبرگزار بشه  ترم که مراسم به خوبی هر چه تمام تمام تالشم رو هم کرده بود

حرف و حدیث هایی که با وجود تمام زحمات و تالشهام باز به لطف افراد بی ...زده نشهپدر و خانواده ام 

 مالحظه و بی فکر به گوشم می رسید

مدام منکر  ....مرگشو باور کنم که  ی تونستم نمای اول هروز...نبود مساعد به هیچ عنوان حال روحیم 

زیرو رو می کردمنبه های خونه رو سوتمام سوراخ  ...دنبالشهمین منظور به و به  ش میشدم   

 

برای قایم شدن به  هاشون اشنا بودیم و خوب می دونستگی بادقیقا همونجاهایی که از دوران بچ

پناه می برم  شکجاها  

جودم زبونه می و در تمام وصف کم کم خشمی غیر قابل ...عاجز می شدم تو  پیدا کردنشکه و وقتی 

 جونمو بگیره تا اون حتی می خواستم خدا همه چیمو از جمله ...بیادسر من  هااین بال که چرا باید کشید

برگردهبه پیشم دوباره  بتونه   

که ..کردم به مقصر کردن خودم می شروع ..چنین چیزی شدنی نیست  عقلم فریاد می زدکه اما وقتی .

مانع مرگش بشممی تونستم من حتما .؟..کم گذاشتمبراش چرا .؟.چرا اینطور شد  

و ازش خالصی پیدا چطور باید از شدتش بکاهم  نمی دونستمبودم که  شده شدیدی دچار غم و اندوه

 کنم

یکی از این ..این ترسها رو  نداشتم... که پیش از اون  می شدم های عجیب و غریبی دچار ترس...گاها..

ترس از بی کسی و تنها موندن بود..ترسها   

جز پذیریش این  ای  می کردم و هر بار به این نتیجه می رسیدم که چاره  چه باید پساز این  اینکهاز ترس 

....بودمشده من باهاش دست به گریبان  بتی که اتفاق افتاده بود و یمص..ندارممصیبت   

سردی خاک هم داشت کم گویی ...بعد از چهل روز که این مصیبت و غم برای همه عادی شده بودو حاال 

ادمهایی که داشتن همه چی رو  می شدم یکی از اون همهذاشت و داشتم  من می یکم اثرشو رو

 فراموش می کردن

اونم با ...م بشن نده بودن تا بتونن تسالی خاطرورم پروهر چند تمام اینها افکاری بود که دیگرون توی ذهن

م تفراموش کردن پدری که دیگه نداش  

که همه  ییاز اینجا..می شدبیشتر از قبل از اینجا به بعد  برای من غم و مشکل ماجرا چون مطمئن بودم 

با مسئولیتهایی ..زندگیشون و من تنها می موندم با جای خالی کسی که دیگه نبود ن سر خونه می رفت

 که یهویی سرم آوار شده بودن

و غم زده سرمو به شیشه ماشین تکیه داده بودم و به این فکر می کردم که بعد ... خونه بودیم به نزدیک 

گذرونده بودیم ..هر چند چهل روز گذشته بود و زندگی رو به هزار مصیبت گذرونده بودیم...این چی میشهاز 

بود...این حادثه ما رو از پادر اورده...و بروز نداده بودیم که تا چه حد   
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 چون یه خواهر..تنها کسی بود که در تمام این مدت....اما به ظاهر بی خیال .راحله با چهره ای خسته

....با حضورش اونطور که می خواستن عذاب بدن..سختیها ..که  هوامو داشت و نذاشته بود  

 

در سکوت گریه کردن و اکتفا کردن به قطرات اشکی که بدون هق هق از گوشه چشمام سرازیر می 

که طوری ..بهم فشار بیاره بدتر از قبل  تشدید بشه و که سردرد این چند روزم ..باعث شده بود..شدن 

 خواب  هم نتونه ارومش کنه 

که بسته قرصی  ... توی بغلم   کیف داخلو از شیشه جدا کردم و از سرم..اروم باز کردم  رو  مچشمها..

:نیم نگاهی بهم انداخت ی چشم  از گوشه...در اوردم کنارم بود رو در این روزا مدام   

..به اون معده ات رحم کن-  

:چشمام درست باز نمی شدن  

؟ری اب کجاستبط-  

 

:صندلی عقب گفت ا اشاره به ینه بآاز   

صندلی عقب-  

 

و بین لبهام گذاشتم وبطری اب رو یک ر قرص  ...برگشتم و بطری اب روبرداشتم....ابروهامو کمی باال دادم

:س سر کشیدم که ازم پرسیدفن  

؟برای شامم می مونن-  

:و حین بستن در بطری گفتم مگرفت رو دور لبهام  به  ریخته شده اب های از  موندهمقدار  با پشت دست  

...میموندن از بیرون غذا می گیر ...حاال اگر چند نفر از فامیالی نزدیک...خودت که بهتر می دونی ...نه-  

:گفتبا ابرویی باال  رفته انداخت و  وش پیش ر ی ها نگاهی به ماشین  

نزدیک  ماقوا..مچیه؟فکر می کرد ...در خونه اتون دم ..اونم این همه ادم ..نپس اومد...اگه نمی مونن -

کمنیبیشتر از یه  ولی اینا خیلی ....نیم ساعتی میان و میرن یه برای  

..و جلوی در خونه خیره شدم... منگاهم رو از بطری گرفتم و به رو به رو..با شنیدن حرفاش  
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حال پارک کردن ماشین ها و پیاده در   ...رفتن ماکثر اقوام و یا حتی آشناهای نزدیکی که فکر می کرد

...شدن ازشون بودن  

بعد ...پیاده شدم سردرگم...ه امو با زبون تر کردم و به محض توقف کامل ماشین لبهای خشک شد

...از من ساخته نبود..ازشلوغی بهشت زهرا تحمل این یکی   

 

 

پر  رو در خونه بازه و بوی غذا همه جا ..با رنگ و رویی زرد و بی حال  جلو رفتم که درکمال تعجب دیدم

کشیده شدم  ...به سمت در...متعجببا چهره ای  ...گنگ ...کرده  

از کنارم می گذشتن و به داخل خونه می رفتن و در این میون بعضی ..اقوام و اشنایان بی خبر از هر کجا

..بار دیگه باهم ابراز همدردی می کردن...ها با گفتن عرض تسلیت مجدد  

هر ..رو به روم  ی چی می گن چرا که دیدن صحنه که  ما اصال  صداهاشونو نمی شنیدم و نمی فهمیدما

...قرار می داد عموم در معرض دید.بیش از پیش ..روی  پیشونیم...خطوط اخم و عصبانیت رو..لحظه  

 به پاهام قدرت بیشتری  دادم و جلو تر رفتم

به منصور دست می دادن و با در اغوش ...بود اونام تعجب کردنبا اینکه معلوم ...بعضی از بزرگای فامیل 

...بهش تسلیت می گفتن...کشیدنش توی بغلشون  

 

قبل از ...با گذشتن از آستانه در حیاط  و رسیدن  بهم ...که یکی از اقوام دور ...بی حرکت سرجام ایستادم

:با لحنی زننده و پر از تمسخری گفت..اینکه از کنارم رد بشه  

فهمید پدرشو خاک کردن... ا روشکر که بالخره بعد از چهل روزخد-  

چونه ام سخت و ...اومدن ناگهانیش تمام زحماتم رو به باد داده بود با حضور و...چهل روز ابرو داری  بعد از

...ام از شدت خشم بهم ساییده شدنهفکم  منقبض شد و دندون  

ن و ترسیده بیرون اومد و بهم چشم دوختنگرا..مرتضی که زودتر از من داخل خونه رفته بود  

ه میشن که راحله اذان رو گفته بودن  و تازه فهمیده بودم که همه دارن برای شام امادخیلی وقت بود که 

:و توی یه قدمیم ایستاد...اومد  م تند از پشت سر  

اینجا چه خبره؟-  

م افتادباز و بسته کردم که نگاه منصور به ...پلکهامو برای چندین بار   
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:راحله بیشتر بهم نزدیک شد و دستشو روی شونه ام گذاشت   

اروم باش...االن وقتش نیست -  

..روی شونه ام بیشتر شد  ...فشار انگشتای دستش  

 

و لعابی  ز کرده و ترسیده همونجا جلوی در ایستاده بود که با دیدن داخل خونه و سفره پر رنگمرتضی ک

رونه ...به سمت خونه...بی توجه به نگاه های منصور و هشدارهای راحله....شده بودکه برای شام پهن 

..شدم  

سعیده با روی باز با دیس پلویی که در ...که نباید پهن می شدبودن  ی همه در حال نشستن پای سفره

 دست داشت از داخل  اشپرخونه در اومد 

...اش   افتادرایش کرده ای درشت و  آبه چشم...  نگاه یاغی و خشمگینم  

ایستادم که منصور همراه چند نفر دیگه داخل اومد و با  ...پهن شده روی زمینی نزدیک به سفره .... 

شینننتعارف به همه اشون خواست تا غذا سرد نشده سر سفره ب  

ایستاده بودن که قبل از اینکه کسی دستی به غذاها  ببره با راحله و مرتضی نگران و ترسیده تو راهرو  

:رایش غلیظش پرسیدمل شده ای  خیره به سعیده با اون آصدای کنتر  

این غذای کیه ؟-  

با صورتی رنگ به رنگ  هسعید... چشم دوختن ...نگاه پر از خشمم ها کنده شد و به انگاه همه از غذ

:لبخند کم رنگ و بی جونی زد.. شده  

  تا غذا از دهن نیفتاده..بیاید..همه یه ساعتی هست که اومدن...غذا سرد میشه...قربونت بشم-

:تکرار کردمعلنا من و سوالم رو نادیده گرفت که باز سوالم رو ..با گذاشتن دیس پلو سر سفره   

پرسیدم شام امشب پای کیه؟--  

:فتسعیده زبون به دهن گرفت که منصور اخم کرده بهم نزدیک شد و گ  

بشین سر سفره..دم مسخره ما نیستنمر..االن وقت این مسخره بازیا نیست-  

: بدون اینکه بهش نگاه کنم....با کنترل خودم  

نشنیدید چی گفتم؟-  
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:تعجب دیده میشد بهت و  در نگاه همه  

این شام مال کیه که امشب تو خونه بابام پهن شده؟-  

 

با صدایی پایینی ..لبش رو به دندون گرفت و ی گوشهمنصور چشماشو با عصبانیت  روی هم گذاشت و 

:گفت  

من-  

حق به جانب بهم خیره شده ...چرخوندم و به سمتش متمایل شدم بالخره  با ابروهایی باال رفته سرمو 

:بود که ازش پرسیدم  

تو ؟-  

به سفره رو دور زد و خواست ...برای پا درمیونی ..شرایط اصال خوب نیست..سعیده که فهمیده بود

:سمتمون بیاد که با پوزخند خیره به چشمای منصور گفتم  

راضی به این ...خانمت رو به زحمت انداختی ..زحمت کشیدی ..برادر جانشاخ غولو شکستی ...نه بابا-

بابا رو حسابی شرمنده خودت و زنت کردی ...اونم بعد چهل روز ..همه  زحمتت نبودیم   

هر دوشون پرید صورت رنگ  

:با لحن ارومی رو به من گفتم... با دیدن وضعیت موجود ....ناصر دایی ی کردن که همه به ما نگاه م  

گشنه اینطور خوب نیست ... سفره برکت داره..سرپان و تا سر خاکم اومدن مردم از بعد از ظهر تا حاال -

جان داییداریم  شوننگه  

:شرمنده سرشو پایین انداخت که منصور گفت..دادم که از طرز نگاهم دایینگاهمو به   

...رو ریزی نکناب-  

:خنده ام گرفت  

من ابرو ریزی نکنم؟-  

:طاقت نیورد  

دیگه شورشو در اوردی -  

:سعیده به دفاع از همسرش پشتش در اومد و گفت  

...زشته بخدا-  

 



 

 
 

 
 

9 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم                  فصل اول  
 

 

:نگاه پر از کینه امو بهش دادم و گفتم  

تو هیچی درباره زشت و خوب بودن نگو  سعیده جان-  

 

:هر دو شون بود که سعیده لب زد و گفت نگاهم روی..همه لحظه ای ساکت شدن  

بدی می کنه؟ نکنه داره کار...ابروی باباتو داره حفظ می کنه.؟..به جای تشکر کردنته-  

 

 

اخه ...جریحه دارم می کرد..در این مدت چنان فشاری روم بود که شنیدن حرفای صدمن یه غاز سعیده

اونم بعد از این همه مدت..بودن مونده بودم با چه رویی هر دوشون دست به این کار زده  

:سرمو باال و پایین کردم و گفتم  

داره کار بدی می کنه...اره زن داداش -  

از جانب که فقط منتظر یک اشاره ..بی توجه به ادمای دوروبرمون...راقشون طمطو با نگاهی به سفره پر 

به زیبایی هر  ی کها ت با گرفتن گوشه ای از  سفرهنیبا عصبا  خم شدم و...غذاها بودن برای خوردن  .من

همه وسایل چیده شده روش رو ..با کشیدنش به سمت خودم.در یک حرکت ..چه تمام چیده شده بود

  زیرو رو کردم

..یا روی سفره و فرش سرازیر شدن  وکج شدن   ...تمام ظرفها و لیوانهای چیده شده با حرکت من   

له گرفتن که چیزی روشون نریزهاز سفره فاص خیلی سریع به گونه ای که همه   

تمام صورت منصور رو فرا گرفت  اخمچشمای سعیده از شدت شوک گشاد شد و   

قطره اشکی از گوشه چشم ...راحله و مرتضی بی حرکت بهم خیره شده بودن و صداشون در نمی اومد

 به پایین فرو  افتادم

:برگشتم و خیره توی چشمای پر از خون منصور گفتم   

برگرد همونجایی که تا حاال با زنت ..سفره شامتو نخواستیم....جمع کن این ابروی به ظاهر رنگا رنگتو -

و منت این شامها رو دیگه سر ما نذار ...بودی   

 

:گفتبا نگاهی به منصور که در مقابلم با خشم سکوت کرده بود ...سعیده کفری از دستم  
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...خجالت اوره-  

 

 

:رو به منصور ادامه داد و با لحن زننده ای  

 

بابات برای..بیا اینم از مراسم اومدن-  

 

:بهش گفتم اشاره به  در خروجی با عصبانیت برگشتم و با حرکت دست با   

...اشتباه اومدی خانم......بسالمت-  

:لب زدم..و با نگاهی به سر و تا پاش  که اصال مناسب این مراسم نبود  

...ببرتت همونجا ...به شوهرت بگو ..خانمعروسی چندتا کوچه باالتره -  

گرفتن نگاه .. با شرم از صورت تازه اصالح شده و ارایش کردش همه   

 

...شد و گلگون قرمز ...صورت هر دو شون  

به سمت در ...و برای رفتن...سری تکون داد...ناصر که خیلی وقت بود از پای سفره بلند شده بود دایی

راحله و مرتضی کنار رفتن که ...تبعیت اون بلند شدن که برن پیروی و  بقیه هم به...خروجی راه افتاد

:منصور عصبانی قدمی بهم نزدیک شد و گفت  

بی ابرویی برای بابا..؟همینو می خواستی -  

:پوزخند روی لبام نشست   

و ابرو داری نبودن چهل روزت رو جبران کنی ..حاال می خوای بایه شام ...دی تو با کارات بابا  رو بی ابرو کر-

ی ما دستت برای همه ...قلمبه کنی..دن رگ گر..با یه غذا دادن  ..الزم نیست...نه برادر من ...؟.کنی 

...روه  

بنده خدا چشماش به این در خشک شد ...یه توک پا تا سر خاک می اومدی ...تو و زنت شرف داشتی 

هی زنت پز شام ..حاالبیا هی سفره بنداز...بعد جون بده ...پسرش بیاد باالسرشالاقل .که قبل از مردنش 

ا خیرش خد..که مردم فقط بگن پسرش شام چهلمش داد....که چی ؟که هیچی ...شوهرش رو بده

با یه شام خیلی به سختی افتاد...بده  

 لبهاش روی هم گذاشت و با کینه بهم چشم دوخت 
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 خودشم می دونست حرفی برای زدن نداره وگرنه ادمی نبود که در برابر حرفام سکوت کنه

 

 

:برداشت و به سمت منصور اومد کیفشو با عصبانیت از روی مبل .....سعیده  

بی خودی خودتو کوچیک کردی ...نگفتم اینا لیاقت ندارن-  

خودش می دونست دارم با ...با تاسف بهش چشم دوختم و برای اخرین بار نگاهم رو به منصور دادم

 نگاهم چی بهش می گم

 

 

جیبش بند ...برده زن و مادر زنششده بود ...از سر بی عرضه بودن و طماع بودن...دلم براش می سوخت

برای همین نه می تونست ..بودا هاون هر چی داشت و نداشت از پول و سرمایه ی ...اونا بود جیب پول

...گالیه کنه...کاری کنی و نه از برخوردام  

 سفره امشبم از هزینه اونا بود نه جیب خودش که دلم خوش باشه که برادرم الاقل کاری برای پدرم کرده 

:انداخت و خطاب به منصور گفتروی شونه اش ...ده بند کیفش رو یعس  

بریم-  

بدون ...با اون نگاه های براشفته اش ...خیلی ناراحت بودم..از اینکه برادر بزرگم این طور جلوم تحقیر بشه

 حرفی سرشو پایین انداخت و چرخید که به سمت در بره

ی همین قبل از برا...باید کاری می کرد..برای حفظ ابروش پیش زنشم که شده بود...اما می شناختمش 

:اینکه از در خارج بشه برگشت و بهم گفت  

 

ت میامثوراانحصار هفته آینده  برای همه کارای -  

حرفی برای زدن داشته ..جلوی زنش ..مشخص بود حاال که می تونست به واسطه مال مونده از پدرم

تنها مامن من و  می افته به جون همین چند وجب خونه که..قبل از سال ...و خودی نشون بده باشه

 مرتضی بود

 چشمای سعیده برق زد و مرتضی نگران بهم چشم دوخت

معلوم بود که دیگه به ..کسی که به پدر خودش رحم نکرده بود...بغض کرده بودم..رومو از هر دوشون گرفتم

....من و برادرش هم رحم نمی کنه  
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 ایستاده باال سر  سفری که همه چیشو به..راحله بهم نزدیک شد... ونبعد از رفتنش... چند دقیقه بعد

ماتم زده به نقطه ای نا معلوم خیره شده بودم...هم ریخته بودم  

 

 

و پاشای روی  بی حرف جلو اومد و مشغول جمع کردن ریخت..مرتضی که بچه بود و فقط امیدش من بودم

به کمکش رفت..که دید فعال قصد حرف زدن ندارم راحله هم..زمین شد  

چونه ام داشت می لرزید..از شدت بغض  

 ازم نگاهشو به سمتم رونه کرد و مظلومانه..با تکه های مونده توی دستش ..مرتضی با ترس و غصه 

:پرسید  

باید از اینجا بریم؟-  

 

امکان ..به واسطه زنی که صبح تا شب دم گوشش حرف می زد..منصور ..جواب سوالش خیلی سخت بود

چه بسا که من نسبت به مرتضی و منصور  ...بذاره راحت حداقل تا یه سال توی این خونه بمونیمنداشت 

 سهم کمتری هم داشتم 

 شده نشستم و با چشمایی که توشون پر از اشک رو پاهام مقابلش...جوابی برای دادن نداشتم

:بدون اینکه نگاهش کنم گفتم...بود  

برو اون دستمال رو ازتو اشپزخونه بیار-  

سرشو  تکون داد و با بغض بلند شد و توی اشپزخونه رفت  ....و سرگردون  ناراحت.ناچار به  

 

 

*** 
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:فصل دوم  
 

نگاهی به .. کشیدم   در اومده از زیر مقنعه ام ییخرمالبه های مقنعه  و موهای مقابل آینه دستی به 

آهسته ...این اشفتگیا خیلی تو ذوق می زد...سفیدی صورتم با وجود..چهره زردآلود  و بی حالم انداختم

با بیرون اومدن  دستمو بلند کردم و سر انگشتانم رو به زیر چشمام و گودی افتاده زیر شون کشیدم  که 

لبخند زدمبهش  ظاهر شاد  ا صورتی به و پایین اوردم و بر سریع دستم..مرتضی از تو اتاقش   

به ...خودش فرو رفته بود و زیاد حرف نمی زدتنهایی تو الک بدجوری حرفای منصور شنیدن از دیشب و بعد 

...سمتم اومد  

شو انی هو همزمان کتو...بده   کوتاهش جوابم رو با لبخند...سعی کرد هر چند بی رمق با دیدن لبخندم 

:دارهبر  

؟..دیر میای  -  

بستن بنداش  و حاال خودشو با بود هپا کرد کتونی هاشو...انداختم کیفم رو برداشتم و نگاهی به داخلش

آهسته بلند شد  که  به کارو کردارش چشم  دوختم...سرگرم کرده بود  

بهش ...قادر نبودم در این شرایط که خودمم حال درستی نداشتم...هر دو مقابل هم ایستاده بودیم ..

...دلداری بدم و ارومش کنم  

ادم تو داری بودم که قدرت زیادی برای ارامش دادن و ...مخوب میشه گفت از بچگی هم همین طوری بود

....منداشت اطرافیانم رواروم کردن   

مرتضی که ...محک بزنم خودمو بتونم در چنین شرایطی شایدم زیاد تو موقعیتش قرار نگرفته بودم که .

و درد و  بزنه باهم حرفی  که  می اومد کمتر پیش ...پسر بود و به خاطر فاصله سنی که از هم داشتیم

: کنه دل   

یکم ...بودیمبابا درگیر مراسم یکی در میون رفتم و بعدشم که ..این چند وقته..اره تا بعد از ظهر درگیرم-

...کارام بهم ریخته  

اگرم بیرون رفتی ....اومدنیم شام از بیرون می گیرم...گرمش کن بخور...ناهارت تو یخچاله..اومدی که ظهر 

...خونهشب زودتر بیا ..  

:بهم خیره شد و ازم پرسید....لحظه ای بی حرف  

از دست داداش منصور ناراحتی ؟-  
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:با باال دادن ابروهام گفتماهی کشیدم  و   

من  ....تو سهم داری...خونه بیرون کنهاین همین طور الکی نیست که ما رو از ...تو به این چیزا فکر نکن-

منم یه چیزایی حالیمه  ...هونقدر که اون حالیشهم...که نیست بعدشم به حرف...سهم دارم  

 

 

:لحظه ای بهم خیره شد و مثل مردای بزرگ گفت  

خونه رو می فروشه..بخاطر سهمش که شده باشه-  

:اب دهنمو قورت دادم  

 

ردم که بذارم  بیرون بمونیم؟مگه من م  ...خوب بفروشه-  

 

:اوردم بیرونازش تومنی  01اس سه تا اسکن  دست تو کیف پولم کردم و   

...این پیشت باشه...بیا -  

دست بلند کرد و با گرفتن ...با کمی تعلل و خجالت ..با اینکه دلش نمی خواست اما چون چیزی نداشت

...از کنارم رد شد و رفت... کم جون یه خداحافظی  نبا گفت...پول   

 

یکی از روی ..غمگین ...رتضیبا رفتن م...ا اولشهو می دونستم تازه این روزای سختی پیش رومون  بود

...صورتمو با دستام پوشندمو ...نشستم  ..نا امیدخسته و...مبالیی که در نزدیکیم قرار داشت  

دیگه شور و حال ..ن سنش چرا که جز من کس دیگه ای رو نداشت و با ای...شده بودم تنها امید مرتضی

بی گناه افتاده بود وسط اتیشی که ...دلم برای اونم می سوخت..چه شر و شیطون رو نداشتیه پسر ب

یشتر از قبل شعله ورش می کردمنصور داشت ب  

 

**** 
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ده رسونده بودم و حاال خودمو به دانشک...با اینکه تمایلی نداشتم اما به ناچار ...و دلم مرده...خسته

باال می رفتم شاز پله ها و از سر اجبار  کندیبه ...داشتم  

به روی  جونیلبخند کم ...با دیدن راحله که سرحال داشت اماده میشد...قبل از ورود به سالن اصلی

:پاهاشو به سمتم تند کرد ..یدتا منو د..حالمو خوب می کرد..دیدن چهره شادش.. لبهام نقش بست  

امروزم بیای که فکر نمی کردم...سالم-  

:کیفمو تو دستم جا به جا کردم و گفتم  

 

؟...ی ریداری م-  

بگم که اومدی  منم به دکتر صدیقی...وض کن و بیا توام زود برو لباساتو ع..اره-  

 سرمو تکون دادم و رفتم که لباسمو عوض کنم

 

ماسک به ...راحله رو با نگاهم جستجو کردم...شدم سالنمد بودن که وارد بعضی از بچه ها در رفت و ا

با قدمهای شل ...با پیدا کردن دکتر...اشاره کرد به دکتر صدیقی... با نگاه خندون و حرکت ابروهاش...دهن 

به سمتش رفتم و اهسته ای   

:و گفتوابم رو داد جونگاهشو باال اورد ..باال سر یکی از مریضا بود که با سالمم  

می تونی دیگه؟...همونی که اون خانم مسن روشه...برو  سر یونیت رو به رویی -  

 با وجود سن باال از اساتید محبوب دانشکده بود که.. دکتر صدیقی...یین کردمن باال و پاسرمو مطمئ

طرفدار داشت برای خودش کلی...  

بود  ماز خوش اقبالی...ز همه نظر حمایتشون می کردانم بخاطر توجهاتی که  به دانشجوهاش داشت و وا

داشت ام که منم از دانشجوهاش بودم و از این نظر هوای منم رو با توجه به شرایط پیش اومده  

:راهنماییم می کرد...بدون سرزنش و یا لحن زننده ای .و آگاه بودن از وضعیتم ...با درک باال....از این رو  

....منم میام بهت سر می زنم...برو مشغول شو -  

چشم-  

و  با لبخندی ضمن نشستن روی تابوره با ...وی یونیت دراز کشبده بود نزدیک شدمبه خانم پیری که ر

:سالمی گفتم  
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؟می تونم عکستونو ببینم-  

که روی سینه اش گذاشته بود رو بهم داد عکسی...رنگ پریده و ترسیده  

ه می کردم و نگاشو همونطور که عکس شباال سرم  و رو به نور گرفتمو ....عکسو از تو پاکت در اوردم 

:ازش پرسیدم  

مشکلتون چیه؟-  

اشاره  ونش  به داخل دهباز کرد و با بردن انگشت  و براش امکان داشت ی تونستدهنشو تا جایی که م

:به دندونی که چیزیش نبود گفت  

 

خیلی درد می کنه-  

به پوسیده  شکسته بود ودندون باالش نیمی از  خنده ام گرفت و دوباره عکس دندونشو بررسی کردم 

...ش اشاره می کردیو داشت به دندون پایین نظر می رسید   

روشن یونیت رو  چراغ  ...دستم کردم  و حوصله سر صبردستکشامو ...پاکت  به داخل با گذاشتن عکس 

روی دهنم ت باال کشیدم و با دو انگشت اشاره و شس...از قبل  پایین داده بودم رو  و کهمماسک...کردم

...حسابی بهش نزدیک شدم  گذاشتم و  

 

صدا و هر با شنیدن هم و گاهی ...یونیت رو فشار می دادی که مدام دسته ..بیچاره انقدر ترسیده بود

...چشمها و لبهاشو همزمان محکم می بست....از جانب منحرکتی   

ه ای دست از کار کشید و تا وقتی که بیمارش می لحظ..بود به زور دارم تحمل می کنمراحله که فهمیده 

به روم ایستاد که خیره به کاری که می کردم و رو اومد به سمتم خواست دهنشو بشوره  بلند شد و 

:ازش پرسیدم.  

مگه تموم شده؟...کارت -  

تو چی ؟...اخراشه-  

:با دقت همونطور که مشغول بودم  گفتم  

باز یه چیزی بهت نگفته تا دکتر صدیقی..گردی سرجات بهتره بر...برا من هنوز مونده ..نه-  

با دو نفر از بچه ها  شکه نشسته باال سر مریض ش به   دکتر صدیقیچشمی با نیم نگاهی از گوشه 

: گفت..حرف می زد  
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برگشته...«جان »...راستی بهت گفتم اون پسره که ترمای اول با ما  بود -  

:تابوره رو جلو کشیدم و گفتم..و دوباره با حرکت پا  برداشتم گیره یه ...کمی عقب کشیدم و از روی میز   

خوب ؟..بسالمتی -  

یاد اون روزا افتادم که به خاطر فارسی بد حرف زدنش اذیتش می کردیم..امروز دیدمش  ....هیچی دیگه-  

 

:شیطنتش گل  کرده بود...پیرزن چشماشو بسته بود که نگاهمو به راحله دادم  

باال سرم وایستی؟...راحله می خوای تا اخر -  

 

:ریز خندید   

بهت سالم رسوند و حالتو ازم پرسید-  

هوایی جمع  ساکشنبا دهن پیرزن رو تمام ضایعات تو ...بی حال و ..سرمو با تاسف تکون دادم

ن داد و به سری تکو...راحله که برای تغییر حال و هوام می خواست کاری کنه با دیدن بی تفاوتیم...کردم

 باال سر مریض خودش برگشت 

 

همه چیز از مدتی بود که بشدت گوشه گیر و تنها شده بودم و فقط دلم می خواست از همه کس و 

..فاصله بگیرم و به جایی برم که کسی منو نشناسه  

فکر نمی کردم .. شمرگ بهم فشار اورده بود که بعد از  انقدر...پشت بندش...بیماری پدرم و هزینه های

..ی انجام بدممفید بتونم برای مراقبت و سرپرسی مرتضی کار  

تا من هستم هیچ مشکلی برات پیش که به ظاهر سر سخت بودم و می خواستم بهش امیدواری بدم 

هر چه که داشتیم و نداشتیم خرج هرینه های عمل و ....اما با خودم که رودربایستی نداشتم..نمیاد

...کرده بودیم بیمارستان پدرم  

منم که یه دانشجوی طرحی بودم که ....خونه ای بود که منصور بهش چشم داشتهمون تنها دارایمون 

...ک دیگه ای مشغول بشم یفعال با وجود شرایطم نمی تونستم درامد زیادی داشته باشم و یاکلین  

با حرکت پاهام و عقب روندن سرمو کمی باال کشیدم و از بیمار ...با احساس سوزش و درد در ناحیه گردن

و حسابی خسته ام کرده بود این چندمین بیمارم بود..تابور ه فاصله گرفتم  

 هنوز خیلی از بچه ها سرگرم بودن
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حرف می زد  به ظاهر جالبکه داشت با یکی از بچه ها در مورد موضوع  به راحله ...بر  با نگاهی به دور و

..شدم می کرد خیرهو با هیجان چشماشو گرد   

گاهی هم بهش حسودی می ...خوشم می اومد  ...باال و پایین پریدناشاز این همه ...از این همه انرژیش.

طور شاد باشه و مدام با بچه ها بگو و بخند داشته این ....یمحیط همچینچطور می تونست توی  که شد

 باشه 

 

.. نزدیک شدم  مدوباره به بیمار... دستی به پشت سر و مهره های گردنم کشیدم و ...نگاه ازش گرفتم 

:گفتم بودم پانسمان کردنش  ونی که در حالدو با دقت به دن منور چراغو کمی پایین تر اورد  

یدنوبت بگیر...برای پر کردنش -  

 

... دندونای دیگه اش مشکلی دارن یا نه..ازم پرسید و یهو .. دهن باز سرشو تکون داد  

بار دیگه عکسشو ...دست از کار کشیدم و ..بود  اما چون آخرای کارم..با اینکه هنوز کارم تموم نشده بود 

برای   و  بند گوشه ی لبش کردم  وامت اشاره انگش..می دیدمدیدم و با مطمئن شدن از اون چیزی که 

رو به سمت میز چرخوندم  مره ای سظحلاینه  برداشتن  

و ر نگاهم..خیلی کوتاه ..با ایجاد سایه ای باال سرم ...رو دندونش دقیق شدم ینه ابا زمانی که برگشتم و 

با اشاره به نگاهمو به بیمارم دادم و ....شخصی که نمی شناختمش ....به شخص ایستاده باال سرم دادم

:گفتمدندونی که پانسمانش کرده بودم   

اونم نوبت بگیر برا   اگر می خوای...م نیاز به ترمیم دارهدندون بغلیش-  

ساکت شد و چیزی نگفت که دیدم طرف همچنان باال سرم ...ناراحت خیلی موضوع  این  با فهمیدن

کار رو طی می کردم خیره به  با ارامش همونطور که اخرین مراحل...اینکه بیماره خیال  هب ...ایستاده

:گفتم دندون زیر دستم   

نوبت دارید؟-  

و اهمیت نمی دادم که کارم زیر ذربین نگاه های شخص ایستاده باال ...کار می کردم با دقت و ظرافت 

ن و دوباره نگاهمو دستام از حرکت ایستاد ...نگاهش بیش از حد که با احساس سنگینی . باشهسرم 

:ارامش گفتم بهش دادم و با  

تا به کار شما ..بشه  تا کار ایشون تموم اگر می تونید منتظر بمونید...ندارممن بعد از ایشون دیگه بیمار -

 هم رسیدگی کنم

:کرد و با طمائینه و صدای رسا والبته ارومی گفت با ارامش پلکهاشو بست و باز  
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ک نیستن؟یتو کلین دکتر صدیقی-  

باال با خم کردن  دست و ..کارشو انجام بده  ا فکر اینکه تمایل داره دکترصدیقیون دادم و برنقسمو اروم بی

:گفتم.. رو گرفتم و نشسته روی پیشونیم عرق ....مچ دستم گی برامداوردن   

...یونیت اخر سالن هستنسر -  

و به ...دست چپ رو بلند کردماما گویی ندیدش که ..و نگاهی به انتهای سالن انداخت سرشو باال برد

:بود اشاره کردم و گفتم مدکتر صدیقی که کامال تو دید  

رو می گم...نزدیک به پنجره..یونیت -  

 

که کالفه از دست خانم ازم فاصله گرفت  ...با تشکر کوتاهی ابرویی باال داد و ...متازه فهمید کجا رو می گ

دست از کار و ... زدم شصدا ..بدون هماهنگی اونم ..بیمارها  هیرا دادن همین طور  بخاطر  رادیم

...کشیدم  

لحظه ای کارشو به دست همکارش سپرد ...با شنیدن صدام.....بود ا بیماربه مرادی که در حال وقت دادن 

:و ازم پرسیدم بودم رسوند  سالن خروجی در به به من که نزدیک خودشو و با عجله   

؟بله خانم دکتر-  

 

بازوی چپش اویزون کرده روی  از که بارونیش رو  خوش پوشی نسبتا قد بلند و مرتب و ..با اشاره به مرد

:به انتهای سالن می رفت  گفتم حمل می کرد  وکیفش رو اش و با دست دیگه  بود  

 برای االن در ثانی مگه دکتر نگفت ...دکتر ناراحت شد..صبحم...؟برای چی بدون هماهنگی می فرستی -

؟؟دیگه براش بیمار نفرستی   

:خیره به مرد گفت...پریده گمرادی رن  

مگه این مریض بود؟-  

:فتمگ رفته اشو رو رنگ ..متعجب به صورت   

 

؟کیهپس  ...اگه مریض نیست-  

قدمهاشو تند کرد...بود  هرسید تر صدیقیکه حاال به دک یا عجله پشت سر مردمرادی ب  
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حرکت دادم تا ببینم این فردی که به دنبال دکتر صدیقی اومده بود کیه  صندلی کمی خودمو رو   

با لبخند ....تکیه داده بود سالن  ای توی میزیکی از به  دست به سینه در حالی که..مراحله با دیدن وضعیت

:ازم پرسید ...دادن لبهاشحرکت  با ...بی صدا ...یو چشمک  

چی شده؟-  

...و باال دادم که یعنی هیچی سرم  

ی که براش   پانسمان کرده بیمارم سوالی در مورد مسواک زدن روی دندونی به مرد رسیده بود که مراد

پرسید ازم  بودم  

و  کشیدم با صندلی عقب  رو  با آهی خودم... گرفتم و برای جواب دادن نگاهم رو از شون ...بالجبار .

  دادمجوابشو 

 

ن هوا دلم هوس یتو ا یه لحظه که ...به عقب تکیه دادمخودمو خسته ..وقتی بیمار بلند شد و رفت

  از جام بلند شدم امشکدر حال در اوردن دست و  جدا کردماز پشتی تابوره تکیه امو ....نسکافه کرد

برای فرار از بیمارهایی که مرتب بهش می  مناسب  وردن یه موقعیتبدست اراحله که هر لحظه اماده 

به سمتم خوشحال  اهسته صدام زد  و ...شتمج شدن از سالن رو داکه قصد خار ..نمبا دید...دادن بود

در هم تمام کاخ اروزهاش رو ..و اوردن یه مریض دیگه براش  شبا اومدن نابهنگام که مرادی گامی برداشت 

 فرو ریخت

خارج سالن  با پرت کردن دستکشا تو سطل از ..لبخند به لب برای حال گیری که مسببش مرادی بود

 شدم

با وجودی سردی هوا لذت بخش بود ....بدون پوشیدن لباس گرم...هوای نم زده محوطه دانشکده  

می  مخصوص رفت امد اساتید و دانشجوها بود و کمتر پیش... اصلی دانشکده  کیکلینپشت ساختمان 

دانشکده از این قسمت میشد گفت که  یه جوراییو خوب ...ک بشهیکلین امد بیماری از این سمت وارد 

 پاتوق بچه ها محسوب میشد 

 

این احتمال رو می ..هزینه های کمتر مراجعه می کردن خاطر  ی که بازیاد ییعه کننده هاراجبا توجه به م

لبه ی  یرورو ام کاغذی نسکافه لیوان ..به اخرین پله که رسیدم برای همین ...که باز صدام بزنندادم 

سکو تکیه دادم  همون ایستاده به ..ی نیمکت هایسبخاطر خ..ی پایین پله ها  گذاشتم و خودمسکو  
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رو به زیر  نم بیرون ریخته بودنا منظ..عالیت زیاد و بی توجهیم موهامو که از ف.. خسته از یه روز طاقت فرسا

ر دادم و مرتبشون کردم ...مقنعه س   

دوست  وهامی جلوم رو به بازی می گرفت باد خنکی که صورتم رو نوازش می داد و گاها مقداری از م

 داشتم

تلفنی  یلمه امکصدای شنیدن  که با ...نفس عمیقی کشیدم...  با چشمهای بسته به سینه دست 

و همونطور که به روم خیره  کردماز هم باز  ام رو ناگهان هچشم...حرف می زدمردی  که کمی عجیب 

دادمگوش  به صدای عصبیش تیز کردم و و ناخواسته به خاطر تن بلند صداش  ناخودآگاه گوشام رو.. بودم  

مت کسی از ساگر طرز ایستادنم هم به گونه ای بود که د و قرار گرفته بو سکو بین بوته ها و سبزه ها...

:در اون حوالی نمی شد ور منپله ها پایین می اومد متوجه حض  

مو به مو انجام شد اوامرتون...بله-  

... 

ی مثل همون پرنده های مهاجر ..حس و حالم دقیقا .. باور کنید..خیلیم خوشحالم ..عصبی نیستمکه  نه -

نمی دونن کجا باید برن زیاد  که از خوشی.. هست  

.. 

 و زبونم رو به گوشه...که امیخته به شوخی بود لبخند کم رنگی به روی لبهام نشست  شاز لحن عصبی

:لبم بند کردم و لیوان نسکافه امو برداشتم و بین دستام گرفتم  ی  

مرگ شاد کنم م که خودمو تا سر حدفقط یه همراه توپم می خوا...عالیمنم که ...نه هوا عالی -  

شخص مکالمه کننده  راغب می منو بیشتر برای دیدن ...ی و طنز امیخته در کالمشاین شدت از کالفگ

:ایستاد ای  د که لحظهراه رفتنش فهمیدم که داره تند از  پله ها  پایین میا قدمها و  از صدای....کرد  

...؟؟؟!!!پس فکر کردید با چی اومدم.....خدای من-  

:کرد به خندیدنعصبی شروع   

پدر من ...سالگی  01 سن اونم تو....بهم یاد دادید  رانندگی رو خودتونمثل اینکه -  

-....  

همیشه با  اون بی  حق تقدم حق با منه ولی ....تو گوشمه ...م که هنوزهتوصیه اتون هنوز..بله بله -

هست..که هیچ وقت حق تقدم حالیشون نیست ا و احمق هاییشعور  

این اولین قانون رانندگی ه...خودتون به گفته   
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بهت آسیب نزنن و  تا چیزیه که باید به احمق ها بدی  ...ولی حق تقدم... حق چیزی  که مال منه

 راهشون  رو برن 

 

 

:اینبار بدون عصبانیت راحت خندید  

تره  ولی اینطوری برای من قابل فهم..استفاده نکردی و احمق  خوب شما دقیقا از کلمه بیشعور -  

:دوباره خندید  

که دارم تو تواناییهام می گنجونمش ..یکم از توانم خارجه...فقط این برنامه زوری شما...باور کنید..نه خوبم-

 که شاید تو توانم بیاد 

:آه بلندی کشید  

...عصاب خورد کنایه جورایی هم ....احساس می کنم محیطش عذاب اوره-  

-......  

شما  یالبته به لطف محبتهای بی پایان و پدرانه ....ییه که میاماینجا دقیقا سومین جا ...بله...بله -  

 

:خندون  عصبی  و دوباره با همون لحن  

مگه میشه شما بنده رو توصیه کنید و کسی بگه نه؟...عالی ...نه خیلیم خوب برخورد کرد-  

-....  

من ..که دوسش ندارم دبه اصرار منو مجبور به کاری می کنی دشما داری..اره ...ش یتولی راست...خوب..نه -

...این همه اصرار شما رو نمی فهممواقعا ...دیگه...ی قبلی میشدماگه پا بند میشدم که همون جاها  

:زد  پوزخند  

عزیز یار ای بشنوم کنی که نصیحت هر-  

نتوانم من که مفرمای دوست از صبرم  

خودتونم خوب می فهمید چی ...من نمی تونم...برای هزارمین بار ...انقدر بهم نگید که صبر داشته باشم

نمی تونم ...می گم  
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 همونطور که از..مکالمشون داده بودم که یکهو روی م حواسم رو به رو مزه مزه می کردم و تماام نسکافه 

سکو شد کنار متوجه من در تن می کرد  بارونیش رو و ...پله ها پایین می اومد  

دستاش لحظه ای بی حرکت موند و به صورت رنگ پریده ام خیره شد   

 

با  خیره شدم و اون..م و به مردی که فکر می کردم مریضه خیره شدم با احتیاط اب دهنمو قورت داد

:ان کاغذی توی دستم گفتخندی خیره به صورت گر گرفته و لیوپوز  

زیاد داره ...ای گوش دراز موش اینجا هم  مثل اینکه ..خوبهخیلی ...نه -  

به دستاش ..مو با اخم روی هم گذاشتم که خیلی راحتلبها..لحن زننده و مچ گیرانه اش عصبی از 

تنش کرد  ت تنش نکرده بود رو درسکه  بارونیش رو ...با کیفی که تو دستش بود و  ی دادحرکت  

  

رو  با دست ازادش یقه بارونیش کیفش رو به دست چپش دادم و بی تفاوت و با همون نگاه مچ گیرانه اش 

:ازم پرسید یتمسخر پر از همونطور خیره به من مرتب کرد که با لحن  

هستی ؟ اطرحی از این بچه -  

اینطور دیگران رو  دش اجازه می دادکه به خو کجا می اورد کاش می دونستم این همه اعتماد به نفسو از 

به باد تمسخر بگیره   

قدمی به عقب رفت و ...که اصال خوشایند نبوداش اورد هلب روی  سکوت و جواب ندادنم لبخندی رو به

...از کنارم عبور کرد  خندون با گاز گرفتن گوشه لبش نگاهی به سرتا پام کرد و   

 

یهو به  ...   ازم دور نشده بود سه قدم دوهنوز  شدم که  و عصبی  بیشتر رنگ به رنگاز طرز نگاهش 

:گفت دستشو تو جیب شلوارش فرو برد و ..ر حال عقب عقب رفتنچرخید و د مسمت  

؟  کار می کردی  ارایشگاه زنونه تو قبال شما ..دکتر ..میگم-  

 اروم سرمو برگردوندم و به طرفش چرخیدم

و من رو همچون  کم کم داشت بیدار می کردخشم نهفته ی این روزهام رو ..یر امیزیشاون لبخندای تحق

:ماده ببر زخمی آماده حمله می کرد  

احساس  همه اش  س کار می کردی که وفو اونقدر با فس ...ای اون خانومهن کردن دندونموقع پانسما-

حتما تجربه اشو داری مگه نه؟..ناخونای طرفتو مانیکور می کنی  داری با ذوق می کردم    
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و باز صدام در نیومد و بدون پلک زدن بهش خیره شدمبشدت عصبانی شدم   

رفت تا بیشتر شاهد حرص  عقب ..کرد دو قدم دیگه عقبمی ن با خنده ای که دندونای مرتبش رو نمایا 

با پشت چرخید و اعصابم رو بهم بریزه ..و تونستهو همین که مطمئن شد نیششو بهم زده ...خوردنم باشه

اه افتاد به سمت در خروجی ر بهم  کردن  

وقتی که چشمامو باز و .....چشمامو روی هم گذاشتم  و لبهامو بهم فشردم..عصبی خیره به رفتنش

استاز در دانشکده ر حال خروج ددیدم که .. کردم   
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*** 

 

یک هفته ای میشد  که همه چی به روال سابقش برگشته بود و تونسته بودم به کارهام سرو سامونی 

و سعی داشتم نبودن هام رو به ..ک شده بودمیکلینبیشتر از قبل درگیر ..بخاطر غیبت های مکرر ...بدم

.گونه ای جبران کنم  

یه مسیر تکرار شونده رو دارن طی می کنن که به  زهرچند در این میان احساس می کردم که  همه چی

دچار شدند... کمترین  تغییر  

  ...که  اساتیدقوانین و نکات ...غر غرهای بچه ها...شونمراجعه بیمارها با همون مشکالت همیشگی...

و کاری از دست ...خیلی روشون تاکید داشتن و یکسری برنامه هایی که مدام داشتن  تکرار می شدن

این روز مرگی هایی که پشت سر هم می اومدن و می رفتن ز تحمل کردنج..کسی ساخته نبود  

 

 بی امون  م و از گزند سرما ین ماشینش باشمهمو تونسته بودم  امروزو..راحله به موقع ...یسحرخیزبا 

تا دم در خونه به دنبالم کمتر پیش می اومد از این خوش خدمتی ها کنه و آخه ...در امان باشماول صبح 

  بیدار شدنش شده بود تر باید امروزو ممنون کسی می بودم که باعث زود..امون بیاد

.. طی می کردیمقدم زنان  ...نیک تا کلی باید  مسیری رو ..از پیاده شدن از ماشین بعد   

.. ددارو نوازش می  هامون رحمانه صورتو سوز سرما بی  هوا بیش از قبل سرد شده بود  

....قدمهامو با قدمهای راحله یکی کرده بودم  مدر جیب پالتو فرو بردن دستهابا ...پایین رو به  با سری   

رو به خاطر سرما خوردگی گذرونده و ترجیح می ده د شب سختی انشون می د صدای فین فین کردنانش

تا سریع تر به یه مکان گرم برسه رو انجام ندهکار دیگه ای  ...در این لحظه ها جز همون کار  

احتیاج داشتم اما با  بشدت ...حرف بزنم با کسیدلم می خواست خیلی  وامروز...امابر عکس اون 

چشم دوخته بودم که با  پیش روم وشی زده بودم  و به مسیر به لبهام مهر خام..حال راحله مراعات 

:صدایی لبریز از لرز و خنده گفت  

صبح آن رسد می کی -  

بزنم صدایت من که  

..جانا بگویی تو  
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خیره  شده اش  چشم به لبهای خندون و نوک دماغ قرمز ی از گوشهرفت و  باالبا بهت  یه تای ابروم 

:گفت و...بهم انداخت یخندون نیم نگاه..شدم   

که همه چیز رو می بینن قسمی  نمی بینن و از نوک دماغ ترقسمی که باال..مردها بر دو قسم هستن-  

 

با تغییر مسیر نگاه و دیدن دکتر رحمانی که در حال پیاده شدن از ماشینش  اما..اول منظورش رو نفهمیدم

انداختم ه های بی رمقشندخو دوباره نگاهی به راحله ...در محوطه دانشکده بود   

شد و با روی باز و لبخند زنان بهمون  هر دومون که متوجه بودیم  دکتر رحمانی در حال نزدیک شدن به

...سالم داد  

بخاطر جوابش رو دادم اما راحله ..با تکون سر  همزمان  و گوشه صورتم  کشیدم و سریع دستی به مقنعه 

در فضای ... ی که برای خودش تجویز کرده بودو معجون های عجیب و غریبمصرف داروهای سرما خوردگی 

:قرار داشت ...غیر از فضایی که بودیم به دیگری   

کم سعادتی از ما بوده ..نه نه احتماال ... ؟نکنه راه گم کردید...؟از این طرفا حال و احوال شما...سالم دکتر-

ین اما مثل اینکه امروز افتاب از یه سمت دیگه در حال طلوعه که چن...ا رو کم می بینیممکه انقدر ش 

ده سعادتی رو نصیب ما گردانی  

برای سر به سر گذاشتنش گذرایی به من به سمت راحله باز شد و  ن دکتر رحمانی با نگاهودلبهای خن

:گفت  

کم سعادتی از جانب بنده بوده شایدم ..نفرمایید-  

بله میشه اینطور هم تعبیرش کرد-  

رم که راحله از  دست راحله نفسم رو بی صدا و بدون جلب توجه بیرون دادم و خواستم به سمت پله ها ب

:امون نداد و گفت  

میشن ترم دچار چنین کم سعادتی هاییالبته خانم دک-  

ندونهای سفیدش راحله با ردیف کردن و نمایش د...هر دو همزمان به من نگاه کردناز نهادم برخاست  و آه 

شمتین و اروم با لبخند هم و رحمانی  

 در حدی که به مرگشون بیشتر از زنده بودنش... هم بدتره گاهی وقتا داشتن چنین دوستانی از دشمن

...یمیشراضی  ... زندگیت لحظه های خطیر  بعضی از  در  

:به ناچار مجبور به صحبت کردن و وارد شدن به بحثی شدم که اصال دلم نمی خواست  
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...نبودید دکتر بود که  چند وقتی-  

:ادامه دادم  با متلک حرفمو به راحله حرکت چشمها و  اشاره  با  

؟خدایی نکرده که مشکلی نبوده..نگرانتون می شدنکم کم بچه ها داشتن -  

 

:حرصیم کرده بود که بالفاصله گفت...خنده پنهونی راحله  و عمق نگاه خندونش  

ره برم تو تبه..تا بدتر از این نشدم...سرما خوردم از بدشانسی هم..من خیلی سردمه....با اجازه اتون -

با اجازه...  

 

....هم گذاشتم روی  کوتاهی  اتپلکهامو برای  لحظ  

راحله  نبود که دکتر رحمانی با جا به جا کردن کیف بین دو  دیگه اثری از مبه محض باز کردن چشمها

:دستش گفت  

خدا ....این روزا خیلی گرفتار بودم....که  نتونستم برای مراسم پدرتون بیام..باید بنده رو ببخشید -

..بیامرزتشون  

:گفتم  رو بهش سرمو تکونی دادم و با لبخند تصنعی بی تفاوت ی نسبتا اما با ظاهر...گرفته   

 خودشون رو  این روزا همه گرفتاری و مشکالت...ان شما رو هم بیامرزهگخدا رفت..نه خواهش می کنم -

دکتر  با اجازه اتون.....باید حال همه رو درک کرد...دارن  

از ...داخل سالن رفتم  و بهاز پله ها باال ...حالی گرفته..که با ..بهم خیره موندگنگ لحظه ای ...از جوابم 

بعضی وقتا بی فکر دست به ..ناراحت بودم  بود  ایجاد کرده و شرایطی که  به خاطر موقعیت..دست راحله

 کارهایی می زد که حسابی عصبیم می کرد

 

*** 

 

شد و پشت به من  بی حوصلگی به دنبالم وارد اتاقبا ...راحله..که م روپوشم بودپوشیدن در حال اتاق تو 

:ایستاد و گفت... که مقابل کمد ایستاده بودم  

امروز بعد از ظهر باهم بریم بیرون؟-  
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از دستش کفری بودم و ...کردم نینه شروع به بستنشونبا طما..گرفتم و خیره به دگمه ها نسرمو پایی

:قشنگ خودشو زده بود به اون راه  بخاطر همین  خودشم خوب می دونست و  

مرتضی تنهاست..باید زودتر برگردم خونه -  

......تفریح بدی  و باید به خودتم که شده کمی استراحت...بچه که نیست-  

 

:اخرین دگمه روپوشم رو بستم کمد  از  خیره به گوشه ای باال گرفتم و سرمو   

تو که از نظر تفریحی خوب به من می رسی-  

:گرفت و گفت نده اشو با گاز گرفتن لبشجلوی خ به زور..فهمید چی می گم   

..یه بی بخاری دیدیم ...تموم شد  .. رفت ...گذشت...دلبندم..عزیزم...؟.چرا انقدر سخت می گیری تو -  

:ر رحمانی بود منظورش به دکت  

بهش چسبوندیم هم یه بی بخاری-  

:عصبی شدم...ه می نداختبهم تیکداشت رسما ....دقیقا حاال منظورش من بودم و   

که چی؟-  

:خیلی جدی گفت..متعجب از لحنم   

نمی  اصال تا باهاش حرف نزنی باهات حرف...که می شناسیش رحمانی رو ..بخدا منظوری نداشتم-

ولی  ...بخندی کمی باهات می خنده ....باهوشهزرنگ ...زنه  

 

بی برو امار  و احتمالتش  ی و گرنه همهببینه چهره امو  پشتم بهش بود و نمی تونست  خوب بود که

مسیر  غییر دادنبا ت رو ز این ا...رو اب می ریخت  امه هپت پیشش همه  ودرست از اب در می اومدن برگرد 

:حرفمون گفتم  

...فکر می کنمدرباره اش ...باشه -  

:پرسیدم سمتش به قدمی عقب رفتم و در کمدمو بستم و حین چرخیدن  

حاال می خوای کجا بریم؟-  

:لبخند به لباش اومد و همه چی رو به آنی  فراموش کرد  
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واد از این الک بیشتر دلم می خ..البته اینا همه اش بهونه است...فروشگاهی..پاساژی  ...چه می دونم-

...سابقتو برگردی به زندگی  بیای  بیرونر ت زودتتو خود فرو رفته  

بعد بیا و ببین چه ..فقط منتظرم تو اوکی بشی...می ده برای خندیدن جون...و می گمنجا..بخدا این پسره 

...ها که دو نفری نمی کنیم  

دوره  یکی از هم ...جان ...می گفت راست..اما نمیشد..از دستش به خنده افتادم و سعی کردم نخندم 

این وجود اونقدر پسر خوب و  با..که من و راحله خیلی اذیتش می کردیم...بود مبا نمک های  ای

دل نگیره از شوخیامون ناراحت نشه و چیزی بهبود که  متشخصی  

 

با یاد هر لحظه از خاطرات  ..راهروی اصلی قرار گرفتیماز اتاق در اومدم و توی  همراهش ..خندون

نتر دندونام نمایان می شدلبخندم بیشتر می شد و بیش..گذشته  

و با خروج ه و لپهام گل انداخت که  یکشد قرمز  شدت خنده بخاطر ..  هم تمروص...  اونقدر زیاد که 

...شدکاسته رعت قدمهام س از  به ناگه....از داخل یکی از اتاقا... سفید پوشی شخص  

راحله هم متوجه این تغییر حالت شد حتی  به گونه ای که   

بر می  هاشوبا ژست خاصی قدم... بسیار جذاب و مرتب بود ..بچه ها و اساتید   بر خالف بقیه.

فرو برده بود  و کشیده اش اتکنار زده بود و دسشو تو جیب شلوار لبه ی یه طرف از  روپوشش رو ...داشت

..و  همین طوری داشت به سمتمون می اومد  

 

 علت..راحله با تعقیب  رد نگاهم ..شده بوداز ته دلم  ی و خنده از همون بدو خروجش از اتاق متوجه ما  

:در من رو فهمید و بی خبر از هر کجا گفت...این همه تغییر   

؟کیه دیگه این ... زایید  گاومون....واویال-  

:نگاه تندی به من انداخت و ازم پرسید  

میشناسیش؟من که اولین باره دارم می بینمش-  

 

..که از فرط شوک و تعجب باز مونده بودن رو به اهستگی روی هم گذاشتم لبهای نیمه بازم رو   

با راحله اما چون  ...بود قفل شده هراسونم نگاهش مستقیم توی نگاه...همونطور که داشت می اومد.

 به خیال..قرمز  یبا گونه های به خودش گرفت و  گر گرفته  راحله ...قدم بر می داشتیم  شونهبه شونه 

:رو به روش گفتاینکه تو تیر راس نگاه طرف مقابلشه با هیجان سرشو بهم نزدیک کرد و خیره به   
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منم رفتم و  امار این احسن و الخالقین رو در اورده ام ....به جان خودت...تا تو بری و یه مریض راه بندازی -

و نعمتی تنها رو زمین بمونه  همچین لعبتبخدا حیفه که ....و اومدم   

ازم دور شد شخام در خیال.و گفت و با عقب گردی تندهمین ر  

 

که  یم اصلی کلینیک بود در حال نزدیک شدن به در ورودی ...ی هم رو در رو درست ..نفرمونهر دو 

و  تمیز چشمک..  احد و الناسیهیچ   چشمنه به دور از ارخیلی ماه..همونطور خیره بهم با لبخندی

و من رو در بهت فرو برداله ام کرد ی  حوخاص  

 

بی ..از شدت شوک وارده  .. با ورودش به کلینیک..چنین کاری رو باهام نکرده بود تا به اون روز هیچ مرد  

 اراده سر جام ایستادم

با اطمینان از ..ندیده  هنرنمایشو تا مطمئن شم کسی .سری به اطرافم چرخوندم ..رنگ پریده و ترسیده 

نگران  بیرون دادم و اسوده و البتهر نفسم..   کسی نبودن   

رونه در شیشه ای کلینیک ..با تردید و قدمهای شل ..چه اتفاقی افتاده که  دقیقا نفهمیده بودمهنوز 

..شدم  

دو تا بیمار ..بهم گفت سریع با سالمی ....دیدنمه محض بود که ب سرکله زدن با بیمارا در گیر ..مرادی .

اشون نوبت داده دارم که از چند روز قبل بهشون برای ادامه کار رو دندون  

 

ی در از ال تکون دادم و  هاش فقط برای خالصی از چونه زدنسرمو بدون اینکه بفهم داره چی می گه 

رو به دکتر رحمانی ایستاده بود و با و  پشت به من ...شیشه ای نگاهی به داخل سالن کلینیک انداختم  

 خنده داشت حرف می زد

 

صد البته که  متاسفانه و ...هم قد دکتر رحمانی بود و خوب...گه هم مشغول بودنچندتا از بچه های دی

و جذابتر از اون بود خوش چهره   

ر عصبی از حضو...به دکتر رحمانی نمی رسه یک درصدم  که  و رفتارش مطمئن بودم  اما در مورد اخالق

ی عایدم نمی کنه چیز..جز عصبی کردنم ...بودنش که ...شده بود  مسجل  کسی که برام  

یه هفته قبلش  های حرف ...اهری وسایل روی میزبه سمت یکی از یونیت ها رفتم و ضمن چک کردن ظ...

مگه دارم ناخون مانیکور می کنم..رو به یاد اوردم که بهم می گفت  
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:بهم گفت شلپم رو از داخل با خشم و اخم گاز گرفتم که مرادی وارد شد و با نزدیک شدن  

؟...به بیمارتون بگم بیاد-  

 

نگاه دوباره ای بهش انداختم که بی خیال ..نشستن روی تابوره سردرگم با و  سرمو باال و پایین کردم

که تو این بین مرادی به سمتشون رفت و در مورد یکی از بیمارا ...همچنان داشت با رحمانی حرف می زد

:گفت حین تکون دادن سرشکه  توضیح داد براش   

عکسشو بگیره و بیاد زود بره پایین و ..فقط بگو اگه عکس نداره...اره بگو بیاد -  

 

کارتو ..کالفه نگاه ازشون گرفتم و به خودم تلنگر زدم که بهش فکر نکن..بیمارم که رو یونیت نشست

 درست انجام بده

دو سه ساعتی گذشته بود و در این مدت  گاه و بی گاه  نگاهم  نا خواسته به سمتش کشیده 

  کرد و تند کارشون رو راه می نداختکار می که چطور  با دقت و بی حرف روی دندون بیماراش ...میشد

چرا که کارهای  ....کم کم شکم به یقین تبدیل شد که اصال از بچه های طرحی نیست و تخصص داره

بعضی از بیمارها رو ...ی صی رو بدون هماهنگی با دکتر صدیقی انجام می داد و یا خود دکتر صدیقتخص

 بهش ارجاع می داد

ظر می سمتش کشیده میشدن و نحوه کار ش رو زیر نبه ...ا به بهانه حرف زدن هم بچه هبه مرور زمان 

چیزهای جدیدی ازش یاد بگیرنگرفتن تا   

 ...که نیومده کلی طرفدار پیدا کرده   یراحله هم با وجود تالش های فراونش نتونسته بود بفهمه تازه وارد

 کیه و قضیه حضورش در این کلینیک چیه

 

کرده سلب  بیمارهام رو داشته باشم رو ازم تمام تمرکزی که می تونستم روی ...دش در هر صورت وجو

مدام زیر نظرم داره و می خواد یه چیزی بهم بپرونه ...چرا که فکر می کردم..دبو  

بیشتر حرص می ..نیداطرافش می پلک..هام که تشنه یادگیری بودن دوره ای وقتیم می دیدم چطور  هم

..خوردم  

کالس گذاشتن   با روی باز و بدون ..م نشون داده بودکه چطور با اون اخالقی که بهحرص می خوردم 

توضیح می داد مو به مو  براشون...هر اون چه که در تمام مراحل کارش انجام می دادم رو ...  
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تا از قافله عقب ..بیشتر از همه هم از دست راحله حرص می خوردم که اونم به جمع بقیه پیوسته بود

سر از کار تازه وارد در بیاره نمونه و   

تازه وارد  شخص از که تمایلی برای یادگیری ... در سالن تنها فرد حاضر که قین بگم می تونم به یو 

.. ممن بود ....نداشت  

...و از جام جم نخوره بودم بودم نشسته  سر یونیت خودم ....ی ساعت کاری از ابتدا تا به انتها  

که فتانه خندون وارد شد و به من و ....ام رو در اوردم ش هکدست.. خسته و عصبی  نزدیک به ظهر بود که

...کلینیک یپشت یمحوطه برای استراحت بریم تو ...یاق بودیم گفتند نفر از بچه ها که بیشتر باهم اچ  

 

چون که شدیدا به تمرکز و ارامش نیاز داشتم..پیشنهاد به موقعی بود   

که میشدیم شش نفری  پنج...لبهام نشستلبخندی روی  ....بچه هاتانه جمع دوس به شدن  با نزدیک

..گاهی هم با هم دور همی می ذاشتیم  

که در تمام دوران تحصیل بخاطر کالسها و دوره های ..پسر بودنرش دو نفچهار نفرش دختر و  کهجمعی 

...بودیم طرحمون گذروندن شه با هم بودیم و حاال در حال همی که داشتیم  عملی  

پشت یکی از .....اومده بودنبه غیر از دکتر رحمانی   بچه ها همه...چای گرفته بود راحله برای بچه ها

 میزهای پالستیکی نشستم 

که  مت اورده شده بودصندلی که به همت خودمون به این قس تا 8-7میز کوچیک سفید به همراه دوتا 

 جایی به دور از محیط کلینیک برای استراحت داشته باشیم 

تا حداقل در این مدت ..من داددست لیوانی هم به ..چای به بچه ها بودپخش کردن راحله که در حال 

کوتاهی داشته باشیماستراحت ..کم  

فراموش می کردم  خاطرم از  کم کم با بگو بخند بچه ها داشتم سر حال می شدم  و موضوع صبح رو...

خودم زحمت نداده بودم اسمشو از کسی به همراه تازه واردی که حتی به ..که با اومدن دکتر رحمانی 

..بپرسم   

یکباره اش به  حضور با و کام شیرین قند توی دهانم رو  برگشت ی سابقشسرجا...رفته از پیشونیم اخم

..تلخی کشوند  

و خوشبختانه ..جز مناشنا شده بودن   ش باهاشکیلطف اموزشهای سر کلین همه بچه ها از قبل به

..کسی هم متوجه این موضوع نبود  

حرف می زدن یکه از هر در...حاال شده بودیم چهارتا دختر و سه تا پسر .  
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خوش ...نشستن ...قرار داشتن دقیقا رو به روی منروی صندلی های خالی که ..همراه دکتر رحمانی 

زش انتظار می رفتلیم بیش از اون حدی بود که ااقبا  

رو بین انگشتام به بازی گرفتم شو لبه ای کاغذی انداختمبه بهانه لیوان پایین  سرم رو  

حال بودن ومرتب به حرف می گرفتنش از جمله راحله که تمایلی عجیبی به خفه شهمه از حضورش خو

...کردنش پیدا کرده بودم  

 

که بالخره گوشیش زنگ ...مخم رژه می رفت ی روبرام تداعی می شد و هر لحظه چشمک زدن صبحش 

.خورد  

...پشت میز بلند شد و ازمون فاصله گرفتاز .. برای جواب دادن  از جمع  با عذر خواهی کوتاهی.  

و ...حضور ندارم تو اون جمع  این بود که طوری برخورد می کرد که انگار من اصال ...و جالب تر از همه اینا

...البته گوشه گیری شدید من هم مزید بر علت بود  

 

که نگاهم به دکتر رحمانی افتاد که با دکتر مصباح در  دادم نگاهم رو باال  گرفتم و مدل از لیوان..با رفتنش.

...حال حرف زدن بود  

و نوع نگاهم نبودنمتوجه من  و مرتب می گفتن و می خندیدن ..ته بودنهم که در اطرافم نشس دخترا  

ازش خواست که به کلینیک ...ا صدا زدنش و ب از کلینیک در اومدال دکتر رحمانی که یکی از بچه ها به دنب

..برگرده   

و حرف زدن با دکتر مصباح و یکی از  وردن چایمدتی بود که تماسش تموم شده بود و در حال خ..تازه وارد 

سته بود به تازگی به جمع ما پیواونم اقایونی بود که   

...دادم و راحت تر به عقب تکیه دادمنفسم رو بیرون ..با افسوس ..و رفتنش  دکتر رحمانی ...با بلند شدن  

یر بدم اینکه جهت دیدم رو تغی که قبل از  قابل استفاده و خوردن نبودشده بودو دیگه سابی سرد حچاییم 

...م دگردون و پزشک جدید  رو بر ح با شنیدن صدای خنده دکتر  مصبا  

خیره شدم و مجددا به لیوانم نگاهم رو ازشون گرفتم .....هر سه نفرشون در حال بگو بخند بودن  

:گفتخیره بهشون  ای  با خنده بود راحله که در کنارم جای گرفته  

....قشنگم می خنده..الکردار-  

:چیزی نگفتم که خودش ادامه داد  



 

 
 

 
 

11 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم                   دومفصل  
 

 

فقط ..انگار  نه بمبم کنارشون بترکه انگار ....نهمیشه در حال بگو بخند...خوشبخت آدمایمیگن  ابه این-

 می خندن

:ملب زد...اخمالود خیره به لیوانم  

؟....خوبه بزنن برکمغ-  

:وشم نزدیک کردطنت نهفته در کالمش لبهاشو به گیشبا ...راحله که گویی از راز دلم با خبر بود  

کم حرف و خیلی جدیه...اخمو که نه..هواال دکتر رحمانی که همیشه غمبرک زده و اخمو-  

 

تند نگاهم رو به سمتش چرخوندم...زده از شنیدن حرفایی که زده بودشوک   

ن گرفتبه دندورو  نشیخندون شونه ای باال داد و لب پای  

:م پریده بود که بدون جلب توجه و صدای اهسته ای گفتصورت رنگ  

عمریه ..نا سالمتی ...انقدر نقش بازی نکن...پیش من که روه دختر..دستت پیش کسی رو نباشه -

رمیمت خبر نداشته باشم که باید برم بمن اگه از راز دل..دوستیم  

:با لبهایی بسته بهش چشم دوختم..رنگ و رو رفته   

یمو پای توی نجوعمر و ..اینو منی می دونم که چندین ساله ..کسی متوجه تو نیست ..البته نگران نباش-

کردم و یار غارتم حروم...دوست بی معرف   

 

یدن دبا  باورم نمیشد که راحله چیزی فهمیده باشه که یهو ..پلکهام بی اراده چندین بار باز و بسته شدن 

همه ...که با این حرکتم..ریع تکیه امو از صندلی جدا کردم و بلند شدمس...لیوان کاغذی چای توی دستم

...دادن من رو  به از جمله پزشک جدید نگاهشون  

راه افتادم و به محض رسیدن به سطل زباله لیوان نیمه از ...شونه ابدون نگاه کردن به هم...با حفظ ظاهر

رو توی سطل رها کردم و به راهم ادامه دادم مچای  

ک رو یو مسیر کلین...دستی به صورتم کشیدم ون با قدمهایی که کم کم داشتن تند می شدنپشت بهش

...در پیش گرفتم  

تر پرید و شرنگم بی...با وارد شدن به کلینک و دیدن دکتر رحمانی که با یکی از بچه ها در حال حرف زدن بود

....به سر یونیت خودم رفتم  
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راحت تمام شک و تردید هاشو ...له که از این حرکتمراح..می اومدنتو داشتن ها یکی پس از دیگری  بچه

فهمیده بود که االن نمی خوام چیزی بهش بگم ..نار گذاشته بودک  

 

برای راحله رو شده بود و این چیزی .. نسبت به دکتر رحمانی رو داشتم  حسی که...بعد از چند سال...

.....منکر شم نبود که بتونم   

 

جای گرفت و روی یونیت کناریم ..به من کوتاهی راحله با نگاه..صورتم کشیدمروی ی به عرق کرده دست

برای بیمارش اماده شد...بدون نگاه کردن بهم   

 

ارش به انتظ اجبارا ...نوبت داده اممریض یکی از در این ساعت به  ه بود که گفت بهم  از قبل مرادی...

یهو با دیدن کسی  چرخ می زد  برای خودشتوی سالن که  ی همین طورکه مرادی   نشسته بودم تا بیاد 

:وارد کلینیک شده بود با عجله به سمتش رفت و گفت از پشت سرم  که  

نوبتا پره  م که امروز...خیلی دندونش درد می کنهمیگه ...یه اقایی اومده و نوبت هم نداره...دکتر خرسند-

؟چیکارش کنم ...  

دیقی نیست در صلیش خرسنده و حاال که دکتر حداقل فامی..مه بودست خودم تازه فهمیدکالفه از د

:..رو راه بندازه انبودش می تونه کار  

اخه من االن خودم یکی دارم که دندونش خیلی کار داره.؟.همه بیماراشون اومدن-  

 

 صورت که در کنارش با  من سری چرخوند و با دیدن یونیت خالی سریع..تو دستش  کالسور مرادی با 

جهت خودشیرینی برای دکتر خوش چهره ...م با چشمایی برق زده بودره نشسته روی تابو ...رنجور و دمغ

:راه حل پیشنهادی  ارائه داد..جدید کلینیک   

  دنش گذشتهمچند دقیقه هم هست که از وقت او...مار خانم دکتر پاکزاد هنوز نیومدنبی-

..بهم خیره شدن برگشتن و  شون هر دو..تا این رو گفت   

ری طر مچ گیدرباره کی حرف می زنن که با نگاه خیره اشون با صورتی که بخایه لحظه نفهمیدم دارن 

  و ازشون گرفتمر نگاهم ناشیانه و ...بیشتر رنگ به رنگ شدم ..پریده بودراحله 

:که با چهره ای مزین به لبخند و نگاه امیخته به شیطنتش گفت بردم  دستمو از زیر مقنعه روی گردنم   
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ماشاهلل گوش شیطون کر تند و هزار دستشونم که ...؟از خانم دکتر پاکزاد کی بهتر..خیلیم عالی -

یه پا هنرمند ....هتیز  

که چطور زل زدم از زیر مقنعه ام پایین اومدو با ناباوری بهش  ...با چشمایی گشاده شده بی حس  دستم

 داشت باز مسخره ام می کرد

من و راحله و مرادی بخاطر موقعیت قرار گرفتن یونیتها و دوری از بچه ها می تنها صحبتهایی بود که اینا 

 تونستیم بشنویم

:به مرادی گفتبهم خیره بود که همونطور   

تا خانم دکتر دو سوته کارشو راه بندازه بهش بگو بیاد-  

سرشو پایین انداخت ..راحله که  با وجود ماسک روی دهنش از شدت خنده در حال غش کردن بود  

 ..دستی به روی پیشونیم کشیدم و از جام بلند شدم  که مرادی در حال خارج شدن از سالن ..عصبی 

:متعجب ازم پرسید  

؟کجا خام دکتر-  

عصبی از دست ..شه ی بایسته و برگرده و به ما خیره فی بود که دکتر خرسند لحظه اهمین سوالش کا

:دستامو تو جیب رو پوشم فرو بردم و با حرص گفتم...مرادی   

بنده هم ...بندشو ببندی تا شما بیمارو راهنمایی کنی و بیاد و پیش...با اجازه اتون  دارم می رم بیرون-

اجازه می فرمایید؟..برگشتم   

و با عجله بیرون رفت که متوجه لبخند  دکتر خرسند که باال سر پایین انداخت رشو با لبخندی فرو خورده س

...رفته بود شدم خودش مریض   
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.. دستی به روی پیشونیم کشیدم و از جام بلند شدم  که مرادی در حال خارج شدن از سالن ..عصبی 

:متعجب ازم پرسید  

کجا خام دکتر؟-  

عصبی از دست ..دکتر خرسند لحظه ای بایسته و برگرده و به ما خیره شه  همین سوالش کافی بود که

:دستامو تو جیب رو پوشم فرو بردم و با حرص گفتم...مرادی   

بنده هم ...تا شما بیمارو راهنمایی کنی و بیاد و پیشبندشو ببندی ...با اجازه اتون  دارم می رم بیرون-

اجازه می فرمایید؟..برگشتم   

لبخندی فرو خورده پایین انداخت و با عجله بیرون رفت که متوجه لبخند  دکتر خرسند که باال سر سرشو با 

...مریض خودش  رفته بود شدم  

 

کاری نداشتم از سالنم در واقعه بیرون...همینم مونده بود که بساط تفریح جماعتی رو  هم فراهم  کنم  

زدم و به حساب خودم هوایی به مغز  الن های دیگه چرخی تو راهرو  و س...ی نبودن عریضهاما برای خال 

کلینیک رو کمی تا قسمتی  تحمل کنمداخل الاقل شرایط اسفناک ...در حال انفجارم رسوندم که بتونم   

قرار داده با دستایی که روی سینه اش ....ساله 43 ...امردی حدود..وقتی  که به داخل سالن  برگشتم

نقطه ای از باال سرش  دراز کشیده بودبه خیره   شدت عصبی ودرهمب یونیت با چهره ایروی  ..بود  

تو دادم و با کشیدن یه جفت   بیرون زده بودن رو  که از زیر مقنعه  از موهام رو مقداریبه سمتش رفتم و .

...:جعبه ازش پرسیدم داخل دستکش  از   

مشکلتون چیه؟-  

:با تشر بهم گفت نگاهش رو از باال گرفت و  مرد حرصی و عصبی  

شما می گی مشکلت چیه؟...من میگم درد میکشم ..چه عجب بالخره تشریف اوردید-  

:ازش پرسیدم...اما  با حفظ ارامش..پرید .. رنگم در حضور بچه ها ..از لحن تند و بی ادبانه اش  

کدوم دندونتونه؟-  

با نشون داد دندونی که از قبل   در اومده بودند و با چشمهایی که به رنگ خونلبهاشو محکم بهم فشرد 

:گفتفریاد پر شده بود با   

پدرمو در اورده-  



 

 
 

 
 

3 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم                   دومفصل  
 

 

برگشت و به  ...ملکه عذابم شده بود ...که در این دقایق ...اونقدر صداش بلند بود که حتی دکتر خرسند 

..ما نگاه کرد  

مورد تمسخرش قرار   تا بتونه بیشتر منو..  ظر یه حرکت اشتباه از جانب منهاینبار مطمئن بودم که فقط منت

...بده   

قدمی بهش نزدیک شدم و با ...رفتار مرد انقدر عصبی و هیستریک بود که حتی نتونستم بنشینم

 برداشتن اینه ازش خواستم که دهنشو باز کنه

سریع به خواسته ام جامعه عمل بپوشونه  و  اونقدر عصبانی بود که حاضر نشد..هرچند  اونقدر مغرور بود

...نهدهنشو باز ک  

با نگاهی ...خواستم که دهنشو باز کنهازش با نگاهم ...اما من همچنان مسرانه خم شده باال ی سرش 

نزدیک  ...تو دستم یدر حالی که  هنوز اینه ..ی نفس گیر اچند ثانیه  گذشت  بعد از خشمگین به صورتم

لطف کرد و لبهاشو از هم باز کرد..مونده بودثابت به دهنش    

:دادم و با بررسی دندونی که پر شده بود گفتم نفسمو  بیرون  

بذارید یه نگاهی هم به اون بندازیم..عکستونم که هست..خوب به احتمال زیاد باید عصبی کشی شه-  

 

دستم رها شد و تو چنان عربده ای کشید  که بی اراده اینه از ..تا حرف از عصب کشی به میون اوردم 

:رفتمو بیشتر استرس گ...روی زمین افتاد  

حاال می گی باید عصب ..این دندونو زیر دست امثال شما ها پر کردم... خانم سال پیش من همینجا-

 کشی شه؟؟؟

با که خرسند  دست و پامو گم کرده بودم.. با فریادش دست از کار کشیدن  و به ما خیره شدنبچه ها 

:پایین داد و گفت با دو انگشتش  ماسکشو..بلند شد و با نزدیک شدنش بهمونارامش از روی صندلیش   

چی شده اقا؟...مشکل چیه؟-  

 

:رو بهش گفتاش نده یم خیز شد و با همون لحن خشن و زنمرد روی یونیت ن  

چرا؟به چه عنوان؟؟؟؟هان؟چرا دندونی که پر کردید رو من باید عصب کشی کنم-  
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...:ه بوددکتر خرسند خنده اش گرفت  

چون به عصب رسیده-  

باید عصب ..که  یه سال بعدش بگید ...می کنید شالکی پر...برای پول گرفتن ..میایداول ..؟.چی اقایعنی -

؟؟؟شهکشی   

.. پرش کردن..برای حفظ دندونتون البد  اون موقع...یعنی چی نداره اقا-  

:مرد از فرط خشم سرخ و کبود شدصورت   

نش؟نکردی.. میگم چرا اون موقع عصب کشیمن ..ای بابا -  

صورت مرد  خیره تو و تغییر چهره داد ...همراه با اخم..به چهره ای جدی ..دکتر  و موقر کم کم چهره اروم  

:گفت  

مگه اون موقع درد داشتی ؟-  

:قاطع جواب داد  

نه-  

:با فهمیدن این موضوع باال داد  و با بی حوصلگی به مرد گفتدکتر ابروهاشو    

ش؟؟چرا باید عصب کشی می کردن..به عصب نرسیده  وقتی دندونی که درد نداشته و-  

 

... زدید پدر دندون منو در اوردید د؟؟؟؟داری الو پوشونی می کنی ...خرابکاریای  خودتون رو ...اقا شما چرا-

؟؟؟!!شهعصب کشی که باید بگید  بهم  که حاال بعد از یه سال..گرفتید اون همه پول ازم  

:خرسند نفسشو بیرون داد   

؟؟شما می دونستی بدون نوبت اینجاییاقا -  

:کفری جواب داد..مرد که به قصد دعوا اومده بود   

عصب کشی می کنید یا باید  برای من  رایگاندندون یا این ...؟؟!!دحاال طلبکارم شدی ....بفرمایید-

جبران کنید وارد کردید رو خسارتی که به دندون من   

:مرتب حرف خودشو می زنه همه مونده بودیم چرا حرف حالیش نمیشه و  
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عصب کشی کنم یا نه  مجانی دندون شما رو ...من  نیست که بخوام تصمیم بگیرم  اقا اینجا که مطب--  

خیل خب ادرس مطب خودتو بده -  

:دکتر خرسند حسابی خنده اش گرفته بود  

؟...مگه من دندونتو پر کردم-  

اصال همه کاره اینجا کیه؟-  

شما فکر کن من-  

پس خودتم درستش کن -  

انگشت .سرشو پایین انداخت و همزمان با دو ...از دست مرد  کالفه.د انداختم نگاهی به دکتر خرسن

:کشید و با کمی تامل گفتدست اشاره و شستش روی هر دو ابروش   

  ...ما ساخته نیستدست کاری از اینجا ..شما می تونی تشریف ببری-

...اقا این درد پدر منو در اورده-  

...هخوب منم میگم راه حلتون عصب کشی-  

باید مجانی عصب کشی کنید..باشه ولی من پول اشتباه های شما رو نمی دم-  

ینه افتاده جلوی پام نگاهی به من و ا..از زبون نفهمی مرد ته روی لبهاشسخرسند با لبخند محو نش

:انداخت و ازم پرسید  

نه ؟..د ممریض شما نیو-  

تکون دادمین  و گفتن نه ارومی با خیره شدن به زمسرمو   

:اومده بود بهش گفت سالن  ابرویی باال داد و با دیدن مرادی که از صدای فریاد مرد تو  

کس دیگه ای نیست ؟-  

ونشون اومدن که ایشونم نوبت ندارندندبرای کشیدن چرا یه اقایی -  

...تا خانم دکتر کاروش راه بندازه ...بهشون بگید بیاد پس ...خیل خب-  

قبول به درمان رایگانش کنه رفت و سر یونیت  با داد و بیدادش  بی توجه به مرد  که منتظر بود دکترو 

 خودش نشست 
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از داد و بیدادی که  از نتیجه نگرفتن خشمگین..که بهش اهمیت نداده بود..د با نگاه عصبی به خرسنمرد 

:ازم پرسید ینه و با ک..به من خیره شدسرشو برگردوند و ..  راه انداخته بود  

؟چقدر میشه پولش ....سگ مصب این -  

 

ند و وسرشو تکونی داد و خودشو روی تابوره به سمت مرد چرخبا تاسف ..خرسند که پشتش به ما بود

:گفت  

؟؟برای اونم یه فکری بکنیمبگید که .بگیرید اگر جلوی دهنتونم نمی تونید -  

 

اما بخاطر درد ..کردم که مرد می خواد بهم حمله کنهبدجوری استرس گرفته بودم و هر لحظه فکر می 

:گفت رده بودتش زبون به دهن گرفت و رو بهم با صدایی که کمی پایین تر او...شدید دندونش  

؟گفتم پولش چقدر میشه-  

:خرسند جای من جواب داد  

مت بدنوظیفه خانم دکتر  نیست که به شما قیاین ....بهتون می گن ایشون ...هستن..خانم مرادی-  

 

بلند شد و به  زود ..با یاد اوری موضوعی با چهره ای اخمالود ...شه که یهو خرسند است بلندومرد خ

:رفش اومد و گفتط  

یه لحظه...ببخشید -  

ر امید بهش چشم پبا نگاهی ...مرد که فکر می کرد احتماال خرسند راضی به عصب کشی رایگان شده

ید شنیت دراز کدوخت و به درخواست دکتر مجددا روی یو  

امیدوارانه به حرف  مرد..دهنشو باز کنه  تا در ابتدا نگاهی به عکسش انداخت و بعد ازش خواستخرسند 

..کرد دکتر عمل  

:دستشو به سمتم بلند کرد و گفت..همونطور خیره به دندونای مرد.دکتر خرسند   

ببینم  یه اینه بده-  
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دادم  یه اینه دیگه به دستش ...برگشتم و از روی میز   

دندونشو بررسی  بیشتریبا دقت خم شد و  ...دقیق  با چهره ای که اصال توش لبخند و خنده موج نمی زد

:رو به مرادی گفت با گذاشتن اینه روی میز  لبهاش  کردن جمع با تکون سر و و بعد از چند ثانیه ای .کرد   

اونم ...اگه روکشم خواست که فبها...بین چقدر میشه .حساب کتاب کن ...اله استعصب  کشی دوکان-

کنیمعصب کشی   تا دندون آقا رو حسابی....حساب کن   

 با گذر از  تعصبانیبا بلند شد وو نا امید بی معطلی مرد کفری که ...بود  ههمه بچه ها خنده اشون گرفت

...بیرون رفت ....با گفتن روکش بخوره تو سرم  بین من و دکتر خرسند   

 شون شدن کهخود ن مرد اروم گرفتن و مشغول به کارتبا بیرون رف....با همون چهره های خندون ..بچه ها 

 پاهام  یجلوکه خیره به من و اینه ای  و  ش برگشتخود دوباره به همون چهره همیشگی....تر دکچهره 

خیلی  ...و پایین تر بیاره ر در حالی که سعی می کرد تن صداش... درار حرصلبخند یه بود با افتاده 

:بهم  گفت یواشکی   

و برداراتاینه ..هنرمند-  

:گفت با حفظ لحن خندونش  و بهش خیره شدم که دادماهسته نگاهمو باال   

کمکم خواستی من اینجام...درست کارشو انجام بده-  

خنده اش بیشتر شد  و روشو ازم گرفت و سر مریض خودش رفت ...بهش زل زدم ...با فکی منقبض   

:ماسکشو پایین داد و ازم پرسید..وضعیتم  راحله نگران از  

خوبی ؟-  

  تکون دادم و خم شدم و اینه رو از روی زمین برداشتم تو هوا سری

 

*** 

ست انجام بدم و نمی ذاشت کارمو در..ر غر می کردو به دور از چشم خرسند غ مرد مرتب و قایمکی 

وبا خودش با بد و بیراه حرف می زد بس که مدام دهنشو باز و بسه می کرد..  

و  بخاطر استرسمن  اما...می رفتن کی ییکی شونو تموم می کردن و اکار کم کم داشتن  بچه ها.

...پیش می رفتبه کندی  کارم  همکاری نکردن مرد   
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کار ...حتی راحله هم رفته بود...نموندیم ک یتو کلین بیشتر .. که جز سه نفراز کارم مونده بود هنوز 

خسته با کنار زدن لبه های ...خرسندم تموم شده بود که بلند شد و اومد باال سرم و اون طرف یونیت

نگاه کوتاهی  ...می کرد نظارت   ی که بر کارم در حال..تو جیب شلوارش  ...و فرو بردن دستاش روپوش

 بهم انداخت

 

بهم وارد کرده بود و نگاههای خیره دکتر هر دو  که مرد یسرتاز اس.. ه متلک دیگه اشو نداشتمتحمل ی

.دستم لحظه ای از حرکت باز موندن  

دکتر  پنهون نمود زیر نگاههای تیز بین حرکتم .  

زل زدو بهم با تعجب باال داد  نگاهشو   

:نگاه دقیقی بهم گفتخواستم لب باز کنم و بهش بگم که ازم فاصله بگیره که با   

...کارش تمومه؟ -  

:لحظه ای نگاهی بهش انداختم و حین دقیق شدن دوباره روی دندون مرد گفتم  

دیگه تمومه-  

:تمسخری از مرد پرسیداز و با لبخند و لحن پر باال و پایین کرد سرشو مطمئن   

؟انشاهلل دیگه راضی هستید ...؟ شما که دیگه مشکلی ندارید-  

بهم ..با لبخندی دندون نما...از کار و کردارش خرسند  ....گرفت  و با دهنی باز نگاهشو ازشانی مرد عصب

اخرین فرد   نشد جبا خار..هنوز استرس داشته باشم ..می داد خیره شد و با فهمیدن وضعیتم که احتمال

:گفت  از کلینیک  

برو  بعد  هم اطالع بده وب..کارت که تموم شد...تو اتاق دکتر صدیقی ام ...من هنوز هستم-  

مثل همین ..بی چون و چرا قبول کنم و بگم چشم رو که میگه هر چی  سخت بود که مثل بچه آدم

..مریضی که سرم آوار کرده بود  

که خسته ام سرمو تکون دادم و از مرد خواستم دهنشو ..کوتاه و تند ...بدون اینکه چیزی بگماز این رو 

داره بیشتر باز نگه...کرده بود   

 

 

 



 

 
 

 
 

9 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم                   دومفصل  
 

 

 

 نبا برداشتو  به سمت میز دکتر صدیقی رفت  ...ن گرفت وندبه دلبخند خرسند بیشتر شد و پایین لبشو 

باز کرد و با نگاهی  دوباره به سمتم اومد و پوشه رو...گذاشته بود روی میز  که از قبل پوشه و خودکارش 

:گفت داخل پوشهی برگه از باال به پایین   

خانم دکتر پاکزاد-  

به نظر می رسید به زور داره جلوی خنده ..مبرگشتم و بهش خیره شد متعجب به گمون اینکه کارم داره 

سعی در بین دو ابروهاش ای گره ایجاد با اوردن اخم روی پیشونی و منظور  همین بهاشو می گیره و 

کردش مهار  

بین دندوناش اسیر ما گوشه لبشو که ...و نگاهم به دکتر که خیره به پوشه نبود ددستام بند دهن مر

:شده بود رو رها کرد و با دقت گفت  

خانم دکتر گیسو پاکزاد-  

زیر بینیش کشید و به منظورشو از این کارها نمی فهمیدم که با پشت دستی که خودکار توش بود دستی 

:گفت  

خسته ..بهم بگید..قبل از رفتن حتما بیایید و ...خانم دکتر وم شد کارتون که  تم...همین ..هیچی دیگه-

...نباشید  

از سالن خارج شد ... گفت و با همون چهره پر از خنده همین رو   

:گفتم جدی و کم مح..بالخره رو به مرد و رو مو برگردوندم وحرصی لپم رو از داخل گاز گرفتم    

خواهش می کنم دهنتونو باز نگه دارید -  

*** 

 اما....با اینکه می تونسم برم و خودم رو از این وضعیت خالص کنم ... بعد از اتمام کار..دقیقه بعد  01

 سرجام روی تابوره نشسته بودم

به  نشسته روی صندلی نزدیک ...باید کمی خودمو اروم می کردم و به خودم فرصت می دادم چون 

سرمو پایین گرفته بودم و  دستمال ...خیره شده  بودمنامعلومی از زمین  یبی حرکت به نقطه ...یونیت

انگشتام می چرخوندمبین هم  کاغذی رو   

از روی خودم به عقب نفسمو بالحره بعد از مدت کوتاهی که زیاد کارساز هم نبود بیرون دادم و با کشیدن 

خیلی احساس کوفتگی می کردم..قصد رفتن کردم  و..چراغ یونیت رو خاموش کردم ...صندلی بلند شدم  
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اتاق دکتر صدیقی با قدمهایی که تمایلی به نزدیک شدن در حال رفتن به سمت لباس عوض کرده 

جواب ..چرا باید به چنین فردی ...و با خودم فکر کردم..بند کیفم رو از روی شونه ام اویزون کردم...نداشتن

مگه اون ؟..یا اصال چرا باید اون مشخص کنه که من دندون چه کسی رو عصب کشی کنم.؟.پس بدم

؟..چیکاره بود   

پشت به من و رو به روی ..جلوی چهار چوب در ایستادم ..اهی کشیدم و...با فکر کردن به این موضوعات.

با پشت انگشت هر دو گرم گفتگو بودن که ..روی مبل نشسته بود و باهاش حرف می زد دکترا یکی از 

  نواختم اشاره ضربه ارومی به روی در 

زنی و به یه تازه ساعت ورود و خروج بباید ..عین این بخت برگشته ها ...ه بهم بگهجای راحله خالی بود ک

بدی  پس وارد جواب  

خسته نباشید گفتم که بالخره حضرت  بهش  با سالم کوتاهی  که اروم..ابتدا دکتر کیان متوجه من شد 

روی مبارکشون رو برگردوندن..اقا  

اینکه می ..نسبت به دکتر جدید کلینیک بودم مناباحساسات  از  لحظه به لحظه..کاش قادر به بیان 

و دیگه  ش از وسط همین اتاق حلقه اویز بشهخواستم از روی زمین محو بشه یا اینکه به واسطه زبون

در نیاد مصداش  

با اکتفا به  و تنها...با دیدن چهره پکر و نگاه خسته امخودمو برای هر حرف و برخوردی آماده کرده بودم که 

برگردوند و به ازم روشو ...می تونی بری باشه ...اوکی...گفته باشهگویی به زیر دستش  که تکون سر 

پرداخت ادامه بحثش با دکتر کیان   

نمی دونم چرا انقدر ..فشردم محکم  بند کیفم رو بین انگشتام..عصبی از دست خودم و رفتار عجیبش 

 عصبی شده بودم 

اون از خرابکاری اولم که  نشون ...می داشته باشکاف تونستم تمرکزبه حدی که روی رفتار و حرکاتم نمی 

بیاد  ن و اعصاب ندارن که عصبی اید به حمایتم در برابر بیمارهاییفتیم و اون بدست و پا چلچقدر  می داد 

 و حاال اینکه انتظار یه برخورد مناسب ازش رو داشتم 

یکیش مثل همین فهمیدم حسی ..دلیلو یک  زاربه ه ماون..هر لحظه بی دلیل نزدیک بود اشکم در بیاد 

بود...که نسبت به دکتر  رحمانی داشتم توسط راحله  

...استرس گرفتن های بی خودیم  با هر داد و فریادی یا   

و ...رفتارهای بی رحمانه منصور ..گوشه گیر شدنهایی که بعد از مرگ پدرم برام  اتفاق افتاده بود

 تهدیدهایی که می کرد 
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اشک تو چشمام حلقه می زد که به پاهام قدرت حرکت دادم و به سمت در خروجی به راه  کم کم داشت

...افتادم  

 

 

 

*** 

جای ..وده خوب شهر نبخونه امون تو منطق..تم و داخل رفتمدر انداخ رو تو قفل کلید...با دستهای پر از خرید

همه ی ..ن سال بود که تو این محله زندگی می کردیم و باهمه اشنا بودیمچندی..بدی هم قرار نداشت

امد داشتیمو با هم رفت همسایه ها ما رو می شناختن و   

بعد از رفتن مستاجر خالی که یه سالی میشد ...طبقه باال...بود خونه امون یه خونه ویالیی دو طبقه..

...افتاده بود و خودمون هم طبقه پایین زندگی می کردیم  

چون همون زمینشم کلی براش می ..و میشد گفت فروش این خونه برای منصور کلی منفعت داشت

...صرفید   

در حال بستن در بودم ..کلید رو از تو قفل در اوردم که مرتضی دون دون از داخل خونه به سمتم بیرون اومد

:که با سالمی بهم گفت  

منصور با زن و مادر زنش  اومدن-  

:نگاهی انداختممرتضی زرد و بی حال به رنگ و روی   

تو خوبی ؟-  

اره خوبم-  

:می شناختمش..راست نمی گفت  

چیزی گفتن؟-  

منصور ....یه نیم ساعتی میشه که اینجان ..که اومدن  نشد بهت زنگ بزنم و خبر بدم......نه منتظر توان-

یزی نمی گه ولی که چ  

:بازوش گذاشتمروی  دستم رو   

خوبی؟تو ..ازت پرسیدم -  
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:با نگاه و رنگی زرد لحظه ای تو چشمام خیره شد  

خوبم..اره-  

:و می دونستم به خاطر من هیچی نمی گه رنگ و روش نگرانم کرده بود  

هیچ وقت نمیان اینجا خوب می دونی که اینا برای حرفای....اصال تو برو تو اتاقت..باشه-  

بیفتی خوشم نمیاد تنها باهاشون در ...من پیشت هستم..نه -  

 

مرتضی...قرار نیست باهم دعوا کنیم-  

:گویی از چیزی مطمئن بود  

و الکی از ..برگه از تو کیفش در میاره همه اش یه سری....می گه برای دعوا اومده که  کار و کردار منصور-

اصال که ...بهت می گه...اونا جلوی  هم درباره تو  رت و پرتیه سری چ...هال می ره اونور این ور هال  

....و  هندختر تا این وقت شب  بیرو که  همه اش می گه یعنی چی... خوشم نمیاد  

:زبون به دهن گرفت..حرفای منصور  شرمسار از گفتن بقیه  

هر چقدرم دوست داره ...شون می خواد بکنننمی ذارم هر کاری که دل...من هستم تو نگران نباشتا -

..ستبرای من مهم نی...حرفای بی ربط بزنه  

یهو سکوت کرد که خیره تو ...اما با من من..یز دیگه ای بگهسرشو نا امید باال و پایین کرد و خواست چ

:بازوشو بین انگشتام فشردم ...که به من نبود صورت و نگاهش  

چی شده؟-  

:ره ای اشفته سرشو باال اوردهچبا دستی به روی پیشونیش کشید و   

یه ساعت پیشم قبل از اینکه ...ذاشتهحتی پیام گ...تماس گرفته دیدم با خونه...امروز که اومدم خونه-

من بر نداشتم زنگ زد که ...بیان ...منصور اینا  

 برای خونه شد و دست بلند کرد و دو کیسه خریدای کردم شیدم که تازه متوجه روی صورتم کدستی به 

...از دستم گرفت رو تر سنگین   

د  خونه شدیمهر دو بی حرف در کنار هم وار  

که با   نمنصور با گوشیش داشت حرف می زد و سعیده نشسته کنار مادرش در حال خوردن میوه بود

..و از جاش بلند شدن دیدن من هر دو شون از خوردن دست کشیدن  
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که مادر سعیده با روی باز و لبای خندون برای میز ناهار خوری گذاشتم و به سمتشون رفتم  یرو رو خریدا.

ر اغوشش  کشید که تو همون به ظاهر د و ..بهم سالم داد ..ضمن تسلیت ش اومد و یپ کردنسالم 

تماس منصور هم تموم شد و به سمت ما چرخید و گوشیش رو پایین اورد  لحظه   

 

 

:جاش بلند شده بود از دور با صدای نسبتا بلند گفت ط ازسعیده لبخند زنان همونطور که فق  

خسته نباشی...سالم-  

:سرمو به کندی باال و پایین کردم و گفت..لحظه ای بهش خیره موندم و به احترام مهمون بودنشون  

سالم -  

 

:و رو به مادرش گفتم  

چیزی تدارک می دیدمید برای شام  یه اگه گفته بودید که می یا...خوش اومدید...بفرمایید-  

خیلی وقته هم دیگه رو ...ینجا پیش ما بشینبیا ا....وقت برای این کارا زیاده..عزیزم برای شام نیومدیم-

 ندیدیم

:با انتخاب نزدیکترین مبل و نشستن روش گفتم..پوزخندی کنج لبم نشست و همونطور که رفت بشینه  

مثل بچه ها...امیدوار بودم الاقل ...میشه یکسال  دقیقا  درست..بله خیلی وقته-  

:ادامه دادم...با اشاره به منصور و سعیده  

  کرده باشیم دوری از شما رو برطرف  یتتون کنم تا کمی از دل تنگی هازیار ....بابا  متو مراسم چهل-

 منصور با کینه و سعیده و مادرش رنگ پریده به من خیره شدن

 مکنار اومد و جرات پیدا کرد و ..با متلکی که بارشون کرده بودم...مرتضی که در ابتدا عقب ایستاده بود

نذاشت همه در شوک و ...مرتضی  بهانه حرف زدن با  مادر سعیده بهفت  که جای گر بغلیممبل روی 

:سکوت حرفم باقی بمونن  

؟شما که بحمدهللا خوبی اقا مرتضی-  

و با کشیدن کف پای راستش به پشت پای  با جا به چا کردن پاهش..مرتضی خیره به فرش زیر پایش

:با صدای ارومی گفت ...چپش   
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ممنون-  

در کیفش رو خودشو به اون راه زد و ..با دیدن چهره های بق کرده من و مرتضی...اذر خانم...مادر سعیده

کنارم روی مبل نشست و به سمتم اومد و  بلند شدو ...در اورد از توش شده پیچ باز کرد و دو بسته کادو 

:گذاشتما بین خودش من  روی مبل بسته ها رو   

...قابل شما رو نداره-  

 

:گفتضی و لباس مشکیش به مرتو با نگاهی   

  ...اون خدا بیامرزم راضی به این همه غم و غصه نیست...خرتون باشه پسرمآغم -

با نگاهی ..با این کار مادر زنش..ادعای قدرت و بزرگی کنه...منصور که می خواست جلوی زن و مادر زنش 

رو به روم رفت و روی یکی از مبال ...  بدون کوچکترین نگاهی...کرده  از باال که مثال چه لطفی در حقمون

 نشست

 

:...و دلم گرفت... انداختم تن و صورت اصالح کرده اش  نگاهی به پیرهن صورتی رنگ  

دستتون درد نکنه راضی نبودیم-  

از رنگش خوشت میاد ببین..بذار برات بازش کنم..عزیزمچه زحمتی -  

ه کادو ها برد و سریع کادویی دست ب..اذر خانم ...دمنصور که بهم چشم دوخته بو نگاه  گله مند خیره به

یه پیرهن زرشکی با یه روسری طرح دار در اورد  ....باز کرد  که برای من گرفته بود رو   

 

...یه فریاد از ته دل بودفقط .ار شده بودم که چاره اش چدی دبابه غم  

از روی مقنعه ام رو    ه شدهحتی دلم نیومد بهشون نگاهی بندازم که  خواست روسری رو نمادینم ک

:سرم بندازه که با دست مانعش شدم و گفتم  

....ممنون که به فکر ما بودید-  

:منصور زد به سیم اخر و گفت هو با یه حرکت از روی مبل به بهانه اوردن چای بلند شدم ک  

...کردن خونه میاد اقای گرشاسب برای متراژ...دقیقه دیگه 01تا -  

بهم گفته بود...سرافکنده همه اینا رو با نگاهی رو به پایین و با سری   
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:من من و چرخوندن زبون توی دهنش گفت سکوت کرده بودن که با همه  

البته خودم همه اشونو ..ار وراثتبگو تا برای  انحص....اگه حساب بانکی و چیز دیگه ای هم هست ..اگه-

چیزی که اگه می گم ...می دونم ولی  

:فشردم  و رومو به طرفش برگردوندملبهامو بهم   

 

ا پول داشته که کبدونی که تو کدوم با ن.تا .. م یبگ و بهتو ما می دونیمچیزی که تو نمی دونی .اگه .اره-

نمونه پنهونچیزی از چشم تو و بقیه ...اکردهخدایی ن  

:تو نگاهم تیز شد   

؟ها مشخص بشه یا نهی باید وضعیت این دارای-  

:...خنده ام گرفت  

...و نمی شناختی ها  که انگار بابامون همچین می گی دارایی-  

به اهدافشون می خواستن واسطه اشون به  اده چه س نگاهم به کادوهاشون افتاد که...رنگش پرید

:نبرس  

کارا رو انجام بدمسریعتر بتونم مرتضی باید به من وکالت بدید که و تو -  

 مرتضی همچنان به زمین خیره بود

نفسمو به زور بیرون دادم و خم شدم و پیرهن و روسری که برام اورده بودن رو برداشتم و روی کادوی 

با قرار گرفتن مقابل منصور که می خواست برگه های توی ...مرتضی گذاشتم و با برداشتن هر دوتاشون 

:دستشو امضا کنم گفتم  

نمیاد که بهت گفته باشیم گرفتاریم و نمی من ومرتضی هم یادمون ...وکیل وصی نمی خواد ...ادم زنده-

می کنی از این محبتها  که تو باز داری....تونیم   

:سعیده سریع بلند شد و گفت  

خیلی  اوگرنه بخدا گرفتاری این کار..منصور فقط می خواد شماها تو زحمت نیفتید.؟..چه حرفیه عزیزماین -

 بیشتر از این حرفاست

خم شدم و کادوها رو روی میز گذاشتم که بفهمه من و مرتضی همچین کادوهایی رو نمی خواییم که    

:با شنیدن صدای زنگ خونه سعیده با هیجان گفت  
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اومد-  

وخت که چطور برای فروش خونه پدریمون چشم د به شادی و هیجان سعیده ..مرتضی با نگاهی دل مرده 

...شم دارهچ   

:گفت  تفاوت و دستوری با لحن بی خیره به مرتضی منصور    

 

...مرتضی برو راهنمایش کن بیاد -  

:نگاه از منصور گرفتم که تند ازم پرسید...مرتضی سنگین  و گرفته  بلند شد  

اون حساب مشترک تو و بابا -  

:فکر می کردم که گفتم...با حسرت به افکار بچگانه اش   

از حساب خارج کردم...بانک بفهمه قبل از اینکه...هر چیم مونده بود...چیزی توش نموند-  

:و گفت برداشتسعیده کفری قدمی به سمتم   

همین طور الکی بدون اجازه برداشتی که ...است هحساب دو امضا..؟.مگه میشه.؟..چطوری خارج کردی -

 چی ؟

حاال که برداشتم-  

تو به چه حقی..تو اجازه نداری بدون اطالع وراث از مال پدرت خرج کنی -  

:شدم و با کینه گفتمبه در اتاق پدرم خیره بهشون پشت کردم و   

 

سعیده خانم..ا هیچ کاره ایجبه همون حقی که تو این-  

:ذر خانم ناراحت از جوابم گفتآ  

...که باید برای همه روشن شه هستن  ولی اینا چیزایی ...بچه ها منظوری ندارن..عزیزم-  

:گفتمبرگشتم و تو نگاه منتظر همه اشون   

رفته ...ولی همون موقع که با دختر و دامادتون..نمی دونم در جریان هستید یا نه...د روشن شهبله بای-

یش دست و پنجه نرم می کردبابام داشت با مریض....خارج از کشور  سفر  ید بود  
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که مال خودش بود رو  یکلی از پوالی..مجبور شدیم و  در بر داشتی که کلی هزینه یاهدست و پنجه 

کنیم عملش  صرف هزینه های دارو و  

دل از سفر ش بکنه و  تر که زود و کک کسی هم نگزید پدرم  فوت کرد که  با اجاره اتون  مشبعد..

  کردم شاین چیزاخرید قبر و مراسم و  های  هزینهصرف ..هر چی که موند ...بیاد

خیره بهشون لب ..پوزخند نشسته روی لبهامبا سکوت کردن که  یاشون با شنیدن حرفام با ناراحتهمه 

:زدم  

بیاد و لطف کنه که پدرشو دفن کنیم که پسر بزرگ مرحوم می موندیم   چون نمیشد چهل روز  منتظر-  

:سرمو به سمت منصور چرخوندم  

همون حسابی هم ..حسابی که بابا بهم حق امضا داده بود نمونده  اون  ته  دیگه چیزی..حساب با این -

طبق خواسته و نظر خودش ..که بدون اون هم می تونستم ازش پول بردارم  

....بنده در خدمتتونم...بفرمایید ....که می خواید بپرسید  مونده  اگر سوال دیگه ایحاال هم   

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم                   سوم فصل 
 

 

 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

2 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم                   سوم فصل 
 

 

 

:فصل سوم  

 

لنگون لنگون به ...دادن پاشنه خوابیده  کفشم یجا اب...کردم می با عجله در حالی که  کفشامو پام 

به سختی با صدایی که  تو گوشم پیچید وصدای فین فین راحله ...جواب دادم..گوشیم که زنگ می خورد

:گفت شده بود خروسمانند به   

من نمی تونم بیام...خودت امروز برو ...میگما-  

:ایستادم و گفتمباز هنوز درگیر کفشم بودم که با نا امیدی از حرکت   

تا این حد؟-  

چیه که نمی تونم از جام  جم بخورم..زاستنوالانف..نمی دونم سرما خوردگیه...هوم-  

:صاف ایستادم و تو دلم گفتم....اشو باال داده بودمخوابیده فارغ از کفشی که بالخره پاشنه   

«؟؟..می مردی زودتر می گفتی »  

:؟می اوردمگیر   ...ماشین  سرما و بارونتوی این  ...چطور  ...حاال  

..خیلی مراقب خودت باشپس ..باشه-  

عزیزمی -  

:تو دلم گفتم  

مدقیقه نود گند می زنی به هیکل همیشه...عمه ات حاره اروا-  

:با لبخندی  و   

؟عزیزم تو اون خراب شده چیکار کنم....یه هفته ...من بی تو -  

:به سختی خندید  

ات هلب  هن و خنده بمنوری دوباره بد..که به چشمای بی سوت ی بهتر از من هستننعزیزا..منم نباشم-

نیست به خیالت...ر که دو هفته ام نیاماونقد...هستن..آره عزیزم...بیارن  
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:از دست راحله رو هم گذاشتم و با باز کردنشون گفتم یحرص پلکهامو   

چرت و پرت می گی  یزیادداری ..حالت خوب نیستاصال  االن..کمی استراحت کن برو-  

 تو خوب می فهمی...نمی فهمه...راحله خره ...منم دارم چرت و پرت می گم..خوب نیست..اصال...اوهوم-

ملت تو باغ نیستن و بچه زرنگه تویی..مدامم فکر کن ...آباریکال ..داری چه غلطی می کنی  که   

:حرفاشو تموم کنهلبم رو عصبی به دندون گرفتم و منتظر شدم که ی گوشه   

به اون احسن الخالقین هم ...شدالبته اگه کسی متوجه نبودنم ..رو به همه برسون مسالم.راستی ..-

 ویژه ویژه سالم برسون

:ادامه دادو در حالی که ریز می خندید   

خیلی وقتمو گرفتی گیسوی بی سو..قطع کن که می خوام بخوابم  تر تماس رو حاال زود-  

م ردیحسابی از اونجایی که نثارش کردم و « رو تو برم هی»تو دلم با لبخندی که به لبهام اورده بود یه 

و با یه خداحافظی کوتاه تماس رو قطع کردم ... داده باشمبدون اینکه جواب دندون شکنی بهش ..شده بود

از خونه بیرون زدم سرم با کشیدن کاله کاپشن رو..شدن نداشت نا امید از بارش بارونی که قصد تموم  

*** 

باد گرم  ....به محض ورود  ...ک شدمیما قرمز و سرد شده بودن  وارد کلینبا دستا و صورتی که از زور سر

سرازیر کردتم خوبی به زیر پوسحس رو نوازش داد و م صورت غرق در سرما ... دار فن گازی بخاری  

 

دم سرشو به وبهم مالیدم  و به مرادی که با ور از بارش تند بارون خیس شده بودن روکه دستاهامو 

 سمتم چرخونده بود و بهم سالم داده بود  با لبخند کوتاهی سالم دادم 

متوجه تعداد کمی از بچه ها شدم که  نشون می داد ..ک و داخلش یکلینای با نگاهی به در شیشه  

 امروز زیاد سرمون شلوغ نیست 

م بودم که  دکتر خرسند از اهبرای عوض کردن لباس به سمت اتاق  تنام و رفتدر گیر و دار گرم کردن دس

..ک گوشی به دست وارد شدیکلیندیگه طرف   

مقدار کمی ...اجازه حرف زدن نمی داد..و به طرف مقابلشحرف می زد ...و لحنی تند اخم کرده با صورتی 

دیگه نظم و ترتیب  و روی پیشونیش افتاده و چسبیده بودن و از شدت بارون خیس از موهاش 

 همیشگیشون رو نداشتند

سالن داشتم به طرف که تنها تو  متوجه من ...و نگاهش به جلو بود  که همونطور داشت حرف می زد 

سالم بهش به عقب روندم و با تکون سر اروم  باال بردم و کاله کاپشنم رو  رو  دستم..اتاق می رفتم شد 

...کردم  
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حواسش به  به نظر می رسید و  اما اونقدر اخمالود... یمبهم نزدیک میشدلحظه بیشتر و بیشتر هر 

که بهش کرده  یکه احساس کردم اصال متوجه من و سالم طرفی که داشت باهاش حرف می زد بود 

و رفت  کنارم رد شد حرف و حرکتی از هیچ نشده بود  که بدون ..بودم  

به دو نفر از ...ن باز کردنش و حی زیپ کاپشنمو به پایین کشیدم دست بردم و..قبل از وارد شدن به اتاق 

شون بودن سالم کردمام در حال پوشیدن روپوشابچه ها که اون  

به سمت ..شیدن روپوشموبا پ..با عجله...منم  برای همین..دیر شده بود..نن رفتوو زود بیر جوابم رو دادن

 سالن اصلی راه افتادم

...دستی به مقنعه و موهام کشیدم ای  به تصویر افتاده خودم روی در شیشهخیره ...قبل از ورود   

:ازش پرسیدم و خواست چیزی بگه که قبلش تو اومد   به دنبالم مرادی    

نه؟..امروز زیاد سرمون شلوغ نیستانگاری -  

سری تکون ...به خلق و خوی همه امون اشنا شده بود...مرادی که طی این چند سال و اشنایی با بچه ها

:گفتداد و   

 

نمی تونن که زنگ زدن و گفتن ..گی دهم به خاطر بارناز بیماراها بعضیا ...خانم دکتر ..بله ....خداروشکر-

 بیان

:ابروهامو باال دادم و گفت  

...چه خوب -  

که همون موقع یکی از مریضا اومد و ....ریز خندید و برای گزارش دادن بیشتر به سمت دکتر صدیقی  رفت

با نگاهی به ...بشینه و که  و گفتم مو باال و پایین کردم سر...بشینه 7روی یونیت  گفت که بهش گفتن

نشسته بود به سراغ  مریضی  که روی یونیت ..یندی دکتر خرسند با حس خوشا..داخل سالن و نبودن   

رفتم    

 

ود البته خرسند همونطور اخمال...پشت سرم ای بودم  که با حرکت در شیشه  کرده تازه شروع به کار 

تو ی ودش به دنبالش رون شد و تخته شاسرومثل کنه با ..بهتر از صبح وارد شد  که مرادی  کمی

..دستشو به دستش داد و شروع به شرح حال دادن کرد  
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و با نگاهی سر سری به برگه ...فقط همین طوری سرشو تکون می داد ..خرسند که حوصله اشو نداشت

:روی تخته گفت  

...بنداز روزای دیگههم  بقیه رو ....کشیدنیا رو هم بده دکتر موالیی  همه ی ...کشی امروز فقط عصب -  

 

....ش بیرون رفتتچشمی گفت و با گرفتن تخته شاسی از دس..مرادی   

 محسوب میشد یونیت راحلهیه جورایی که   8ت دیگه اومد و روی یونیمریض یه  غول به کار بودم که شم

..نشست  

سری تو سالن چرخوند و با ..خرسند که گویی امروز میل به کار کردن نداشت....نگاهی به مریض انداختم 

ینکه از بیمار عکسشو دم و بازدمی بدون ابا به سمتش اومد و ..دیدن بیمار دراز کشیده روی یونیت 

سقف و نور ..به سمتش با گرفتنبرداشت و  رو  روی میز گذاشته بودخود بیمار  عکسی که از قبل ..بخواد

:خیره به عکس گفت....یونیت دراز کشیده بود  یمهتابی به زنی که رو  

به نظر می رسه یکی هم باید کشید البته  اگه بشه و امکان ...سه تا ترمیمی ...دوتا عصبی کشی-

...حفظش کنیم...داشته باشه سعی می کنیم   

خرسند که هنوز داشت به عکس نگاه می کرد  ح شدنش نمونده بود بهوزن بیچاره که چیزی به قبض ر

:و گفت..چشم دوخت  

االن یکی از دندونام درد می کنه-  

:خرسند سری تکون داد و گفت..زیر چشمی حواسم بهشون بود   

اگه ...هزینه اشون کمترهفعال به بقیه هم فکر کن که ..به دادشون برسی شما که نباید تا درد می گیرن-

که یا باید عصب  ..مجبور میشی بیای ...گرفتنشون باز با درد  ...دیگه ..یه مدت..اینا رو االن ول کنی 

...شیشونیا بک شون کنیکشی  

 

خرسند نگاهی بهش انداخت و کسل دستی به ...ت و مضطرب به نظر می رسیدشدازن رنگ به رو ن

و همون موقع بهش بی حسی ...پیشونیش کشید  و مرادی رو صدا زد که همه چی و رو براش اماده کنه

 تزریق کرد

 

با دکتر  بیمارد و کمی هم تا اماده شدن زبچه ها سر  بعضی از  هم با چرخی تو سالن به تو هم بین

 صدیقی حرف زد 

دهنشو بشوره و تو این بین به زن خیره شدم ..به باال سر زن که برگشت به مریضم گفتم   
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:ت و گفتسخرسند رو صندلی نش  

خوب حاال چه کنم؟-  

همونی که درد می کنه رو-  

ایق رو سپری و به سختی این دق امروز حال و حوصله نداشت ..ه هیچ وجهخرسند ببه نظر می رسید 

:می کرد  

؟...نمی خوای بقیه رو درست کنیم-  

 

:زن مردد با نگاهی به خرسند گفت  

؟پولش خیلی میشه-  

 

نایی که بهشون اشاره کرده واون دند ی نگاهی به همه با ..برداشتن اینه  خرسند ابروهاشو باال داد وبا

:بود گفت  

تومن که با  131...ترمیم یک سطحیتون ...میشن تومن تموم 181تا  111هر کدوم از ....عصب کشیا تون-

..تومن 01دندون عقل فک پایینتونم که بکشیم  باتخفیف ...تومن  111الی  111تخفیف اونم   

:زن ترسیده به دکتر خرسند گفت  

دونم که درد می کنهفقط همون دن-  

و عوض کردم ر شد که زود جهت نگاهم متوجه سنگینی نگاهمد نگاهی به زن انداخت و یهو خرسن  

:خرسند اهی کشید وگفت  

...باشه-  
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و همه چی به ظاهر خوب پیش می رفت چند دقیقه ای از مشغول به کار شدن خرسند می گذشت  

گوشیش که روی میز زنگ نیدن صدای که با ش ی راحله نشسته بود و کار می کردجا...درست رو به روم  

گرفت و به میز خیره شد نگاه از دندونای زن..ی گذشته بوددکتر صدیق  

با دیدن گوشی روی میز سریع به  در حال راهنمایی بعد از بیمارها بود...مرادی که با رفتن دکتر صدیقی  

:ازش پرسیدخرسند نگاه کرد  و   

؟بیارم براتون دکتر-  

رو براش ببره ششیخرسند با تکون سر ازش خواست که گو  

 

 یاز مراد...همونطور که مته دستش بود و دندون زن  رو برای برداشتن پوسیدگی ها تراش می داد

 خواست تماس رو برقرار کنه و دم گوشش نگه داره

نیم  به مرادی که از انجام چنین کارهایی هم بدش نمی اومدلبخند به لب از دستورهایی که می داد 

..نگاه از هر دوشون گرفتم ...هم انداختم و زود  نگاهی   

کی به شما گفت؟..سالم-  

... 

....ماشاهلل خبرگزارین -  

... 

.....نه کلینیکم -  

... 

؟...خوب  

مرادی خوب گوشی رو نگه نداشته بود و تمام دقت خرسند تو تراش دندون بود که خسته از وضعیت 

خودشو کمی عصبی ی گرفت و مرادت دساز  وگوشی ر و دست از کار کشید و دست بلند کرد ...موجود

:با صندلی عقب کشید و گفت  

دکتر ....یکم سرمون شلوغه...کارارو به من سپرده..دکتر صدیقی رفته...حداقل تا بعد از ظهر....امروز که نه-

و چیزی رو می گید که جوابشو از قبل می دونید...شما هم تو بهترین موقعیت ممکن  زنگ زدی..مکم دار  

.. 
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برای این چیزا نمیام ...قبال بهتون گفته بودم-  

... 

خوب ؟-  

... 

...نه -  

... 

فعال....پس امیدوار نباشید ....قول نمی دم.حاال اگه زودتر کارام تموم شد بهتون خبر می دم ..باشه-  

گوشیش رو روی میز گذاشت و ...توجه به مرادی که در کنارش ایستاده بود بی که  قطع کرد  تماسشو

و به بیمارش نزدیک شدباره مته رو به دست گرفت دو  

...کارم با بیمارم تموم شده بود...از سالن بیرون رفت...مرادی اخم کرده  

برای رفع خستگی و دادن حرکتی به ....بیاد که بیمار بعدی تا زمانی  و خواستم  از روی صندلی بلند شدم

یگه سرپا باشمتا بتونم تا چند ساعت د..کنمانرژی ذخیره ... تو راهرو کمی راه برم و ...پاهام  

بچه ها بی حال تر از من دوست داشتن زودتر از اینجا خالص شن ...نگاهی به انتهای سالن انداختم

...شدت بارون بیشتر شده بود...  

از زیر مقنعه دستی به روی گردنم ....نشسته تو سالن منتظر نوبتشون بودن...بعضی از مراجعه کننده ها 

:مرادی رفتم و ازش پرسیدم کشیدم و به سمت  

؟دکتر نیکنام امروز نیومدن-  

:گفت ی هم مرتب گذاشت و رو...تند دفترچه بیمارها رو   

موندم با این چند نفر ..دکتر خرسندم انگاری می خوان زود برن ....از دکترا نیومدن تا تازه امروز چند...نه-

....چیکار کنم  

:یدمسته روی صندلیا انداختم و ازش پرسنفر نش 4-3نگاهی به   

؟کارشون چیه-  

..عنوان چاشنی داریم البته کشیدنی هم طبق معمول به....امروز بیشتر عصب کشی و پر کردنه-  

:ی نشسته روی لبهام از شوخیش گفتمبا خنده   

....انجام می دم یکی از عصب کشی رو هم ...بهش بی حس بزنم تا  رو بفرست دنیدندون کشی-  

:گفت...ذوق زده  
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؟پس از اون دو نفر دیگه-  

...رفتمونه ای باال دادم و تو نمی دونم و به من مربوط نمیشه ش ...به معنی اینکه   

:اومد و گفتتو که  نای حرف زدن نداشت پشت سرم  یسربازچند ثانیه بعد   

 

...گفتن بیام پیش شما-  

دندون کشیدنی داشتی ؟-  

سرشو باال و پایین کرد ..بی حرف ..از شدت درد  

بی حسی رو ...باال سرش...سرپا ایستاده...پلکهامو روی هم گذاشتم و ازش خواستم روی یونیت بشینه 

:تزریق کردم و گفتم  

...یه ربع همینجا بشین تا بی حس شه-  

:دفترچه یکی از بیمارا رو در اوردمرادی سریع ...ک خارج شدمیاز کلین  

؟بفرستم م ه عصب کشی رو-  

تازه بچه های دیگه هستن .....اول با دکتر هماهنگ کن  بعد-  

:می نوشت گفتاش یادداشت هایی  همونطور که تند تند تو دفترچه  

...عصب کشیا امروز با خودشون و خودتون باشه خانم دکتر ..دکتر خرسند گفتن-  

...:ابروهام باال رفت  

هیچی نمی گی؟و پس چرا اون کشیدنی رو برام فرستادی -  

مثل اینکه کاری هم براشون بنده خدا خیلی منتظر نشست و ..ش پاتون رفتنیاخ دکتر موالیی همین پ-

دیگه کسی نبود که مریضو پیشش بفرستم...پیش اومده بود که باید می رفت  

تر دک...دیگه واقعا نمی دونم باید چیکار کنم...کارآموزن بقیه هم که  ...عمال فقط شما و دکتر هستید

 خرسندم که درست جواب نمی ده

:نا امید نالیدم  

من می خواستم زودتر برم-  

به من که اینطور برنامه ...با اقای دکتر حرف بزنیدخودتون حاال می خواید ...خانم دکتر نمی دونم -

امروزم خیلی عصبانین و جرات ندارم چیزی بهشون بگم...دادن  
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که با شنیدن صدای یکی از مراجعه کننده ها  اهی کشیدم و سرمو عقب دادم و به سقف چشم دوختم

و بهش چشم دوختم ماز سقف گرفت نگاه  

؟کار خانم من تمومه...دکترانم ببخشید خ-  

:گنگ از سوالش گفتم  

خانمتون؟-  

رو می گم حیدریخانم -  

 

:تو کلینیک که زیر دست دکتر خرسند بود گفتم م که یهو با یاد اوری تنها  خانمسرمو تکون داد  

به کارشون رسیدگی می کنن دارن  آقای دکتر خرسند...نه-  

هم  و ..صورتش قرمز و نگاهش خشمگین شد که هم من...چنان با شنیدن کلمه آقای دکتر خرسند

خیره شدیم با نگرانی بهش ...مرادی   

:با عصبانیت گفت..رو کرده به مرادی   

خانم دکتر دندونشو درست کنه؟ باید ..بهتون نگفتممن مگه -  

:مرادی ترسیده اهسته از جاش بلند شد و گفت  

  یکی از بهترین پزشکای کلینیکهخانمتون زیر دست االنم که ....اخه شما کی گفتی؟-

:نگاهم بین مرادی و مرد رد و بدل شد   

چرا سرخود ..؟خانم بهتون نگفتم خوشم نمیاد دکتر مرد باال سرش بیاد -  

با چهره ای ..کردم و به داخل کلینیک برگشتم و به خرسندی که سختبا عجله پا گرد ...با افتادن دو زاریم

بود  نزدیک شدم عصب کشی  اخمالود  مشغول  

هم تمام یونیت های  از شانس بد...مشکل جدید داریم که یه نمی دونستم چطور باید  حالیش می کردم

سر زن خم شده  رویتا جایی که امکان داشت ...صندلی  یسمت ما خالی بودن و خرسند نشسته رو

 بود 

قبال هم از این مشکالت داشتیم و باهاش ...لحظه ای ایستادم و برگشتم و به در کلینیک خیره شدم

اما با اخالق تند ..بشه بروز اتفاقات ناگوار  مانع ...ه بود نستدکتر صدیقی تو هر بار  و...میمواجه شده بود

یش برهامروز خرسند شک داشتم همه چی به خوبی و خوشی پ  
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متوجه نزدیکم شدنم شد و سرشو بلند ..سرمو برگردوندم و به سمت خرسند رفتم ...نباید تعلل می کردم

:که همزمان گفتم...موند بهم خیره ... بگم بهش چیزی یه می خوام ...و از عمق نگاهم فهمید  داد   

دکتر -  

...تکون داد«چی شده  » به معنیسرشو   

مانع از حرف زدنم می ...باقی مونده بودتو صورت و نگاهش که بعد از تماس تلفنی  شاون نگاه پر از اخم

:که گفت شد  

بله پاکزاد؟-  

و کمکم می کرد که  می کردم که کلمه دکتر و خانم رو یه جا پرونده بوداحتماال باید خداروشکر 

 رودربایستی ها رو کنار بگذارم و برم سر اصل مطلب 

:ا اشاره به زن گفتمدستی به روی لبها کشیدم و ب  

همسرشون...دکتر-  

 

:گفتم رنگ زن پرید که قبل از تو اومدن همسر زن..کرد مگنگ نگاه  

میشه یه لحظه بیاییددکتر -  

:گفتو با تمسخر عصبی از دستم به تندی   

..امر دیگه ای نداری ؟-  

:و با اشاره به وسایل توی دستش گفت  

کجا بیام ؟هان؟... مهمیوسط کار به این .....؟.نمی بینی کار دارم.-  

:مستاصل با نگاه گذرایی به زن گفتم  

واجبه..خواهش می کنم دکتر -  

:بلند شد و با زمزمه گفتبا کنار گذاشتن وسایل تو دستش   ...همزمان با پوف پر صدایی   

رسما تا دو سه روز دیگه دیوونه میشم...ونه خونه استواینجا دی-  

در حالی که به ..به دنبال..به سمتی که زن صداهامونو نشونه رفتم... با خود داری..ز برخوردش ناراحت ا

..اومد..دست می کشید  شسر و صورت  
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:ایستادم و به سمتش چرخیدم و قبل از اینکه دیر بشه گفتم  

دکتر مرد کارشو انجام بده...همسر این خانم مثل اینکه نمی خواسته -  

:یه تای ابرش باال رفت  

خیلی عصبانیه و فکر کنم هر لحظه است که بیاد ...جام می دیدفهمیده که شما کارشو اناالنم به گمونم -

 تو و دردسر برامون درست کنه 

 

کالفه و عصبی روی  ...همزمان برای لحظاتی  سرشو پایین انداخت و هر دو دستشوو اهی کشید 

..صورتش گذاشت  

از ر شده س   دهنی  با...کنم که سرباز ببشدت عصبی به نظر می رسید و نمی دونستم چیکار باید .

:به زور گفت تزریق بی حسی   

بی حس شد...دکتر -  

:خرسند دستاشو پایین اورد و به سرباز خیره شد و پرسید ...نگران نگاهی بهش انداختم   

کدوم دندونشه؟-  

 

:هر دو دلواپس خیره به سرباز که لبشو  نمی تونست بخاطر بی حسی زیاد جا به جا کنه گفتم  

ههمونجا رو میز..عکس گرفته  ..نای خلفی بزرگ  فک باالدندویکی از -  

تا منم دندون اینو بکشم ..رو بیرون و یه سر بزن ببین چه خبرهبتو ..خیل خب -  

تو همون لحظه مرد عصبی تو اومد و به دنبال همسرش که  خواستم بیرون برم سرمو باال و پایین کردم و 

..نگاهشو سرتا سر سالن چرخوند  

نگاهی به مرد انداخت..ستاده باال سر سرباز خرسند ای  

:که مرد گفت هراسون به  همسرش چشم دوخت چشمای زن بشدت ترسیده با  

؟چرا کسی به کار همسرم رسیدگی نمی کنه-  

:سرشو برگردوند..خرسند   

شما برای چی اومدی تو ؟..داره رسیدگی میشه -  
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دندون زنمو عصب کشی کنهمن به اون خانم گفته بودم خوشم نمیاد دکتر مرد -  

:من و خرسند نگاهی بهم انداختیم   

چند نفر رسیدگی می کنیم رهمزمان داریم به کا ...می بینید که..اقای محترم امروز پرشک کم داریم -  

..من نمی خوام شما کار خانم منو انجام بدی ؟پس  این خانم دکتر چیه-  

چیزی نمونده ..اخراشه اقا-  

باید خانم دکتر انجام بده ..نه من نمی ذارم-  

:متعجب بهش خیره شدم و بعد از چند ثانیه ای گفتم....و برگشت و به من نگاه کرد  

تو کار ..من و هیچ کدوم از همکار نمی تونید...کار دندونشون تمومه ..؟..چی برای خودتون میگید آقا-

ضوابط کاریه و اصال شدنی نیستخارج از چون ..نمیشه ...دخالت کنیم ای  پزشک دیگه  

باید منم تعیین کنم کی دندونشو درست کنه ...اگر من دارم پول می دم...بخوایید می شهاگه را چ-  

:یه دفعه به سمت زنش رفت و با عصبانیت گفت  

؟...بگو دکتر زن ..به توی نفهم نگفتم....مگه من -  

:سمت مرد اومد و با لحن عصبی گفت رها کرد و به رو  چشمای زن پر از اشک شد که خرسند سرباز  

؟حرف حسابت چیه..نه کس دیگه..منم فقط  نیکیامروز متخصص کل....صداتو بیار پایین -  

 

من نمی ذارم شما به زنم دست بزنی...حرف حسابم همینه-  

دارم دندونشو درست می کنم که درد نکشه ؟...کی دست زده.؟.حال شما خوبه-  

:اد سر زنش گفتمرد با فری  

پاشو ..؟..نیستم تو مگه با -  

تو جاش نیم خیز شد..بود  دهنش اویزون ی لبهاز  زن لرزون با لوله ساکشنی که   

:مبه مرد نزدیک شدم و گفت  

؟نمی بینی درد داره..اقا هنوز کارش تموم نشده-  

گوش نمی ده و کار خودشو می کنه..غلط کرده وقتی چیزی رو بهش می گم..داره که داره-  

:و گفت ت بازوی مرد رو چسبیدخرسند از پش  
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اوردیش اینجا که هی  ششتیچرا بردا..خانمه  ی که  پزشکش مطب.. شمی بردی..خیلی غیرتی بودی -

؟؟...سرش داد بزنی   

گرفت و عصبی ساکت شد و یه دفعه به سمت خانمش رفت و بازوشو ..مرد خیره تو چشمای خرسند

..بلندش کرد  

 

:به پیشونیش کشید و گفتدستی ...خرسند بهم ریخته  

؟خیلی هنرمندی که زورت به خانمت می رسه-  

؟به تو ربطی داره ...خیلی هنرمندماره به تو چه ؟-  

:لحظه ای لبهاشو بهم فشرد و گفت..خرسند واقعا نمی دونست چی بگه که با تامل   

درد بکشهاونوقته که فقط باید ..نصفه نیمه منو انجام نمی ده هر جایی که ببریش کسی کار-  

به جهنم -  

:دلم برای زن می سوخت که با وجود درد باید ساکت می موند  

پاشو ؟..مگه با تو نیستم --  

برداره  رو از دهن زن نونیت نزدیک شد تا ساکشبه ی..خرسند برای اینکه مرد این همه سرو صدا راه نندازه

برگشتسرجاش ایستاد و که با فریاد مرد شوک زده   

؟تو می خوای این کارو کنی مگه خودش شله که -  

 

لرزون رو هوا نگهش  یو با دستای...و برداشت اما نمی دونست باید باهاش چیکار کنه نزن زود ساکش

که دست جنبوندم و به سمتش رفتم و از تو دستش گرفتم وازش خواستم دهنشو بشوره..ه بود داشت  

 

:د رو بهم گفتبه سمت یکی از صندلیا رفت و روش نشست که مر..خرسند کالفه  

؟تو چرا کارشو انجام نمی دی -  

:کمک می کردم بلند شه گفتم شهمونطور که پشت بهش ایستاده بودم و به زن..ناراحت از مرد و  عصبی  
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مگه الکیه ...دخالت کنم  من اجازه ندارم تو کار ایشون ..دکتر انجام دادن آقای  کار دندون خانم تون رو-

و ...بیچاره میشه...خانمتون امروز از درد  ....چون با این وضعیت..کارشونم تموم کننالبته بهتره بذارید ...؟

  کلی هزینه کنید دوباره  مجبورید

دندونشو بیرون چند دقیقه و کمتر از ...دست به کار شد ..خرسند بلند شد و برای کشیدن دندون سرباز  

 کشید

ش جاری شده بودن رو با دست پاک کرد اچشم بی صداشو که از گوشه یاشکای  ...با فریاد مردزن  

بیشتر جلوگیری کنه  های  تا زودتر با رفتنش از ابروریزیو بلند شد ..پاهشو از یونیت اویزون کرد .....  

 

برای لحظاتی به این طرف و اونطرف سالن رفت و بالخره عصبی ...خرسند...با رفتن زن و شوهر از کلینیک

  زد  بیروناز سالن طاقت نیورد و 

 

دلخور با اوردن یه بیمار دیگه ازم ...مرادی که ..چیزی نمی گفتیم ...ش اومدهیاز وضعیت پ...همه ناراحت

:پرسید  

؟...بگم مریضا برن ؟خانم دکتر  االن چیکار کنم-  

:با نگاهی به بیمار گفتم  

ن بر می گردممن اال..اماده اش کن-  

پشت  اما تا خواستم وارد محوطه..پیش گرفتممسیر پشت کلینیک رو در ..راهروهانگاهی به سالن و  با

با دستایی که تو جیب شلوارش فرو  ...رو به یکی از درختها که ..پایین پله ها  یدنش بشم با د کلینیک 

روی پله ها ایستادم ...سرجام ..برده بود ایستاده بود  

 

 

جوم قطرات بارون ود و می ذاشت شونه ها و موهاش در هسرشو پایین گرفته ب...بارون بشدت می بارید

 خیس بشن 

م پرسید چی زو به سمتم چرخوند و با تکون سر اشد  سرش ذاشت و متوجه حضور و نگاهم کمی که گ

؟...ازش می خوام  

ناآروم و پر از تشویش و استرس ...بشدت بی قرار و عصبی ..نگاهش کالفه بود..اب دهنمو قورت دادم 

؟می گفتم بیا مریضا رو راه بنداز ؟...د بهش می گفتمچی بای..  
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:دادم و گفتم یسرمو به چپ و راست حرکتلبهامو از هم جدا کردم و ...به ناچار   

...ببخشید....دکتر...هیچی -  

 

دست گرفتم و  روی صندلی خودم پشت با رو  روی صورتم  افتاده  قطرات بارون..به داخل که برگشتم

 نشستم 

پشت سرم وارد شد و رفت سریکی از بیمارهایی که مرادی برای من اماده کرده ..شدمهمین که جا گیر 

:اماده ایستاده بود گفت که  بود و حین نشستن رو به مرادی  

به نوبت ..االنم  اونایی که برای امروز نوبت دادی...همه رو بنداز برای یه روز دیگه ..امروز دیگه نوبت نده-

ونو انجام می دیممن و خانم دکتر کارش ....تو بفرست  

چشم-  

ماسکمو پایین .که ..بود  سهساعت نزدیک به  ...بقیه بیمارا رو راه انداختیم.طبق خواسته خودش ..هر دو 

:نوشتن چندتا دارو  گفتم ش از مرادی با دادم و همراه بیمار بیرون رفتم و با گرفتن دفترچه بیمه ا  

پشت هم مصرف قرصا رو ...برای هفته بعد  نوبت بگیر ..حتما امروزم..و بعد بیاد...ته بعد مصرف کن تا هف-

..گوش ننداز   

 

دوندم و به داخل کلینیک برگشتم  و با نگاهی به خرسند که همچنان باال سر رگدفترچه رو به مرادی بر

:که خیره به بیمارش ازم پرسید در اوردممو کبیمارش بود ماس  

؟گه کسی نمونددی-  

:و اونی نبود که می شناختمش..دیگه اش فرق کرده بود امروز زمین تا آسمون با روزای  

دیگه کسی نیست ...نه-  

:تراشیدن دندون بیمارش گفت و با حواسی جمع با سرشو تکون داد  

...خسته نباشید-  

 

:لبهامو جمع کردم و گفتم...خسته   

اتون  با اجازه....دکتر.شما هم خسته نباشید-  
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مرادی  مقابل  که با دیدن فردی که..از کلینیک در اومدملخور از د ...هیچ واکنشی از خودش نشون نداد 

:گفتمخنده هیجان با پر از و  شده  با چشمای گشاد.. گشت دکتر صدیقی می ایستاده بود و به دنبال   

-you are my sweetie pie 

:سرش چرخوند  که به محض دیدنم با خنده  و لهجه گفت..گنگ با شنیدن حرفم  

گیسو ....خدای من-  

همون دوستی که راحله .. با نمک ه بود به دیدار یه دوست قدیمی  ختم شدو دلگیر ته یه روز خسته کننده 

شب رو روز بی تابی می کرد ..برای سر به سر گذاشتنش   

...:هر دو بهم نزدیک شدیم  

اینجا چیکار می کنی ؟-  

:لبخند با نمکی زد و گفت  

کارت تموم شده؟-  

خونه ...اماده شم برم کهداشتم می رفتم ...اره-  

دنبال دکتر صدیقی هستم...اما من هنوز اینجا کار دارم..چه خوب-  

کی اومدی ؟تو ..یادبه احتمال زیاد یکی دو ساعت دیگه ب..االن که نیست-  

:در کنارم به راه افتاد  

چند روزی هست-  

نمی گرفت وقت چندانی ازم  ...یه لیوان  نسکافهت قدیمی به سدعوت کردن یه دو  

*** 

که منتهی به یک فضای کوچیک بسته میشد  روی دوتا صندلی  یهر دو در انتهای سالن..ده دقیقه بعد

در کنار هم نشسته بودیم ..صندلی هایی که با بی نظمی روی هم چیده شده بودن  نزدیک به ..قدیمی 

مرور کنیم توی دستموم نسکافه  از  در کنار نوشیدن جرعه ایتا گذشته ها رو ..  

بهت تسلیت می گم ....راحله شنیدم از ...متاسفمخیلی -  

:لبخندکم رنگی زدم   

خیلی مریض ....هیچ کاریشم نمیشه کرد..چیزی که قراره اتفاق بیفته می افته ..چه میشه کرد...ممنون-

ساخته نبودکاری از دست کسی ...بود  
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:نفسمو غمگین بیرون دادم  

کی بر می گردی ؟-  

...یه مدتی هستمفعال که -  

اومدی؟....خبر چه بی -  

؟بکشی ...پاممی خواستی یه چیزی جلو ..ی اومدماگه با خبر م ...االبد به قول شما ایرانی..اوممم-  

 

:نسکافه ام گفتماز ای  جرعه با خوردن اروم خندیدم و  

مورچه هم از سر تو زیاده..نه بابا -  

مورچه؟-  

:منظورمو نگرفت  

اره مورچه-  

تو باز داری منو دست می ندازی ؟-  

پس بی خیال شو...دقیقا-  

:همراهم  خندید و گفت  

؟راستی با اون موضوع چیکار کردی -  

:اهی کشیدم و گفتم  

...بدتر شده که خوب تر نشده..هیچی عوض نشده..هنوز همونطوره-  

؟واقعا-  

فشردمرو بین دو دستم  کاغذی  و باال و پایین کردم و لیواننا امید سرم  

:با لحن شوخی گفت...برای گفتن ندارموقتی دید چیزی   
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ما ...نیستی  ...کنن بهت کمککه می خوان  افیانتاطرهیچ وقت حاضر به کمک ..تو ادم مغروری هستی -

نه نمی گیم..اگر کسی بخواد کمکون کنه بهش ..تو کشور خودمون... ممموا..  

:با خنده جواب دادم  

ونگیتدبه زن هگند بزن دنه نمی گید که بذاری-  

:زد   دلنشینیلبخند   

تو حاضر نشدی به من اعتماد کنی ...همیشه هم اینطور نیست..تو خیلی بدبینی-  

اما همه ...تو ادم خوبی هستی ..محیط اینجا خیلی فرق می کنه ....دیگه  کاریش باید کرده به هر حال ی-

....نیست..چی هم اونطور که تو فکر می کنی   

یهو می خوابی پا ...کاراتو درست برنامه ریزی کنی  هکتو این کشور همه چی طبق اصول پیش نمی ره ...

  امه ای که روز قبل برای امروزت میشی می بینی که همه چی عوض شده و تو نمی تونی اون برن

 داشتی رو انجام بدی

 

:نوشید نسکافه اش رو قلپی از   

اما نباید نا امید بود ..شاید حق با تو باشه-  

حق همیشه با منه-  

:خندید  

....درست نمیشی ...مماو..هیچ وقت... تو-  

تو درست هستی کافیههمین که -  

مخصوصا متلکای تو ...من متوجه متلکات میشم.. بعد این همه سال...گیسومنو مسخره نکن -  

:زدیم زیر خنده هر دو   

؟گیسو  ..کاش پیشنهاد منو قبول می کردی-  

:خندیدم احت ر  

مینبود ینجاا تو  االن من و  اگه پیشنهاد تو رو قبول می کردم که دیگه-  

نگه با حضور نا گهانی خرسند و گوشی که دم گوشش .. هر دومون با اتمام جمله  و خنده نسبتا بلند

شد محو  املب روی  خنده از..بود داشته   
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که نمی دونست چه خبره لند شدم و دستپاچه  در حضور جان ناگهانی از جام ب..به همدیگه  خیره هر دو 

:گفتم  

خسته نباشید دکتر -  

با حرکت محسوس ..بهم خیره بود که در حال حرف زدن...غشته به تعجب و بدبینی آبا نگاهی 

تچرخید و و رف..سرش  

:جان متعجب بلند شد و گفت  

چی شد؟-  

 

:ابروهامو باال دادم   

رفتی ...خوب شد از این جهنم دره -  

:خنده اش گرفت  

اینجا هستم ...ماهیچند ...با دکتر تلفنی حرف زدم...باید تحملم کنی  ..یه مدت...اتفاقا -  

 

:گفتمتوسط دکتر خرسند  ...گونه خیره به مسیر رفته شده نجوااهی کشیدم و   

گل بود و به سبزه نیز اراسته شد..مداشت مهمین تو رو ک-  
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مرتضی رو صدا زدم ...کف دستم تو شفرم دادنبا برداشتن مقداری از مایه کتلت و ...اشپزخونه تو  

:م و گفتمتگذاشماهیتابه روغن داغ  داخل رو  شکل داده شده تکتل..بعد با ورودش به اشپزخونه کمی   

وایستی بیام که باهم بیریم؟..امروز کجا بودی ؟مگه قرار نبود-  

:یکی از صندلیها رو بیرون کشید و روش نشست و خیره بهم گفت  

فردا می ریم..فردا رو که نگرفتن....با بچه ها قرار داشتم -  

:بردم  باز کردم و دستامو زیرشبو شیر آ.. رفتم  به طرف سینک...نگاهی بهش انداختم   

حرف می زنیم ..رفتن به سینما همچین می گی فردا رو ازمون نگرفتن که انگار داری درباره -  

:برگشتم و در حال خشک کردن دستام خیره تو چشماش گفتم  

لطفا کاری نکن که اتفاق بدی بیفته....خودتم می دونی باید بریم...باید بریم...میام 5فردا ساعت -  

:حال و حوصله نداشت  

تو روخدا انقدر گیر نده گیسو -  

:یکی از صندلی ها رو بیرون کشیدم و رو به روش پشت میز نشستم ...عصبی  

این گیر دادنه مرتضی ؟-  

:ازم گفت و به روی لبهاش کشید و با نگاه  گرفتن زبونش ر  

 زیرچاقو گذاشته ...از اون طرف منصور ..صبح تا شب می ری بیرون و گرفتاری ..خودت ..اره گیر دادنه-

م چطوری میشه یموندیم وسط منجالبی که نمی دون..منم که نمی ذاری برم یه جایی سرکار ....گلومون

؟بعد گیر دادی به من...ازش در اومد  

...اما قرار نیست جور منو تو بکشی...خیلیم خوب حالیمه....فکر نکن حالیم نیست  

:اهی کشیدم و به عقب تکیه دادم  

 برامون اخطاریه از طرف دادگاه ..امروز زنگ زده بود و بهم می گفت بهت بگم که اگه نریم و امضا ندیدم-

...میاد   

...تی یسهمه اشم یه موقعی میاره که تو ن..این مدتم چندتا مشتری برای خونه اورده  
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به این چیزا کار نداشته باشکه نگفتم بهت مگه -  

چرا باید ساکت بمونم که اون هر کاری که ...دارم منم توی این خونه سهموقتی ..؟!.چرا نداشته باشم-

...اصال من و تو رو نمی بینه....انجام بدهرو می گه بهش دلش می خواد و زنش   

:ازش پرسیدم رو تنگ کردم و  چشمام...خشکش  یبا نگاهی به چهره زرد و لبها  

داروهاتو خوردی ؟-  

می فهمی ؟..اش حرف می زنمه یگیسو من دارم درباره منصور و خودخواه-  

:مطمئن سرمو باال وپایین کردم  

اما سالمتی تو فعال از این خونه و خودخواهی های منصور مهمتره.... اره می فهمم-  

:با نگاهی به میز چیده شده شام گفت...کالفه از دستم   

خودت بخور..من یه چیزی بیرون با بچه ها خوردم-  

همین که خواست ...می خواست از زیر نگاهام فرار کنه ..حرکاتشو زیر نظر داشتم ...از پشت میز بلند شد

:گفتم... بره بیرون  

یادتت نره...منم خودمو می رسونم..بیمارستان..بیا ...5فردا ساعت -  

:دستشو لبه کانتر گذاشت و به سمتم چرخید  

نمیشه خودت بری؟-  

:وار رفتم و اخم کرده گفتم  

باشه؟... 5ساعت ...من تنهایی برم اونجا چیکار ؟...چی برای خودت می گی؟ -  

و من رو با میزی دست نخورده تنها گذاشت...به طرف  اتاقش رفت کوتاهی هیچی نگفت و با دم و بازدم  

*** 

 

 البته سه  روز اول هفته از...به بعد انجام میشد  2نوبت دهی ها همه روزه بود و ویزیت ها اکثر از ساعت 

..صبح ها مجبور به ویزیت بیمارها میشدیم  

زودتر با توجه به قول و قراری که با .. و سعی داشتم بعد از ناهار یک ساعتی...امروز هم یکشنبه بود

....برم... مرتضی گذاشته بودم  
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:توی دستش ازم پرسید با سینی غذای...مطهره.... نزدیک به ظهر وارد سلف شدم که از پشت سر  

؟...یر اومدیچرا د-  

:با نگاهی به غذای تو دستش گفتم  

دوغ بگیرم..اومدم ..غذا نمی خوام -  

؟...مگه ناهار نمی خوری -  

:دادم جواب ...بی رغبت  

غذای های اینجا با معده ام سازگار نیست ...نه-  

سرپا بمونی ؟ظهر  پس چطور می خوای تا بعد از-  

:حساب کردن پولش گفتمن سلف و  رکنابا گرفتن بطری کوچیک دوغ از کا  

..یه چیزی اوردم-  

پس بیا با هم تو سلف بخوریم-  

و از این  ترجیح می دم غذای خونگی بخورم..این روزا یکم معده ام بهم ریخته ...اذیتم می کنه..بوی غذا...-

...بوها دور باشم  

...اسامی رو زدن...یه سری هم به برد بزن...راستی ..راحتی که  هر جور..باشه عزیزم-  

:کامل به سمتش چرخیدم  

؟اسم من که نیست-  

:باال داد شونه هاشو   

ببین اسم منم هست یا نه..تی و سر زدی سنتو...شنیدمفقط ...دیدم نمنم -  

توی اون لیست نباشهو تو دلم دعا کردم که اسم من  ....ازش جدا شدم...دادن نفسم  بیرون بانا امید   

 

*** 
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ازار دهنده هم زیاد  البته  و...خودش رو حفظ کره بود اما همچنان سردی ..بی و خوب  بود هوا نسبتا افتا

 نبود 

خیره به گوشی توی دستم  ...شم دو از روی  رو کوله امو  بند ...پشتی کلینیک  ی با رسیدن به  محوطه

  و با مرتضی تماس گرفتم  شروی یکی از صندلیا گذاشتم..پایین کشیدم و

 

منتظر جواب دادن مرتضی ..با نگاهی بهشون ..شده بود  توسط دو سه نفری از بچه ها اشغال  کناریمیز 

:جواب داد...بوق کشیدن بار که بعد از سه چهار ...شدم  

؟خوبی ...سالم-  

:بی میل جواب داد  

...سالم-  

:بد اخالق شده بود..پلکهامو روی هم گذاشتم  

یاد اوری کنم بهت  رو  5که ساعت  زنگ زدم-  

:بد عنقیش داد می زد  

یادمه-  

بیمارستان می بینمت  پس..باشه-  

فظخداحا-  

..بهش بگم خداحافظ و تماس رو قطع کرد محتی واینیستاد تا من  

...باال دادم و غذامو در اوردم..ناراحت و البته کمی شوک زده از رفتارش ابروهامو   

ون ازش...وبا تعارفی بهشون ...چایی مشغول بودن که بلند شدمهای میز کناری  با کیک و  بچه....

یه لقمه از غذا رو بگیرن هر کدومشون خواستم   

با روی باز با ...غذا  ز غذای بد امروز سلف با دیدن ظرفلگی ان دو سه نفر دیگه هم اومدن و با گتو این بی 

...پذیرایی کردناز خودشون ..اولین تعارفم   

داشت  م و بود هی که تنها به اندازه دو نفر اورداز اینکه غذای و  خوشبختانه میل زیادی به خوردن نداشتم

:که یهو همه با شنیدن صدای دکتر رحمانی که می پرسید  تموم میشد ناراحت نبودم  
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؟..چه خبره اینجا -  

و گوجه که این وسط  راون یکی در حال برداشتن خیارشوو یکی نون دستش بود ...برگردوندیم  نو سرمو

:بیرون اومده بودن گفت معصومه با خنده رو به رحمانی که همراه خرسند  

....بفرمایید دکتر -  

 

براشون باز  بچه ها  و مسیری که...ه با تعارف معصومهرحمانی  هم از ماهی سلف فرار کرده بود کگویی 

کردوع به گرفتن لقمه برای خودش و شر تن پیش اومدکرده بودن بدون نه گف  

داشت که رحمانی قبل از خودش لقمه ای برای به نزدیک شدن ن یاما در این میون خرسند عالقه  چندان..

مه رو ازش گرفت و با در اوردن لق..اینکه دستش رو رد نکرده باشه و خرسند به ناچار برای..اون گرفت 

شروع به تماس گرفتن کرد با فاصله ای از ما ...به لقمه کوچیکی  همراه با گاز زدن...گوشیش  

 

روی لبهام اومد به لبخندی ..بخورهو واست لقمه دومشو بگیره و ذوق می خ هخیره به رحمانی که با عالق

گرفتم کوچیکی  و با اشتها اومدن از حرکت رحمانی برای خودم لقمه...  

کمی عقب کشیدم تا با خوردن ..که با احساس تشنگی..همچنان می خوردیم ..همه ایستاده سر میز 

کنم  تشنگیرفع ...جاش گذاشته بودمکناری ی که روی میز دوغ  

در ن خرسند که سر میز دبا دی ...همین که چرخیدم  اما....سرمو برگردوندم اندازه دو قدم عقب رفتم  و به 

..ایستادممتعجب سرجام ...بطری دوغ بوددر  حال باز کردن   

..سر کشید یکجا دوغ رو به لبهاش نزدیک کرد و نصف دوغ رو لبه ی بطری لقمه اشو تموم کرده بود که .  

پرسیدن  دون بامکان داشت چطور  ..تمچشم دوخ در  سکوت با نا امیدی به دوغ خورده شده کرده اخم 

و خم به ابرو نیاره؟دوغ رو سر بکشه ..ی دغدغهراحت و ب.. یا نه  کسی هستمال اینکه ایا این دوغ   

دوباره تماس دیگری گرفت و با در پیش گرفتن مسیر کلینیک همراه بطری ..بی خیال....زیر نظرش داشتم 

که جز   رو به دلم کاشت که با شنیدن صدای معصومه که از کتلتایی آه و حسرت...دوغی که مال من بود 

   رگشتمببه سمتشون سر برگردوندم و ....ناگزیر ...تعریف می کرد نصیبم نشده بود شکوچی ی یه لقمه

 

داشت با یکی  .. انتهای سالن..زیر و رو کردم و ر تمام سالن...به دنبال دکتر صدیقی ...با ورود به کلینیک 

پا تند کردمبا عجله به طرفش .....شلوغ بشهاز این  بیشقبل از اینکه سرش ..می زد از بچه ها حرف  

...تموم بشه منتظر شدم تا حرفاش با دکتر موسوی .بی قرار ایستادم و   شنزدیک به  
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ت و مریضش خودشو با تابوره حسابی به یونی...ه بود  تموم شدپنج دقیقه بعد در حالی که حرفشون  

 نزدیک کرد

با اخم .. که دهنشو باز کرده بود  خیره به بیمارش....تا خواستم به حرف بیام  زمان رو از دست ندادم و 

:گفت  

زودتر ...مرخصی نداریم.....به توام می گم ..گفتم....هم ه بودن قبل از تو اومد ی که ه دو سه نفرب...پاکزاد-

حاال هر حرفی غیر از اینا داری بگو ...نداریم م هرفتن   

:م دوختم شنا امید بهش چ  بدنیم تحلیل رفت وقوای   

دکتر فقط دو ساعت زودتر -  

اصال این ...امروز مراجعه کننده زیاد داریم.....یه نگاه به دور و برت بنداز ..منم باید زودتر برم...کان ندارهام-

...از فردا هم که بدتر ...هفته سرمون شلوغه  

 

نظرشو عوض کرد که میشد نهمون نه بود و ..گفته نهحرف دکتر یکی بود و دوتا نمیشد وقتی می   

:قبل از دور شدنم گفت گرفتم  که لبهامو بهم فشردم  و رومو ازش  

یادت باشه ..اسمتم تو گروه گذاشتم..خیلی مرخصی داشتی ..تو یکی که اصال نباید مرخص بری-  

:به سمتش چرخید و نالیدم ..دهچشمای گشاده ش هراس و با  

دکتر -  

:و با نگرانی گفتمبرگشتم ی درنگ ب فته رو ردو قدم   

این سری نه ...دکتر خواهش می کنم-  

:دست از کار کشید و بهم خیره شد  

االنم برو ...ی ه بودومدیا  خیلی عالی اکه انگاری سری قبل..می گی این سری نه چرا نه؟همچین-

... تا خود ساعت چهار کلینیک هستی....اینقدر وقت منو نگیر برو و ... پاکزاد ...  

:و با غر در حال رو گرفتن ازم گفت  

...فرار کنن  از اینجا  می خوان چشونه که هی ..معلوم نیست -  

اهی ..زد می با مریضش حرف داشت  به من  پشت کرده بود و..اهمیت  اما بی..زل زدم نا امید بهش 

نشسته روی یونیت نزدیک به یونیت صدیقی دیدم  ....روکشیدم و چرخیدم که خرسند   
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های پنهونی کذایی رو لباش خودنمایی می ه دوباره اون لبخندای و خند..دیمهر دو لحظه ای بهم خیره ش

.کردن   

و خوب شده  ش یدوباره برگشته بود به حال قبل..و عصبانی بود به جز اون روز که حسابی بهم ریخته بود .

ازش به سر یونیت خودم رفتم  گرفتنرو  که با بود   

بلند ..بعدی مریض  و جاگیر شدن  مبا بلند شدن بیمار....و هنوز مراجعه کننده داشتیم بودساعت سه 

تا با مرتضی تماس بگیرم  شدم و از سالن خارج شدم  

برد رسیدمبه تو راهرو راه می رفتم و گوشی دم گوشم بود که   

صدای رحمانی ...گوشی رو پایین اوردم و به اسم خودم نگاه کردم..خیره به برد.. مرتضی جواب نمی داد

:برگردوند شبه سمت... از برد  نگاهم رو..یه قدمیمتوی   

در گیر کردند آینده امونو  کل هفته-  

:و دیدن اسم رحمانی گفتمبا نگاهی دوباره به برد   

متاسفانه...بله -  

:چشم گفت ی با چهره بشاش با نگاهی از گوشه  

خیلی خوشمزه بودن..بابت کتلتا ممنون-  

:با گذاشتن گوشی تو جیب روپوشم گفتم....و در دل با کلی ذوق ..لبخند کم جوتی زدم و به ظاهر   

نوش جان-  

الزم نبود که بریم عوض شد و شایدم برنامه ...می گذره...حاال زیاد ناراحت نباشید ...ممنون -  

:بیرون دادمنیمه ای  فه آه نص  

امکانم نداره اسم کسی ...قی همه اشون درست و تنظیم شده اناما برنامه های دکتر صدی....امیدوارم-

جا به جا کنه...با یه نفر دیگهرو   

دیگه به کسی روی خوش نشون نمی ده...خیلی بد اخالق شده متازگیا...اوهوم-  

:حرفشو تاکید کردم و گفتم...و خیره به اسامی دیگه ..لبخند به لب   

...دقیقا-  

من که خیلی امیدوارم..م جایگزین کرددیاالبته ش-  

:تکون دادمسرمو ...مایوس   
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نمی ذاره....اینبار ...مخصوصا اسم منم اول لیست گذاشته...؟؟نمی بینید ..امکان نداره-  

 

با شنیدین  صدای خرسند  از لجبازی و کار و کردار دکتر صدیقی هر دو اروم شروع به خندیدن کردیم  که 

دکتر اینجایی ؟که بهش می گفت   

  هر دو رومونو برگردوندیم  همزمان

بهش چشم دوختم...می دیدمشخیلی بی تفاوت از دیدن چهره ای که این روزا  با چهره ای کامال   

قدمهایی که بهمون نزدیک می شد رو ...با نگاهش ....حمانی با روی باز و لبخند به لباما بر عکس من ر 

 زیر نظر داشت

تنها کسی که فوق  با....روزی که خرسند به این کلینیک اومده بود  که ازبود  ماجرا این  اینجالب  قسمت 

بود مون خودکتر رحمانی دهمین ... بود و باهاش گرم گرفته بود  العاده از همون روز اول راحت  

 بیش از حد با هم ایاغ به نظر می رسید ..رفتن و اومدن هاشونم با هم بودحتی  ..بیشتر وقتا باهم بودن

  شدن 

به سمتش رفت  با عذرخواهی کوتاهی ازم جدا شد و ...با نزدیک شدن خرسند  رحمانی.  

 چیزی بهش بگه و قبل از اینکه رحمانی باز کرد  پوشه رو..به دست تا رحمانی بهش رسیدخرسند پوشه 

:گفت  

اینجا رو ببین -  

:د به داخل پوشه نظری انداخت رحمانی ایستاده در کنار خرسن  

؟یعنی میشه-  

چرا نشه؟کاری نداره که..-  

 

 بهش زد و  خرسند چشمک قشنگی ..وختبه خرسند چشم دلبخند به لبهای رحمانی اومد و با امید 

:گفت  

...زم  نیست تو  بیاییال..حل شده است -  

واقعا؟-  
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دیگه منم می گم باشه .....اسمت تو گروه نباشه اینبار تو می خوای ..حل شده است دیگه ..بابا میگم-

به بقیه اش فکر نکن ..  

دکتر صدیقی ؟؟؟پس ...؟ ..چطور.آخه ..ولی -  

حله ..همه ی کارا رو بسپر به من.؟..چرا انقدر اما و اگر میاری -  

:شت و گفتدستشو روی شونه خرسند گذارحمانی خوشحال   

کنم  بتونم جبران  امیدوارم ....راحتم کردی .....نمی دونم چی بگم ....خیلی ممنون-  

 

غصه نخور  ...جبران می کنی-  

که چطور میشد ..حسابی منو تو فکر فرو برده بود ....نفر پر از خنده خرسند  و دوستی عمیق این دو هچهر

ته دو نفر  انقدر باهم صمیمی بشن که اینطور کارهای هم دیگه رو راه بندازن ظرف یکی دو هف  

 هر چه تمام  دکتر رحمانی به راحتیکه ... پی به این موضوع برده بودم..همین گفت و گوی ساده  از 

اونم به لطف کسی که شک داشتم به ...و قرار نبود تو گروه باشه اسمشو از گروه حذف کرده بود....

کنهبکسی از این محبتها   

لب برچیدم و با گذشتن از ..نبود که کمکم کنه هم که توش دچار شده بودم و کسی  یناراحت از وضعیت

بود رفتمکنارشون به سمت سالن و بیماری که در انتظارم   

 

*** 

ند باری باهام تماس و در این مدت مرتضی چ...هم گذاشته بود  6ساعت از   وقتی به بیمارستان رسیدم

جوابشو نداده بودم ...یگه تو تماس اخردگرفته بود که   

صدام ....یکی از پرستارا که از قبل می شناختمش با دیدنم ....تند با گامهای بلند خودمو به بخش رسوندم

حتی پیش دکترشم نرفته و ..زده بیرون و رفتهتان زد و گفت که دیده مرتضی نیم ساعت پیش از بیمارس

رو بهانه ای برای رفتنش کرده نبودن من   

 ...گردم که گفت رکرده بود و به نتیجه نرسیده بودم خواستم بکه  نا امید از این همه عجله ای

باهام کار داره.....بخش  نفرولوژیست  

 

مجبور بودم که  تحملشون کنم و یه جورایی  حس خوبی بهم منتقل نمیشد اما...از این بخش و از ادماش

 باهاشون کنار بیام
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الی در ح بعد  یک ربع...راهی شدم ...نفرولوژیستبا راهنمایی پرستار برای دیدن ....رنگ پریده و هراسون

 نشسته بودم و اون چسبیده به دیوار های  رو یکی از صندلی که بشدت استرس داشتم تو اتاق پزشک 

  ...مطالعه می کرد پرونده مرتضی رو  در سکوت   شهم پشت میز

:ازم پرسیدو بی مقدمه گرفت سرشو باال  که بعد از گذشته چند دقیقه ای   

؟این اواخر دچار تهوع و بی حالی شده-  

:اب دهنمو قورت دادم  

 

دچار  دادم به خاطر فشارای روحی مالکه احت..اونم تو مراسم پدرم...یه دو سه بار ...یعنی ...تهوع که نه-

تو دو سه روز گذشته هم حالت تهوع ...می بینیم...البته که خوب فکر می کنم .. یی شده اه چنین حالت

 داشته 

میل و رغبتی به انجام هیچی کاری ...اما خوابش زیاد شده...با اینکه داروهاشو مرتب مصرف می کنه 

...رتش زردهو صو...بی حاله مبیشتر وقتا..نداره  

که ..جواب ازمایشا رو براش بیاریمقرار بود امروز ..براش ازمایش نوشت ...حرف زدم دکتر صدرهفته پیش با 

  یه مقدار کار من طول کشید و دیر رسیدم و برادرم بدون اینکه دکتر صدر  رو ببینه رفت 

:و گفت تر کشیدباال ...گی بینیشرو از روی برامد عینکش..گشت اشارهابروهاشو باال داد و با ان  

االنم مطمئنم این سوال براتون مطرح شده که چرا من از تون ....صریح حرف بزنم  کمی  می خوام باهاتون-

 خواستم که بیایید تا باهاتون حرف بزنم

 55به طور معمول که  ...تو بیمارهای مزمن کلیه ...مقدمه چینی ها رو می ذارم کنار ...ببینید خانم پاکزاد

عوض می کنیمبرای بیمار ما روش درمان رو ....کلیه کارایشو از دست می ده  ...شوندرصد 09تا   

راه جدید یه  بیمار ما به اونوقته که ....کلیه هاش داشته باشهکارایی نمی تونه امیدی به بیمار دیگه چون 

منظورم همون ...و باید ازش استفاده کنه ......یه راهی  که کار کلیه ها رو انجام می ده...نشون می دیدم

  هدیالیز

:..مبهم فشردلبهای خشک شده ام رو   

که دیگه دچار  توصیه به دیالیز می کنیمما بیمار رو ..عضی وقتهام زودتر از اینکه به این درصدا برسهالبته ب-

...تهوع و بی حالی نشه  

میشه یه راست برید سر اصل مطلب.....؟یه دکتر چمنظورتون از این حرفا -  

....:نفسشو با تامل بیرون داد   
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  پایین فیلتراسیون گلومرولی برادرتون  به میزان متاسفانه با توجه-

 

:رنگ به روم نمونده بود و نمی خواستم بقیه حرفاشو بشنوم   

به وضعیت بحرانی و خطرناک برسه..نباید بذاریم ....دیالیزه  ....تشخیص من در مورد وضعیت کلیه هاش  -  

برای  شرایط  نه اینکه االن ..م پیوند کلیهاینی که میگ..و خوب اگر پیوند کلیه انجام بشه که چه بهتر 

...در نظر بگیریم رو  اما در هر صورت باید این مسائل...نه ..وخیمهبرادرتون   

به این زودیا مانیش بهبود می بخشه و  نمی ذاره قوای جسروند کار کلیه ها رو ...شروع به موقع دیالیزم

 تحلیل بره

سال  09 تا  29برای بعضی ممکنه .. ...بیانجامهبه طول  الیان سالی تونه برای سمی دونید که دیالیز نم

....همه چی بسته به طرف و شرایط دارهو خوب ...سال 5 شاید  فقط  برای بعضیام..باشه   

بدم که یه روزی همه چی  الکی  واریو نمی خوام بهتون امید...وضعیت کلیه های برادرتون خوب نیست

..خوب میشه   

گاهی ..میشه  بل پیش بینیوضعیت همه چی غیر قا توی این...باید خودتون رو برای هر چیزی آماده کنید.

....ودیالیز هم جواب گو نخواهد بود ..خارج از انتظار   

:مکثی کرد و گفت..ای با دیدن رنگ و روی پریده ام لحظه   

...شما باید بعد ها رو هم در نظر بگیرید .....می خوام بگم که -  

:زبونم بند اومده بود  

...بیاد بایدکه ...راش وقت می ذارمب ...غذایی ات ات و دستوربرای یکسری ازمایشاالنم -  

:ازش پرسیدمنا امید اما امیدوار   

؟...حتما باید دیالیز بشه-  

:تکیه داد شو به پشتی صندلی د نروخودشو به عقب    

ع و بی واما برای اینکه از ته..خوبهخیلی همینم  ...که هنوز اونقدر پایین نیومده  فیلتراسیون گلومرولی -

...می تونه فعال دیالیز نشه و دارو مصرف کنه ...گفتم که تشخیصم به دیالیزه..حالی راحت شه  

من میگم ...اما اگر نظر منه...کنهمی کمتر از چند ماه دیگه با یه حال وخیم نیاز به دیالیز پیدا ..اما مطمئنم

باید دیالیز بشه قطعا و حتما ..بله   
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مگه مرتضی چند سالش بود ... شد  کشیدهلبه میزیش   با شونه هایی افتاده نگاهم از دکتر رفته رفته به

؟یشدمکه از همین حاال هم باید دیالیز   

توی یه عالم دیگه سیر می ...اومدمدر از اتاقش زمانی که ....دادنای واهی بعد از کمی حرف زدن و امید 

مشخص  سبک و خالی شده بودم و مسیری برام...گویی معلق بودم و جلوی پاهام رو نمی دیدم...کردم

 نبود

دکتر به صراحت گفته بود کلیه هاش .....باشهبد این حد به فکر نمی کرد وضعیت مرتضی تا چرا که هرگز 

 دارن از کار می افتن  و بعد از دیالیز باید به فکر پیوند باشیم

 

کتهای پارک رو به روی بیمارستان اشک روی یکی از نیمبر به پهنای صورتم نشسته ...به خودم که اومدم

 ریخته بودم

ته ی نشسنیمکت بلند شدم  و با پشت دست اشکا  یکه با گرختی از رو...ما اذیتم می کرد سرسوز 

و به سمت خونه راهی شدم گرفتم  رو مهاروی گونه ها و زیر چشم  

*** 

 

 

قدرت ...تماشا می کرد  برنامه ای که معلوم نبود چیه رو ..حال  یون رو مبل نشسته بود و بیجلوی تلویز

...بیان کردن این مسئله رو نداشتم  

:که بالخره کالفه گفتو هی زیر نظرش داشتم  مرتب دو رو برش می چرخیدم ..خونه به بهانه تمیز کردن   

می ری   مدام از این طرف..از وقتی که اومدی ..؟می کنی داری چیکار ..؟.گیسو تو خسته نیستی -

...بیمارستانم که نیومدی ...اونطرف  

:دست از کار کشیدم  

؟رفتی پیش دکتر تو چرا ن ...من نیومدم-  

می خواد چی  کر می کنیف...بزنه همون حرفای همیشگی رو می خواست ..اگرم می رفتم -

زودتر ...این شد که ..حوصله زیاد موندن نداشتم ..راستش خسته ام بودم.....؟هوم؟هیچی بخدا .بگه

 اومدم خونه

:گیج و منگ سرمو باال و پایین کردم و گفتم  

خوب کردی -  
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؟ده میشهشام کی اما-  

:صدام ته افتاده بود  

یه ده دقیقه دیگه میزو می چینم-  

ون خیره شدیتکون داد و به تلویز شو سر ا و بی حس بی هو  

مرتضی از چیزی خبر نداشت و نمی دونست که ..درونم  رو اشفته کرده بود ..استرس و ترس و نگرانی 

...چرا من اینطور بهم ریخته ام  

که خودمم از ترس و نگرانی الاقل نه تا زمانی ...امشب وقتش نبود..حرف می زدم باید یه روز دیگه باهاش 

قضیه رو هضم کنم این  و نتونسته بودم داشتم پس می افتادم   

نشسته روی ...تو این روزا جز راحله زنگ خور دیگه ای نداشتم...اخرای شب بود که گوشیم زنگ خورد

جوابشو دادم..همونطور که به دیوار پشت سرم تکیه داده بودم..تختم   

تو هنوز خوب نشدی؟-  

احتماال تا وسط هفته خونه نشین باشم...است و  بده بسی  حالم فی الواقع....نه-  

:اهی کشیدم  

 

اسمت تو لیست نبود..انسم هستیشخوش -  

:و گفت کشیدذوق زده فریادی   

راست میگی؟-  

...اره-  

؟تو چی -  

حوصله اشو ندارم راحله...عوض بکنم نیست...هاول لیست گذاشت که همون  منو-  

باز کسلی که ...؟چته دختر-  

...چیزی نیست-  

:باهاش حرف بزنم  و  کلمات رو درست در کنار هم بچینم..حتی نمی تونستم  

دقیقا یه هفته عالفیم-  
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؟دیگه ای داری که اینطور ناراحت شدی  و شغل مگه کار....وا-  

باشم می خواستم این روزا یکم بیشتر پیش مرتضی-  

منصور چیکار ؟راستی ....چته تو گیسو ....که هی می خوای پیشش باشی .مگه مرتضی بچه است-

؟کرد  

یه روز به اسم ...خونه میاره هر روز یکی رو بر می داره ...مرتضی می گفت..ازش ندارم ینمی دونم خبر-

هول کرده که انگاری االن می خوان خونه رو ازش بگیرن...یه روز به اسم بنگاهی..مشتری   

؟شماها باید چیکار کنید ...رشهاگه خونه رو بفکه نمیگه  ؟..چرا انقدر  بی رحمه بابا این -  

:نفسم باال نمی اومد که یهو ازش پرسیدم  

؟راحله پول یه کلیه چنده-  

:شوک زده از  سوالم در سکوت فرو رفت  

؟ تهه برا چیکلی-  

راحله ازوضعیت جسمانی مرتضی خبر نداشت و این امکان رو نمی داد چنین سوالی رو برای اون کرده 

:شوخی گفتو برای همین به  باشم  

سر بی عقلت اون ای خاک بر ....آره ؟..می خوای کلیه اتو بفروشی و سهم منصور رو  ازش بخرینکنه -

  نکن..نکن دیوانه....کنن 

:که گفتم اهسته شروع به خندیدن کرد  

منم گفتم از تو بپرسم...ازم پرسید..بچه اش نیاز به پیوند کلیه داره...ها یکی از اشنا ...هیچی -  

خوبی گیسو؟-  

؟ین هفته دیگهمیای ا...تو برو استراحت کن...اره خوبم -  

چیزی شده؟...راستشو بگو ..اره میام-  

پولم که تو دست و بالش ..بنده خدا خیلی جوونه  ...اخه ..همین طوری یه چیزی گفتم...نه بابا-

میشه  جالب شد که بدونم هزینه اش چقدر برام...یستن  

؟از کی تا حاال تو انقدر دلسوز شدی که ما نمی دونستیم-  

؟کاری نداری راحله-  
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سال پیش یکی از همسایه هامون انقدر تو نوبت و ..خدا برای کسی نیاره...؟برم خفه  شم دیگهیعنی -

دست از پا دراز تر رفت اون دنیا..انتظار کلیه موند که اخرم   

:لبهام لرزیدم و اشک تو چشمام حلقه زد  

اخرم هیچی به ..مستاجر نشین شدن ..شوهر بیچاره اش خونه اشونو فروخت ...چقدر این درو اون در زد-

ایی که کلینیک زرو......که چی؟ غصه مردمم داد بزنیم..غصه خودمون کمه..بی خیال بابا...هیچی 

راستی از بچه ها چه خبر؟...هوامو داشته باش تا بیام..نیستم  

:ترسیده بودم خیلی   

؟منظورت کدوماشونه-  

...اونا رو زیاد می بینم ..دخترا رو ول کن -  

:فرو افتاد و به حرفش خندیدم و گفتم از گوشه چشمم اشکی  

احسن و ...داریم زیاد  مریض...انه کترام هر روز بد اخالقتر از همیشد...دکتر صدیقی این روزا حوصله نداره-

به کسی پا نداده هم  فعال...هست ..الخالقین توام   

؟خالقین تو چه خبرلاز احسن ا...خیالمو راحت کرد..خدا خیرش بده..اخیش-  

:پاک کردمتند اشکمو    

...همه این روزا گرفتاریم...اد نمی بینمشیز-  

ای احسن الخالقین منو داشته باش تا بیاموهمچنان ه.......اره-  

...باشه-  

شبت بخیر گیسو بی سو -  

 

خوب بخوابی ....شبت بخیر -  

رها کردم و  رو روی تخت گوشیم ..اتاق بشدت دم کرده و گرمه..احساس می کردم با وجود سردی هوا

....کامل باز کردم به طور  رو مبلند شدم و پنجره اتاق  

چیز ..دامن بزنه مرتضی  های من و ع با منصور جز اینکه به استرسومی دونستم مطرح کردن این موض

چه برسه که خودشم ناراحت ..مطمئن بودم منصور به این چیزا فکر نمی کنه..نداره برامون  دیگه ای

و به فکر کلیه باشه ....کنه  
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باقی  های ی پنجره  روی لبه وپنجره رو بستم و دستم.....تنم از شدت سرما لرزید.سرد بود هوا خیلی

 گذاشتم

 

دیگه پول زیادی  هم میکی بانهاحساب...ین خونه بر می داشتما و ا ...دست از سر منصور  اشک

هزینه هایی که در توانم نبودن..ناضافه بش قرار بود هزینه های جدیدیبعد از این هم و ...نداشتن  
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 فصل چهارم

 

طبق  برنامه های چیده حال و حوصله چندانی برام نمونده بود و باید  برنامه های دانشکده و کلینیک رو 

 شده دکتر صدیقی  پیش می رفتم

می باید بود شده  که هر جوری  بود  کار و خسته کننده  پر هفته ییه  ..ی پیش روم که هفته مخصوصا 

 گذروندمش 

و منتظر یه موقعیت  کنم صحبتبا مرتضی  ...هنوز فرصت نکرده بودم در مورد حرفای دکتر...از طرفی هم  

چار وحشت واسترس نشهدتا اونم  مناسب برای این وضعیت بودم  

 جون نجاتمناسب برای و برای رسیدن به یه راه حل  بیکار ننشسته بودم بازم...مسائل این جود و با 

به ....یی که دکتر برای مرتضی نوشته بودو عالوه بر گرفتن ازمایشها...دست به کار شده بودم ..مرتضی 

 و حاال.....هم مشورت گرفته بودم از چندتا پزشکو سر زده بودم و معروف  دیگه بزرگ  چندتا بیمارستان

فرهنگ حسینی  ولیعصر شده بودم یراهی کوچه ....به عنوان آخرین امید هم   

 

 به خروج و ورود ...رفت  ین کوچه های تهرون به شمار میسنگین ترین و نفس گیر تر ءجز...ای که  وچهک

معلوم نبود  بود که چیزی از انتهاش و طاقت فرسا دشوار مسیر  به یک خروج و ورود شبیه ....کوچهاین 

گذشت  می حد از اضطراب و  رفت  می ت نفس ...ش ها در ودیوار کوچه ای که با خیره شدن به ....  

و ر فلسفی سخت  های  سوال تمام ومی داد  وجدان عذاب احساس بهت ... ای که به محض ورود کوچه 

می کرد کش فردی ذهنت توی  

 شده بودنحاضر که ..یکار کرده بودچ شهر این ساده مردم با.... فقر که...تن که ...زندگی که ...مرگ که ...

؟بزنن ...بدنشون ی حیاتی به اجزاو چوب حراج   ها بچسبونندیوار در و  روی...چنین آگهی هایی رو   

 بود  کوچه ای که شده.....ن کلیهوخیاببه بود  ه که معروف شدبود  یابون و همون کوچه ای اینجا همون خ

..امید و سراب تمام نیازمندان کلیه   

 ها در ودیوارتک تک نیازمندی که نگاه امیدوارش داشت روی ....بودم شده  یکی از این نیازمندا و حاال منم

.رو نداشت ها  می چرخید و قدرت هضم این حجم از بدبختی  
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و  هوا به سر  یخیل ..اومده بودم  این خیابون  برای  انجام کاری به....چند وقت پیش که برای اولین بار 

رو ندیده بودم چیزها خیلی و  ماز همه چی گذشته بود سر سری   

 

 شده بودن تصاویری که ......که باورشون برام سخت بود نبود شده ردیف روم  روبه ای تازه تصاویر حاالاما 

جهت بازید .....تلخ ..مفهومی های هنر... از نمایشگاهی هم اون ......بزرگ  نمایشگاه یک شبیه

محاسبه می شدند داشتن یکه معلوم نبود چطور مبالغی با  ...عالقمندان  به ظاهر عالقمند  

متن  ....ری در اورده بودنت خاکستریبه رنگ  ون روتمام خیاب... با متن های متفاوت  ..کاغذهای خاکستری

به لرزه  و ارستون تن آدمی رچه... بزرگ و کوچیک  روی کاغذهای های نوشته شده 

امیدوار ....مختلف همراه  های تلفن  از شماره که پر بودن  هایی  برچسب.....وردا درمی  

ه نمی وندو تو ذهنم گنج اتم بودتصور حد از باالتر تقاضا و عرضهاین همه  میزان....بود خیلی وحشتناک 

 شد 

 وچند ماه قبل  به مربوط یکی ....ترسم بیشتر می شد ...دیدم میکه  را ها آگهیبعضی از  پای تاریخ 

  روز پیش بود  چند مال همین که هم  دیگه  یکی ..ماه پیش بود  اواخر به مربوط دیگری

 رنگ بارها و بارهادیوارهایی که . ....یوارها بود د آمیزی رنگ مشغول میانسالی مرد ...مدگردون برسرمو 

می خورد رنگ و باز داشتبود  خورده  

 جوونهایی کلیه حراج ....کلیوی بیماران از حمایت انجمن به منتهی کوچه مقابل ... بود  تاسف برانگیزه

   .. ه گویی دیگه امیدی به زندگی نداشتنک بود  شده بساط

گروهی  که  بود  اینجا کوچه ای....داره چی می گذره اطرافم دم که به این کوچه تازه می فهمی با ورود

گذاشته بودندحراج به  ون روتنش  

به  رسیدن  ...مفضایی و دست آخرمبالغ های با کلی باال و پایین کردن ....های توافقی هم به قیمت اون

میشدانجام داشت  ....تن تجارت تاسف برانگیز  دهلیز تو  که ... کلیه پیوند مرحله  . 

و درخواست  شماره ها..آگهی ها ترسناک به نظر می رسیدحتی راه رفتن از کنار دیوارها و اعالمیه ها و 

...هایی که رعشه بر تنت می نداخت  

....داشتندو از رفتن ادامه مسیر منو باز  متوقف شدن .. نمبه انج نرسیدهدر میانه راه م هاپا   

انتهای این کوچه و انجمنی که پیش روم .. چیزی مثل پتک بر سرم نواخته میشد و می گفت  چرا که

به انجام هیچ کاری نیست  ردقا..هست   
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رنگ خاکستری در نمی اومد و جوانی  اینطور سراسر  به..این کوچه ..بود  قادر به انجام کاری می  که اگر

کاری برای خودش دست و پا ..با پولش  که ..نمی کرد  رو  ن رنجوشکلیه از بد التماس خروج ...ساله 02

...کنه  

از هجوم  با تنی که..رد کرو باال و پایین می ی رنگ فرچه ..که مدام ی نا امید خیره به در انجمن و پیر مرد

بر گردوندم تا برم رومو  افتاده بودبه لرز ...تنهایی و ترس   

ونی و گروه خ آگهی  یه  نیدبا د... ذارمگاما همین که خواستم از این کوچه و آگهی هاش پا به فرار ب

افتادمو برای موندن و رفتن به تردید .... موندنلبهام ازهم باز ..نوشته شده روش  

 

زمین رو دستخوش خودش  روی  افتاده بر ی برگه و چند ه بود کرد د و سوزناکی شروع به وزیدنباد سر

به این طرف و اونطرف می برد  و همراه خودش .. ه بود کرد  

شماره رو وارد ..  یه تصمیم انی گوشیم رو در اوردم ی تو ...خیره به شماره و گروه خونی نوشته شده

افتادبین فشردن و برقرای تماس به تعلل ...و انگشت شستم گوشیم کردم   

 دادم و خواستم برم کهر و گوشی رو تو جیب پالتوم س   رو به اسم گروه خونی مرتضی سیو کردم  شماره

و دو رو برم .. اطرفه ا نگاهی بب  

با حرکتی کامال  بچگانه  و با عجله دادم بیرون  م رو پر از تشویش نفس ...پر از استرسی  یک لحظهدر 

کوله  ی تو  و مضحکبه گونه ای تابلو و با هر دو دست  کند م روی دیوار رو  بری چسبیده شده برگه 

... چپوندم  پشتی چرمم   

بزرگترین گناه دنیا رو که فکر می کردم  با این وجود ..شده بودن و کاری که کرده بودممتوجه من  کسهیچ 

خیلی ها رو از دیدن این آگهی با این کارم داشتم محروم می فکر می کردم چرا که ..مرتکب شدم 

به دفعات این آگهی  ی این کوچه  باز هم جاهای دیگه...آگاه باشم و بدونم که بدون اینکه ...کردم

یک برگ نیست  ازش  ه و تنهاچسبیده شد  

 برای رفتن به که  شدت  درد تیر می کشید  از نم و قلب رفت یین می پیرمرد  باال و پا همچنان فرچه

کردمخیابون دور  کوچه و نوو از ار خودمهر چه زودتر  و ..دادم کلینیک به حرکت پاهام شتاب   

*** 

سریع خودمو به اتوبوس ...بعد از پیاده شدن از تاکسی ..ممی رسیدبه کلینیک  دیرم شده و باید زودتر

شدمسوار و رسوندم ..اشتواحدی که قصد حرکت د  

بودن و من با دستی شده همه ی صندلیها پر ....و سرمو بلند کردم ...نگاهی به ساعت گوشیم انداختم...

ایستاده بودیموسط چسبیده بود همراه دو سه نفری  میانی اتوبوس که به میله  
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م و دراو گوشیمو در ...و دوباره شروع به حرکت می کرد...احد گاهی با تکون هایی متوقف میشداتوبوس و

...خورد و ایستادباز اتویوس تکون .....شدمبه شماره خیره   

که با استشمام بوی  ادکلن اشنایی  بود  ه نموندهدبه دانشکرسیدن تا چیزی ..چند نفری باال اومدن 

بردمو سرمو باال گرفتم گوشیم  ی نگاه از صفحه..  

پنجره به بیرون از .. ها  صندلییکی از با گذاشتن دستش روی پشتی  اتوبوس واحد  خرسند اون طرف...

شده بودخیره   

نیم ...بعد از گذشت زمان کوتاهی  نگاهم رو احساس کرد و  که  ه بودموند بهش ثایت و متعجب نگاهم 

فاصله زیادی بینمون نبود..نگاهی به سمت خانم ها و من انداخت  

و تکون دادن ...کردن سرین باال و پای دادم  و با و قورت ر اب دهنم.....نگاه هر دومون  در هم گره خورد ...

دادمبهش سالم  بیصدا ...لبهام   

و دوباره از پنجره به بیرون  و نگاهشو ازم گرفت ..مثل من تکون داد  سرشو ...با نگاهی خیره به من...

شدخیره   

 

با شماره  اون رومو برگردوندم و بی خیال تماس گرفتن  که مبود همچنان متحیر  از حضورش در اتوبوس

دوختممثل خودش به بیرون چشم ... آگهی   

و  ه با گرفتن میل اروم و محتاط...پیاده شدنه بالخره بعد از طی مسافتی با نگاهی به اطرف فهمیدم وقت 

شدم برای زمین نخوردن حین حرکت اتوبوس به در نزدیک  پشتی صندلها   

اولین تا با بود   میله یدستم رو...م داما رومو بر نمی گردون..و حس کنم ر م سنگینی نگاهشستمی تون

پیاده شم..ا هنیش ترمز و باز شدن در  

 

 کشیدم  مقنعه و موهام و  دستی به لبه ... پله ای پایین رفتم ..مورد نظر  با نزدیک شدن به ایستگاه

:م دگردونبررو به سمتش  سرم ..با شنیدن صداش ..که قبل از پیاده شدن...  

؟اینجا باید پیاده شیم-  

:گنگ بهش چشم دوختم و گفتم  

هبل...می خواید دانشکده برید اگر -  

 که روی میله قدمی نزدیک شد و دستشو درست باالی دستم ...ابرویی باال داد  و مثل من از  طرف دیگه

و منتظر شد ..گذاشته بودم گذاشت   
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...به سمت پیاده رو رفتم و پیاده شدمو از میله جدا کردم و ر دستم...با توقف اتوبوس و باز شدن در ها  

در برابرش سرمو پایین ..چهره خوشایندی نداشت... افتادبه خاطر یکی بودن مسیر به راه ...پشت سرم

 می دادم هش اهمیت نباگر که  به نظر می رسید  بی ادبانه خیلی و ...در پیش بگیرم بندازم و راه خودمو

می گرفتمو حضورش رو نادیده   

ناخواسته هر دو با ...مخصوصا که به نظر می رسید اولین باره داره این مسیر رو با اتوبوس طی می کنه

...هم دیگه راه می رفتیم  از  میدقدمهایی هماهنگ در فاصله چند ق  

که برای زودتر ...رو با سری که رو به پایین بود تو جیب پالتوهام فرو بردم هر دو دستم ..بخاطر سرما.

شد و به مسیرش ادامه دادتوجه من ناما اون م....مربیه کوچه فرعی داخل رسیدن به دانشکده خواستم   

 ه بوددو سه قدمی از م دور شد..می ره داره برای خودش همین طور  م که لحظه ای ایستادم و دید...

:صداش زدم  ...هشکه خیره ب..  

دکتر-  

ه پشت فرمون می نشست  و که همیش به خرسندپس کوچه ها رو نسبت ..به سمتم چرخیدایستاد و 

:بهتر میشناختم . ..متوقف می کردجلوی درب اصلی دانشکده  یه راست ماشینش رو   

 

از این طرف سریع تر می رسید -  

:بهم زل زد و یه دفعه پرسید ...ایستاد  

؟مگه از این طرفم راه داره-  

این طرفا از  م ه بار ی یکیعنی حت..؟بیگانه باشه و خیابون ها  تونست نسبت به این مسیرچطور می 

:؟نیومده بود  

در می یایمجلوی سر در دانشکده  یه راست...بله-  

:حالت خاصی داد و گفت..به لبهاش ...   

...چه جالب -  

 

در کنارم به و  راحت به سمتم اومد ..تش تو جیب شلوارشفرو بردن دس و  با کنار زدن کت بدون تردید و 

 راه افتاد

...به جلو کشیدم و ر دست بلند کردم و بند کوله ام...از حضورش راحت نبودم  
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و چیزی نمی گفتیم  راه می رفتیمنیده شده تدر سکوتی خفته در افکارهای در هم  ..هر دو نزدیک به هم 

..می اومدبدون اعتراض ..به دنبالم از هر طرفی که می رفتم .....  

 

که به شوخی و شاید هم  نداشت آنچنانی رفت و اومد   یاول صبحاین تو کوچه های خلوتی که در اونم 

:به تمسخر خیره به دو رو برش گفت  

 

از این کشفیات نداشتههم لو ومارکوپ-  

اما اونقدر حالم ...پوزخندی گوشه لبم نشست  ..به سر به سر گذاشتنم  از اینکه باز شروع کرده بود..

حرص خوردن حالی برای  نه...و دماغی نه برای جواب دادن داشتم گرفته بود که دل  

:گفتم کوچه سمت راستم کردم و با اشاره به  بلند دست  

از این طرفلطفا -  

:خندون شد و باز شروع کرد...لبهاش  

به مهماندارام می خوره ژستت-  

:اینبار مطمئن بودم که فقط می خواد حرصمو در بیاره که از لجش اروم لب زدم  

دوست داشتم مهماندار هواپیما بشمخیلی قبلنا ...اتفاقا -  

 

:ی چشم گفت ه ال رفته از گوشابا ابروهایی ب   

تر بودی  قموف ...اگر اونجا رفته بودی...به جان عزیزت ..خوب اشتباه کردی -  

 

:باال و پایین کردمبه تایید حرفش ..سرمو خیره به مسیر جلوی پاهام  

  بینمهر روز برو  چیزای تکراریاین بود که الزم نبود   مخوبیش..دقیقا-

:ه بودنددندوناش از شدت خنده نمایان شد  

مگه نه؟..مثال ادما-  

..:به ظاهر هیچ ایرادی نداشت. و خالی کردن خودمزدن حرف دلم ..حاال که اذیت می کرد   
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  و چیزی نگم منببی  جلوی چشمام چهره رو هر روز و چندین بار یه مجبورم نبودم...کامال  بله-

 

که  بودم  و اعصابم خورد  ناراحت روزی که اونقدردر همچین اونم ...می خندید و همین ناراحتم می کرد 

:به سیم آخر بزنم...تلنگری ..می تونستم با کوچکترین  

 

ثابت استفاده می کنه و همیشه در سیر یه  م هست که یه مسافر از  ولی بعضی وقتام...اره خوب ..-

هر از چندگاهی ببینیش که  یبازم مجبور اونطوری .. همدارفت و   

:نفسمو بیرون دادم  

قابل تحمل تر از هر روز دیدنشه...هر از چندگاهی -  

دستش جا  ییفشو توو کبیرون کشید ستشو از جیب شلوارش د ...رشو از شدت خنده پایین انداختس

:به جا کرد   

اشپز می شدم...دوست داشتم ممن-  

:کنم چشم به لبهای خندون و چهره پر از تمسخرش نگاه  ی بودم که از گوشهاین بار من   

 پر کنم از غذاهای تعارفی  ومعده ام...با اولین تعارف ...سنگیاز سر گر.. چون اونوقت مجبور نبودم-

....ادویه های جور واجوره  از انواع  عاشق استفاده کردن ممخصوصا هم که طرف..  

و بهش مسیر پیشنهادی نگه نداشته بودم  رو  زبونمجلوی چرا لش می کردم؟چطور باید تحم..خدایا 

:لعنت به من ای  چرا؟آخه  ؟؟؟منشون داده بود  

....برای یادگیریش دیر نشده دکتر  م هنوز-  

 

؟پیشنهاد دیگه ای نداری ...دارم و نه حسشو وقتشو نه اما دیگه..فکر خوبیه-  

ربوط به تمام حرفاش م...انشکده می رسیدیمد در اصلی  به...رد می کردیم که  دیگه رو یه کوچه ی 

...کتلتایی بود که خورده بود  

بهم با طعنه درباره  دست آخر هم  بی اجازه دوغمو سر بکشه و  ..خیلی زور داشت که از غذام بخوره 

...غذام بد بگه  

 



 

 
 

 
 

9 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          چهارم      فصل   
 

 

با دستی ..مقابلش ارت دادم  و به خودم جس...لحظه ای قبل از اینکه وارد اخرین کوچه بشیم از این رو 

همیشه سکوت کنم و  ...شبنا نیست دربرابر..تا نشون بدم ...بود ایستادم شده  چرمیم که بند کوله

 چیزی نگم

با همون ..زمانی که مقابلش به اندازه فاصله چند قدمی ایستادم و سعی کردم تو چشماش خیره بشم

  :چهره خندون ایستاد و بهم زل زد 

...تست نکنه  مدام  معده اتون ادویه های مختلف رو پس گیاه خواری و در پیش بگیرید و رژیم بگیرد که -  

از زور  براتون بهتره که جلوی خودتون رو بگیرید و ..و سختتونه  البته اگرم اینم نمی تونید انجام بدید

اینطوری هیچ وقت اذیت ...لب نزنید ... و یا می بینید  تون تعارف میشهبه اولین چیزی که به...گرسنگی

  نمی شید دکتر 

:کرد سته نشد  و همین خشمم رو دو چندانلبهاش بخاطر خنده کاانحنای چیزی از خطوط کش اومده   

... وارد خیابون دانشکده میشید ..انتهای همین کوچه -  

 

فاصله هر دومون به اندازه جوی ابی بود که ..نگاهی به انتهای کوچه انداخت و باز  بهم چشم دوخت 

:...بینمون قرار گرفته بود  

خیلیم عالی -  

احساس کردم ..نا خواسته خیره به اون نگاه خندون که برای اولین بار داشتم راحت بهش نگاه می کردم

الزم ...کردم می فقط احساس ..بهش داشته باشم ینه اینکه حس..ش ناراحت نیستم دست اصال از...

نباید  زی بود کهخوب البته این چی این چیزی بود که دلم می گفت  و..نیست از این ادم ناراحت باشم

به سمت یه راه فرعی دیگه برای  روم ازشبا گرفتن ....ناراحت از دست خودم  وگرفته ..اتفاق می  افتد

:هم قدم نشدن باهاش گفتم  

...آدرس سر راسته ..دیگه نیاز به مهماندار ندارید....از اینجا به بعدش -  

:عقب رفتم و قبل از جدا شدن ازش گفتمقدمی   

روز خوبی داشته باشید .-  

 

 

 



 

 
 

 
 

1 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          چهارم      فصل   
 

 

 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

2 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          چهارم      فصل   
 

 

 

نگاهی به دورو برم انداختم ....که وارد دانشکده شدم نتو جیب پالتوم بوداز شدت سرما هنوز   دستام

و یک راست به سمت کلینیک رفتم ....  

بچه ..وارد سالن که شدم...محوطه خلوت بود..و حال و حوصله چندانی هم نداشتم کمبود خواب داشتم

دیدم رو آماده و سرحال ها   

بهشون که رسیدم با ...و دکتر معمار زاده بودن..شاد و پر انرژی منتظر اومدن دکتر صدیقی همه اشون 

....سالمی  در کنارشون ایستادم  

:ازم پرسیدچشماشو تنگ کرد و ..زرد و بی حالم  نگاهی به صورتاده بود با که نزدیک بهم ایست...سارا  

؟نخوابیدی  - 

:گفتمکشیدم و   و چشمام به زیر بینی دستی  

اونقدر خوابم میاد که نگو-  

:...ابروهاشو باال داد  

؟!!تو هر دو گروهه... م وات و  اسم دادن رو دوباره تغییر لیستا ..هیچ می دونستی-  

:برگشتم و بهش چشم دوختم خواب از چشمام پرید و .. متغجب با دهانی باز  

داری راست می گی ؟-  

:جدی سرشو باال و پایین کرد  

اونم تا اخر ...هم بعد از ظهر  ...هم تو لیست صبحه...اسمتون ...از بچه ها  تو و سه نفر دیگه...اره -

یادم مونده  ...نبود چون زیر اسماتون خط کشیده...هفته  

تو جام خشکم زد ..روم ریخته باشنگویی که اب سردی   

بفهمم نگاهی به برد با  اصلی رفتم تاسالن ازش جدا شدم و توی ... اطمینان بیشتر ...با این وجود برای 

 قضیه از چه قراره

رفتم و متحیر به برد چشم دوختم حسابی وا..که لیستا رو دیدمهمین   

تمام محبتهایی که در زمان فوت پدرم بهم کرده بود رو صدیقی به سیم اخر زده بود و  دکتر...از قرار معلوم

می کرد تالفی  داشت تک تکسخت کاری   در این روزها  
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از بچه  با چندنفر  داشت  که ...ن با دیدنشکه یک آو قدمی عقب کشیدم ..از برد گرفتم م رو نگاهحیرون 

  ....به سمتش پا تند کردمو  مبه خودم اومد..ی اومدها از انتهای سالن م

:گفتم  سالم کوتاهی  همراهدو سه قدم مونده بهش با استیصال    

دکتر بخدا انصاف نیست-  

 

:نگاهی بهم انداخت و گفت....وصله اش کرده بودحسر و کله زدن با بچه ها بی   

؟باز چی شده...پاکزاد قبلنا انقدر غر غرو نبودی -  

 

باال  مقابلش  از انگشتامودوتا عقب عقب می رفتم که ...من مقابلش ..که با بچه ها می اومدهمونطور 

:گفتمو   گرفتم  

...تا دیروز که لیستا اینطوری نبود دکنر ...؟.هم گروه دوم ...اول هم گروه-  

و با اخطار بهم باالتر کشید روی برامدگی بینیش  از ت اشاره گشبا ان روبود   رو که پایین اومدهعینکش 

:گفت  

..ببخشید که باید ازشما اجازه می گرفتیم و بعد تغییرش می دادیم-  

 

:اون ادامه داد و زبون به دهن گرفتم ..خجالت زده  

حاال که چیزی نشده که داری انقدر بزرگش می کنی ؟-  

 

:نگشاد شد نتا جایی که امکان داشتام  مچش  

؟نیم برام می مونه دکتر جوبه نظرتون -  

 

یه هفته است دیگه..؟؟انگار ....می خواد چیکار کنه حاال ..اووو-  

 

:...بچه ها به لحن شوخش خندیدن  

وخدا عوضش کنید دکترتور-  
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تنظیم  برای آخرین بار  تازه لیستو دکتر خرسند ...عوض بشو هم نیست..دیگه لیستو دادم رفته-

حرفی داری برو به خودش بگو ...کاریم دیگه از دستم بر نمیاد...من فقط تاییدش کردم...کرده  

چشم بهش ...مونده بودن نیمه باز که با لبهایی  ...سرد و بی حس ...با شنیدن اسم دکتر خرسند 

 دوختم 

 

امضا تند تند که بچه ها بهش داده بودن رو رو  داشت بعضی از برگه هاییاصال براش مهم نبود و اون اما 

:ری رو بهم گفتگنبا تلکه ..می زد   

تا جات  ..زود باش.. اینجایی ؟؟ ا االن  حرکت می کردید؟پس چرا مگه نباید ت..؟تو اصال برا چی اینجایی-

 نذاشتن 

ت و رو به مرادی که لیس بچه ها رو کنار زد و از کنارم عبور کرد  با عجله ..هابا زدن اخرین امضا رو برگه 

تو بفرسته زودتر بیمارا روبیمارا رو آماده کرده بود گفت که هر چه   

 

مگه چقدر زودتر از من به ....عصبی و بهم ریخته سرجام ایستادم و برگشتم به در سالن خیره شدم

اصال برای چی .؟.بود لیستا رو عوض کنه و اینطور دستمو تو حنا بذارهدانشکده رسیده بود که تونسته 

ست انقدر نامرد باشه؟چطور می توناینکارو کرده بود؟  

پاهام لبه های پشت همین که  چشمامو روی هم گذاشتم و ...رفتم  عقب  عقب رو دو سه قدمی

...اوفتادمبی رمق به پایین کشوندم و روی صندلی ..سنگین خودم رو ....کردن لمسصندلی رو   

بهت زده سرمو پایین انداختم  و به زمین زیر پاهام زل  ...بهم ریخته بودتمام برنامه هامو ..انصاف بی 

...زدم  

 

وارد سالن شده  ی گروه اول بچه ها به دنبال یکی از بچه ها که که ...نمی تونستم از جام جم بخورم 

حرکت  زمان چرا که  .برم پا شم با دیدنم از همون انتهای سالن اسممو صدا زود و گفت که زودتر  ...بود

...فرا رسیده بود  

 

.. به گوشه ای از صندلی بند کردم و با زور خودمو باال کشیدم  مو کالفه دست  

و با  عصانیت به راه افتادم..توی دست گرفتم ...رو ی که از روی شونه ام سر خورده بودبند کوله ا   
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بودن و کلی میشد ازشون انرژی صورتها غرق در خنده و شادی ..نهمه داشتن تند از پله ها پایین می رفت

بهم برگردونه ..انرژی از دست رفته ام رو  البته این چیزاها نمی تونست..گرفت  

 

 

اماده سوار ..هیوندا کروز  مینی بوسیه ..تو محوطه..به کندی از پله ها و عقب تر از همه پایین می رفتم

....بود همه امون  کردن  

باهاشون و ایستاده بود   دورش حلقه زده بودن به  یی که بچه ها بین .. خرسند نزدیک به مینی بوس

 حرف می زد

 

با با نگاهی به برگه های تو دستش  و چشمم بهش بود که ...پاهامو به زور روی پله ها می کشیدم 

شنسوار  تر زودگفت که  صورتی خندون رو به همه اشون  

...ادم و بهش زل زدمبر روی آخرین پله  ایست...دیدنش رو نداشتم تحمل   

که یهو  نگاهی انداخت شلحظه ای سرشو چرخوند و به درو بر..ن بچه ها یکی یکی داشتن سوار میشد

.کش اومد و مثل من بهم خیره شد روی لباش  لبخند...آشفته ام و نگاه عصبی  من و با دیدن   

بدن  فقط می تونستم برای مرتضی بذارم ولی حاال  می تونستم بعد از ظهرامو حداقل که امیدوار بودم .

  تمامبرسونم وبه خونه  برای خواب  نیمه جونم رو 

..برد و چیزی به بچه ها گفتسرشو از الی در باز مینی بوس به داخل  ازم گرفت و شوخندون نگاه  

و پله هایی که من روشون ایستاده بودم  ساختمون سمت تند به مثل اینکه چیزی جا گذاشته بود که 

 اومد 

اوت گذشت و با عجله از کنارم بی تف.بدون مکث .با همون لبخند  ...به هم دیگه بود که ..هر دومون اه نگ

رفتبه داخل   

زمانی ..حرکت کردم رو باال دادم و روی شونه ام انداختم و اروم به سمت مینی بوس ام بند کوله با حرص 

باال رفتم و نگاهی به صندلیهای انداختم...که به مینی بوس رسیدم همه سوار شده بودن  

:به همه گفت خندون  اومد و با نگاهی پر انرژی تر از بچه ها از پشت سرم  باال..که همون لحظه خرسند   

دیگه در ک کنید ...هنوز تو محوطه دانشکده هستیم ...رعایت کنید  لطفا کمی دوستان ...ای بابا -  
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:گفتطرف مینی بوس  با نشون دادن یه و  رفت  تر جلو منبه  که بی توجه زده بودن زیر خنده همه   

اینور  مایونآق..خانوما اینور-  

 

:گفت  که کنارش نشسته بود شاره به همسرشابا  با گالیه و خنده  موعدی دکتر   

دکتر این که دیگه خانومم-  

 

:محو نمیشد ی خرسندخنده از لبا  

تند ..سریع ...همین که من میگم..نداریمو این چیزا   مهانمخ-  

 

و فقط تحملش می ...طوری ایستاده بود که نمی تونستم از کنارش رد بشم...خنده ها بند نمی اومد 

تا منم جایی برای نشستن پیدا کنم کردم که یه جایی بشینه  

دوست داشت  هبچه ها برای سرگرمی و به شوخی مثال جا به جا شدن و دست اخرم هر کس هر جا ک

 نشست

 

 

سرشو برگردوند  ....تازه یاد من افتاد کهرضایت باال و پایین کرد با مثال  سرشو ...با جا به جا شدن بچه ها

:با حرص گفتم نگاهی بهم انداخت که و   

 

دکتر ؟ اجازه می فرمایید-  

:رد و گفتنگاه ک نگاهی انداخت و دوباره بهم ..شدهبرگشت و به صندلیهای پر  

  د خانم دکتر م بدم دیگه جایی نمونده که بشینیهاجازه ر منتها اگ...جازه ما هم دست شماستا-

و نظری انداخت لی پشت راننده به دو صندلی خا که با شیطنت ... پیچید صدای خنده بچه ها تو گوشم م

:گفت  

همه جاها رو گرفتن ...دیر جنبیدی خانم دکتر -  

خرسند بی توجه به من باز از مینی بوس پایین ..درو باز کرد و پشت فرمون جای گرفتننده در این بین را

 رفت 
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...و روی صندلی نزدیک به پنجره نشستمرفتم  ..... به ناچار بخاطر نبودن جا   

بچه از می خواست راه بیفته که خرسند به یکی  راننده..روی پاهام گذاشتم و گوشیمو در اوردم کوله مو

به  سوالی و برای پرسیدن ...و سوار شد برگشت و زود نکته ای رو یاد آور شد هایی که تو محوطه بود 

..رفت تر موعدی که چند صندلی عقب تر   کنار همسرش نشسته بودسمت دک  

 

شماره مرتضی رو گرفتم ...که حرف می زد موعدی د هنوز داشت با خرسن ...از پنجره به بیرون خیره بودم

نگه داشتم و گوشی رو دم گوشم   

...:خواب الود بود ....سریع جواب داد..  

خوابی ؟-  

:خمیازه ای کشید  

؟طور مگهچ...اره-  

 

:گفتمیم با  نگاهی به ساعت مچ دستمو باال اوردم و  

؟می تونی بری خونه منصورشون..نیستمتا شب یش اومده و پ ای  برام برنامهامروز -  

 

:کنان گفت لندوغر  

رض کنم و برم اونجاقمنم دوتا پا ..عاشق جمال منن خیلی  نه اینکه-  

..برو ..درک کن ..نیستم مرتضی-  

حوصله اشونو ندارم گیسو-  

مرتضی ...هیه روز-  

 

خواست بیاد باید از دیروز اگه داداشت می ..حوصله غرغرای زنشو ندارم که هی به منصور بگه..نمی رم-

 می گفت و از این حرفا

خیال من اینطوری راحت تره..خو تحمل کن -  
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...می خوام بخوابم...بگو ...کاری نداری ....من خونه راحتم.؟.چته تو گیسو -  

:دستی به روی صورتم کشیدم و به ناچار گفتم  

پس هر دو سه ساعت  یه بار بهم زنگ بزن-  

ه چه وضعشه این دیگ...اه.؟.با بچه طرفی -  

 

 

و  ای گرفتروی هم گذاشتم که یهو خرسند کنارم روی صندلی ج پلکهامو ناراحت ..کرد گوشی رو قطع

 هروی پاهاش گذاشت کیفش که  داخل  و منظم  رو مرتب بود  تو دستش ی که پوشه هایتمام برگه ها و 

قرار داد بود  

... 

ی اما می تونستم از گوشه  با تنفر و حرص رومو از ش گرفتم و از شیشه به بیرون خیره شدم

کارو کردارشو زیر نظر بگیرم ...چشم  

رو خوابنده روی پاهاش گذاشت و با  در کیفشو بست و کیف...ومد می ای طبضادم دقیق  و من هرظابه 

راحت به عقب تکیه داد..لبخنده نشسته  روی لبهاش  

طوری که لبخندش بیشتر ..تا جایی که امکان داشت خودمو به شیشه نزدیک کردم و ازش فاصله کردم 

برای ماشین دست عبور کرد و دانشکده از در جان با عجله  ...که ...بودیم  در حال خروج از دانشکده..شد

:گفتدندون نما تکون داد که خرسند اروم و با همون لبخند   

اومد دوستتم ....خوشحال باش ...ها  -  

 

لحن ان به راه افتاد که خرسند با نفس زنان باال اومد و راننده همزم.. راننده رو ترمز زد و درو براش باز کرد

:گفت خطاب به جان جدی   

دکتر دیر کردی ...راس ساعت آماده باشنبود همه تو محوطه ..قرار-  

دیگه تکرار نمیشه...دکتر  بله بله حق با شماست-  

شمام قول بده ..از این قوال روزی هزار بار می شنویم که ما....خدا کنه-  

...همه خندیدن.  
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بینشون  خیلی فشرده ...رفت انتهای مینی بوس با جا به جا شدن بچه ها و جان هم بهشون خندید

 نشست

پر شده ادکلنش  ی تندبو از  مشامم... گوشیش رو در اورد...دست به سینه شدم که گوشیش زنگ خورد

 بود 

نگاهی با ...احاطه داشته باشم..شیشصفحه گوروی  می تونم من  نگران باشه  اینکه  راحت و بدونکه 

:دکمه سبز رو به راست کشید و جواب داد...رو صفحه گوشیش افتاده بوداسمی که تحت عنوان پدر به   

 

 

  بزرگسحر خیز .بر .سالم-

در   رو ییکچه کوچبه جا کرد و از زیپ پشت کیفش دفترخیره به جلو  گوشی رو تو دستشش جا ..خندون

:گفت به چند صفحه ابتداییش با نگاهی سریعاورد و   

ردم که یه روز دیگه برمنه باهاش صحبت ک-  

... 

.وقتم پره ....دانشکده طرح داره ...بله این هفته-  

خیلی سریع گوشی رو از گوشش جدا کرد و ...احساس اینکه شاید تماس قطع شده باشهبا لحظه یه 

و کمی رنگ پریده  رفتدم گوشش گگوشی رو دوباره ...روشن کرد و با دیدن صفحه گوشی صفحه اشو 

:گفت  

 

بعد از اونم مشخص نیست ..تا بعد از ظهر نیستممی گم ...نه چیزی نشد-  

... 

یه لحظه گوشی ...پس بذارید بنویسم-  

نگاهی به متن نوشته شده با ...کتش بیرون اورد و مشغول نوشتن شد  رو  از جیب بغلی شخودکار

:گفت  

..کاری نداریدبا من  دیگه  االن...تماس می گیرم و بهتون خبر می دم-  

... 

پس فعال-  



 

 
 

 
 

10 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          چهارم      فصل   
 خیره

انتهای خودکارش ...گوشیشو پایین اورد و ....با اخم نشسته روی پیشونیش ..به چیزایی که نوشته بود  

..رو با انگشت شست فشرد و توی جیبش گذاشت  

...از حالت دست به سینه در اومدم و دستامو روی کیفم گذاشتم  

....و به رو به روش خیره شد گذاشت دفترچه رو بست  و گوشی رو روش .  

 

و از ..رگردوندروشو ب..که سوالی ازش کرده بود تو خودش فرو رفته بود که یه دفعه با حرف یکی از بچه ها

..در اومد و جوابشو داد اون حالت اخم   

 

روی صندلی جا به جا شد و پاهاشو طرف  راهروی کوچیک .....ود که بهانه خوبی گیرش اومده ب   گویی

شروع ..تنبا اقایونی که مدام چیزی برای گفتن داش...و پشت کرده به من با خنده  قرار داد مینی بوس  

 به حرف زدن کرد  
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اساتید و دانشجویان موظف به اجرای خدماتی بودن که ...در مواقع خاص  با صالحدید دانشکده 

در نظر می گرفت  براشون ..دانشکده  

لف قادر به خدمت رسانی به عموم ایجاد پایگاهی هایی بود که تحت عناوین مخت..جمله  این خدمات از 

..ردم می شدم  

از سوی دانشکده  نوع دیگه ای از این خدمات  ا هم  مت دهان و دندان دان  مموزاندازی پایگاه سال راه  

  بود که به ما سپرده شده بود 

و بیماریهای دهان  دیماطق مختلف  رو مورد بررسی قرار بموزان منم  این طرح تعداد ی از دان تو قرار بود 

اتی انجام بدیماقدام شون هایبیمار شون  رو شناسایی و نسبت به رفع  نوع نوو دند  

که بود م و طاقت فرسا وکامال رایگان و برای من یعنی یه کار مدا...برای دان  مموزان  ها  تمام این طرح 

  درگیر باشم تا پایان هفته ...طق مختلف استانممکن بود برای اجرا شدن  در منا

خواب دیگه ای هم برامون دیده بود که هنوز برای کسی عیان نشده بود و همه ...گویی دکتر صدیقی 

...نگران این مسئله بودیم  

 البته دیگه برای من فرقی نداشت چون جز کسانی بودم که باید در تمام طرحاش شرکت می کردم 

بند دانشکده و طرح  کرده بود تا به یتیر خالص رو زده بود و منو پا...ر اخرین دقایق هر چند خرسند د

تغییر نکرده  زوبه دیروگرنه چطور امکان داشت لیستی که تا ... نوعی جواب زبون درازیم رو داده باشه

اینطور  ناگهانی و غیر منتظره عوض بشه..بود  

 

معاینه و بررسی ...یگاهی که برامون مستقر کرده بودنبود و گروه اول بچه ها تو پا 2وش ساعت حول و ح

... نشد  

در این بین خرسند ...همه انچنان مشغول و درگیر بودیم که حتی فراموش کرده بودیم باید ناهار بخوریم

یست می است و رداشتن سریعتر کارارو ر...مشغول تر و کالفه تر از همه...به همراه دکتر موعدی ..

....ته فبه فردا نی دان  اموزا تا کار گروه اول.....کردن  

 

دست از کار کشیدم و ماسکمو پایین دادم و ... گوشم زنگ  صدای  که باحسابی از کت و کول افتاده بودم 

صندلی بلند شدم و به سمت در و توی راهرو رفتم  یاز رو..برای جواب دادن...دسته همونطور دستک  ب  

گوشیم افتاده بودصفحه  یرو هشماره سعید  
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بدون هیچ سالم و ..به محض برقراری تماس ..دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و بالجبار جواب دادم مچ 

:علیکی به حرف اومد  و گفت  

 

؟این مسخره بازیا چیه که راه انداختی گیسو -  

 

:به دیوار تکیه دادم و سرمو پایین انداختم ....برگشتم   

بیای یه امضا بزنی ؟حتما باید تو بوق و کرنا کنیم که تو ری یمیم.؟.چرا انقدر دوست داری ما رو اذیت کنی -

؟یه کاری کنی   

رفت اتاق  زد و توبهم  لبخندی ..با دیدنم...توی راهرو یکی از بچه ها   

:تکیه امو از دیوار جدا کردم  

؟تو و اره بده.؟.بده که می گه همه اتون به حقتون برسید...که چیز بدی نمیگه اونم ..منصور برادرته...ببین-

؟مخه چرا مردم ازای می کنی ...و همه بریم سر خونه زندگی خودمون....مرتضی سهمتونو بگیرید   

ماها بکن که چند ساله تو  حاله یه فکری هم ب....تو که ماشاهلل االن برای خودت کار و موقعیت داری 

هان؟دلت ...یه خونه برای خودمون بگیریم الاقل  که بتونیم..خونه بابام موندیم و یه قرون دستمون نیست

؟...نمیاد برادرت خونه خودش بره  

:چفت شد دیگه  دندونام بهم  

بین کاراش باید به کارای شماهم ..صبح تا شب....این همه فشار رو منصوره....انقدر خودخواه نباش دیگه-

 برسه

:چشمامو روی هم گذاشتم و خشک و سرد ازش پرسیدم  

رسیده ؟؟ به کدوم کارامون-  

:سکوت کرد  

منظورته ؟...نکنه همین که می ره دادگاه و هی التماس می کنه برام اخطاریه بفرستن -  

گیسو ... داره مال خودتونه به خودتون می ده-  

با بیرون انداختن من و مرتضی از خونه پدریمون؟ ؟؟؟...با  بی خونه کردنمون -  
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 ی شماهم می تونید یه خونه ..همتونو که بگیرید؟س گیسو  یداری پیچیده اش می کنتو چرا انقدر -

واال ما هم به حقمون می رسیم...جور بگیرید که برای دوتاتون کفایت می کنه جمع و کوچکتر و   

 

:پوزخند زدم  

؟حقتون-  

؟کم خرج دوا درمون  کرد...؟ تکم دکتر برد.؟.برادرت کم برای پدرت خرج کرد....گیسو جان -  

:پنجره تکیه دادمی تیز  شونه امو  به لبه وووفت باال ر تمسخر ابروهام با   

؟کنارش بودی ..خرج می کرد برای بابام  که منصور  تو وقتی-  

:با عصبانیت داد زد  

پس چیکار کرده؟-  

زیر همون ماشینی رو هم که پدرم ...به لطف شماها هم ...واال تا یادمه با تو و مادرت اینور و اونور بوده -

دریغ از یه توک پا که پدرمو با ماشین تا ..تونترخ  تو  و مادرت و هر جا خواستید برد...شد ..پاش انداخت 

؟نمی دونم  هراجع بمن که االن تو داری درباره چی حرف می زنی ...سر کوچه ببره  

:گفتکرد  و هوار کشان  شروع به داد و بیداد ..م اوردن به محض ک  

این ... رو ببینی  تورن و برادداری خوشبختی متو چشم ن....چه بگی نه ...چه تو بگی اره ..ارث حقشه-

 دیگه مشکل من نیست

:صداش بقدری بلند بود که اگر کسی در کنارم می ایستاد به راحتی می تونست صداشو بشنوه  

اونوقت تو چیکار ..حتی شام روز چهلمم اون همه هزینه کرد و از بهترین رستوران غذا گرفت-

پولشو می ده...م که هنوزه دارهزوکه هن..و حیف و میل کردی همه اشو حروم ....کردی؟  

:نفسمو بیرون دادم  

می ره و کاری می کنه که در اندازه اش نیست..بی خود می کنه وقتی پول نداره-  

مثال برادر بزرگترته..فوق العاده بی ادب و پرویی-  

؟برای همینا زنگ زدی -  
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:داغ کرده بود  

ریزم وسط کوچه تا اخر هفته باید بیای امضا بزنی وگرنه بخدا خودم میام وسایلتونو می-  

:باال بردم  به اندازه ای که جلب توجه نکنه گوشی رو با حرص بین انگشتام فشردم و صدامو   

توام اگر جرات داری مخر هفته بیا....امضا نمی زنم-  

 

راهروی تنگ و باریک  که یه به مسیر رو به روم  تماسو قطع کردم وبا عصبانیت  ...دیگه نذاشتم چیزی بگه

:....بود خیره شدم  

چیزی شده ؟-  

سریع برگشتم...هول کرده  

ایستاده بود...سرم ت شبا یه لبخند کم رنگ پ...جان   

؟چرا رنگت پریده-  

:به صفحه سیاه گوشیم خیره شدم و گفتم...با لبهایی فشرده  

سالم به در ببرم جون..که از دوتا مصیبت ...یه راه حل خوب...یه راه حل خوب می خوام -  

:و گفت زد دست به سینه مقابلم شونه اش رو به دیوار تکیه... خندید  

تا ضربه پشت سر هم و  6-5با ... هراه حل  تو رینگ بوکس....که .یه ادم زبون نفهمه...طرفتخوب اگر -

تناک و او  

:تکیه دادم باز شده  پنجره ی شونه امو به لبه..از زور خستگی ... لبخند به لب   

خدا ادما ...تا بفهمی ...حقته که عذاب بکشی ...مصیبت دومم که دوست نداری توش کسی کمکت کنه-

 رو الکی نیافریده

 

:لبخندشو جمع و جور کرد  ...خندون سرمو از حرفاش پایین انداختم   

برو سر اصل مطلب -  

:مهی کشیدم و خنده از لبهام رخت بر بست  

اما جراتشو ندارم..م بدمیه کاری می خوام انجا-  

امی تونم کمکت کنم؟-  
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:ُسر دادم روپوشمجیب دستامو پایین اوردم و گوشیم رو تو   

یعنی جرات ..نتونستم  ...اماسری به انجمن بزنم یه وز خواستم امر...وضعیت مرتضی خیلی بده-

کم اوردم...به محض رسیدن به سر کوچه ..توان  رو نداشتم   ..نکردم  

 

:دادمو تو چشماش  نگاهمو باال  

می ترسم برم و به در بسته بخورم اما ...کنمببگذره باید یه کاری  اینکه کار از کاربل از ق-  

:ردک سرشو خیره تو چشمام باال و پایین  

؟همراهت هست مدارک -  

اره-  

درسته؟..تو برای گروه دوم باز باید بری یاما انگار.دیگه کارم تمومه...من...اوکی -  

همین طوره ..اره-  

...ببینم اونا چی میگن..گیرمباید تماس ب با چند نفر از دوستام......چند روز بهم وقت بده-  

...:می دونستم کلی مشنا و دوست داره که شاید بتونه از طریقشون کاری برای من انجام بده  

می تونی ....اگه وقتشو نداری و فرصت  نیست-  

اجازه بده ...گم متاسفم بهت می...م و تمایل نداشته باشماگر نتون...ه من اهل تعارف نیستممی دونی ک-

ببینم میشه کاری کرد یا ...به اونجاها باید سر بزنم...هست ام یه چندتا جای دیگه..برم و ببینم چی میشه

 نه 

:نی رو لبام نشستیلبخند غمگ  

؟مدارکو کی بهت بدم...باشه-  

زودتر به کارا رسیدگی کنم...منم قول می دم..تا یادت نرفته ..همین االن بده-  

برم کیفم رو بیارم  پس صبر کن.-  

همونطور که در کیفم رو باز می کردم از تو ...بعد چند دقیقه..تو راهرو منتظرم موند تا مدارکو براش بیارم...

رفتماتاق در اومدم و به سمت    

تمام مدارکو از تو کیفم در اوردم و به طرف  گرفتم...به  که رسیدم..نزدیک به پنجره ایستاده بود  

 



 

 
 

 
 

7 

...(نیال)ب.ازیب                                                                                                                                                   موج نهم          چهارم      فصل   
 

 

از تو کیف بیرون  ونمکه ا..یه برگه دیگه مونده بود...مشغول نگاه کردنشون شد..مدارک رو گرفت و ایستاده

متوجه من و در اومد  و  ااتاقیکی از داخل چند قدم دور تر خرسند یهو  از   بدم که تم بهکشیدم و خواس

و بهمون زل زد  سر جاش ایستاد ..بی تعلل ....همون لحظه ..جان شد   

...جان پشت به  ایستاده بود و برگه ها رو بررسی می کرد  

د ثابت مون...بود  ی تو دستم  خیره شده اما نگاه من به خرسند که بهم و برگه  

و به  نگاهم رو معذب  از خرسند گرفتم ...برگه رو از دستم گرفت ...ا سری پایین و خیره به برگه ها جان ب

:جان گفتم  

.من دیگه برم-  

:گفت رگه ها رو تو دست  مرتب کرد و ب...خرسند نبود   متوجه اصال.  

11ساعت  ...مثل همیشه ...باهات تماس می گیرم  یا فرداشب امشب-  

:صورتم رنگ باخت......با دقت بهمون خیره بودخرسند   

در دسترسم...زودتر م خواستی تماس بگیر ...حاال-  

:گفت لبخند به لب  

احم نداریممزدیگه ...یازده به بعد -  

روی دندونهای پایین  کشید  که تند سرمو  ..ابروهای خرسند باال رفت و با لبهایی نیمه باز زبون  رو 

:تکون دادم و گفتم  

خداحافظ-  

خداحافظی کوتاهی کرد و همونطور در جهت مخالف خرسند به راه افتاد ازم جان   

...از جام جم نمی خوردمایستاده بود و من هم خیره به  تو راهرو  بی حرکت ریلکس سرجاش خرسند   

از گیره که با گحالمو ب...که می خواد بخنده اما بیشتر دوست داره با نگاه   به چهره اش می اومد 

انتهای راهرو راه افتادسمت بهم زد و پشت کرده بهم به کی چشم. گرفتن لب پایین    

 

دستی به ..با دست و پایی که گم کرده بودم...دور میشد ازم که همین طور داشت ..خیره به ...عصبی 

..مگرداتاق بر داخل به  ..با برداشتن چند قدم  خواستم  روی پیشونیم کشیدم و لحظه ای  
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در خالف جهت خرسند به سمت دیگه راهرو   لبهام  گاز گرفتنو  کم جون...اَه کشیدن با ...ما کالفها

 مسیرمو عوض کردم

 

 

 

*** 

و زمانی به خونه رسیدم که  مرتضی غذاشو خورده بود و می خواست روز پر کاری و کسل کننده ای بود 

بخوابه بگیره  زودتر بره  

من و بینمون رد و بدل نشد دیگه ای حرفی ....جز سالم و علیک و چند جمله کوتاه اونقدر خسته بودم که 

کاری پی  قدم شدمقبل از هر ...برای دوش گرفتن  

چهره خرسند در ذهنم ..ناگهان...بودمو کوفته امو به زیر  اب داغ دوش سپرده همونطور که تن خسته 

...شکل گرفت  

هایی مچ گیرانه خنده ها و نگاه  چهر ه ای با   

و به عقب روندم تا صورتم کامل زیر ر و سرمکشیدم    و موهام روی  صورت  دستی به ...زیر دوش مب

...قرار بگیره مب دوش قطرات   

سختی  زیاد  حس کردن  کار...براش جنبه سرگرمی دارم که و درک کنم  ممی تونستم بفهم

...ی داره ایکه در این مدت دستگیرم شده بود چه اخالقمخصوصا ...نبود  

 در عین خنده...شوخی هایی که میشد حدس زد برخوردهایی که با دیگران داشت و ..طرز حرف زدن و 

هستن بی مزه و کسل کننده  برای خودش  فوق العاده..  دار بودن برای دیگران  

ایجاد استرس و نگرانیم شده بود ناخودمگاه باعث ...وجود خرسند ...و مشکالتم   بین گرفتاری ها  

شروع  ی همه چی هم از همون روز...بیشتر اذیتم می کرد ...هر چی بیشتر دربرابرش سکوت می کردم

صوصا جایی پنهون شدم تا به حرفاش گوش بدمخممن ..که اون فکر کرده بود.. شده بود  

...به یه کشف بزرگ دست پیدا کرده و چیزی بین من و جان هست ....و حاال هم که فکر می کرد  

خسته  به افکار بچگانه  و با لبخندی....پایین گرفتم  ور سرم...خم کرده بودم  که زیر اب  خسته از گردنی

:بستم و اروم گفتمشیر دوش رو  دست بلند کردم و.اش   

پسره دیوونه-  
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*** 

 

با سرعتی ..رو همیشگی  و همون مسیر....رون زدمقبل از بیدار شدن مرتضی از خونه بی...روز بعد صبح 

ر طی کردمبیشت  

 

 ...در ایستگاه ی که همراه جمعیت..برای سوار شدن به اخرین اتوبوس واحد...بعد از پیاده شدن از تاکسی 

با ..دو سه نفری جلوتر از من باال رفتن ...به راه افتادم...به محض  رسیدن اتوبوس..ایستاده بودنمنتظر 

شدم  خودمو باال کشیدم و سوار  گرفتن نرده ها  

 نزدیک به اخرین صندلی ایستاده..با دیدن خرسند که رو به روم   مین که پام به کف اتوبوس رسیدهاما 

شل شدن   رفته رفته قدمهام..بود   

...روم بود...نگاه  از همون بدو ورود   

و به سمت یکی از صندلیهای خالی رفتم  اینکه به  سالمی داده باشم بدون ...لی منقلب و در گیربا حا

روش نشستم   

برای گرفتن  چند نفری..راه افتادکه اتوبوس  ..که نگاه ازم نمی گرفت  ...کار  و کردارم براش جالب بود

....خرسند رو از دیدم می نداختن ....طوری که با قرار گرفتنشون مقابلم  .. ایستادنباال سرم   ...میله  

های  به راه..خودمو از دست  خالص کنم فکر کرده بودم ..ایی که میشد ه از شب گذشته به انواع راه

نمیشد دست به ..اما خوب با توجه به اخالق خرسند که کامال به  واقف بودم..عجیبی هم رسیده بودم

...فشردن لبهام از جام بلند شدم  که بالخره در یک تصمیم جدی با  بی طاقتی و .هر کاری زد   

من رو کنار ..به محض بلند شدنم ..خوشحال از خالی شدن صندلی  که مقابلم ایستاده بود زن میانسالی

..جام نشست  سر زودزد و   

نکشم  دستمصمم می کرد که لحظه ای از کاری که می خوام انجام بدم خرسند سنگین نگاه   

و ذوق  نگ خنده ربه ...چشماش ...دلو به دریا زدم و به سمت  رفتماما با این وجود بازم دلواپس بودم که 

..در اومدن... مناشی از کوتاه اومدن  

با همون نگاه  ....ایستادم یبا فاصله دو قدممقابل  ...که بینمون قرار گرفته بود باریکی  امیله نسبتبا 

: به حرف اومدمه بود و الم تا کام حرفی نمی زد که عذاب دهن  بهم چشم دوخت  

سالم-  
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م خیلی کوتاه  باال و پایین مجواب سال جا خوش کرد  و تنها سرش رو برای دادنلبخند کم رنگی رو لبهاش 

 کرد

سالمم یه  حاال جواب که با چه امیدواری جامو به اون زن پیشک  کرده بودم که  اه از نهادم برخاست..

...تکون سر باشه  

نبودم که با زبون خودش بهم سالم کنه  احتماال  براش در حد و اندازه ای    

 

سرم کشیده  پشنم رو که به خاطر نم نم بارون  بیرون روی دستی  به زیر بیینیم کشیدم و کاله خزدار کا

و سرمو بلند کردم هل دادم بودم رو با دو دست به عقب   

زبونم رو به روی لب ..با نگاه  ثبت می کرد  دون خجالت لحظه به لحظه از کارها و رفتارهامو دقت و ببا 

:و به کندی بیرون دادم و گفتمر اهسته کشیدم و نفسم مپایین  

...کلینیک م حیاط پشتیمن اون روز فقط برای کمی استراحت رفته بود-  

 

:لحظه ای سکوت کردم و ادامه دادم..خیره موند  فقط بهم..کوچکترین حالتی توی چهره اشتغییر بدون   

...نداشتم به حرفا و مکالمه تلفنیتون رو دادن اصال قصد گوش -  

:هر دو برای لحظاتی سکوت کرده بودیم که یهو گفت  

خوب ؟-  

 

:به سختی باال می اومد نفسم  

هر کسیم جای من بود ..اون روزم  شما خیلی بلند حرف می زدید...کاری نکردم خوب اینکه من از قصد -

 خواسته یا ناخواسته حرفاتونو می شنید 

:ابروهاش به طور محسوسی باال رفت و ازم پرسید  

شنیدی؟ شو حاال کجاها-  
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:جلوی خنده اشو گرفته بود... سرمو بلند کردم و تو چشماش زل ردم متعجب  

این طرحها ...بعدشم...خیلی برام سخته...توی دو گروه بودنط توی یه گروه قرار بدید؟میشه اسم منو فق-

حاال اینکه دکتر صدیقی چه فکری با خودشون کردن من ...وطلبانه استاد..بیشتر برای امثال من و همکارا

اما ..نمی دونم  

جواب سوالم این بود؟-  

به  شدن  با نگاه گرفتن ازش و خیرهارم  یین بپای رایی یه جو  یطونشکشیدم و برای اینکه از خر  مه

:  تن دادم و گفتمدلبه خواسته بیرون   

حرف می زدید  ...ستبی شعورا و احمقابا  ...حق تقدماینکه همیشه نم درباره فکر ک-  

:.که گفت...تمام صورش پر از خنده شده بود..بیرون گرفتم و نگاهم رو به  دادمصداش که نیومد نگاه از   

 

در جریان ولی این شانسو بهت می دم  که زودتر از اونا ....قرار بود امروز بهشون بگم ...بچه ها نمی دونن-

دوست داری بهت بگم؟..باشی   

 

:با لبهای نیمه باز به  چشم دوختم...متحیر از رفتار چند وجهی   

دایر جا برامون اون...یه پایگاه موقت ...از فردا به مدت دو روز باید برن یکی از کلینیکای معلولین...گروه دوم-

...یمنت رسانی کخدمی معلولین براکه ظرف دو روز کردن   

 و حاال ت  در میون گذاشته بوددانشکده  ااز چند ماه پی  بدکتر صدیقی بود که ی این خواسته البته 

و ما که همون بعد از ظهر دیروز اعالم کردن که مورد موافقته ...تا دیروز اوکی نبود.. همورد موافقت قرار گرفت

یمامی رو اعالم کنسریعر باید اس  

 

دندوناش ..اتوبوس واحد دست اندازی رو رد کرد و هر دو به همراه بقیه مسافرها تو جامون تکونی خوردیم

  با لبخندی نمایان شد...از فرط هیجان دیدن واکنشم

:به گوشم نزدیک کرد .چهره ناخوشایندی نداشته باشه سرشو تا اندازه ای که   

اره برای تو و امثال تو که از دانشجوهای خوب دکتر ....با منه ..طبق نظر دکتر ..یستا تعیین اسامی ل-

 رمندنبا توجه به پزشکای حاذق و ه و من امر عادی هست یه شدن طلبانه واد...ستی و یه پا هنرمنده

 کلینیک یه سری اسم در نظر گرفتم
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:به اطراف داد..و نگاه خندون  رو  شد  تر  لبهاش به گوشم نزدیک  

انم دکتر پاکزاد خ هستنپزشکای خوب همیشه متعهد ...اسمتو جز اولین نفر تو لیست دوم قرار دادم-  

 بزنیو انقدر راحت ریا نشدن رایط تو طوری نیست که حرف داوطلبانه شدن ش..اینم یادت باشه...

...چیکار نباید بکنی ..باید بکنی اما دست اخر من تعیین می کنم چیکار ...کی یپزشک کلین...  

 یت علمی دانشکده دندونئجز ه استاد و  من....می گم جا بیفته  برات  خوب  این موضوع اینکه برای 

از سری ...بخاطر یه سری شرایطه...ده شماکشهمکاری منم فعال با دان..هستمپزشکی شهید بهشتی 

 بیکاری تو دانشکده شما نیومدم 

توام چنین اجازه ای نداری ...هم طراز تو نیستم  که فکر کنی دارم باهات لج می کنممن ...مخر ه تنک

فهمیدی؟...منم که تعیین می کنم  نه تو ...همه کاره منم ...دکتر صدیقی نباشه...  

همونطور که ...با ناباوری به سر شونه کت  خیره موندم که..نگ باختهربا صورتی  .شوک زده و بی حرکت

با لبخند نگاهی بهم انداخت ...سرشو از من و گوشم دور می کرد  

 

:کاسته میشد  که با نگاهی به سرتا پام گفت اتوبوس  از سرعت..و....گاه بودیمنزدیک به ایست  

حیفه دکترای هنرمندی مثل تو بخاطر یه ...سرت بک  کالهتو ...قبل پیاده شدن ....بارون میاد بیرون داره -

 سرما خوردگی از چنین طرحهایی عقب بمونن

که بعد از چند   د و من بهت زده رفتار عجیب  بودماتوبوس واحد نمونده بوکامل  چیزی به توقف

:خیره شدن بی وقفه بهم  گفت...ثانیه  

که  دیروز پوشیده  پالتوی......داره ه ای خیلی با رنگ پوستت همخونیرنگ پست...قشنگتره تیپ امروزت-

...اصال بهت نمی اومد ...بودی   

نمی تونستم بفهمم داره دستم می ندازه یا اینکه جدیه...در نگاه  چیزی دیده نمیشد  

 

به ...دن و ارومبلند شکی ی یکیاز جاشون ...رهایی که می خواستن پیاده شناتوبوس  ایستاد و مساف

  ..سمت درهای باز راه افتادن

پیاده  خیلی ریلکس از اتوبوس  که با نگاه گرفتن ازم به سمت در رفت و...نگاهم مات و مبهوت خرسند بود 

...در پی  گرفت رو  شد و همون راه دیروزی رو که باهم  رفته بودیم  
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با  و...یاده شدمدست جنبوندم و بی درنگ پبا عجله  ...داشت راه می افتاد اتوبوس ...که اومدمبه خودم 

بدون کشیدن کاله روی  ..شگی  من می رفتبی توجه به خرسند که داشت از راه همی قدمهایی تند 

  کردم انتخاب  مسیر طوالنی و عادی بقیه رو .سرم

 

وارد سالن شدم که دیدم  خود ..با حالی بد و گرفته ..برای دیدن یکی از بچه ها..کلینیک با رسیدن به

...روی بردهاسامی  در حال زدن اطالعیه و لیست....و رهخرسند تو را  

که از بچه ها همراه چند نفری .و می دونستم چه خوابی برام دیده ..ر داشتمبا وجود اینکه از همه چی خب

به راه افتادم...به سمت  می رفتن  

م بعضی از جواب دادن به سال ه همراه بکارش که تموم شد ... خیس شده بودن موهای سرش کامال ...

بی ..با دیدن دکتر معمار زاده... ش گذاشته بود هاکه روی زمین و نزدیک به پا با برداشتن کیفی... بچه ها 

در اومداز بین جمعیتشون ...توجه به غر غرای بچه ها  

 

نگاهم رو به برد دادم و با کنار زدن بچه ها جلوتر رفتم ..  

ه بود جلوی چشمام می درخشیدنبهم زد بوسوکه تو ات ییابه ضمیمه حرف   لیست  

...می شد تر  برم خلوت ر و له کنان یک به یک می رفتن و دوبچه ها نا  

مگین و دمغ و عصبی خواستم برم و سوار اتوبوس بشم که یکی از بچه غ...در ابتدای لیست  بود اسمم 

:.ستا گفتیها خیره به ل  

؟؟.اول حذف شدن  لیست عضی از اسما ازبچرا -  

دیدن ننگاهی به لیست انداختم که با ..خیلی سر سری  به نظر می رسید  با این وجود حک حرف  مض

چشمام گشاد شدن یهو ...تو لیست  اسم  

 از ابتدا  و گذاشتم  ها زیر اسمرو  دستم هیجان زده .... اسمم  از لیست خط خورده بود ..باورکردنی نبود 

ا مطمئن شمت وندماز نظر گذر  ...ماشاره ا با حرکت انگشت تا به انتهای لیستو  

نباید امروز جایی می ...این یعنی ..لیست اول خط خورده بودیم بچه ها از  به همراه چند نفری از من 

 رفتیم 

 هدیگ...در نظر گرفته بودن که برای گروه دوم  یچون بعد از دو روز..رممی خواستم بال در بیا یخوشحالاز 

حی نداشتگروه دوم طر  

تها اسم و امضای خودش بودبود و در ان پایین لیست توضیحاتی داده شده  
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لبخند به لبهام ......"خرسندحامی "......با نام.خیره به اسم و امضاشو ..عقب رفتمبه ذوق زده قدمی 

پشت دستم رو روی لبهام گذاشتم ..از فرط خوشحالی ..اومد   

و حاال اون  .. تمام سر و مقنعه ام خیس شده بود...بخاطر لجبازی باهاش ...باید از ته دل می خندیدم

 اسم منو از لیست خط زده بود

در  البته امیدوار بودم که..امروزو می تونستم به خونه برم  و به کارهای عقب افتادم برسم ..با این برنامه 

سرما نخورم ....به خاطر لجبازی که باهاش کرده بودم..این میون   
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وری جهت 
 
:یادآ  

زآد.... فانتری   ...یک رمان..آین رمان 
 
 با..آز یک دآستان نیمه وآقعی... با  بردآشتی آ

....می باشد  شخصیتهای خیالی  

نپیرآمون سختی های  وآقعیتهای جامعه و ...چنانچه به دنبال
 
و رسیدن به یک رآهکاری  آ

. خود هستید شخصی طبق نظر و سلیقه و منطق ....مناسب   

 خوددآری  ...جدآ...پیش می رود های نویسنده اکه با خیاالت و رویآز خوآندن آین رمان لطفا .

.نمائید  

:!!!!توجه  

دآشت دو نخوآه دندآر  نقدصفحه ...آین رمان   
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*** 

 

 

و ساعت بعد از اینکه با یکی از بچه ها درباره برنامه فردا ....از شدت خوشحالی رو پاهام بند نبودم

...حرف زدم و قرارمو باهاش اوکی کردمحرکتمون   

به راه افتادم تا  شدختم می  کلینیکمسیری که به از مسیری به غیر از ....برای خارج شدن از دانشکده

...مزاحمتی هر چه سریعتر به خونه برسم هیچ بدون دردسر و  

اکثر بچه ها یا تو کلینیک بودن یا برای طرح سالمت دهان و دندان دانش آموزان با گروه اول راهی شده 

 بودن

ه بودم داشتم راهروی عریض طبقه هم کف رو طی بردکاپشنم فرو  حالی که دستامو تو جیباینهایی در ت

نسبت  حرف بزنم و درباره بیماریش و به این فکر می کردم که چطور می تونستم  با مرتضی ....می کردم

...هوشیارش کنم وضعیتی که داشتبه   

همونطور ...بشه که بود یحالش بدتر از این... بیش از حد بخاطر نگرانی و ترسسنی نداشت و ممکن بود 

 برگردوندم و  سرمو.. شنیدن صدای خنده هایی و با خودم حساب کتاب می کردم باکه داشتم می رفتم 

....نگاهی انداختم ...صدایی که شنیده بودمبه جانب   

نوشیدن چای و حین  میز نشسته بودن دور یهبه ...خرسند و نم دکتر کاظمی به همراه  خا..دکتر قوچانی 

...با هم دیگه حرف می زدن و می خندیدن درون فنجونهاشون  

با لبخندی ...تنها  ..می زد زیر خنده بلند  سریع ...حرفی خرسند بر خالف دکتر قوچانی که با هر

می به دادن  جواب های کوتاهی اکتفا ...همراهیشون می کرد و فنجون به دست تکیه داده به عقب ..

....کرد  

کمتر باهاشون برخورد داشتم از پزشکای کلینیک بودن که...م دکتر کاظمی ندکتر قوچانی و خا  

نگاه ازشون گرفتم و خواستم به ..هشون می گفتبلحظه ای خیره به خرسند که حاال اون داشت چیزی 

کشیدم و هول کرده عقب ..لحظه ای قدمی ...دکتر رحمانی مقابلم قرار گرفتن مسیرم ادامه بدم که با 

::جواب سالمم رو داد  و ازم پرسید..با ظاهری اراسته و مرتب ...بهش سالم دادم  

شما مگه جز گروه اول نبودید؟-  
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:باال دادم و گفتم شونه ای ...مفرو کرده بودبا دستایی که تو جیب کاپشنم  خوشحال  

نه دیگه فقط گروه دوم-  

 

:با ابروهایی باال رفته گفت  

شهر های حومه ..دو روز باید برن  گروه دوم که تا-  

خیلیم خوبه...ه  برای من که با همون دو روز کارم تموم میش-  

 

اگه می دونستم منم می اومدم..یهویی برنامه ها رو عوض کردنچرا  -  

:گفتم..قد و قامت  و طرز حرف زدنش محو   

ستقبال می کنهاتفاقا دکتر خرسند خیلیم ا...برید صحبت کنید....خوب اگه دوست دارید -  

:تند ابروهاشو باال داد..خندون   

باز برنامه رو عوض می کنه ...تا اسممو بیاره تو لیست....که نداریم شانس -  

دستشو بلند کرد  و رو به ..نگاهی به پشت سرم یهو با  می خواستم لبهامو به لبخندی از هم باز کنم که 

سالمی داد  خرسند که به ما خیره شده بود  

روشو  ... به من کامال بی تفاوت سپس تکون داد و   برای رحمانی  سرشو  اروم..لبخند به لب..خرسند 

به لبهاش نزدیک کرد  تر قوچانی چرخوند و لبه ی فنجون تو دستش رو کبه سمت د  

...با اجازه اتون من برم-  

:مو گفت کشیدمدستامو از جیبام بیرون ...با حالی که نمی دونم چرا گرفته شده بود  

روز خوبی داشته باشید -  

*** 

دستمو بلند کردم تا کلیدو تو قفل ....خیره به دسته کلیدا ...مو در اوردم ادسته کلید...خونه در  نزدیک به 

بندازم در   
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به جلو هولش رو  سر انگشتامو روی در گذاشتم و ...متعجب ...اما با دیدن دری که تا نیمه باز بود

..بودندر حال حرف زدن منصور به همراه دو نفر دیگه تو حیاط  ..دادم  

 

و چیزهایی می گفتن رفتنمی  حیاط  به اون طرف از این طرف مدام..دسته متر ب هر دو مرد   

 اومدنممتوجه لحظه ای سرش رو برگردوند و منصور .....و قدمی به داخل حیاط گذاشتمدر رو رد کردم  ..

...شد  

 

روی پیشونیم نشست یظریف اخم  

:بی توجه به من خیلی راحت از کنارم گذشت و رو به مرد گفت  

ی ندارهقناس ....خیالت راحت-  

:به سر دیگه حیاط بره و همون لحظه از منصور پرسید..به همراهش گفت..مرد  

؟میشه بیاردیش.....هست متراژ دقیق تو سند -  

:با لحنی پر غرور گفت..من خیره به لحظه ای برگشت و ..منصور  

بیار  ..بردار  برو اون سند-  

به  وارد حیاط شد و ..در دست....با یه سینی چایی هکه سعید ...سرجام ایستادم و قدم از قدم برنداشتم 

ی تعارف کرد و مشون چاسمت مردها رفت و به هر کد  

:با برداشتن لیوان چایی از منصور پرسید یکی از مردها   

کلی دردسر داره...گفته باشم...احوصله اشو ندارم یکی  من ...باشه ث و ورثه اگه تو ار-  

مشکلی نیست ...همه می خواییم خونه رو بفروشیم...نه بابا -  

:تند برگشت و رو به من که هنوز ایستاده بودم گفت نگاهم میخکوب منصور شده بود که  

یمو بیار نشون اقا بدبرو اون سند ..که هنوز اینجایی  تو-  

:تمرکزم بهم ریخته بود  

کدوم سند؟-  

:که گویی در باغ نبود گفت...عیدهس  
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؟گیسو جون مگه چند تا سند داریم..وا-  

 

:روی لبهاش نشونده کننده زلبخندی مشمئ  

دیگه سند خونه بابات-  

 نگاهی به منصور که می خواست جلوی اون مردها نشون بده همه کاره است انداختم 

 کار خودش رو می کرد که لبهامو روی هم گذاشتم و رفتم در حیاط رو کامالنگاهم نمی کرد و داشت 

:چایی می خوردن گفتمهنوز داشتن که براشون باز کردم و رو بهشون   

...ما اینجا چیزی برای فروش نداریم..بفرمایید بیرون..ن رو خوردید واگر چاییت-  

 

بهم خیره شد.. بودن .گشاده شدهکه حسابی با دهانی نیمه باز و چشمهایی سعیده   

:نگ پریده به منصور چشم دوختن که دوباره رو بهشون گفتمرمردها   

ه فقط این اقا می خواد سهمشو این خونه سه تا ورثه داره ک...؟ایستادید هنوز  برای چی...؟چیه اقا-

نکنید بی خودی متراژلطفا ...قصد فروش نداریم  من و برادرم  ..وشهبفر  

به سمت چرخید و با ...در حالی که پره های بینیش به رنگ قرمز در اومده بودن منصور عصبی با خشم

:گفت یصدای بلند  

بیار ..برداربهت گفتم برو اون سند -  

 

:مگفت پر از خشم بدون ترسید با نگاهی   

توام حق نداری خونه رو بفروشی...نمیارم-  

:سرم داد زد  

خفه شو برو سندو بیار-  

ایستاده بود و با لبخندی بهم چشم دوخته بودعقب تر از همه ..سعیده   

این کارو نکن و مرتضی  با من..منصور کناینا رو از اینجا  بیرون -  

...یا به روح بابا قسم..و میاری ری سندییا همین االن م-  
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:فریاد زدم  

یا چی؟-  

 

 

شروع به گرفتن ماهی از آب گل آلود  سعیده ون در اومده بودن  بهم زل زد و با چشمهایی که به رنگ خ

:کرد  

ی سنگ رو..شو بزرگتر سرش نمیشه که نباید جلوی دیگران برادر..احترام بزرگتر کوچیکتر  ...همینه دیگه-

..یخ کنه  

و همه رو از اون باال  فقط اون آدمه ..یه دندون کشه...ر می کنه چون فک...حالیش نیست این چیزا ....البته 

 می بینه

 

و ..می دونست منصور با چه حرفایی تحریک می شه .....آشنایی کامل داشت ..ضعفای منصور  نقطهبه 

و به سیم آخر می زنه داغ می کنه در نهایت   

حساس بود ... کسی بخواد غرورش رو جلوی دیگران خورد کنهرو اینکه  خیلی منصور   

 

سالهای تمام  تالفی  و...ش برسه می خواست به مقاصد...غرور منصور  نریحه دار کردجسعیده با 

سالهایی که با افکار مسموش فکر می کرد ... عقده گشایی کنه یرو به نحو اش و از دست رفتهگذشته 

...من بهش فخر فروختم و مایه اذیت و ازارشون شده بودم  

:بهم خیره شد و حرف اخرشو زدبا لبخندی پنهونی  ....پشت سر همه  

حداقل برای دلخوشی هم که شده برو سند بیار و ابروی خانواده اتو جلوی دیگران حفظ کن -  

 

:هم چفت کردم و گفتم یبا عصبانیت رورو  دندونام ...هر چهارتاشون به من خیره شده بودن   

همه اتون برید بیرون-  

تو ....حاال خواهر کوچیکترت ...ولشهاین ا...داشته باش اقا منصور .....انداخت بیرون تو رم از خونتون...بفرما-

افرین به این خواهر ....رو از خونه بابات می ندازه بیرون  
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قدمهاشو تند کرد و با باال بردن ...عصبی و بی طاقت به سمتم که نزدیک به در ایستاده بودم ...رمنصو

....صورتم نواخت  یسیلی محکمی تونرسیده بهم ...دستش   

رفتم و رو زمین افتادم قدمی عقب...شدت سیلی  از   

و مردها  د یکشمحکم بود  که سعیده لحظه ای ترسید و قدمی عقب  به حدی..ضربه سیلی منصور 

 حیرون به منصور خیره شدن

 

سعیده که از شوک صدای سیلی در ....دستم رو روی گونه ام گذاشتم...با نگاهی اکنده به بغض و خشم

:گفت رومنص  چشم دوخت وبا لذت بهمون ...اومده بود  

برو گمشو اونو سند بردار بیار-  

 

:با بغض گفتم...خیره تو چشمای منصور   

به کسی اونم یه جون بیشتر ندارم که اگر قرار باشه ...یه روزی می گفتی ..چقدر عوض شدی منصور -

آره؟؟یعنی همه اش حرف بود؟؟..؟؟پس چی شد ...هیچی خواهرم نمیشه...خواهرمه فقط ..بدم  

 

:لبهای سعیده بهم فشرده شد...پر از اشک شدنچشمام   

هی اینور و اونور می ری و ادای ادم بزرگا رو در میاری....زشته بخدا به تحریک زنت-  

 

انگار خشم درونش رو بیشتر شعله ور  ...هر چیم که می گفتم...منصور حرف حساب سرش نمی شد 

 محکم  ی حمله ور  شد و با پاش دو تا ضربه مبه سمت و  کنترلش رو از دست داد ...می کرد که عصبی 

..کتک گرفت  و منو به باد...زد پهلوم به پاهام  و   

شدن  بیشترش   کتک زدن مانع.. بازوها و دستش  اومدن و با گرفتن  پشت سراز  با عجله ...هر دو مرد  

ردبا لذت نگاه می کبی حرف به تمام این صحنه ها ..که داشت دلش خنک میشد ..عیده اما س  

زد که  محکمی  سیلی چنان دستبا پشت  ...یه  لحظه  مردها در تالش بودن منصور رو ازم دور کنن که تو

حس کردماز بینیم سرازیر شده بود رو   که  رو  و گرمی خونی .. برق از چشام پرید   
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به خاطر  ...خونه  یه ها نزدیک به دربعضی از همسا.....بردنکشیدن و ور از حیاط بیرون منصور رو  به ز 

سر و صدا جمع شده بودن....  

فخر فروشانه ایستاد و با لبخند نشسته  و باال سرم با نگاهی اروم و خرمان خرمان به سمتم اومد..سعیده

:گفت  ...بر روی لبهاش  

صبر داشته باش و خوب  ببین چطوری ادمت می ....صبر داشته باش.....خانم دکتر ..این هنوز اولشه-

زبونت رو برای همیشه کوتاه کنی  این طوری ادمت کنم که ...مکن  

گرفتم..بهش   خیره م و خون نشسته پشت لبم رو دست بلند کرد  

 

 

 که بدتر از همه اشون...نهر کدوم چیزی می گفت..پیچیده میشد تو گوشم صدای پچ پچ همسایه ها 

و همدیگرو هنوز هیچی نشده برای ارث و میراث افتادن به جون هم می گفتن بود که حرف این  شنیدن 

 دارن می کشن 

 از خونه بیرون زد و.. با کناز  زدن  آدمهای جلوی در  ... کوک و حالش حسابی کیفور شده بود سعیده که  

دور شد   

تن زمین بلند شدم و درو مقابل چشمهایی که سعی داش یسریع از رو...چونه ام لرزید و با عصبانیت

م  محکم بست..ببیننداخل حیاط رو   

تکیه داده ...میشد جاری اشک  با چشمهایی که همینطور ازشون ...از غصه و درد دلم داشت می ترکید 

 مه بودباال اورد با زانوهایی که    ... بارون پایین سر خورد و رو زمین خیس و نم زده سمت  به...به در 

.....نشستم  

ظرف دو سه  دیگه رحم نداشت و منصور ..و روی دستام گذاشتمر و سرم دستامو به دورشون حلقه کردم

رو می فرخت ماه آینده خونه   
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:فصل پنجم  

 

من و یکی از بچه ها تو یکی از دو اتاقی که برامون در نظر گرفته ...سپری میشدزمان به کندی 

مشغول بودیم ...پشت بهم نشسته روی صندلی ها ...بودن  

: ...قبل افتابی و گرمتر شده بودهوا به نسبت روزهای   

قدیما بیشتر تو دور همی ها می اومدی -  

بود  بیشتر خم معلول از نظر جسمانی دختر بچه  ه یکک چشمامو تنگ کردم و روی سر بیمارم

...لبخندی به روش پاشیدم و  انگشتم پایین داد م ماسکمو با دو..طفلک حسابی  ترسیده بود...شدم  

نداره و به  یتمایلی به هم صحبت...فهمیده بودم...دهنشو باز نگه داشته باشه فقط..چیزی نمی گفت 

:انداختم  مهریو نگاهی به  ...گردوندم ررومو ب..از این کار بدش میاد...شدت  

ال قدیما وقتم ازادتر بوداحتما-  

:گیره ای برداشت و گفت..خودشو روی تابوره حرکتی داد و از روی میز مشترکمون  

وقتمون ازاد نیستا ...ما هم ...االنچین  هم-  

 

 

...:ابروهامو باال دادم  

زیاد حوصله گشت و گذار ندارم...این چند وقته یه خورده کارام تو هم گره خورده.... جان مهری نمی دونم-  

 

اولین تجربه این میشد گفت  هر چند ...وصله زیادی می خواستکار با معلولین دقت و ظرافت  و صبر و ح

خاطر تعداد  خرسند بچه های کار ی و فعال رو برای این طرح انتخاب کرده بود و از این رو بهو ..ام بود

مون بود رو فشار زیادی ...  مونکم  

:ظیم  کردمنت دهن دختر  یرو کامال دست بلند کردم و نور چراغ رو  

اره راحله هم از  دستم عصبانیهچبی-  
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:خندید   

یممیگم با این شرایط تا فردام تموم نمیش-  

 

:ساکشنو برداشتم  

اقایونم که .....هستیم و الناز  من و تو...چرا-  

:وسط حرفم پریدیهو   

مایه می ذارهبیچاره ها از ما ...کنه  که محبتاش گل ی هم این دکتر صدیق-  

:هر دو در حالی که می خندیدم با صدای دکتر موعدی سرمونو برگردوندیم  

؟؟!!شوخی همه اش خنده و .؟.این چه وضعشه..خیلی تنبلیدا-  

 

:خندون با نگاهی به دکتر موعدی گفت... مهری   

نمی ره مو شوخی های شما تا سر خیابون نه اینکه صدای خنده ها-  

بهش رو  توجهم  چشم با دستهایی که درگیر بودن ی از گوشه..موعدی خندون نگاهی به من انداخت

:دادم  

ن و اینطور مواقع قربوهمه ...ز کجا می خواستم گیر بیارمهمسر به این خوبی ا....می بینید خانم دکتر -

ایشون.اونوقت ..صدقه همسراشون می رن   

:گفت مهریکه موعدی رو به ...بی حرف لبخند زدم  

 

تموم شد یه سر بیا اونور که کارت -  

:گفت شدهن بیمار خیره به مهری   

ه؟یمگه اونور خبرچرا ؟-  

..رفته بیرونیه سر ...دکتر مالیری ..مییدست تنها-  
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:ماسکشو پایین داد  مهری  

نمیشهکه اینطوری ..یممن نمی دونم چرا انقدر کم-  

 

:موعدی شونه ای باال داد   

میشه مکارمون سخت تر ...بعد از اینا-  

:ازش پرسیدم...موعدی به با نگاهی   

ربه داشتید؟قبال تج-  

 

:سرشو باال و پایین کرد  

احتماال موارد خاص ترم داشته باشیم...ازرده اتون نکنه این مرکز تو  کار...امیدوارم و  .بله-  

*** 

 

به محض تموم شدن کارش بلند شد مهری  و آماده بیمار بعدی میشدم که..ده بودکارم با دخترک تموم ش

:و گفت  

میام ...یه سر برم اونطرف  من -  

:بودم بی حوصلهخیلی   

؟ کجاست الناز پس این -  

هی بهانه میاره و می ره و میگه زود بر می گردم ....چی بگم-  

دست تنهاییم ...؟خیلی داره طولش می ده -  

شایدم جیم زده رفته....ی خیال عالمهب.؟.نمی شناسیش -  
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؟االن وقت جیم زدنه-  

بعد حالشو دوتایی می گیریم ...میاد..دیر یا زود ....جوش نزن -  

 

کرده بودم زیاد با بچه های گروه  هم کالم نشم و تو سعی از صبح ....نفسمو ناراحت بیرون دادم

...سرم تو کار خودم باشه بیشتر و ....صورتشون نگاه نکنم   

یونیتم رو دور ... چرا که مهری با برخاستن از روی صندلیش .. این کار موفق نبودم  یاما مثل اینکه زیاد تو

:مقابلم ایستاد ...به صورتمخیره  دست به سینه زد و  

؟؟گیسو خبراییه-  

ام بود  با ه کشو با نگاهی که به روی دستا و دست..بیرون کشیدم یه جفت دستکش جدید ..خیره به میز 

:گفتم ایی که گویی به ظاهر لبخند می زدنهلب  

کدوم خبراست؟ ...خبر منظورت از...خبر که زیاد داریم-  

:تو صورتم دقیق شد  

...نمی رسیدی انقدر هیچ وقت به خودت -  

 

مجبور به ..افتاده بودروی گونه ام  لب و  ت منصور که نزدیک به گوشهشگجای دو ان..برای از بین بردن آثار 

:شده بودم بیش از حد صورتم  ارایش  

ناراحتت می کنه ؟....خواستم یکم تغییر و تحول بدم-  

:عجب گفتابروهاش باال رفت و با لبخندی خجول و مت  

بعد از فوت پدرت ..ولی خب...ناراحتت کردماگه ببخش ..قصد فضولی نداشتم.....خیلیم خوبه ...نه عزیزم-

گفتم شاید...از یه رژ ساده هم استفاده نکرده بودی ..  

:برای اولین بار در طی امروز سرمو باال گرفتم و گفتم هبالخر...غمگین و کالفه از دست منصور  

..هوس کردم ...هگنمی دونم دی-  

:لبخند مهربونی زد  

یکم ...اخم با این صورت ملیح این حجم از ..چیهنمی دونم برای   تو اما این اخم و ناراحتی...قشنگ شدی -

عجیبهبرام   
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تام شگو به همین منظور درست تو ان..کردم  دستم می با بی قراری و حالتی عصبی  شا روتکدسداشتم 

م خشک و خشن از تو دستش بیرون کشید..دستمو..بالجبار ...که اشفته ...ی رفتن جا نم  

:لبهاشو روی هم گذاشت و گفت...  به صورت و حرکات عصبیم حواسی جمع دقت و با   

با این ...شرایط اینجا زیاد خوب نیست...که  بگهبهش بگیره و یه تماس بگم با دکتر  سامان من برم به -

نمیادکار زیادی از دستمون بر ..تعداد کم   

 

از اتاق اون  نگفتم و  چیزی ...خداروشکر که داشت می رفت...دوست داشتم تنها باشم و تنهام بذاره

 بیرون رفت

که با  روی هم گذاشتم و یه نفس عمیق کشیدم تو دستم مونده بودن  کهچشمامو با دستکشایی 

و با باز کردن  گذاشتمنفس کشیدنم رو نیمه کاره رها ..دکتر خرسند  آشنای  شنیدی صدای

بلند شدم به احترامش  جامسریع از ..پلکهام  

....:نگاهمون رو به هم دادیم...لحظه ای هر دو    

بقیه کجان؟-  

...االن بر می گردن ...خانم نور بخش همین االن رفتن اونور...سالم-  

ش  جلوی پام رو زمین افتاده بود قدمی به داخل ش به محض اومدنه اخیره به من و دستکشی که یه لنگ

:اتاق اومد  

 

مشکلی که نداشتید ؟همه چی اوکیه؟-  

:مکردچی معنا می  ...براش  تا اوکی بودن رو  

خوب باهامون همکاری کردن ..تا االن که بله-  

 

..از اتاق بیرون رفت بچه های دیگهبرای سر زدن به و  تای ابروشو باال رفت یه   

......تابوره نشستم  یروخسته برداشتم  و ی زمین روشده   ش افتادهکدست ...خم شدم .  

از روی ...م افتادکه روی صندلی گذاشته بود نگاهم به کیفی...امروز دل و دماغ انجام هیچ کاری رو نداشتم

که کاری دستمون نده  و از ترس منصور با خودم اورده بودمرسند بدبختی و بیچارگی و درموندگی    
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در حالی که غر غر می ..گرفته ... مهری ....پهلوی کبودم کشیدم روی  دستی به با آهی خشک و سرد 

:و گفتکرد  وارد اتاق شد   

 ؟...اینجا چیکار می تونیم بکنیم  ...دو روزتو  اخه ..؟می بینی چقدر بدبختیم...فقط دکتر خرسند اومده -

 هان؟

:دستمو از روی پهلوم برداشتم و گفتم  

...ی بگمچ-  

:گفت....عصبانی از دستم   

می خوای بگم ...خیلی بی حالی ها .....هیچی نمی گی ..هر چی میگم تو چرا امروز اینطوری هستی ؟-

؟چیزی بیارن ...یه چایی  

و می گیرهلمونو حا یه چی بهمون میگه... االن دکتر خرسند میاد می بینه..بانه با-  

خیلیم داریم ..نظر منو بخوای ..داره ازمون  ی انچنانیاماشینیم که انتظار ما  مگه.؟....ثال چی بگه م..وا -

ما که نباید از جونمون ..خواسته محبت کنه ..دلش سوخته..حاال یه دکتر ...بهشون محبت می کنیم 

خیر سرمون آدمیم...بگذریم  

 

ساله  02 ..اکه پسری حدود...دادمی میز ل روایسولبهامو روی هم گذاشتم و سر و سامونی به 

برای معاینه اوردنویلچر که از نظر جسمی و ذهنی دچار مشکل بود رو  ینشسته رو..  

 

که گویی  مهری.......کمی برام سخت بود...تجربه خوب تو کلینیک داشتم اما دیدن این چیزاکه .هر چقدرم

رو راه شو به بهانه کاری بیرون رفت تا من کار  نگران از دیدن وضعیت پسر ...ودش باولین تجربه ا..اونم 

 بندازم

دو ...مخصوصا که فقط خیره بهم نگاه می کرد ...بود  دشوار خیره شدن تو چشمای پسر برام 

شروع به دادو بیداد .....روی یونیت بنشونن که نا غافل ....پسر روخواستن  با راهنمایی من ...همراهش

....کرد  

 

شدن و از روی تابور ه بلند شدم که تو این بین خرسند  و بی حس  ید و دستام سرددلم لرز....دلهر گرفتم 

بی تابی می کرد  داشت بشدت که  یومد و با دیدن رنگ و روم  و پسرداخل ا  
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باال سرش رفت به تند کرد و  هاشو به سمتشقدم   

داد و با ناله می تکون  بی قرار .. می داشت در حالت طبیعی هم  کج نگهدستشو که ..مدام ....پسر 

در می اورد از خودش و عجیبی ...نا مفهومهای اصد  

ی خیلتحمل دیدن این صحنه ها برای اولین بار برام ..و چشمامو روی هم گذاشتم ...چند قدمی عقب رفتم

:رو اروم کنه گفت پسر خرسند به مردی که سعی داشت ...بود  و دردناک  سخت  

دکتر موعدی در جریان ...پیش می ریم نبا درمان سدیش رد خاص این موابرای ...هماهنگ کرده بودم که -

....خیلی ترسیدهنمی بینید ...بلندش کنید ..لطفا ....نباید می اوردینش اینجا ...بودن   

رو از روی  پسر...و حرکت نمی کردم که با کمک مرد .بی حرکت ایستاده بودم..با اعصابی بهم ریخته 

...ننشوندش یونیت بلند کردن و روی ویلچر  

 

م به که به واسطشون می تونستی... نبود کرده ن پزشکی مجهز نات دندوکابه کلیه امرو مرکز توانبخشی 

کار کنیم  با درمان های مختلف ...راحتی روی دندونهای معلولین  

سرمو پایین ..انداخت بهم  نگاهی به سمتم چرخید و  خرسند.. وقتی از اتاق بیرونش برد ..همراه پسر

..لب به دندون گرفتم ...انداختم   

خرسند که ...یه بیمار دیگه اوردن بین برگشتن و تو همین  اتاق   و الناز به داخل مهری ....در این هنگام 

که قبل از  مهری ت رو یونی رو ببرن که بیمار  ه بگ بهشون  خواست...به نوع کار کردنم  بد بین شده بود

:گفتمبه نظر می رسید مادر  بیماره خانمی که ه ب اون رو   

تبخوابونیدیش روی این یونی-  

یه جفت دستکش بیرون کشیدم....ریخته ام شده بودن مون و بهگحال دگر...هم متوجه  مهریالناز و   

:ی کوتاهی به تن داشت و برای اینکه همه چی رو عادی جلوه بده رو به الناز گفتخرسند پالتو  

اونجا دست تنها هستن....ونورشما برید ا-  

دراز کشید مادرش ت با کمک روی یونی..پاهاش نبود دادن  ر به تکون که قاددختر   

...و دستم کردمکشبا حالی منقلب و سردرگم روی تابوره نشستم و اخرین لنگه دست...  

 

رو زیر نظر می گرفت ت و نگاهش بین من و خرسندی که با دقت داشت کارم شهنوز بیماری ندا هری م

...رد و بدل می شد...  
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مشکالت دهان و دندونشون  اکثر  مراجعه کننده ها از قبل ...کردم ساکشن ابی رو بند گوشه لب دختر 

...بررسی شده بود و ما در پی درمانشون بودیم  

 

...داد همچنان ته دلم می لرزید خرسند خیره به من قدمی به عقب رفت و به دیوار پشت سرش تکیه   

هستم یا نه ی کار به اینکه ایا قادر به ادامه ..بهم شک کرده بود  

 مهری  نگاههای دلسوزانه...ترینها انتخاب شده بودم خوب نبودهو این اصال برای من که به عنوان یکی از ب

 برام درناک و عذاب دهنده بودند

تو دهنش برداشتم و ینه رو آ...خیره شده بودنگران بهم ...رار کنم رابطه خوبی برق..نمی تونستم با بیمارم

ت فشردیونی ی چشماشو بست و دستشو روی دسته که یه دفعه..بردم  

فقط ولی خرسند ..نشست مهرییه بیمار دیگه اوردن و روی یونیت ..چشمامو با ترس بستم و باز کردم

توجهش به من بود..  

یونیت دسته  یا جایی که می تونست روت و با  دستشدخترک مرتب نیم تنه باالشو حرکت می داد  

...فشار می اورد  

دندونش نیاز به تراش ..مته رو برداشتم .کارم می گذشت که  از  دقیقه ای 6- 5..حالم داشت بد می شد

...داشت  

ترسیده از حرکت ..سرشو باال اورددخترک  یه دفعه ... مته و صدایی که ایجاد کرده بود حرکت شروع با 

دور کردم  دهنش  و از...زود مته رو بیرون کشیدم..ناگهانیش   

که یه خواستم دوباره مته رو به داخل دهنش ببرم ....چشماشو ناراحت بست..رنگ صورتش زرد شده بود 

تمام محتویات معده ..با دو سه بار عق زدن   سمتم متمایل کرد و  د و صورتش  رو  به سرشو باال دادفعه 

...باال اورد  ه های شلوارم پاچ...روی روپوش و اشو   

هول  عقب کشیدم و از جام  یه دفعه خودم رو با تابوره ..که ...قدر یهویی و ناگهانی بود اون..این اتفاق 

بلند شدم...کرده  

با رنگ و ... بنای گریه گرفتتند با دستاش صورتش رو پوشوند و .....از کاری که کرده بوددخترک ترسیده 

و هراسون به خرسند چشم دوختم که اونم یکم شوکه شده بود مو گم کردپاهامدست و ...پریدهرویی   

دخترک رو  در این بین هم گاهی  کرد و ازم  جلو اومد و شروع به عذر خواهیخجالت زده دخترک  مادر 

..سرزنش کرد ... بخاطر  کاری که دست خودش نبود  
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حساس و شکننده ای   ی این افراد می تونن روحیهو فراموش کرده بودم که چقدر متوجه دورو برم نبودم 

....داشته باشند  

 

خجالت گریه می کرد با   که جلو اومد و رو به دخترک...برای کنترل این وضعیت اسفناک ..سریع خرسند  

:گفت  

...چیزی نشده که داری انقدر خودتو ناراحت می کنی -  

:گریه دخترک شدید تر شد  

ا کامال طبیعیه و دست تو نیستاین چیز-  

نده از خرسند معذرت خواستزن شرم  

.. طوری که دختر ناراحت نشه دستمالی رو از تو جعبه بیرون کشید وبا احتیاط ..توجه به زن اما خرسند بی

دور ... خیره بهش...ا کرد و با لبخنده دستاشو از روی صورتش جد.....دختر  دست  با گرفتن مچهای 

:رو تمیز کرد و گفت  شدهن  

چند سالته؟-  

:گفتچونه ای لرزون  با  همراه..از اشک شده بود  رپ ون چشمایی که توش دخترک با  

...سالمه 31-  

گ شدی که بهت بگم دچار رفلکس گگ هستی  رپس اونقدر بز -  

ه رفلکس گگ یعنی چی  که اخه این بنده خدا از کجا باید بدون...پیش خودم گفتم ...با شنیدن این حرفا 

:دختر گفت  

می کردمببخشید نباید این کارو -  

 

به سمت خودش کشید ...که نزدیک به پاهام بود دست بلند کرد و تابوره رو ...بی اهمیت به من..خرسنده

:ترسیده بود نشست و گفتخیلی و رو به دختر که   

ما رو می که برای این اشتباه .... یا نه  ه آیا اولین بارتمنو ببخشی که از قبل ازت  نپرسیدم که تو باید -

 بخشی ؟
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...:و صداش پر از بغض بود...هنوز گریه می کرد  

بعضی وقتا اینطوری میشم-  

باال ..نا خواسته و غیر ارادی با ورود هر شی خارجی ..بعضیا این مشکل رو دارن و این چیزی بدی نیست-

اتفاق افتاده؟ خیلی  حتما برات..میاری   

 

:دختر سرشو تکون داد و نا امید از خرسند پرسید  

؟و درست کنمتونم دندونم یعنی نمی-  

:بهش خندیدخرسند   

...ژه خودم دندونتو درست می کنموی..فردا ...ه تازه خوشبحالت شدهن-  

:ای دختر برگشتنور امید به چشم  

میشه؟؟... دمی گی تراس-  

که می بینی ..بیدار میشی که می خوابی و وقتی ...پس حتما میشه...وقتی من بگم ..صد درصد -

روز اولشم بهتر شدهدندونت از   

:و من از خودم خجالت کشیدم  دخترک نشست رو لباهای کوچیک لبخند   

؟ شینی ب تکه رو ویلچر..ذاری کمکت کنمحاال می -  

...خیره شد...به خرسندنگاهی پر از اطمینان و اعتماد  دختر با  

و اروم بلندش کرد برد  دختر  ست به زیر زانوها و کمرد...از روی صندلی بلند شد  ..محو یخرسند با لبخند  

محتویات باال با دیدن اثار کمی از ..بود روی ویلچر نشست  نحیف ظریف و وقتی دختر که از نظر جثه خیلی 

:گفتروی پالتوی خرسند  رنگ پریده ....اش معده اورده   

لباستون-  

:و با خنده گفت انداخت خرسند با حرف دختر نگاهی به جلوی پالتوش   

مکلی با دندونت کار دار...که فردا..ت کنحتراسو و امروز حسابی اتو بر...نیست مهم..فدای سرت-  

...سرمو پایین انداختم و به محتویات خالی شده روی روپوشم خیره شدم  

دخترک  رو از اتاق بیرون برد ...زن با کلی تشکر از خرسند  
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و روی یکی ... در اورد پالتوش رو خرسند ...خیره شد...نگران به من که هنوز سرجام ایستاده بودم.. مهری 

:ی که همراه بیمار امده بود گفترو به خدمه ا...ورود یه بیمار دیگه از صندلی انداخت و با   

خیلی ممنون..لطفا بگید بیان کف اینجا رو تمیز کنن-  

 

 

از کشید رت دبیمار رو یونی  

هایی که از تو شستکد ردن و دست ک با گذاشتن ماسک رو دهنش ...روپوش  پوشیدن  خرسند بدون

روی صندلی  من نشست   جعبه بیرون کشیده بود  

....به خرسند که بهمون پشت کرده بود خیره شد و بعد نگاهی به من انداخت  مهری   

قرار گرفته و خرسند  مهریهمونطور که بین ...در حالی که نزدیک بود اشکم در بیاد....عصبی و خجالت زده

..به راه افتادم مستاصل  و لرزون به سمت در  با قدمهایی ...زونبا چونه ای لر...بودم  

 

چکید بیرون به چند قطره اشک از گوشه چشمم ....به محض ورود به راهرو .  

ی که مبا دستایی ...و در همون حال ....حرکت کردم به انتهای سالن و در خروجی و با عجله  یتندبه 

....دگمه های روپوشم کردمتک تک شروع به باز کردن ...لرزیدن   

 

اما جایی  می خواستم خودمو گم و گور کنم.....گونه هام می لغزیدن یروها اشک ......وارد حیاط شدم

.برای فرار نبود  

ل لنگی که بهش متصیدیک به دیوار و شنز..که با دیدن یه شیر اب ..بود تر شده سردبه نسبت صبح هوا .

کردم شیر ابو بازو نشستم  روی زمین.. رو پاهام.. بود  

شروع به تمیز کردن پایین روپوش و پاچه های .. بغض بی پایان با صورتی گریون و ...ت یخ بود دشه اب ب

.......کردم  شلورم  

پاچه های  حتی ...شد آب  کل پایین روپوشم خیس....تمیز کردن روپوش با این وضعیت شدنی نبود 

..شلورام   

دلم می خواست همه چی رو یه جوریی راست و ریست ....با اشفتگی ناراحت و ...حالم دست خودم نبود

میشد تاسف رو از عمق نگاه های خرسند فهمید ..اولم نیفتاده زطوری که انگار اتفاقی  ا.....کنم   
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که به دنبالم داشت می  مهری که با دیدن روپوش و شلوارم رو تمیز کردم تا جایی که می تونستم 

لنگ رو رها کردم و بلند شدمیش...اومد  

:ازم پرسیدنگران بهم چشم دوخت و..بهم که رسید  

؟چت شد یهو ؟چرا این همه گریه کردی -  

 

 

:بینیمو باال کشیدم و گفتم  

چی شد؟ اومدم از اتاق بیرون که من -  

تهبیمارم هنوز رو یونی...دم دنبالتاوم ..بهانه اییه منم به ....خرسند که هنوز سر بیمارشه...هیچی -  

:نگاهی به روپوش و شلوار خیسم انداخت  

تو که تقصیری نداری...واال شاید بدتر از تو می کردم..منم ترسیده بودم...توروخدا انقدر خودتو ناراحت نکن-  

؟حاال چیکار کنم....خرسند از دستم عصبانی شد-  

داره کار می کنه رو یونیت تو هم...هیچیم نگفت..چی بگم-  

:و ازش پرسیدم...پشت دستمو به زیر بینیم کشیدم   

؟پیش دکتر موعدیشون...برم -  

.....اون طرف نیرو کم دارن افاقات....کنم اینکارو کنی بهتر باشهفکر -  

:کاش کمی می تونستم آروم بشم   

؟بری اجازه بده ....با خرسند حرف بزنه ..حاال اگر حالتم خوب نیست می خوای به سامان بگم -  

:سرمو تکون دادم  

االن خوب میشم ..شوکه شدم .. خوبم...نه -  

:تند ازش پرسیدم ...با کنترل اشکام  یه لحظه مکث کردم و  

نه مهری؟...خیلی بد شد -  
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هم از  یفقط نمی دونم چرا خرسند یهو اصال ساکت شد وهیچ واکنش...چیزی نشده که ..نه عزیزم-

..خودش نشون نداد  

:ینیم رو باال کشیدم باز ب  

...اره برم پیش دکتر موعدیشون بهتره-  

:گرفت و دستشو رو شونه ام گذاشت جایبرگشت و در کنارم   

انقدرم نگران نباش......برو پیش اونا...اروم باشه..اره-  

 

 

تی که خالی در کنارشون روی یونی... نگفتن  مولی چیزی...ن ه بودبچه ها از اومدنم پیشیشون تعجب کرد

دوتا بیمار راه انداخته ....پیش نیومد حاد دیگه ای مشکل خاص و یا ...مشغول شدم و خدا روشکر ..بود 

...اومد ... بودم که خرسند برای سرکشی  

یونیت من نزدیک به پنجره و ... بودم ته دگمه ها رو همونطور باز گذاش..به خاطر شستن پایین روپوشم

....پشت به همه بود  

...نخاعی زیر دستم بود  هسی و چند ساله با ضایع ادودی حیاقایه   

 

اونقدر تو خودم و کارم فرو رفته بودم که ...خرسند به باال سر همه بچه ها می رفت و توجهش به همه بود

...لب نزده بودم هم  اورده بودن برام  چایی که به  حتی  

به خاطر کوچیک بودن فضا کامال نزدیک بهم ....مدبه باال سرم او مونده تو اتاق باقی  به عنوان اخرین نفر

:حس کنم به خوبی و تونستم گرمای تنش رو ...ایستاد   

؟خوب پیش می ره-  

 

دستاشو تو جیب بی حرکت ایستاد و .. سرمو باال و پایین کردم...روی نگاه کردن بهش رو نداشتم

 شلوارش فرو برد 

چرخوندم  رو به سمتش  نیم رخم دست از کار کشیدم و ..کمی که گذشت و دیدم نمی ره  
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ظه چشماش با دیدن زیر نگاه کوتاهی بود اما همون لح..داد منگاهش رو از دندونای بیمار گرفت و به صورت

سرمو برگردوندم و به کارم ادامه دادم.. چشم و رو گونه ام کمی تنگ شدن که زود  

ت منصور رو صورتم به چشم شگبین بره و جای دو ان رم پودر ازبود اثرات کشده باعث .. شستن صورتم

:ازم پرسید و جلوتر کشیدم  کهر مقنعه ام لبه ی ...بیاد  

داره؟ معکس-  

بهش دادمدست بلند کردم و عکس بیمار رو   

....عکس رو از تو پاکت بیرون کشید و رو به پنجره گرفت   

 

م از دمی ترسی..و کمتر معلول ذهنی داشتیم نظر جسمانی معمول بودن تنها از  ها بیشتر مراجعه کننده 

ت و شبرگ با دم و باز دمی ..بی حرکت گردوند وبر شتوی پاکتعکس رو ... بعد از بررسی...یرهکارم ایراد بگ

به بقیه سر زد باز   
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*** 

  

انجامید  و این در طول بعد از ظهر به  3ساعت  تا...کار ویزیت بیمارا و درمونشون تو کلینیک مرکز  

کننده داشتیم  هشرایطی بود که همچنان مراجع  

اما تو خودم بودم ..تمام تالشم رو کرده بودم که کارم رو درست انجام بدم...از اون دو اتفاق  دبا اینکه بع....

...کنم ساکت م رو افکار پیوسته گبارو نمی تونستم که ر...و مدام خود خوری می کردم  

تار ی مناسب و در خور رف..که چرا نتونسته بودم برده بود افکار مخربی که تمام توانایی هام رو زیر سوال 

داشته باشمن  یک دندانپزشک رو  اش  

رو راه انداخته بودم و تنها با  ی مختلف حتی نمی خواستم به این فکر کنم که از صبح چقدر کار بیمارا..

رو زیر سوال برده بودم  مخودم و توانایی ها...اتفاق تمرکز به اون   

بهمون ملحق ...وم شده بودکارشون تم که  الناز و مهری هم..همگی در حال آماده شدن برای رفتن بودیم 

بره  تر و می خواست زود..هر کسی حرفی می زد  و ....ه بودنشد  

مهری و الناز گالیه مند از وضعیت موجود ... آویزون کردم  ...شونه امروی و از ر بندشکیفم رو برداشتم و 

حرف زور نرن بار  و انقدر زیرمرتب از بچه ها می خواستن کاری کنن   

اما مصمم جلوی چهار چوب  خرسند با ظاهری خسته در حال سر و کله زدن با هم دیگه بودن که همگی  

:گفت ی که قصد رفتن داشتندر ظاهر شد و رو به جمع  

رای گیری کنید  در موردش..همین االن می خوام ..که ..دم ی میه پیشنهاد -  

:نالیدمهری که دیگه چیزی به در اومدن اشکش نمونده بود برگشت و رو به خرسند   

دکتر -  

:خرسند جلوی خنده اشو گرفت   

به خوب همگی حاال ....پس به من خرده نگیرید..من فقط مسئول اجرایی هستم و کاری از دستم بر نمیاد-

  بدید گوش من 
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بمونیم  سهساعت تا  فقط  فرداویزیت کنیم که بیمارارو  بمونیم و  9تا شش  ساعت  می تونیم امروز از 

یکمی از پس فردا رو هم در نظر بگیریم که ..عالوه بر فرداامروز رو بی خیال شیم و می تونیم اینکه یا ...

بشه مترکحجم کاریمون   

 

 

چشم دوختن با ناباوری بهش ...با شنیدن حرفاش وا رفتم و مهری و الناز   

شروع به اوردن دلیل که ...بند اومده بود زبون همگی ..از زور خستگی و تعجب....به همه امون نگاه کرد 

:ردک  

فعال ...ده هستنکشدرگیر طرحها  و کلینیک دان م اچون اون..نمی تونم بیارم بچه های دیگه دانشکده رو -

 به تنها کسایی که زورم می رسه شمایید

 

:خندید  

حاال رای گیری کنید -  

 

:و گفت برد و ناراحت باال ر مهری یه تای ابروش  

داریمبرای انتخاب کلی گزینه  یرای بگیرید که انگار...همچین می گید -  

:گفت خرسند در حالی که از شدت خنده دندوناش نمایان شده بود  

روز ..فردادیگه خودم می گم امروز رو بمونیم که ..مثال من ..یکی رو انتخاب کنیدید بد و بدتر  با بین  از-

اینطوری به نظر من خیلی بهتره .. آخرمون باشه  

 

بدهشو به عنوان اولین نفر ا رای ند خواست وکه معموال جمع رو می شوربا نگاهی به مهری   

دستاشو تو جیب روپوشش فرو برد و ...همزمان با کشیدن آه کوتاهی ...مهری با نگاهی به دکتر موعدی 

:بالجبار گفت  

موافقم..باشه ...ولی ..با اینکه دلم نمی خواد-  
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نظرشونو بگن تا اینکه اونها هم بچه ها داد تا  به تک تک نگاهشو و اومد لبخند به روی لبهای خرسند 

رسید به مننوبت بالخره   

 یو  بمونن تا که کار به روز سومامروز ر  بقیه می خواستن....جمعبه جز دو نفر ..م فقط من مونده بود

کشه ن  

 

مستقیم توی صورتم بود ..با نگاه گذرایی به خرسند که نگاهش ..بی سرو صدا بیرون دادم و...نفسمو 

:گفتم  

منم موافقم-  

 

:لبخندی رو به جمع زد و گفت...با اعالم موافقتم   

تا اون موقع ..سه  ساعت وقت دارید ......6تا ساعت ...خیل خوب .....نباید بمونکه ...شرمنده اون دو نفر -

همگی فعال خسته ...رو انجام بدم  های الزم  منم می رم تا هماهنگی..استراحت کنیدیکم ....می تونید 

 نباشید

 

برگشت و رو به همه امون مونده بودیم چیکار کنیم که دکتر مالیری ...ال و روز خسته و گرفتههمه با ح

:گفت  

خودش تجربه ایه ....حاال زیاد بدم نیست -  

:دستی به زیر بینیش کشید...دکتر موعدی   

انجام  کار مفید الاقل یه  که بتونیم ...یا نه هم برامون بمونه  کافی  اما باید انرژی...تجربه است اره -

تحمل دو روز بهتر از سه روزه...ما تصمیم گیرنده  نیستیم ..به هرحال ...بدیم  

 

بعضی از بچه ها از اتاق بیرون ...ین کشیدم و روی صندلی نشستم یقدمی عقب رفتم و بند کیفم رو پا

:و با حرص گفتبیرون کشید گوشیش رو از جیبش  ...م ایستاده بود به که نزدیکالناز ..رفتن   

این دیگه چه وضعشه..ای بابا...آخه؟ می دهحاال کی جواب شوهر منو -  

  زد از اتاق بیرون  ..بگیره تماس  می خواست با همسرش ..و همونطور که با عصبانیت 
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ه البت..داد رو  یه لیوان چای داغبا مهری حرف می زد پیشنهاد خوردن داشت رو به موعدی که  هم  مالیری

...رو تنها گذاشتن و رفتن سه نفریشون من..پیشنهادشون  به منم پیشنهاد دادن که با رد کردن  

رو به .. می گرفتم و همه چی رو بهش می گفتم با مرتضی تماس  باید ...از روی صندلی بلند شدم 

د که با سوال صفحه گوشی رو لمس نکرده بوهنوز انگشتم ...و در اوردم ر گوشیم...پنجره ایستادم 

: مندخرسند رومو برگردو  

اینا کجا رفتن؟-  

 

:نگاهی انداختم و گفتم و به خرسند که لیست جدیدی  به دست گرفته بود  چرخیدبه طرفش ..کامل   

رفتن یه هوایی بخورن-  

 دو قدم رفته رو ...اما  یک آن   با یاد آوری موضوعی  ..بره  به دنبالشون  که  ابروهاشو باال داد  و خواست

:برگشت وصدام زد  

  خانم دکتر-

 

 گوشیم رو پایین اوردم 

لیستشو پایین اورد و چند قدم دیگه بهم نزدیک شد و خیلی همزمان نگاهی به پشت سرش انداخت و 

:بهم گفت...بی مقدمه   

شما الزم نیست که بمونی -  

:رنگم پرید و با صدای از ته چاهی ازش پرسیم  

چرا؟-  

:گوشه لبش رو به دندون گرفت و گفت..ضمن تر کردن لبهاش   

نمی خوام تو تیمم باشی-  

:ته دلم خالی شد  و زبونم بند اومد  

دخسته نباشی...نیازی به بودنتون نیست .....شما می تونی همین االن بری -  

:بهم پشت کرد و به سمت در رفت که با صدای لرزونی گفتم  

چرا باید برم؟..من انتخاب شدم...اسم من توی این طرحه-  
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:نگاهی بهم انداخت و بی تفاوت گفتنیم برگشت و   

نبودی جز گروه و شما ..تعدادمون از اولم همین بودهکه م یفکر می کن...تاز حاال به بعد نیس-  

 

اعتراف به ...اب دهنمو قورت دادم...باز و بسته میشدن و نمی تونستم راحت نفس بکشممرتب پلکهام 

:راحتی نبود چندان در مقابلش کارکم تجربگیم   

...تو این مراکز من این اولین باریه که ..کترد-  

:نداشتحوصله شنیدن حرفام رو   

اح باشیضم خودم دیدم که چقدر می تونی افتامروز به چش...بار اول و آخر نداره-  

 

بد خیلی ... اگه بچه ها می فهمیدن که بخاطر اتفاق امروز خرسند عذرمو خواسته..صورتم رنگ باخت

می به گوش دکتر صدیقی  این اتفاقات  اگر  بدتر از اونم این بود که.....و زیر سوال می رفتم میشد 

:نمی کرد باز  روم حساب...تو هیچ کاری و دیگه هیچ وقت  اصال خوب نبودکه ...رسید  

دیگه تکرار نمیشه..خواهش می کنم -  

 

برگه ها تو دستش چپش ..بهم نزدیک شد  دیگه ای  قدم...کامال جدی بود ..لحظه ای بهم خیره موند 

:تو جیب شلوار فرو بردبودن که اون یکی دست آزادش  رو   

کار تو برای اون ...خیلی بد کردمن یکی رو  حال ...ون دادی رفتاری که امروز تو از خودت نش...م نشهتکرار-

می فهمی ؟؟..خیلی ..دختر عذاب دهنده بود  

اری کردی که منی که دقیقا  ک...نره یعمرش پیش هیج دندون پزشک زن تو کاری کردی که شاید تا اخر...

بنده خدا ...چه برسه به اون ...ناراحت شدماز رفتارت شرمم شد و حسابی هیچ کاره بودم   

؟.. یبرای اروم کردنش نگو چیزی شوکه بشی داشت که اون همه  ش رو ارزش ه روپوش انقدریعنی ی  

 

:دونه های عرق روی پیشونیم نشست از شرم و خجالت   

که  من و  شما  کاری کنیم  نبایددیگه ...عذاب میکشه ...اون به اندازه کافی از اینکه نمی تونه راه بره-

تجربه کنه رو بدتر دیگه ایحس ..برای کاری که دست خودش نیست  
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:شده بود هر گونه جمله و کلمه ای ر از بیانزبون قاص  

هر طور که دوست ..و بهت اجازه نمی دم که  ...ال تو هستنامثی من خیلی خیلی مهمتر از تو و بیمارا-

این اتفاقا ...نمی خوام با حضورت تو گروهم...می خوام که بری  م برای همین...داری باهاشون رفتار کنی 

...رو طبیعی جلوه بدی   

ه نمی خوام ک یعنی..وقتی سکوت کردم...همون موقع که من جات نشستم سر یونیت باید می رفتی 

نفهمیدی که بدون هماهنگی اومدی  منظورمو  یعنی واقعا..خیلی مودبانه عذرتو خواستم.....اینجا باشی

مشغول شدی ؟؟؟و اینجا   

:...سرمو پایین انداختم  

 

ممکنه با این ..اون دختر ...که درس بخونن و به شغلی که دوست دارن برسنهمه مثل تو شانس ندارن -

و بیشتر عذاب بکشه  تنها تر از قبل  بشه..سرکوب شدن ها   

یعنی تایید رفتار اون زن که ..کرد و سکوت تومی  شاین بود که مادرش هم سرزنش م ف بار تر از اونتاس

مثل تو که درکش نکردی ..یه لحظه دخترشو درک نکرد  

نازتو می کشن و به خواسته هات .. پدر و مادرت مدام ...ای زندگی می کنی که  خونهتوی ...اگه تو  

هر طور که ..که راحت دارن  رو  شرایطیبقیه هم چنین  که  نن معنیش این نیستوه عمل می پوشجام

و نگران چیزی نیستی  دوست داری با دیگران رفتار می کنی   

یه اشتباه داشته  ...هاشون که برای اولین بار..همه این فرصت رو ندارن ...دکتر  یکم خودتو جمع و جور کن

...هاخرین اشتباه...گاهی اولین اشتباه ...نشبا  

صفر...کزادصفر می شی پا...باه  نوزده نمیشیهمیشه با به اشت  

:اختاسف نگاهی اندسرتا پام با تبه   

 ناو از قبل وضعیت به نیمتو نمی روشی هیچ با و رقمه هیچ که یمد می انجام اشتباهاتیبعضی وقتا -

دیگران به دوم وهلۀ تو  ...به خودمون  اول وهلۀاونم تو ... گفتن دروغ و تظاهر با مگه  ...برگردیم اشتباه  

 اون  از و اون نشیم  متوجه وقت هیچ ما ه کهممکن و ده می رخ سکوت تو  اتفاقات بعضی ...نکن فراموش

  گذشته کار از کار دیگه  که بشیم  موضوع این متوجه ای لحظه هممکن اینکه تر دردناک
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خودت بودی و یه لحظه هم موقع شستن روپوشت به نگاه اون فقط ناراحت  تو  ....که...دقیقا مثل امروز تو 

 دختر غمگین فکر نکردی

شکست ...بار پیش تو و من و ادمای توی اون اتاق  که شاید برای چندین و چند فکر نکردی   

اون  تاوان  ... حتی اگه  که اینکه  تر تلخ اون از و دارن سنگینی و عجیب تاوان ....اشتباهات از  بعضی

 کوچک اتفاقات این به بیشتر کمی کاش...دارهن موجود شرایط تو  توفیری هیچ ....بپردازیمهم  رو  اشتباه

می کردی  توجهدو رو برت  مهم اما  

:لبخند غمگینی زد و گفت...درمونده  امخیره تو نگاه   

خسته نباشی-  

نفر از رفتار خودم و سرکوفت هایی که بهم تم..   به بیرون  اتاق از داخل با چرخش به سمت در و رفتنش 

م که ه بودتهی شد...از خودم و رفتارهام...خیره شدم ها میز  یکی از عصبی و خشمگین به ..زده بود

..نبینم ا رو هو این چیز اشم توجه ب بیتونسته بودم چقدر   

راست می گفت حتی یه لحظه هم به اون دختر فکر نکرده بودم و مدام خودم رو سرزنش کرده بودم که 

 می تونستم بهتر باشم 

 

بدون ه لحظه تو ی ...حرکتی از خودم نشون نمی دادمهیچ و می کشیدم کنار همین طوری هم  اما نباید

...و تند کردمر قدمهام...یرون زدم و به دنبالش که تا وسط راهرو رفته بوداز اتاق با عجله ب..فوت وقت  

رد با ...به پاهام شتاب بیشتری دادم ..اما بهم اهیمت نداد و راهشو ادامه داد ...صداش زدم...نفس زنان 

و با اینکه بهم گفته بود ممکنه جبران اشتباهم  راهشو سد کردم ...شدن از کنارش و قرار گرفتن مقابلش 

:هیچ توفیری نداشته باشه اما  گفتم  

؟اگه فردا از اون دختر پیش شما معذرت بخوام همه چی درست میشه-  

فقط ابروهاشو باال داد.. به چشمام  بعد از چند ثانیه خیره شدن  

 

:فس می زدمهمچنان ن  

؟شیدپس چیکار کنم که شما راضی -  

و نگاهم..ماادامه حرف شروع  و بادوختم  پایین  به  ور نگاهملحظه ای ..موند شونه ای باال داد و بهم خیره 

:بهش دادم   

ولی باید به ادما یه فرصت دوباره داد...حق با شماست -  
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:و از دو طرف به پایین کش اورد و گفتر لبهاش ی گوشه  

پس ...تو که نمی خواستی تو این طرحها باشی...ادمی نیستم که بخوام به کسی فرصت دوباره بدممن -

برو دیگه راحتت کردمچه اصراری داری که بمونی ؟  

:راضیش کنم ی باید نمی دونستم چطور  

اون فرق داره دکتر-  

...:تالشم براش جالب شده بود  

چیه؟ فرقش-  

و کاری ...ما وقتی انتخاب شدیم و تا اینجا اومدیم ا.. ...نشه طرح اجرا بشه خوب اونجا هنوز معلوم نبود -

انجام بدم وباید تا اخرش...به من محول شده  

:گفت باال و پایین کرد و با تمسخر ازسرشو با لبهایی نیمه ب  

؟ دیگه خوب..خیلی قشنگ حرف می زنی ....اهان-  

:دستی به روی صورتم کشیدم و عاجزانه با نگاهی مملو از التماس گفتم  

یه فرصت دیگه بهم بدید؟...مگه  چی میشه -  

:فعه گفتصورتم چرخوند و یه دنگاهش توی   

اگر بهت فرصت دادم و دوباره خراب کردی چی ؟-  

:اش گفتهلب یبهش خیره موندم که خودش با لبخند نشسته رو...چی باید می گفتم  

؟ در توانت هست ..می تونی...اره ......و بری  بذاری کناراین حرفه رو برای همیشه  حاضری ...اونوقت-  

 

:انتظارشو نداشتم که چنین چیزی رو بهم بگهاصال  ..مه بودشدسابی شوکه ح  

یا وسایلتو برمی داری و می ری و همیشه نقش یه پزشک بی مسئولیت رو تو ...االن دو راه داری -

لیاقت ...تا نشون بدی ...جانانه دفاع می کنی  یا اینکه می مونی و از حرفه  ات .. .زندگیت ایفا می کنی 

بدن بهت یه فرصت دوباره آدما که  اینو داری  
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:بهش خیره موندم  

چه قول بدی و سر ...چه بمونی چه بری  ...خوب فکر کن و رو هوا حرف نزن...حاال خودت می دونی -

و دیگه منو نبینی که پای با امید اینکه فکر کنی یه روزی می تونی  امروزو فراموش  کنی...قولت نمونی   

من یه مدت تو دانشکده اتون ..دکتر پاکزاد  فرقی ندارهبرای من .. مونی ب و قول و قرارات ا حرف 

...این تو هستی که می مونی ...بعدشم می رم..هستم  

که .. مونی رفتارت ب خجالت زدهباید همین قدر می دونم که حداقل پیش خودت تا آخر عمر  ..فقط من 

  خودت می دونی و خودت ...دیگه به بقیه اش کاری نداریم..نتونستی سر قولت بمونی 

م تظارندر ا چیزایی  یا فردا چه ...امروز  چرا که نمی دونستم بعد ازظهر...بگمبهش مونده بودم که چی 

... هستن  

مشو ن  و ج   ادم این حرفا نیستم.. دبا نگاهش داشت بهم می فهمون...بودبهم چشم دوخته بود و منتظر 

می اومدبه رنگ تردید و ترس در  داشت  ته اون نگاه پر اطمینانم رفته رفته...ندارم  

 

گرفت و از کنارم رد  ازم رو  نگاهش. ..با تکون سر که پیدا کرد غلظت و عجیب .یه جور دیگه شد لبخندش 

 شد و رفت

قدر مرد می بودم که سر حرفم بمونم و باید اون اون..کردم موندم و خراب میاگر می گفتم باشه و می 

 برم

کسی که نتونه پای تعهدات و ...به درد این رشته نمی خورم..نشون می دادم..و اگر همین حاال می رفتم

همون بهتر که بره...حرفه اش بمونه  

...به داخل اتاق برگشتم ..خرسند رفته بود و اثری ازش نبود...سرمو بلند کردم   

و انگار نه ...کلی انرژی داشتن ون همه اش... به گوش می رسید محوطه  یاز تو ها  بچه صدای خنده 

  بود و نارضایتی داشتنگله مند  پیش از وضعیت موجود یانگار که تا دقایق

...به سمتم کیفم رفتم و از روی یونیت برداشتمش   

 مونده بودم تو دوراهی رفتن و موندن

دفاع می کردم و رفتنی که تا به اخر عمر باید خودم رو سرزنش می  موندنی که باید تا اخرین توانم ازش

 کردم
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و انگار نه ...همه اشون  کلی انرژی داشتن...صدای خنده  بچه ها  از توی محوطه به گوش می رسید  

 انگار که تا دقایقی پیش از وضعیت موجود گله مند بود و نارضایتی داشتن 

...به سمتم کیفم رفتم و از روی یونیت برداشتمش   

 مونده بودم تو دوراهی رفتن و موندن

آخرین توانم ازش دفاع می کردم و رفتنی که تا به اخر عمر باید خودم رو سرزنش می موندنی که باید تا 

 کردم

 

از ..حرف می زد با همسرش افکارم بودم که الناز گوشی بدست در حالی که با ناراحتی  و دار  درگیر

:گفتبه همسرش  ایستاد و  و به محض دیدنم لحظه ای .جلوی در اتاق عبور کرد   

گوشی یه لحظه-  

:دستشو دم گوشی گرفت و مشکوک ازم پرسید  

برو تا  تر زود... گرفته برا همه چاییدکتر مالیری ..؟می کنی  چیکار  اینجا  تنها تو..همه بچه ها بیرونن -

نکردن  شون تمومبچه ها   

:ی باال رفته گفتیو با ابروها ُسر خورد اهش به سمت کیفم نگ که....تو حال و هوای دیگه ای بودم  

بری؟جایی می خوای -  

روی صندلی گذاشتمکیف رو ... دوخته بودم خیره به الناز که بهم چشم  

الاقل به خودم و خودش ثابت می کردم که  ادم ..گیرم باز خراب می کردم...بدتر از موندنم بود ..رفتنم

و  رو ببرم استفاده لکمادوباره بهم داده شده  ی که ترسویی نیستم و این جرات رو دارم که از فرصت

:خودی نشون بدم   

نه اومده بودم گوشیمو بردارم-  

به راهش ...با همسرش زدن حرف سری تکون داد و برای ..مجدد به کیف و رنگ و روی پریده ام  یبا نگاه

 ادامه داد

و ..اما یه چیزو خوب درک کرده بودم...به نظر گنگ بودم ...کنم می خوام  چیکار هنوز دقیقا نمی دونستم 

بیشتر  الاقل در برابر کسی که چند وقت...من آدم تسلیم شدن توی این زندگی نبودم.نم این بود که او

 نبود که می شناختمش
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منتظرن  که رویاهایی برای....زندگی کنم تا می تونم ..بی رحم زندگی  این ستی و بلندیهای تو پ  ...قرار بود

بگیرن و شکل  و رنگ من واقعی بشنبه واسطه دستای بودن   

ن نداشت ساکت بمونم و مهر پس امکا....زاده شده بودم که باشم ...من فرصتی برای بودن هام بودم

لبهام بزنم  سکوت بر  

شاهکار زندگی خودم ...من با تمام توانایی ها و کاستی هام ..باید می ذاشتم که همه بدونن 

...نه به دیگران کنهبشاهکاری که قرار بود خودش رو به خودمش ثابت ....هستم  

  شکسته هایی بود که تجربه اشون کرده بودمهمه رها کردن گذشته و  ....ن هاو مستلزم همه ای

 

که تمام رویاهام اونجا قرار داشت برای آینده ای زندگی کنم  .... این تالش رو می کردماید ب  

نباید از ...پس ..نه بیشتر  داشتم  کردن زندگی فرصت بار یک ..... فقط مناین حقیت بر من آشکار بود که 

نباید زود نا امید می شدم...دستش می دادم  

کمی بیش از حد معمول سرزنشم کرده بود و حقم این همه تحقیر و کوچیک ...خرسند دکتر  اگر چه شاید

ولی می تونستم این رو در خودم ببینم که در این مدت خیلی چیزها رو در هاله ای از ابهامات  ..شدن نبود

و فقط به گذروندن زمان و پشت سر گذشتن روزهایی فکر می کردم که ...فراموش کرده بودم ماشتباهات

 ...دوستشون نداشتم

ن و به سمتی می رفت ی که در دست داشتنلیوان های چایهر کدوم از بچه ها با .....د محوطه شدمرو ا

  ...مشغول حرف زدن باهم دیگه  بودن

اف سر جام ایستادم و ص ینی روی پله مونده بود رو برداشتمکه توی س یییکی از لیوانها  

 که ت به من ایستاده بود و توی لیستیبه خرسند پشنزدیک  در دست داشت با توپی که دکتر موعدی  

شون پیوست مهری هم بهکمی بعد ...نگاه می کرد رو مقابلش گرفته بود  خرسند   

:خرسند رو به موعدی گفت ....رو بین دستام گرفتم  لیوان چای  

؟پس حله دیگه-  

:سری تکون داد و گفتسرحال ..راضی از برنامه زمان بندی شده ..مهری   

حاال شد-  

اونم  از پشت سر اومد و ...بود  به دستالناز که هنوز گوشی .. شروع به خندیدن کردن هر سه اروم 

:برداشت و گفت رو  های  چای  لیوانبرای خودش یکی از   

امشب قرار بود بریم خونه مادرش....کرده داغ-  
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محلقه کردور لیوان چای به دبرای گرم کردن  دستای سردم رو .چیزی از گلوم پایین نمی رفت   

:نگاهی به بچه ها انداخت  

؟چیکار می کنن که صداشونم در نمیاد-  

 

:نزدیک کردم ی خشکم لیوان رو به لبها  

حرف می زنندارن درباره برنامه های فردا حتما -  

 

نگاه اما .....برگردوند روشو ...برای صدا زدن یکی از بچه ها و چیزی نگفت که خرسند ...سرشو تکون داد

و نگاهم کرد  به من افتادخندونش قبل از هر کسی   

 

ه و خیره تو نگاه ترسید....نگ به رنگ شد و لیوان چای رو از لبهام دور کردم و بهش چشم دوختمصورتم ر

و رو به دکتر مالیری که داشت با یکی از بچه ها  زد    لبخندی کم رنگ و البته  معناداری ...تردیدمپر از 

:گفت...حرف می زد  

یا دکتر ب-  

:گفت خیره تو نگاه خندون خرسند..ی گشاد شدهیموعدی با چشما  

قانونی بازی کنید ...منصفانه نیست اصال دکتر این -  

قدمی به عقب رفتم و به ستون پشت سرم تکیه دادم  که دوباره  که ه بود از طرز نگاهش بدنم سرد شد

:گوشی الناز زنگ خورد  و عصبی گفت  

الو ..ا ه..خو بدون من بلند شو برو خونه مامانت ...کشت منو -  

:بودکه  در حال بگو بخند باهاشون دادم   ینگاهم رو  به بچه ها و خرسندلبهامو با زبون تر کردم و   

 

نگیر انقدر سخت ..ابازیه باب-  

:گفت  عریض یخودش با لبخند موعدی به تقلید   

ساخته نیست  کاری از دستم..من مسئول اجرایی هستم می دونید که -  
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سرشو برگردوندم و به و  سپرد خرسند  برگه های تو دستش رو به یکی از آقایون همه اشون خندیدن که 

..خیره شد  حرف می زدباهمسرش الناز که داشت پشت سر هم   

برد  و با اشاره به باال  ازادشو  دستبالفاصله ..هنوز نفهمیده بودم می خوان چیکار کنن که الناز .

دستشو به طرفم برگردوندم و  نگاهشو ..  شون و برای خالصی از دست  باشه نمی تونه..گوشیش گفت 

 گرفت 

صاف اروم تکیه امو از ستون جدا کردم و ...زیر اون همه نگاه ....دوخته شد ..به من اشاره الناز با نگاها 

 ایستادم 

 

:ابروهاشو باال داد و گفت ...تمایلی به این کار نداشتکه ..خرسند  

؟شهن بم همبازی.. مالیری حاال چی میشه دکتر ....بکنیمبازی خواستیم  یه بار-  

 

:و دستش رو روی شونه مهری گفت..ابرویی باال داد موعدی دکتر   

قبول کنید که با اومدن دکتر مالیری ...برگزار بشه منصفانه  یاما باید باز...می تونیم  دکتر  ن و خانمم-

خواهد شدناجوانمردانه کامال بازی این ...  

:و با این حرف رو به من گفت   

؟خانم دکتر افتخار می دید-  

:گفتم شاز بی توجهی خرسند و رد کردن رسمی من از همبازی شدن...رنگ پریده  

...بلد نیستمزیاد من -  

:موعدی بیرون کشید و گفت ایدست بینتوپ رو از ..مهری خنده کنان   

می کنی چرا نمی ذاره و میگه منصفانه فکر .. االن ..که  بلدی نمی خواد....نه اینکه من خیلی بلدم -

با من بازی رو می بازه که  چون می دونه....  

:خندهزدن زیر ...همه جز من وخرسند   

است به همین نابلدی هیجانش....بدو بیا-  

می کردم و نمی ذاشتم کار به  قراولش شپی..بی شک...اگه راحله بود .....ردنکمی نگاهم ...همه منتظر 

مراحل حساس و جنون اور برسهاین   

 به سمت بچهنزده بودم رو توی سینی گذاشتم  و  نفسمو بیرون دادم و لیوان چایم رو که هنوز بهش لب 

...:گفت بی طاقت که نگاهش روم بود  ....قدم برداشتمآهسته ها   
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تا آخر روز وقت نداریم ...یکم سریعتر خواهشا...بیاد دیگه خانم دکتر ..د  ...سال بعد صد -  

...ی نمی گفتخندید و چیزمی ریز  مهری   

انگشتای با حرکت  ..یرختمساز پشت تور ایستادم که با لحن پر ..و کمی دورتر  رد شدم ار کنارش 

:گفت  ..ش رو به باال دستا  

پنجه -  

:و هم گفترو با گذاشتم دستاش    

...ساعد -  

 

:پلکهامو روی هم گذاشتم ....می خندید همچنان ریز ..خیره شدم مهری حرصی به   

  به حول و قوه الهی سرویسم که بلدید دیگه انشاهلل-

 

:وضعیت موجود و رفتار خرسند گفتبا درک موعدی از گوشه چشم بهش خیره شدم که   

 مالیری نیست دکترمشکلی ...من شوخی کردم ...نکنید می تونید بازی ...اگه دوست ندارید خانم دکتر -

 بیان 

دست می گرفتن و مسخره ام می کردن و بهم  وتا یه مدت بچه ها امروز...کنار می کشیدم االن اگر 

کوتاه ...م بود و نشون بدم ادم گوشه گیری نیستشده  م کهالاقل برای حفظ غرور م..برچسب می زدن

:اومدم و گفتم  

و بازی کنم  شد که باشم برام جالب ...موزشهای دکتر خرسند آا با اتفاق..بازی می کنم...نه-  

 

پنهون کرد که خرسند  لبهاشخنده اشو با گاز گرفتن د موعدی روی صورتش گذاشت و  شدو دست مهری 

:رو بهش گفت  

بازیتو شروع کن .....موعدی دکتر  بهت خوش نگذره انقدر-  

با پنجه  تو پ رو بهم .. خرسند از پشت سر..رفت و سرویس اول رو زد ...دکتر موعدی ..برای تعیین توپ 

..اما پاسش خیلی بلند بود..پاس داد  
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 با خوردن به تور   و توپ برخورد کردم به تور  ..اما...و جمع کنم ر حتی دو قدم عقب رفتم که بتونم توپ.

روی زمین افتاد...باالی سرم  

از تو با زبونش باد انداخت  لبکارانهلپشو خیره به من ط  

 

خیلی ..بود شده خیلی دیر ....دیگه برای گفتن اینکه من بلد نیستم  و نمی خوام بازی کنم   

موعدی به خرسند که  سرمو برگردوندم ... من می خندیدنبه نوع نگاه خرسند به ....بچه های بیرون زمین

:گفت   

...پاساتو کوتاه تر بنداز...دکتر -  

رسند که عقب تر از زده میشد که خ موعدی سرویس باید توسط ..خرسند سکوت کرد  و عقب تر رفت 

:گفت و صدای آرومی  با لحنی نسبتا پر از حرص ... بود خم ایستاده یمن با حالت  

خوب ؟؟؟افرین...ورجه کن و یکم ورجه ..م بخور جُ ..یکم..یه خرده بپر-  

:شدام پر از خشم مبه جلو و چشرو  نگاهم   

دکتر  شما اون عقبو جمع کن-  

 

دارن بهمون می  یبه اندازه کاف..و اون جلو رو جمع کنید  بفرمائید شما مرحمت ..ران این پشت نباشنگ-

 خندن

لبهامو بهم فشردم   

بازیتو کن و انقدر ...انقدر بی عرضه نباش...نهیب زدم  مدو تو همین بین به خو...یس رو زد سرو موعدی 

و تحریک کنه که باز کم بیاری و حرف خودشو به کرسی از قصد می خواد اعصابت..نذار حرف مفت بزنه

و نشون بده که هیچی حالیت نیستبنشونه   

اینبار کوتاه تر و البته ...توپو جمع کرد و بهم پاس داد..با ساعد  ....خرسند با تمایل شدن به سمت راست

:خنده کنان بهش بگهمالیری که باعث شد دکتر  ...بیشتربا مالیمت   

فداااات...که همیشه تنظیم شده است...تر کقربون د-  

با پنجه پاسشو جواب دادم تا بتونه ..و من با چهره ای جدی  و همراه بقیه خندید  خرسند خنده اش گرفت

 توپو با پنجه اش از روی تور رد کنه
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به زمین زد توپ رو اب کرد و رخ و ر پاس... موعدی هیچ توانایی در والیبال نداشت و به محض پاس  مهری 

... 

...داد مو پ رو برداشت و از زیر تور بهخندید و ت مهری ...با خنده بهش خیره شد..موعدی   

در اوردن برای  اما ..کنم  ابتم تو پو به سمتش پرتسبرگشتم و خوا..باید خرسند می زد سرویس رو

..زمین گذاشتم و به سمتش غلت دادمروی  رو توپ ...اش هاذیت کردنهمه ی به تالفی .لجش  

 

..گشاد شد ...ممکن  چشماش با ناباوری تا اخرین حد  

و بقیه   نخنده ریسه رفتشدت از ...نصندای نشسته بود یکه رومالیری به همراه دکتر داوود نژاد تر کد

 هم بی صدا به کارم خندیدن

:ف سرشو تکون داد و گفتتاسخرسند با   

من تالفی همه اینا رو سر همه اتون در میارم-  

 

:خنده ها اوج گرفت که نگاه تیزی بهم انداخت و گفت  

...شما  اصال می خوای  برو تو زمین حریف بازی کن-  

 

رفت و سرویسش رو زد..خنده به لب ..رومو ازش گرفتم  

خرسند ..با ساعد توپو تو زمین ما انداخت مهری داد و با پاس  مهری  هتو پ رو تند جمع کرد و ب موعدی  

:.و داد زد...دوتا گام بلند عقب رفت و بهم پاس داد  

 

پاس بلند بده-  

:گفتخنده کنان   مجددکتر   

کوتاهه-  

...همه خندیدن   

بلند با چند گام ...ر دادمتو بلند و نزدیک به یو پاس دادم حرفشو گوش ..با اینکه باید حالشو می گرفتم اما

..رو سر توپ ضربه زد  ..خودشو جلو کشید و با یه جهش  

 



 

 
 

 
 

9 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          چهارم      فصل   
 

 

قب کشید و پاس نصفه نیمه ای به عبه سختی ..چنین ضربه ای رو بگیرهکه فکر نمی کرد قراره  موعدی 

افتاد  نتونست جمعش کنه و تو پ رو زمینمهری داد که  مهری  

:خندون  گفت مجددکتر   

...ل خانم دکتر ایو...هیچ دو -  

تا بره بهش داده بود رو برداشت  موعدی توپی که  ...توبی تفا..ظار این همراهی رو نداشتند که انتخرس

 و سرویس بزنه 

 

 هقب می کشیدم و بهش پاس می دادم ککه گاهی منم ع وری به ط...زی کم کم داشت جالب میشد با

امتیاز شد  و نوبت به زدن سرویس من شد توپ منم باعث کسب ...مناسب  بالخره توی یه موقعیت  

..به نفع ما بود... سهبه  8نتیجه بازی ...  

:بشنوم گفتتنها من که گونه ای  برداشت و به سمتم اومد و به توب رو  

ی برخورد نکن ماست...اخمات تصدق  ...جون دار بزنیکم -  

برام  افعال هایی که گاهی..حرف زدنهاش..شوخیاش. موندمبهش خیره با اخم ...به سمتم گرفتکه توپو 

جلوه می داد..ادمی عجیب و پیچیده ..اونو..و هشدارهایی که ما بین کالمش می دادمی بست جمع    

نده قصد شوخی و خ فقط  نقدر عجیب که فکر می کردم بیشتر یه پسر بچه تخس و شیطونه کهاو..

:خنده اش گرفت.....داره  

 

...دوست داری بزن  باشه اصال هر جور که-  

از بازی چه حرفایی  اصال به روی خودشم نمی اورد که قبل ...ش گرفتم توپ رو از  ...مدرون خشمبا کنترل 

. ...بهم زده بود  

جنبه ..همه چی براش ..متوجه خنده های زیر زیرکیش بودم..پشت خط قرار گرفتمبرای زدن سرویس  

 تفریح داشت

پیدا کرد بازی با زدن سرویس من ادامه   

ما این ست رو بدست می اوردیم اخرین امتیاز رو این اگر ..همچنان جلو بودیم  ابازی بودیم و م ای اخر 

 برنده بودیم
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و امتیاز ...مهم شده بود که توپو هر جوری که شده جمع کنیم...هم برای خرسند ....پس هم برای من .

 کسب کنیم 

 

بچه ها هم ..می خواییمدیگه می فهمیدیم چی از هم  امون و با نگاه...همانگ شده بود بازیمون باهم..

البته قصدشون بیشتر تفریح و خوش گذروندن بود و همین باعث میشد ..ر بهمون می خندیدندیگه کمت

گاهی لبخندی بزنم و چیزی رو به دل نگیرم ...نسبت به کار و کردارو شوخیاشون..  

 

پ بیشتر تو......تا توپ رو بگیریمسریع عقب کشیدم  رفت و هر دو توپ خیلی باال ...زد سرویس رو موعدی 

.....عقب رفتم دیگه  چند قدم ...داشت به سمت من می اومد   

جلو کشید و .. خوردن توپ به زمین از  جلوگیری که یه دفعه برای ...طرفم می اومد  به م داشتخرسند

به ..ناخواسته ارنجش پنجه بزنه که  دستاشو باال ببره و  داد و خواست مقابلم قرار  رو  نیمی از بدنش

  به صورتم برخورد کرد محکم ... دستاشتند قب کشیدن محض ع

از ......و چیزی نفهمیدم ن اهی رفتیام سمشچکه لحظه ای ..بود  محکم و سفت این ضربه  اونقدر...

م عقب رفتچند قدم تند  نا خواسته ... شدت ضربه  

با سکندری  پام لغزید و ... به دوران افتاد سرم ... م گذاشتدهن و بینیم  روی  و بردم دستمو باال همزمان 

افتادم  از پشت روی زمین...  

و  به زمین برخورد کرده بودم م به شدتها و کتفبا شونه ..فضا رو پر کرد .. یا خدای مهری صدای فریاد 

..ه بود رفتصورتم در هم   

...به سمتم دویدن کرده که هول  مبچه ها رو دید...روی زمینافتاده    

سرم گیج می رفت و  ...همه از جمله خرسند باال سرم اومدن...ده بودشیه جورایی کل بدنم بی حس 

:گفت و  سرم گذاشتاز  ای  گوشه...دستشو مهری ...کرد تو دهنم حس می  رو  مزه شوری خون  

؟چی شد یهو ..ون وای خدا ج-  

ی روشده ه فتادا خون های  دربه ..شده بودن رکه دیدشون تاو با چشمایی  اوردم سر انگشتامو باال 

:..خیره شدم تام گشان  

؟شکسته باشهبینیش که نکنه  ...همین طوری  داره خون می یاد-  

 

:نگ و رویی زرد گفترخرسند با   

  ..کمک کنید بلندش کنیم-
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  تغییر داد که راحت تر بتونه بهم کمک کنه  برای اینکه  اشوجبلند شد و ..مهری

:سرشو حسابی بهم نزدیک کرد و گفت..خرسند باال سرم  

 

؟اخه برای چی میای تو دست و پا-  

 

:خیره به خرسند گفتنگاه از من گرفت و  موعدی   

نه خانم دکتر  ...شما رفتی تو دست و بالش-  

لبهاش بی صدا چیزی بهش گفت و هر دو  که موعدی با حرکت خرسند با چشم غره بهش خیره شد

 سریع از هم نگاه گرفتن 

 ...بود  تر  نزدیک بهم  نسبت به بقیه خرسنداشون چون د بود که بی توجه به حرفازی ریزی  شدت خون

:مگفت ..مخاطبش قرار دادم و   

..سرم داره گیج می ره -  

پشت بار چند  به پهلو شدم و  ..تا جایی که می تونستم ..حالت تهوع پیدا کردم و...رنگ باختصورتش 

دست به زیر ...خودش زود ..مهری  های  با دیدن دست دست کردن خرسند با عجلهعق زدم که سر هم 

خون بند نمی اومد ... ازم خواست سرمو کمی به جلو  و پایین خم کنم و .بلندم کردبرد  و نشسته شونه 

:و گفت...تبه طرفم گرفدستمالی از جیبش در ارود و  اخمالود ...  

..از راه دهنت نفست بکش -  

سعی کردم جلوی ریزش .. دستمال از تو دستش  و با گرفتنو دهنمو کمی باز کردم دست بلند کردم 

  خون رو بگیرم

م رو  از بلعیدن ناگهانی خون و ورو دش تو  حلقم موجب تهوع و سرفه ام شده بود و همین نفس کشیدن

می کرد برام مشکل  طریق دهن   

 

...به رنگ خون در اومده بودنزیر بینی ودور لبها و چونه ام   

بچه ها ..و گرفته بود بلند شدمر روی زمین گذاشتم و با کمک مهری که حاال زیر بازومآزادمو کف دست 

رنگ پریدگی  بهم خیره شده بود  اما خرسند با...کمی عقب کشیدن  

 



 

 
 

 
 

12 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          چهارم      فصل   
 

و نمی  بینیم متورم و دردناک شده بود ....اومد خون بند نمی ...نگران بودم که بینیم شکسته باشه

...تونستم درست چشمامو باز کنم  

 و دیگه خبری از خنده و شیطنتاشونبچه ها به دنبالمون اومدن ..به همراه مهری به داخل مرکز برگشتم

 نبود 

 

  و به همراه  پر از یخهای ریز رو  ایلون فریزین الناز بچه ها رو به ارومی کنار زد  و..رو صندلی که نشستم

:گفت  

داره  شخداروشکر ابدار چی گفت یکم یخ  تو یخچال..ورم کرده ..هنو هیچی نشده ....نگهش دار -  

 

...خبری از خرسند نبود  

از ای که چند دقیقه گذشت که بعد از ..قسمت نرم بینیم رو نگه داشته بود...با انگشت شست و سبابه 

کتشو به تن کرده بود و سوئیچ ماشینش ...پیدا شد مخرسند سرو کله  ..ه بودشدت خونریزی کاسته شد

:بود که از همون جلوی در گفت  تو دستش  

تا بیمارستان همراهمون بیایید...اگه زحمتی نیست..محرابی دکتر خانم -  

:مطمئن سرشو باال و پایین کرد و به سمتم اومد  که دستمو بلند کردم و مانعش شدم و گفتم.. الناز  

نیازی نیست..االن بند میاد-  

:پیشم ایستاده بود گفتکه  مهری   

بذار بریم ...یا نهباشه معلوم نیست شکسته -  

:الناز به بینیم نگاهی انداخت  

؟خیلی درد داره-  

:که مهری تند گفت چشمام هم قرمز شده بودن ..از شدت درد  

؟..زنگ بزنیم خونتون-  

:کرد و گفت تند سرشو بهم نزدیکلحظه ای از حرفش شوکه شدم که الناز   

دایره رو نریخته   زندگیتوکل این  الکیم که شده پاشو برو تا -  
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:گفت خرسندمهری  رو به دکتر ...از روی صندلی بلند شدم...رد یم کسرم درد   

..همراهتون میام  مپس من-  

:ا الناز گفتما.  

 

چه نیازیه که تو بیای..من می رم دیگه-  

ری دل نگران می مونه ادم اینطو...منم میام..هنوز خیلی وقت داریم-  

...ساکت شد و اروم نفسشو بیرون داد ...الناز لب به دندون گرفته  

 

*** 

 

دراز کشیده بودم و دکتر در حال  اورژانسروی تخت تو بخش ...به اولین بیمارستان نزدیک مرکز رفتیم 

:بود  ممعاینه کردن  

؟ت می تونی نفس بکشیحرا...داد به شکستگی  االن نمیشه تشخیص...هدارخیلی ورم -  

:خون بند اومده بود..تکون دادم سرمو   

داره؟داره؟ندرد  که  خیلی.....خوبهکه فشار تم ..مشکلی نیست...با بررسی اجمالی که من انجام دادم-  

:بی حال شده بودم  

کمتر شده ...نه-  

:سرشو راضی تکون داد  

فعال برای کاهش ..ینم مشکلی داره یا نهبب...بیا...که ورمش خوابید  یه دو سه روز دیگهپس ..خوبه -

برات  تیه دو سه تا قرصم برای کاهش درد...رو محل ضرب دیدگیت کیسه یخ بذار  ساعت  42تا ..التهاب 

.. می نویسم   

بعد می تونی بری ..ممکنه دچار سرگیجه بشی...یکم بمونفعال ..ریزی زیاد داشتی خون  

دوره بره که بچه ها  ی دیگه مت یکی از تختاخواست به س پرده رو کنار زد و ..پلکهامو روی هم گذاشتم

 اش کردن 

 صداهاشونو نمی شنیدم
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...:نزدیک شدبهم صداهاشون ..معد که پلکهامو روی هم گذاشتکمی ب  

به  6برای ساعت   و زدن گبه بیماراشون زن...نمی تونیم کنسل کنیم و برنامه امروز.. برید مرکز شما ها -

 بعد نوبت دادن

 

:مهری گفت  

؟؟پاکزاد  پس خانم دکتر-  

:لحظه ای همه ساکت شدن که خرسند ازشون پرسید  

با این وضعیت که نمی ..ایشون بهتر برن خونه...دنبالش  بیان..؟زنگ بزنیم ...ره خونه اشونو داریداشم-

مرکز تونن بیان   

 

:مهری شونه ای باال داد و گفت  

رو نمی دونمبچه ها بقیه ...من که شماره خونه اشونو ندارم-  

 ...که کمی از هم فاصله گرفته بودن پردهدو از الی ...می جا به جا شدک..پر ده با عبور یکی از پرستارا 

خرسند رو ببینم نیم رخ م تفقط می تونس  

:گردن و موهاش کشید و گفتپشت  دستی به   

چی ؟یا یکی از اعضای خانواده اش؟...شماره پدرشو -  

 

:بهش گفت رو الناز که  سکوت کردن  دیگه نگاهی به همبا همه بچه ها   

...دکتر  نفوت کردمیشه که بیشتر . به گمونم  یماه یه دو ون پدرش-  

ناراحت با اخم چشمامو روی هم گذاشتم...یزی از زندگیم رو بدونهاصال دوست نداشتم چ   

:مهری گفت و خرسند لحظه ای به الناز خیره شد   

چیکار کنیم پس؟-  

:سریع یاد راحله افتاد و گفت که خودش   

؟بهش زنگ بزنم...اون حتما داره..راحله-  
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:گفتسری  تکون داد و ...خرسند که خیره بهشون تو فکر فرو رفته بود  

...زنگ بزنید ...ندار نو اگر فکر می کنید  شماره اشو...نمی دونم-  

 

 

 ...سرم هنوز گیج می رفت .....شدم خیزنیم ..عصبی از اینکه به دنبال ردی از  اعضای خانواده ام بودن

و به من خیره شدن  همه اشون چرخیدن...تخت اویزون کردمروی پرده رو کنار زدم و پاهامو از   

بهم  ...از دیدنم  بودن و بقیه فقط بعد شرکت تو مراسم پدرم بودن که از بین بچه ها تنها الناز و راحله 

:تسلیت گفته بودن   

بر می گردم ...اما خوبم ..سرگیجه دارم.یکم ..کتر قربانی زحمت بدید به خانم دالزم نیست  ..ممنون -

  مرکز 

 

خیلی برام منزجز کننده بود چیزی که ....وج می زد ترحم م.....جز خرسند تو تک تک نگاهاشون   

:پرسید خرسند خیره بهم    

مطمئنید ؟-  

:سرمو باال و پایین کردم و گفتم  

  چیزی نشده که بخوام برگردم خونه...بله-

:مهری که باز می خواست دل بسوزنه گفت  

که  اینطوری .اونا بیان دنبالت ..هیا با خانواده ات تماس بگیر..خوب بذار به راحله زنگ بزنم بیاد دنبالت-

مگه نه؟..برادری ..مادری ..دنبالت دیگه  خونه اتون کسی هست که بیاداالن ...نمیشه گیسو جان   

اونم .. بکوبن ونرو تو سرش و نداشته هاشون  نبودن که مدام بی کسی ادما  ی فکربکاش بعضیا انقدر 

که چی می اقعا نمی فهمیدم و ..و...شایدم من دربرابر  حرفاش حساس شده بودم..جلوی این همه ادم 

 گه 

رو به مهری شو گرفت و وباز زیر ..معنا دارمبه اخم نشسته روی پیشونی و سکوت با نگاهی  موعدی

:گفت  

به کسی زنگ بزنی  تو الزم نیست ..می مونن که گفتن -  
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:الناز خیره بهم پرسید  

هنوز رنگت زرده ها ...؟خیلی زود بلند نشدی-  

می خوابهتا یه ساعت دیگه کیسه اب یخ ورومش  با یه..بی خودی اومدیم بیمارستان...نه خوبم-  

 

به همه اشون  رو و موعدی گرفت   طرف  به  روسوئیچش  که خرسند  کشیدم از روی تخت پایین خودمو 

:گفت  

ما هم که خانم دکتر یکم حالشون بهتر ...ننمونما اونجا دیگه بیمارا معطل ...زودتر بریم که  شماها  پس-

  بر می گردیم..شد

رفته گکیفمو تو دستش الناز که ...از بچه ها خواست که به دنبالش برن..با قبول حرفهای خرسندموعدی 

:جلو اومد و گفت..بود  

باهات بیام؟؟؟-  

 

انجام می یل خودش بی منت و از روی م..ولی اگرم می خواست لطفی کنه..الناز اخالق خشکی داشت 

..:داد  

تو برو ...تو  مرکز سرتون شلوغه ...نه-  

:سرشو بهم نزدیک کرد  

برو ..چرا انقدر اصرار می کنی بیای مرکز ...؟...به نظر که زیاد رو به راه نیستی .؟..زنگ بزنم به برادرت بیاد-

 خونه دیگه 

گشتن سکوت کرده بود که اول اره می ه به دنبال شمنیم نگاهی بهش انداختم که در برابر حرف بچه ها ک

:دم بپرسه واز خ  

...میام..چیزیم نشده که ...نه نگران می شه-  

ازش تشکر  ...گوشیم رو هم از تو پالتوش در اورد و به دستم داد ...کیفمو ازش گرفتم..سرشو تکون داد

:کردم و گفتم  

تو دیگه برو-  

...زنگ بزنحتما بهم ...مشکلی پیش اومداگه -  

بزنم..سر و صورتم ابی به  م یه می خوا.؟.دستشویی می دونی کدوم طرفه ...باشه-  
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:نگاهی به راهروی سمت راستش انداختم  

تا اونجا همرات میام....از این طرفه-  

نکردم ...شرای  همراهی کردنمخالفتی ب  

 

هنوز سر گیجه داشتم...کیف و موبایلم رو به دست گرفت و بیرون منتظرم ایستاد  

با دستمال در حال خشک همین طور که .....ه بودبهتر شد حالم ..مه بودکه به دست و صورتم زدبا ابی 

و درو پشت سرم بستم  اومدم  در کردن دستام بودم از دستشویی   

دستام از حرکت باز ایستادن .. ایستاده بود به جای النازکه خرسند  دیدن  با رومو برگردوندم  که همین اما 

 گرفته تو دستشهم  رو  و وسایلم  به دیوار پشت سرش دیگه داده بود  به انتظارم .. و بهش خیره موندم 

 بود 

 

و تکیه اشو از دیوار جدا کرد و چند قدمی به سمتم  باال اورد سرش تو گوشیش بود   که یه دفعه سرشو 

 اومد

:و ازش پرسیم و دستمال بین دستام رو مچاله کردمبه دستام حرکتی دادم   

رفتن؟محرابی خانم دکتر -  

کارشون داشتید؟...می خواست بمونه من بهش گفتم بره-  

...اال اورد دستشو به همراه کیفم  ب...گرفته بود خیره شدم شکیفم که  دسته اشو تو دستبه   

:و خیره بهم گفت به سمتم گرفت هم  گوشیم رو  ...کیفمو ازش گرفتمحرکتی به خودم دادم و   

تمام حواسم به توپ بود...همه چی یهویی شد...اصال نفهمیدم چطوری شد-  

گوشیم رو ازش ...کشیدم و بدون اینکه بهش نگاه کنمسپس روی گونه ام و ابتدا دستی به زیر بینیم 

 گرفتم 

.لبهاشو روی هم گذاشت  

بود  پدرم و  من ی از عکس ..زمینه پس عکس ..و صفحه اشو روشن کردم ...نگاهی به گوشیم انداختم

کسی باهام تماس نگرفته بود .....صفحه رو خاموش کردم..به سالها قبل بود که متعلق ...یه عکس ...  
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تم شالبهاش خشک رو روی هم گذ...فوت کرده الناز افتادم که به خرسند گفته بود پدرم یاد   

:که گفت جا کردم  رو تو دستم جا به شی گو..  

شما ..اما نیرو کم داریم...می تونستم خودم می رسوندمتون ...بگیرم برید خونه براتون بذارید یه آژانس -

تا برم و برگردم  ....به مرکز قول دادم امروز کار تمام مراجعه کننده ها رو تموم  کنیم...هم که نیستید 

خیلی دیر میشه..  

 

:هم ایستاده بودیم رو در رویتوی راهروی بیمارستان ...هر دو  

که می خواید برم..مگه اینکه شما به توانایی هام شک داشته باشید...گفتم که خوبم-  

 

با ناباوری از حرفم خنده اش گرفت و دستی به روی صورتش کشید و نگاهشو ازم گرفت و با نگاهی به 

:ساعت وسط سالن گفت  

سپ..باشه-  

:بهم فشردم و ادامه دادلبهاشو   

شما که دیگه ....بریم که به موقع برسیم .بهتر همین االن ..باز مرکز شلوغ میشه ...یه ساعت دیگه تا   -

؟سر گیجه ندارید  

:خیره بهش که داشت دورو برش رو نگاه می کردم گفتم  

  نه -
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با ناباوری از حرفم خنده اش گرفت و دستی به روی صورتش کشید و نگاهشو ازم گرفت و با نگاهی به 

:ساعت وسط سالن گفت  

پس..باشه-  

:دادلبهاشو بهم فشردم و ادامه   

شما که دیگه ....بریم که به موقع برسیم .بهتر همین االن ..باز مرکز شلوغ میشه ...تا یه ساعت دیگه   -

 سر گیجه ندارید؟

:خیره بهش که داشت دورو برش رو نگاه می کردم گفتم  

  نه -

*** 

 ...و نگاهش می کردم عقب تر ازش ایستاده بودم..جلوی بیمارستان برای  اولین ماشین  دست بلند کرد  

ر عقب رو برام  باز کرد د جلو رفت و ....تاکسی  کاملکه با توقف   

با  درو بست و خودش ...به محض نشستن...سرمو پایین انداختم و سوار شدم...خسته به نظر می رسید

نشست ..بغل دست رانندهرفت جلو و  ...به دور و اطراف  چرخوندن نگاهشو در اوردن گوشی  

..کشیدم  و به بیرون خیره شدم   باال تر ی پاهام گذاشته بودمو که روکیفم رو  ...راه افتادماشین که به   

خیره ...شیشه  ی لبه ارنجشبا گذاشتن که شیشه رو پایین داد و  نگذشته بود از حرکتمون زمان زیادی 

کرد  تایپبه صفحه گوشیش  سریع شروع به   

ونستم چرا شیشه هوا سرد بود و نمی د...نگاهم رو ازش گرفتم و به بیرون چشم دوختم  آهی کشیدم و

بر تنم می نداخت  رعشهو ...به صورتم برخورد می کرد  و بی امان باد بی وقفه ...رو پایین داده   

 

 ..شدیهو متوجه ..که .چیزی  نگفتم و خودمو به سمت دیگه ماشین  کشیدم ...با فکر اینکه شاید گرمشه

..زود شیشه رو باال داد.. و همونطور که گوشی تو دستش بود برگشت و با نگاهی به من  

حواسش به همه چی بود . اما انگاری..ه می کردم آدم کامال بی تفاوتی با اینکه فکر.  

بالفاصله با کمپرس یخی ...بعد از پوشیدن روپوش.. بدنم با وجود سردرد و کوفتگی...به مرکز  نبا برگشت

نیم ساعتی بود که  کارش رو ....سراغ مهری و اتاقمون رفتم به ...م نگه داشته بودمو صورت که روی بینی

 شروع کرده بود
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:بلند کرد و خیره بهم گفتبه طرفم  سرشو ... به اتاق ورودبا   

فتادنمی اومدی هم کارا راه می ا...لجباز جان-  

نشستن روش  همونطور   موقعبه قسمتی از  اتاق که فضای بازتری داشت کشیدم و ..تابوره رو با دست

:که کمپرس رو روی صورتم جا به جا می کردم گفتم  

..دو ساعت که دیگه این حرفا رو نداره-  

برای سردردم ...د هنوز برای من بیمار نیومده بو....برای ادامه کارش برگردوندشونه ای باال داد و روشو 

به ناچار ..م که با ضربه ای به در اتاق  شد قرص خوردم و با چشمایی بسته منتظر اروم شدن دردم 

..چشمامو از هم باز کردم  

.....اجازه ورود می خواست.قادر به دیدن نبود ...اشه یکی از چشمکه  ..مسن ...یه مرد.  

از روی صندلی بلند شدم و  بهش گفتم رو ...شکمپرسو از روی صورتم برداشتم و گوشه ای گذاشتم

گرافی دندونشو ازش گرفتمعکس رادیوهمزمان  و  یونیت بشینه  

و دادن امیدهای واهی با استقامت ...اما ..درونم تشدید شده بود ..ناشی از خونریزی زیاد ... سرگیجه

بدم رم ادامه به کاسعی داشتم ... سرپا باشم ...تا اخر وقت مبنی براینکه من می تونم..  

مهری بلند شد و به جلوی در اتاق رفت  و به همراه ...همونطور که گرافی دندونشو  بررسی می کردم  

...بیمارش گفت که بیان و ببرنش  

مهری چرخید و به داخل اتاق برگشت ...ام روی صندلی نشستم کش هبا زدن ماسک و دست کردن دست

...:برگردوند شلحظه ای ایستاد و روشو به سمت که صداش زده بود  اما با صدای خرسند..  

من اینجا هستم...شما برید اونور ..خانم دکتر اگر کارتون تموم شده-  

 

مهری متعجب و گنگ خیره به خرسند  سری تکون داد و به سمت میز اومد که وسایلشو 

...قرار دادم ممتورم از جعبه بیرون کشیدم و زیر بینی دستمالی...برداره  

ها بهتر و اروم تر بود و مهری نمی خواست به همین راحتی دارای مکانی اتاق ما نسبت به اتاق بچه ها 

بی خیال این اتاق بشه..  

با حالتی عنق و  ...مجبور بود بی چون و چرا قبول کنه و از این رو هم..اما چون خرسند بهش گفته بود

.. زداز اتاق بیرون ..ساکت   
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با  منو ....از مسئول مرکز  شباره وضعیت یکی از بیماراند برای پرسیدن سواالتی دردر این بین هم خرس 

تنها گذاشته بود....بیمارم  

 

برقرار کنم و از این رو  بین  با بیمارم  می خواستم ارتباطی خوب...با وجود بی حالی و سردرد و سرگیجه

...سواالتی هم ازش  می پرسیدم ...امکار  

معقول و سنجیده شده منو و  یبی بود و گاهی سعی داشت با شوخی هایمرد خوش خنده و مود

و بخندونه ر خودش  

 

و از این رو چون نمی تونست در حالت خوابیده منو ...کامال از دست داده بود.. رو  چشم چپشبینایی 

و منو به خنده می نداخت  گاهی به خودش می خندید...خوب ببینه  

 با نگاهی به روی میز.اما ...برگردوندم تا  یکی  از فایل های  روی میز رو بردارمرو مو .....با لبخندی 

شدم  متوجه بی هم ریختگی  وبی نظمی وسایل..  

در حد یه ..بود  و امکان داشت  تا جایی که فرصت...فایل رو سرجاش گذاشتم و  لب به دندون گرفتم و 

 که با برداشتن مجدد ...و نظم و ترتیبی بهشون داد  کمی از وسایل رو جا به جا کردم...نظم دادن ساده

وارد اتاق شدهم فایل خرسند   

تازه سر یونیت مهری  یه لیوان اب میوه  به  دستم بود که حین عبور از کنارم و رفتن یحواسم به فایل تو

گذاشت  من ..روی میز...بود رو گرفته ش تبه اتاق تو دس شکه از ابتدای ورود...  

چک  ی میز رو وسایل رو...داشت.... پشت به من...نگاهمو بهش دادم..روپوش تنش  بود ... برخالف صبح

:و از خودم پرسیدم ...نگاهی به ابمیوه انداختم ..می کرد  

یعنی برای من اورده؟-  

می ذاشت روی میز نزدیک ..حتما....چرا که اگر برای خودش می اورد  ...بی شک هم برای من اورده بود

که پیش خودش بودبه پنجره   

....ابرویی باال داد م و خودمو به مرد نزدیک کردم   

داخل ..با راهنمایی خرسند ..یه پسر بچه با نمک که ته نگاهش کمی هراسون بود..بیمارش زود اومد 

از کشیدراومد و روی یونیت د  

...خرسند صندلیش رو جا به جا کرد و درست  نزدیک بهم  و پشت به من روی صندلی نشست  

لبهاشو ..به دنبال چیزی  خرسند  دیدم که ....بردارم از روی میز رو  ایاینه   تا برگشتمسرمو برگردوندم و 

 بهم فشرد و از جاش  بلند شد 
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اومد و یه جفت  به سمت میزم...خودمو جلوتر کشیدم ....بهم و باز کردن جا برخورد نکردنشبرای 

...شروع به دست کردنشون کرد..و ایستاده همونجا... دستکش برداشت  

و انگشتایی که تو   که   همونطور خیره به دستا...فوق العاده با آرامش داشت این کارو انجام می داد

:دستکش جا می داد گفت  

برای خودم نیوردما ....اینو من-  

 

دستکشا رو دستش کرده بود که ... چرخوندم سمتشنگاهمو ...بینیم و وسط پیشونیم درد می کرد 

:گفتم  

ممنون -  

:بر لباش نشوند و گفتبانمکی لبخندی ..ی شیطون بچه هاپسر مثل   

خواهش می کنم-  

 

از اتفاقی که افتاده ..نیورده بود که دلم خوش باشه شهم بر زبون"معذرت می خوام "حتی یه کلمه 

:برای همین گفتم...ناراحته   

ندارم  شولی فعال میلی به خوردن-  

:بی تفاوت با همون لبخند گفت  

نخوراشو غصه ..زیاد ...میلت میاد ...دیر یا زود -  

برگشت و روی صندلیش تو قاموسش جایی نداشت که خیلی راحت " ...بهش برخوردن" چیزی به اسم

:نشست و رو به پسر گفت  

تو خوبی  ؟...خوب بابام جان-  

:چراغ یونیت رو  توی صورت و دهن پسر تنظیم کرد ..خرسند نور ..اال و پایین کرد پسر خندون سرشو ب  

انشاهلل که از این خوبی رو به بدی ... رو  به خوبی ..اونم کمی تا قسمتی ...منم خوبم..خوبه که خوبی-

 سقوط نکنیم 

 هر دو شون خندیدن
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 مدرسرد..ی عطشم رو بر طرف می کردمشاید اگر کم...از گوشه ی چشم به  لیوان ابمیوه خیره شدم

خشک بودمخصوصا که گلوم خشک ..تر می شد  هم اروم  

برای  ییاهاش حرف می زد و چیزباهم یکسره ..دندون پسر بچه کار می کرد ی همونطور که رو

پیدا می کرد خندوندنش   

خیلی ریلکس ...از ابمیوه گرفتم و با ساکشن هوایی داخل دهن مرد رو تمیز کردم که خرسند  م رو نگاه

:گفت... یم شه که همکار باو خودمونی که گویی چندین ساله  وراحت  

...یه لحظه بیا اینجا -  

من باشم ...حسابش اونقدر لحنش خودمونی بود که شک کردم  طرف  

  :گفت دوباره که پسر بود   تمام دقت و حواسش پی ...رومو برگردوندم

بیا دیگه... ؟پس  کجا موندی-  

و همه جای .پایین اورده ...انقدر قشنگ ..راسیون صورتمو ودک..چه خوب بود که به روی خودش نمی اورد 

نداشتن کردن رو  اجازه خودنمایی دیگه .. هم  ای منصورتشگونقدر که جای انا..کبود کرده زرد و  صورتمو  

ی نادری باشی که برای ساعت می تونست از اتفاقا 42کمتر از  ظرفاونم ..اونم از دو مرد ..کتک خوردن

می افتادمن اتفاق  کسی همچون   

بیرون دادم  آهسته و کوتاه  بود که نفسمو رو به اتمام دیگه  بیمارمکار ..  

از روی صندلی بلند شدم و تو ..االن بر می گردم که اینکه و با گفتن  کشیدم با دو انگشتم پایین  ماسکمو 

:دلم گفتم  

کجای دلم جا بدم ...دیگه تو یا خودمونی ین ا-  

همونطور که با دندون پسر ور که با خنده  درست مقابلش ایستادم ..اون سمت یونیت  یونیت رو دور زدم و 

:گفتمی رفت   

دندونشو ببین -  

در همون وضعیت به سمت ..مچ روی هم گذاشتم ناحیه از روی  و دستامودستم رو به عقب روندم هر دو 

:شدم و به دندونی که داشت روش کار می کر خیره شدم که شروع کرد و گفت پسر خم  

راحت باهات راه نمیان ...مخصوصا که جنسشونم خیلی  خوبه و سخته..ا یکم سختهکار روی این دندون-

چیکار می کنمدارم  نگاه کن ببین ..  
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:بهش گفتملبخندی خرسند با ..پسر که ترسیده بود  

باید خیلی از تو ممنون باشه که  گذاشتی .....آخه یه خورده پایینه.دارم سطح علمیشو ارتقا می دم -

می کنم ببینه دارم چیکاری روی دندونت   

زل زدمش به لبهای خندونبا دادن نفسم به بیرون و ...م لحظه ای روی هم گذاشتم و باز کردچشمامو    

 صورت پسر خندون شد  

خیره ...نمونه جالبی بود که داشت به روشی راحت تر و بهتر روش کار می کرد ..البته حق با خرسند بود

:تا اومد فرز رو برداره گفتم...به دندون   

نطوری که  باید باز بیاداما ا-  

:و گفتبهم داد ست از کار کشید و نگاهشو د  

الاقل دیگه درست میشه...؟.چه ایرادی داره..خو بیاد-  

ذوق کار می  عاشقانه و بامتمایل کردم و باز نگاهمو به دستاش دادم که چطور   سمت راست سرمو به 

...کارشو تموم کرد موجود خیلی تمیز و مرتب و در کمترین زمان ...کنه  

خودشو با تابوره عقب کشید و اینه ای رو از روی میز برداشت و توی دهن پسر برد و با  ...تو همون لحظه 

:تمام اطراف دندون خیره بهم گفتدادن  نشون   

حاال بهتر نشد؟-  

:سرمو باال و پایین کردم  

خیلی بهتر شد...چرا-  

حاال می تونی بری....پس چی که بهتر شد-  

 

از اخالقش خنده ام گرفته بود که  سرمو به معنی ....دوختم  نگاهمو باال اوردم و بهش چشم..متعجب 

:رفت و گفت ده اش گخن...تکونی دادم ای  باشه  

ولی ببین االن عرض چند ...ما پیرمون در اومد این چیزا رو یاد گرفتیم ...اینا رو هر کسی به ادم یاد نمی ده-

یادت بمونه.....دقیقه چه چیزی که یاد نگرفتی   
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یواشکیش مهربونیای منکر نمیشد  البته  و تکبر بود که.در حد خودش نمونه ی بارزی  از غرور این بشر 

:شد  

حتما یادم می مونه ..خیلی ممنون..بله-  

:چشم و ابرویی اومد و گفت...به تایید حرفم  

حتما یادت بمونه..-  

 

نشستم تم و پشت بهش اینکه سر یونیت خودم رف اما به محض..نذاشته بودم لبخند و خنده امو ببینه  

تموم کردم و  برای بیمار بعدی اماده شدم  و ر کار بیمارم زدم دندون نمایی لبخند   

 

لیوان ابمیوه رو برداشتم و قلپی ..از اونجایی که حواسش پی بیمارش بود و من هنوز دچار سردرد بودم  

:ازش رو نوشیدم  که یه دفعه گفت  

  ؟ زیاد که گرم نشده..نوش جان-

می ذاشت ر حالی که داشت هد کوچیک آنگل ر خندون دوکه همونط.. گلوم بپره تو ابمیوه   نزدیک بود 

:سرجاش گفت  

؟ که نکردن دنبالت... یواشتر بخور خوب -  

 

:شباهت داشت روی میز گذاشتم هم لیوان رو با لبها بهم فشرده و  اخمی که نچندان به اخم   

اوکی ؟..شمردیش به در این به اون دوغی که خوردم و تو -  

 

:باال داد و گفت شونه هاشو ...خیره شدم با دهانی باز و چشمایی متعجب روی صندلی چرخیدم و بهش   

بق پیش کش می کنه  طبق ط...اخالص  ک می ذاره و محبتشو مثال در طلبادم وقتی غذاشو به اشترا-

یه جورایی هم خیلی زشته ..نیست کار خوبی اصال ...شو بشمره فلقمه های طر..دیگه نباید که   

که بی حساب شیم شمنم شمردم..از اونجایی که کمال همنشین در من اثر کرد رو باید رعایت کنیم اما   
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 ونبهش انداختن  برگه های توی پوشه و نگاه..دیگه واقعا چیزی برای گفتن نداشتم که با برداشتن 

:خندون گفت..  

...امروز واقعا روز خسته کننده بود..دیمگفتم یکم بخن..شوخی کردم بابا-  

 

از جیب ..کاریو گذاشت و با دراوردن خودشخم شد و روی میز من برگه ها ...اومد  مبه سمت

امضا زد   شونوروی دو تا..روپوشش  

و با نگاهی به جای  چرخوند و  تو همون وضعیت به طرفم ر بهش بود که اروم صورتشهمچنان نگاهم 

:ه شاهکار خودش گفتدست منصور و البت  

...خیلی جدی بود ...البته حرفای قبل از ظهرمون-  

:نگاهم مستقیم توی چشمای خندونش بود  

حتما برای منم جدی بوده که حاال اینجام-  

:سرشو باال و پایین کرد  و تو جاش صاف ایستاد  و گفت  

یه وقت نذاری به پای تالفی و این چیزا..اون اتفاقم یه تصادف بود-  

:ازش پرسیدم صندلیکه نشسته روی قفل شده بود  هم دیگه نگاه هر دومون توی نگاه های    

می تونم یه سوالی ازتون بپرسم؟-  

:با تامل و خیره تو چشمام گفت  

اره-  

چی شد که اسممو از گروه اول خط زدید؟-  

:گفت روش گذاشت و....و برگه ها رو خیره به میز کناری  جا خوش کرد لبخندی گوشه لبش   

توی اتوبوس نبوده... مطمئن باش به خاطر حرفای تاثیر گذارت-  

با لبهای بسته و نگاهی که اماده خندیدن بود بهش ..سعی کردم جلوی خنده امو بگیرم و به همین منظور 

:نگاه کردم   

فقط تو ...که  دیدی..کارا خیلی خوب تو روال افتاد ...روز اول که رفتیم...نیرو کم داشتیم..خوب تو اون طرح -

...چند نفر دیگه رم حذف کردیم..نبودی   

یک نباشی باید  گروه  ی توو مسلمه وقت...حذفت کردم ....نداشتن پس از گروه اول که دیگه کار انچنانی

 تو گروه دوم باشی
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اینجا بیشتر به درد می خوردی  ...ماشین نیستم که بازدهی خوبی داشته باشیم..اخرشم همه ما ادمیم

....اونجا  تا  

 

چقدر تو اتوبوس انرژی الکی براش صرف کرده ..و تازه می فهمیدم نمنطقی بود کامال درست و حرفاش 

:بودم   

حاال من می تونم یه چیزی بهت بگم؟-  

 

:بهم زل زد و گفتم ....نگاهی مملو از مهربونی و حرفبا  ....باختصورتم  رنگ   

بگید-  

 

:و زیر  چونه اش کشید و گفتهای  لبش  گوشه خیره بهم دستی به روی  

  قسم، رود یک لب نگران حباب به -

گذشت، که شادی لحظه آن کوتاهی به و  

میگذرد، هم غصه  

..خواهدماند ای خاطره فقط که آنچنانی  

عریانند ها لحظه  

..!هرگز مـپوشان اندوه خود،جامه لحظه تن به  

كاهیست، ذره زندگی  

كردیم، كوهش كه  

ست، نکویی نام زندگی  

كردیم، خارش كه  

بهار، باران نم نم بجز نیست زندگی  

یار بجزدیدن نیست زندگی  
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بجزعشق، نیست زندگی  

كسی، به محبت بجزحرف  

هرخاروخسی، ورنه  

بسی، كرده زندگی  

دارد، فراوان تلخ تجربه زندگی  

دارد بیابان عمر یك واندازه كوچه وپس تاكوچه دوسه . 

کم فرصت این در کرد خواهیم چه و کردیم چه ما  

 

 

::به من و لبهای نیمه بازم چشم دوخت و گفت....پلک زدن  نگاه اروم و خسته اش بدون با   

 وو غصه خوردن نقدر ارزش فکر کردنوزندگی ا.....رفاقتی بهت می گمخیلی ..یه چیزی رو فکر کن دارم -

این روزا اگر برن دیگه بر ..از دست بدی ... لحظه لحظه از زندگی و جونیتو ...که بخوای بخاطرش  نداره

...نمی گردن   

....نه فرصت دوباره ای ..نه وقفه ای ..نه دفعه بعدی وجود داره ..بعضی وقتا ..و بچسب تمروزا  ... 

......یا هیچ وقت  ...همین حاالست..بعضی وقتا   

همین االن که هستی .... باش داشته النتو ا هوایپس   

 

به از روی میز برداشت و  ....وسایل دیگه سایر به همراه   هاشو  برگه...بعد از چند ثانیه خیره شدن بهم 

:گفت خیره تو صورتم .و .سرشو برگردوند ..با تاملی کوتاه ..اما لحظه ای قبل از بیرون رفت..سمت در رفت  

قرمز و کبود .. با هر برخورد و تماس و ضربه و هوای سردی ...اریحساسی د یخیل پوست..راستی  -

... وگرنه همیشه قرمز و کبوده...برو دکتر متخصص پیش یه حتما ...میشه  

دی و با گفتن خسته نباشیاشید  د و در فکر فرو رفته ام لبخندی به روم پمبهوت و اخمالوبه نگاه ...خیره 

ترک کرد   ...پیش بچه ها به  قصد رفتنبه   رو اتاق ...   
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:فصل پنجم  

 

 

به سمت سر و صدای ...ی که از پشت پنجره به شیشه ها زده میشدخیره به نم نم بارونوسط سالن 

راه افتادم..بچه ها   

ب روپوشم فرو بردم  و نگاهم رو به مسیر جلوی پاهام  دادمهر دو دستم رو تو جی... نزدیک به ظهر بود  

کنار ...و تجدید قوا  استراحت کمی های کهنه برای ی به صندلیسالن منته توی   ...ز و راحله هر دوالنا

 هم نشسته بودن

با رفتم و ..به سمت صندلی های روی هم چیده شده ...هر دو نگاهی بهم انداختن..با رسیدن بهشون

مهیا کردم ...ن خودم جایی برای نشست..الناز و راحله  ..مابین   ششون و گذاشتنیکیداشتن بر  

دست بلند ..... قبل از نشستن ..و حرفی نمی زدن سرشون تو کار خودشون بود..گوشی بدستهر دو 

... برداشتم  وکه متعلق به الناز بود... رو  هبست داخل های کویتسیباز  یه دونه  کردم و  

مون یه دونه اکتفا کردم و من به هاما ...دستشو باالتر اورد که بازم بردارم  شیشخیره به صفحه گو

:ازم پرسید همزمان  که نشستم   

بهتری؟-  

 

:خندون گفت گرفت و نگاهشو از صفحه گوشیشلحظه ای راحله   

چه به والیبال ....آخه تو رو-  

:خندید و گوشیش رو پایین اورد و گفتبهم همراه راحله ..الناز   

انداختمش وسط من .....تقصیر من بود..همه اش ...بابا ...بهشاینطوری  نگو-  

به عقب تکه ای از بیسکویت رو تو دهنم گذاشتم  حین تکیه دادن و  نفسمو بیرون دادم   

 

نگاه ازم گرفتن ..دوتاشون از حرص خوردنم  می خندیدن که با اومدن مهری که اونم کارش تموم شده بود 

باز کردنکه می خواست صندلیشو بذاره و جایی براش   
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برای جراحی بیمارایی .. مرکز توانبخشی  به عنوان دستیار و کمک کار خرسندمهری در دومین روز طرح 

برا سیر و از اون روز به بعد بود که از خوشی در ا...رفته بودکه نیاز به جراحی و درمان سدیشن داشتن 

...می گفت...از اون روز و تجربیاتش  ...گیر می اورد گوش مفت جفتیه  می کرد و هر وقت  

 

 

:هر بار مهری رو مورد تمسخر قرار می داد و باعث خنده امون میشد..خوب نبود  اد باهاشهم که زیالناز   

پیش دیگه جای شما  ...پیش ما بیایید ...هادیگه نباید اینجاکه شما ....از این طرفا...خانم دکتر ..به به-

بلند مرتبه است  برجسته و  اساتید  

:دیمی رو به من و راحله گفتمهری ابرویی باال داد و با علم به این کینه ق  

دکتر خرسند همیشه می دونه از چه کسایی استفاده کنه-  

:ابروهای الناز با پوزخند باال رفت و مهری همچنان ادامه داد  

بودو فوق العاده  عالی  همه چی ....بود خالیواقعا اون روز جاتون -  

 

:انداخت و از مهری پرسید چشم بهم نگاهی از گوشه...راحله   

از خوشی تو ابرایی؟...اونجا چی بهت گذشته که از هر لحظه از یادآوریش -  

:مهری لبخندی بر لب نشوند   

باهاش کار کنه ..ادم کیف می کنهکه این  دکتر خرسند انقدر دستاش تند و فرزه -  

 

:بین دندوناش قرار داد ها رو بیسکویتاز یه دونه ..الناز   

؟یی کردی اکاریه ...برای حفظ ابرو ..خدا محض رضای ..یا توام  ...حاال ناظر فنی بودی -  

 

 

:به مهری خندیدیممن به همراه راحله   

معلومه که منم کمک حالش بودم.؟..منو با خودش برد فکر می کنید همین طوری-  

 



 

 
 

 
 

4 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم                پنجم فصل 
 

: ...می خواست لج مهری رو در بیاره ..الناز   

می گرفتی  وروی پیشونیش عرق  ...اهان-  

:ویتای توی دست الناز رو برداشتم که مهری بهش گفتکسخندون منم یکی از بی  

؟بزنی نتو پر م ..تو چرا همیشه  دوست داری-  

 

قشنگ حرف می زنی  خیلی ..اخه-  

با نیش و هم هیچ کدوم از بچه ها نمی دونستن چرا این دو نفر انقدر باهم مشکل دارن و در بیشتر مواقع 

: ..دنزمی حرف کنایه با همدیگر   

همه کارا رو خودش انجام داد...؟اسیدش ننمی ش...بابا.خیل خب -  

:بهش کرد و گفت ای  اشاره.الناز با بیسکویت تو دستش   

که توام یه کارایی کردی  و خوشحالی پس انقدر اسمون و ریسمون نباف...حاال شد....اهان -  

 

:ناراحت از طرز برخورد الناز گفت..مهری   

 تا بیشتر ببیننده باشم ...ترجیح می دادم  ..در ثانی...ه گوشه کارو بچسبمارا زیاد نبود که منم یتعداد بیم-

و واقعا هم چیزای خوبی ازش یاد گرفتم...بدم  انجام  کاری اینکه   

:باال و پایین کردم و گفتسرمو به تایید حرف مهری   

چیزای خوبی میشه ازش یاد گرفت...با مهری موافقم-  

 

ش از موضع ای ذره دون اینکه حتی ب...اما الناز...الناز نگاهی انداخت به...مهری خوشحال از طرفداریم

:کوتاه بیاد گفت  

همه ی اینا رو می دونستم ....از قبل  خودم ..البته من...افرین به هر دوتون-  

:بهش چشم دوختیم..هر سه   

یکم پرس و جو می کردید ... کافی بود خودتونم...مشنید زیاد ...و شتعریف  -  

:زش پرسیدراحله ا  

از کجا؟-  
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:دن یه بیسکویت دیگه گفترکه با خوزدیم  زلمهری و من متعجب بهش   

یه چیزی می گم یه چیزی می ....طرف برای خودش کسیه..نگاه به شوخیا و خودمونی بودناش نکنید-

 شنوید 

از اون ..ه ندارههایی ک مراجعه کننده بیا و بین چه...نهترین جای تهراب ...اون سر شهر ...یه مطب داره

  کله گنده های شهراون معروفاش بگیر تا 

قشنگ تو روت می خنده .....نپرسو  که نگو  یه استاد پدر دراری هم هست ...من شنیدم  اونطور که

یمشروط یتو عمق فاجعه  تتور می ندازبعدم از اون ..  

:مهری خیره بهش گفت  

بهش نمیاد استاد باشه-  

تو این همه اون روز به قول خودت  ... مهری  از تو بعیده ..ولی هستم..باشم به منم نمیاد دندون پزشک-

؟واقعا کهی ز زبونش بیرون بکشی  و بفهمیعنی هیچی نتونستی ا...یا باهاش بودی جراحی  

:پرسید مهری اخمی کرد و  راحله تندی از الناز   

حاال اینا رو از کجا فهمیدی؟-  

بماند-  

دیگه  بگو..د  ..نماند که  می خوام-  

 

:گوشیش رو باال گرفت و با کمی ور رفتن باهاش  گفت ..الناز لبخند به لب   

یه نگاه به اینا بندازید ...اول -  

دست بلند کردم و زودتر از اونا ....بین مهری و راحله نشسته بودیم چون ....گوشیشو به سمتمون گرفت

مقابل سه نفرمون نگهش داشتمگرفتم و  دستش  گوشیش رو از  

:به صندلیش تکیه داد..همینطوری که می خندیدناز ال  

موندیم ماونوقت ما هنوز تو یکیش..چندتا مقاله داده ....یدفقط توروخدا ببین-  

کوتاهی به الناز  نگاه..توسط خرسند  نوشته شده معتبر و علمی  مقاله های خیره به ..با دهانی نیمه باز 

انداختم  رو تو دهنش می ذاشت شکه داشت بیسکویت بعدی  

با لبهایی بسته خندید ..خیره بهم   
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:راحله گفتمن و مهری نگاهی بهم انداختیم که   

؟ا رم در اوردی ینو ته توی ا پیش رفتی  .... هاشم تو  تا اینجا -  

:لبخند رو از لبهاش محو کرد و دستی به روی گوشه های لبش کشید و بی توجه به سوال راحله  گفت  

عالی ...عالیین.....له هاش بندازید اه نگاهی به مقیحتما ....-  

:به الناز پس داد و ازش پرسید ازم گرفت و  راحله گوشی رو  

؟چیکار می کنه ...متعلمی و س   ربا این همه با..پس اینجا تو دانشکده ما-  

:باال داد الناز شونه هاشو  

من نمی دونم دیگه  اینو..حاال برای چی اومده اینجا...البته قبل از ما یه دانشکده دیگه بوده-  

:اویزون کرد و گفت مهری لب و لوچه ای  

سن و سالی هم نداره ها-  

:ه اش گذاشت و گفتقشاراه اشو روی شقیات شگالناز ان  

یه جورایی ..بوده همتک رقمی   های جز رتبه ..اینطوری که من شنیده..خوب کار می کنهکه اینجاش  -

...مخه   

  :رد با نگاهی به جمعمون پرسیدکه از این بحث لذت می براحله 

؟بچه ها به نظرتون زنم داره-  

:سه نفر نگاهی بهم انداختیم  

من که حلقه ای تو دستش ندیدم-  

:الناز زبونشو تو دهنش چرخی داد و گفت  

کنن خیلی از مردا هستن که حلقه دستشون نمی-  

:راحله با پوزخند گفت  

؟که بگه مجرده....؟که چی مثال -  

و  یکی انگشتش چاق میشه..یکی یادش می ره..یکی دست و پا گیرشه...دالیل مختلف داره...نه خوب -

م پی شیطونیهالبته یکی  
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 یجابه  تبارک و تعالی  والبته نماز شکر به درگاه خدواند...من یکی تحسینش می کنم...ولی بارم می گه

که استاد ما نشدمی اوردم   

 

:ه گفتو راحل هر سه نفرمون زدیم زیر خندید  

تو چی مهری؟..من که میگم زن نداره-  

:مهری به عقب تکیه داد  

..به نظر منم نداره.؟.چی بگم-  

:به الناز خیره شدیم  

من که میگم ...زیادی مرموزه...یه خورده که چه عرض کنم...ته توی این یکی رو نتونستم در بیارم-

نیک یا دانشکده با کسی باشه و یا کاری کنه تو کلی...ندیدم تا حاال ...خیلی سرش تو الک خودشه....داره

 که نشون بده در حال شیطنته

نظر تو چیه؟..تو چی گیسو  

 جدی اگاهچهر ه ای که و البته  کج کردم  و با یاد آوری شیطنت های پنهونی  وسرم...خیره به الناز 

:گفتم میشد  

نظری در این باره ندارم...ونم دنمی -  

:دراحله خندون به عقب تکیه دا  

گیر بچه ها..دلم پیشش -  

می خندید و صورتش از شدت خنده  راحله همین طور...برای خندیدن پیدا کرده بودنتاشون بحثی سه 

 ای اگر اهدا کننده...در حالی که من خیره به صورت قرمز شده اش به این فکر می کردم..قرمز شده بود

...ممی تونستم  تمام هزینه ها رو بپرداز چطور ..هم گیر بیارم  

:مهری برای ادامه این بازی گفت...  

گیسو بین تو و ..این رقابت بمونه ...من و الناز که متاهلیم-  

:خندون گفت.. برای تفریحش استفاده کنه راحله که از این موضوع می خواست حسابی   

شه دست می همی...اختی که من ازش سراغ دارمبا شن...البته .....گیسو پاستوریزه تر از این حرفاست-

اییفض..موجودات ذاره روی   
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:که الناز گفت به روشون لبخندی پاشیدم و چیزی نگفتم ....تن جلوی خنده هاشونو بگیرننمی تونس  

دیگه ای تو  یالبته حتما موردای فضای..من که سر از کارش در نیوردم...نه اینکه خرسند فضایی نیست-

مگه نه؟...که چشم گیسو جونو بگیرهمیشه  یافتدانشکده   

 

:که چندان مشخص نبود رنگ به رنگ شدم و گفتمدر حدی   

؟این حرفا رو می زنید  که دارید بوداز ازدواج ن ...جالب تر یبحث-  

:لبخندی زد و گفت  

قصدمون ...نباشه که هیچی همین شوخیا هم ...گیسو جان وسط این همه فشار کاری و خستگی -

چی ..کی بودیم  می کنیم دیگه فراموش یه ساعت..زی می گیم االن یه چی..بابا  جدی  نگیر..شوخیه

 گفتیم 

ناراحتی توی چشمام  به شرایط و  با توجهراحله که خیره شد  ..اخم کرده ام  لحظه ای به صورت..مهری 

 گذاشت روی سینه اشرو هم  شو دستای قفل شده ا...ته های صندلیسو روی در اشخندون ارنج..... 

:فتخیره به سقف گ..سرخوشانه  و    

هم جذابتره ...هم خوشتیپ تره...از همه دکترای کلینیک..قبول کنید -  

 

:تند سرشو باال و پایین کرد..مهری  

نبودی  ...ازمون بیگاری بکشه قراره  اصال انگار نه انگار که مثل دکترای دیگه...همین طور اخالقش-

خوش خنده..خاکی ..ودمونی خ..اصال نفهمیدیم چطوری گذشت...دو روز باهاش تو طرح بودیم..راحله  

:و با ناله گفتند صورت و چشماشو پوش...و دستش هر دکف به کمک  الناز  

  مهریخاکی نشی .. شاکی بودنبپا از این همه خ..باز این شروع کرد ...وای خدایا -

:ازم پرسیداز روی صندلی بلند شدم که راحله   

؟کجا-  

:بسته رو برداشتماخرین بیسکویت مونده توی ..نموندنم و گرسنه   دادم و برای ته بندی نفسمو بیرون  

 گیر بیارممی تونم موجود فضایی خودمو ..برم ببینم  ممن..به مرد رویاهاتون فکر کنیدشما اینجا بشینید و -

 یا نه 
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..:جمع کرد و بلند شد وبیسکویتش.بسته .. جلدی الناز   

..منم بیام..صبر کن -  

:و راحله گفتمهری و راحله هم برخاستن   

سرو کله زدن با دکترام دندون و بازم باز ....بازم مریض--  

*** 

...اومد تو سارا هم از پشت سر مون...با ورود به سالن کلینیک  

 

:ا ذوق و هیجان گفتبکه راحله خیره به گوشیش  نیومده بودهنوز  غیر از ما کس دیگه ای ه ب  

...عکسش عین خودش میادتو گوگل سرچ می زنم و  ایرانیه که این اولین ....کیف کردما  یعنی-  

 

از همه قصدش  ...چرا که می دونستیم   ...خنده ای به روی لب اوردیم از دست کار و کردار راحله همگی

مخصوصا وقتی که متوجه گرفتگی و ناراحتی من شده بود ... شوخی و خندوندن ماست ...ای این کار  

  

ش حلقه زدیم و به صفحه گوشیش ربه دو.برای لحظاتی ...عکسای کشف کرده اش همگی خیره به 

 چشم دوختیم 

اما همین که چندین عکس و مقاله و گفتگو تو خبرگزاری ها ازش  ...اطالعات چندانی موجود نبود

 یبه زیر و روکردن نوشته ها...و در سکوت بود که دقایقی رو بدون حرف شده در برامون جالب اونق....بود

 داخل وب بگذرونیم 

همه تو فکر خرسند هستن جز ..ر کردمبه جمع خودمون یه لحظه به این فکبا نگاهی  سرمو بلند کردم و 

بهم گفته بود چیکاره است خودش منی که خیلی راحت   

ش از شدت خنده دندوناش نمایان همه تالش برای این له صفحات رو زیر و رو می کرد  که الناز جراحله با ع

:گفت شد و   

.....بیفتهپس  که از شدت فضولی ...هاالن .....بگیره یکی اینو -  
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رودی و ای  با دیدن در شیشه یه لحظه  که مهری   سالن پیچید تو جمع دوستانه امون  بلند  ی خنده

:شوک زده گفت... ت باز میشد شکه دا کلینیک  

انقدرم حالل زاده است که  ایرانیه که این اولین ....راحله جمعش کن -  

گوشی زیر به  دستمو  بیفته که زود از دستش بود  زید و نزدیکبین دستاش لر شگوشی...راحله هول کرده

..بردم  و دستاش  

:گفترنگ پریده و خندون  رو به همه امون .. به محض بستن صفحه ..همچنان هول بود که   

  االن همه چی رو می فهمه ...واینیستید اینجا -

دیدن حرکت ناگهانی و عجییمون طرفی بریم که یه لحظه با یه به هر کدوم می خواستیم ..ون وسط ا

چشم  ون بهم..با نگاهی که حاکی از  کنترل خنده اش بود  ایستاد و سرجاش  حمانیر ردکتاه همر

 دوخت

 

بقیه هم کم کم به این ..مسیرمو پیدا کردم و به سمت یونیت خودم رفتمبقیه بالخره من یکی زودتر از  

 موفقیت نائل شدن 

که نگاه خرسند به من ختم همونطور می خندیدن ...شسته بودن نخرسند  الناز و راحله چون پشت به 

 شد

سعی .... ...خبرایی هستکه ..و به طور تابلویی نشون می داد  صورت همه امون پر از خنده بود

کمتر با یادآوریشون خنده  که  م دور کنم تاابی تفاوت باشم و هیجانات خنده دار راحله رو از چشم...کردم

..ام بگیره  

..دادممثال بهش سالم ..دستی به زیر بینیم کشیدم  و با تکون سر   

و سرشو خیلی اروم تکون دادو باز نگاهی به بقیه انداخت  ابروهاش باال رفت  

به دکتر رحمانی  نگاهمکه   که اینطوری بهمون خیره نشه نمی دونستیم  چطوری خودمونو سرگرم کنیم

و رفته بود سر یونیت خودش افتادکه از خرسند جدا شده بود   

حتما از ...رحمانی خودمونه ..همین دکتر ..پیشش گیرهها می فهمیدن موجود فضایی که دلم  اگر بچه

..با خانوما خودمونی نمیشد   اونم بخاطر اینکه زیاد...ی اوردنتعجب شاخ در م  

و البته زیادی محتاط بودن من هم باعث شده بود این دوست ...تا حاالم دیده نشده بود که با کسی باشه

...رای خودم هم در هاله ای از ابهام باقی بمونهب..داشتن  
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انرژی می گرفتم و قدرت ..همین که می دیدمش...خوبی بهش داشتمفوق العاده حس ..قابل انکار نبود

خیلی بهش نزدیک می شدم   که ناخواسته مواقع در بعضی ..حتی...شادی و خنده درونم بیداد می کرد

دست خودم نبود  شونهیچ کدوم و اینا چیزایی بودن که..  می افتادمو به هول وال...تپش قلب می گرفتم..

...برچسب دوست داشتن زده بودم ..در دنیای خودم  و بهشون  

 

دیده  جان هم بینشون ...بالخره اومدنعضی از بچه ها تو جام راحت نشستم که بسرمو چرخوندم  و 

  میشد

..جوابشو دادم..دادبهم سالم  مهربون  با دیدنم همراه لبخندی...  

از فرصت استفاده کرد و پیشم اومدکه  همگی کم کم داشتن آماده میشدن  

برام شرح انجام داده بود رو  االن به تا  و همه کارهایی که شب گذشته تلفنی باهم دیگه حرف زده بودیم

 داده بود

:با گذاشتن دستش روی دسته یونیت خیره بهم گفتم باال سر ..همین که بهم رسید  

 ای  حرفهای امیدوار کننده.....قرار دارم ....رف زده بودمکه درباره اش باهات ح امروز با یکی از اشناهام  -

شیبانامیدوار زیاد که می خوام ازت  اما .. هزد بهم   

 

:ته دلم خالی شد  

یعنی ممکنه که-  

بهتره که از اول امیدوار نباشی که یهو تو ...ی حرف زد عنمیشه قط..تو این جور مسائل ...ولی  ...نه -

 ذوقت بخوره

:ردم و گفتملبهامو بهم فش  

راستش نه  اما..خودم خواستم باهاش تماس بگیرم ...ماره یکی از این اهداکننده ها رو دارمش ببین من-

یاد بهش مطمئن بودمجرات کردم و نه اینکه ز  

 

همچنان در حال جا به جا شده بودن و بعضی از مراجعه کننده ها با راهنمایی مرادی به داخل می بچه ها 

:اومدن  

اتفاقا با همین دوستم که قرار گذاشتم در این مورد هم حرف ...شه به این ادما اطمینان کردگیسو نمی-

دست به اینکارا ..و چه کنم چه کنم  همین طوری  از روی اجبار ..و معتقد بود که  اونم می گفت...زدیم  
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کنه می دونی مم..تازه اگرم بشه اطمینان کرد..به اینجور ادما اطمینان کرد انقدر راحت  نمیشه.آخه .نزنیم

...هر کسی توش یه جوری جوالن می ده....این بازار سیاه تره..از بازار سیاهم...چقدر پیاده ات کنن  

...کمیابه..گروه خونی برادرتم متاسفانه   

 

:گفتبهم ...موقتی دید خیلی نا امید..ره شدمبهش خیبه عقب تکیه دادم و گرفته و ناراحت   

من باهاش تماس می گیرم...شو بده منتو شماره ا....اصال یه کاری ..ل خبیخ-  

:گفتمبا تردید   

یه وقت فراریش ندی؟-  

:ش گرفتخنده ا  

؟چرا باید فراریش بدم-  

موضوع رو از وقتی که ...ف زدم ربا مرتضی حراستش من ...هنوز اسمشو نیوردم میگی نه..چه می دونم-

..بهم ریخته پاک ..فهمیده  

اگر ...همه چی رو یهو از دست بدم..نمی خوام...دیالیز  بیاد مصیبت راضیش کردم برای و یک  به هزار.

تا خودم یه فکری براش بکنم ..بهم بگو ..نمی خوای باهاش تماس بگیری  

 

:گفت.. کوتاهبا تاملی زل زد و ....چشمام  یتو...به ترس..و  لحظه ای بهم  

م و دارم که بتونم کارایی انجام  بدم ر آشنا پیدا کرداونقد...توی این چند سال...منبه ه داون شماره رو ب -

و پیش .از طریقی که من میگم اقدام کنیم..بذار اول ..یتماس نگیر شباها ازت می خوام که تو ...

  خوبه؟..باهاش تماس می گیرم...پیش خودت  میام و ..و راهی نموند  گرفتیمناگر نتیجه .اما...بریم

 

اونم گوشیش رو در اورد  و  تا خواستم شماره ..و گوشیم رو در اوردم گوشه لبم نشستبخند محزونی ل

:هم گفتروی  هر دو دستش کفبا زدن ..خرسند وسط سالن ..رو بهش بدم  

من به بدید  همه حواستونویه لحظه ...بچه ها -  
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:به سمت  خرسند برگردوندیم صورتمونو به همراه جان ..  

می خوام با من همکاری ...وز بیشتر میانقبال هم می اومدن ولی امر..امروز بچه های ترم پایینی میان-

که دارید چیکار می کنید  نباشن و ببین...کنید و بذارید در کنارتون  

 

:سکوت کرد بچه ها  لحظه ای با چرخوندن نگاهش بین  

به ..واستون باشهح...و فقط بذارید مثل ماست  پیشوتن وایستن حوصله نداریم ..م که قایمکی بگیدنبین-

..می زنم همه اتون سر   

ترم پایین تا بخش رادیولوژی  بچه های ...همراه ..برای گرافی دندونای مراجعه کننده ها تون ...باشه ده ش

بذارید و دست سرکار ..طرفتونو  ...نبینم...ام بدید تا کارتونو به نحوه احسنت انج....باید برید...ده بریدکشدان

 به سرش کنید 

مفهوم؟..منم...طرف حسابش ...ه که اونوقت..مکاری نکنهکسی ه..ط می خوام فق  

....همه به لحن شوخ و خندونش می خندیدن  

:صداشو باالتر برد که خرسند و وارد کنهرجان برگشت که شماره   

ن تونم بیارید روی میز میا گوشی...همین االنم ......صدای غر غر و ناله کسی رو هم نمی خوام بشنوم -

ها و بچه های ترم پایینهرسیدگی به مراجعه کننده ..فقط کارتون  ...ساعت 3تا ...بذارید   

 

 من و جان متعجب بهش خیره شدیم

:گفت و  بهم کوبیدمجددا که محکم دوتا دستش  رو    

-ا اینجا باشهیباید گوش..تا دو قیقه دیگه...االهمین ح-  

:ازش پرسید دکتر مالیری خندون  

...روشن یا خاموش -  

::و گفت  ثال چشم غره ای بهش رفتمسند خر  

..خاموشالبته که -  

:می خندید گفت همین طور هدکتر موعدی هم ک  

نمی تونم دوریشو تحمل کنم..من به گوشیم وابسته ام ...دکتر -  
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:رو به همه با جدیت گفتخرسند   

بچه ها رو این .. یه امروز...کارتون باشهبه ..می خوام تمام تمرکزتون...لطفا..جدی گفتممن کامال بچه ها -

...تحمل کنید   

 

:آهی کشیدم و جان گفت  

ازت می گیرمبعدا -  

..از جام بلند شدم... مخاموش کردن گوشی با سرمو تکون دادم و همراه  

دو سه نفری از بچه ها که جلوتر از ........شونو روی میز خرسند می ذاشتنیا یبچه ها یک به یک گوش

..و رفتن.. گذاشتن زروی می شون روها گوشی بودن  من  

میز گذاشته بود  و با  خندون هر دو دستشو لبه های....به سمت میزش که پشتش نشسته بود رفتم

  روی میز  یکی پس از دیگری خیلی اروم و نرم ...خاصی شتاشو  با نظم و هماهنگی گانسر ..خوشی 

...می زد  

نمونده بود دل و دماغی چندانی برای ..جانی با شنیدن حرفا...بهم خیره شدخنده و  با نگاهی پر از انرژی

روی میزش  که  قبل از گذاشتن گوشی فراموش کرده بودهم ک  رو یحتی شوخیای قبل از ورود به کلین..

:گفت  

جایز نیست ...دمق بودن ....سرخوش بین این همه خنده روی  ..عالی  با این هوای...روز هفته  یناول-

 هنرمند 

 

:پلکهامو بسته و باز کردم ... خندونش خیره به  نگاه  

می نکنه ناراحتی ...؟چی شد پس ...دیمی خندیو  یمی گفتچند دقیقه پیش که با دوستات  خوب -

؟؟!!بذاری گوشیتو اینجا خوای   

داد تکونو سرشو به راست و چپ لب پایینشو به دندون گرفت ..برای اذیت کردنم...خیره بهم  

تن صداشم طوری تنظیم می کرد که غیر از من و ...می کرد همیشه بد زمانی رو برای اذیت کردنم پیدا

 خودش کس دیگه ای متوجه حرفامون نشه

 رومو.....نگاهی به گوشیم انداخت  و دوباره بهم خیره شد..خیره بهش گوشیم رو روی میزش گذاشتم

:برم که صدام زد یونیت خودم متازش گرفتم و خواستم به س  

..دکتر پاکزاد-  
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:..فش چرخیدمایستادم و به طر  

و درمانگاه هم مشغولی؟شما ت-  

شونه ای باال دادم و اروم ...رنگ پریده..بهمون چشم دوخته بودن .. ینگرانبا و و راحله بدون پلک زدن  الناز 

:گفتم  

نه-  

 

:نشو به دندون گرفت  و گفتییه تای ابروش باال رفت و باز لب پای  

باشه-  

با لبهای بسته و نگاه ...راحله...که رومو ازش گرفتم...کرد نگاه می و مستقیم بهم  خنده اش گرفته بود

بهم زل زده بود .. خندونش   

که ..کالفه و عصبی رو تابوره نشستم ....صندلیش  چرخید ی خنده اش گرفت و روطولی نکشید که اما 

بچه های ترم پایینی رو .داشتیم .و همگی به دستور خرسند  نیم ساعتی می گذشت...بیمار منم اومد

..تحمل می کردیم   

طوری که ..رو  کرد و بین بچه ها  توی سالن  ...هوس گشت زنی..در یه حرکت انتحاری سند که خر .

...همه سریع خودشونو جمع و جور کردن و تو الک دفاعی فرو رفتن   

باز جای ...مدام حرف می زدن و یا اینکه می خندیدن.یا  ..واقعا رو اعصاب بودن ...یبچه های ترم پایین

برعکس من راحله حسابی سرش ...نبودن  ن یکی فری بیشتر باال سرمشکرش باقی بود که دو سه ن

باهاشون می خندید  ...شلوغ بود و همراه بگو بخند بچه ها  

..به سمت خودشون کشیدن هم در مدت زمان کوتاهی  طوری که خرسند رو  

ا زد و  رو به بچه ها ب شدیگه ای به صورت نقاب ..راحله..به محض رسیدن خرسند به باال سرشون

..شروع به حرف زدن کرد..توضیحاتی مقدماتی   

دستاشو از پشت سر .. م داشت و چیزی ازش پنهون نمونده بودخرسند که گویی پشت سرش هم چش

بهم گره زد و با دقت به عرایض راحله گوش داد..  

 

 دهلطشو از دست می داد و نزدیک بود خنه کم کم داشت تسلراح...نگاهم لحظه ای بهشون ثابت موند

 اش بگیره

خیره شدبه خرسند ...شده و با لبهای بهم فشرده  که بالخره کم اورد   
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: و خرسند بهش گفت...طوری که منم خنده ام گرفت   

می فرمودید-  

:خندون گفت نیو با گونه هایی قرمز و چشما راحله اب دهنشو قورت داد  

تموم شد دکتر...عرایضم -  

:ت و گفتانداخ ایستاده بودن راحله..باال سر  ی که نفر  6-5نگاهی به ...خرسند با ابروهایی باال رفته  

؟...نه؟دیگه  به همه اتون خوش می گذره-  

 

اما من و راحله به زور ..شدن بهش خیره  ...و لرز ناختن با ترسشخرسند رو نمی  چون همه اشون  

:جلوی خنده هامونو  گرفته بودیم که یکی از بچه های  باال سرم با ذوق گفت  

ی وژبریم بخش رادیول-  

:تم  نگاهی بهش انداخ  

ین عکس هستشچندگرفتن  نیاز به ...هشبرای درمان ری..خودتون گفتید -  

:سریع خودمو جمع و جور کردم  و نگاهمو به بیمارم داد که گفت..خرسند روشو برگردوند  

می کنی ؟ جستجومسیر بخش رادیولوژی رو  داری تو دندونا -  

:که با تمسخر گفت رنگ پریده بهش خیره شدم   

هوم؟؟می خوای ؟ن به جات بچه ها رو ببرم؟م...و سرت شلوغه ....اگه خیلی کار داری میخوای -  

 

یهو رنگ عوض خرسندم که ...و الناز امروز تو مود خنده بودن و نمی تونستن جلوی خودشونو بگیرنراحله 

:کرده بود   

می برمشون..بشهماالن کارم اینجا تموم ..نه دکتر نه-  

 

  ؟یه وقت خسته نشی .....محبت می کنی ...واقعا -

دل به کار دادم تا زودتر بچه ها رو به بخش رایولوژی ببرم.سرمو پایین انداختم و ....با صورتی گلگون شده  
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*** 

 

 ور نخودشو ...حوصلگی بی با ساعت های عقربه که انگار ...شه می کند واقعا زمان گذر وقتها عضیب

خوان که جون به سرت کنن کشونن و می می ساعت تن روی...  

روزهایی بدون گذر زمان ...وجودمو احاطه می کنه....این حس مدام .روزهایی که می خوام کلینیک برم...

روزهایی که منتظر وقوع یک حادثه ی غیر منتظره هستم .... روزهایی بدون امید ..  . 

 

می  ...یی نشدنیم  ها امید ها و ارزوتوشون به دنبال ...از میون پس کوچه هایی که گاهی... قدم زنان

قدم بر می دارم دانشکده به سمت .....گردم   

که این  و شکست هایی ه این نا امیدی ها در میان انبو....بر این بوده کهدر هر صورت تالش 

...سرد و یخی نباشم....هم کم نبوده  تعدادشون ..روزها  

....خوب نگاه می کنم...هوای پاییزی که حال و هوای تازه ای دارهبه این ...به دو رو برم نگاهی می ندازم  

و از طرف دیگه صدای بادای خنکی  که دسته دسته برگ های رنگا رنگ رو حرکت می ده  ...از یه طرف

...حس و حال تازه ای به آدم می ده ریزش برگها یه   

برای لحظاتی از ...س کوچه ها توی این کوچه ها و پ..هات حسی که می تونی تو تنهایی و قدم زدن

به دست فراموشی بسپری همه چیز روو  یمتواری بش ...تمشکالت  

دریایی از ارامش رو ..ونش خشکه صدای خش  یبه برگهای..به صدای قدمهات..و فقط گوش بسپری...... 

...سرازیر می کنن قلب و روحت به   

.. رو میارنو به چیزهای متفاوتی کاراهای مختلفی انجام می دن ...خیلی ها برای رسیدن به آرامش   

هم برای خالی کردن خودش دیگه یکی ..گیر میارهبرای خودش خلوت  کنجیه ...ارامش داشتن یکی برای 

فر قابل اعتماد  در و دل می کنه با یه ن   

و  در این هوای سرد ...اولین ساعات روز  این  تویاونم ..ی پاییزی من فقط با قدم زدن در این کوچه ها اما 

...امید و ارامش رو به خودم هدیه می دم..  سوزناک   

 

... منتظر یه اتفاق خوب بودم...یک هفته از حرفایی که جان بهم زده بود می گذشت و در تمام این مدت ..

....صه داره به سر میاداین غم و غ..خبری که بهم بگه..یه خبر خوشحال کننده  
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بیرون می کشم و بهشون نگاهی می  دستهایی که از شدت سرما توی جیب کاپشنم فرو برده بودم رو 

....پوست دستم خشک و قرمز بشه...سردی هوا  باعث شده...ندازم  

پوست حساسی دارم..به یاد حرف دکتر خرسند می افتم که بهم می گفت  

با دست راستم پشت دست چپم رو نوازش می کنم و  اخمی از ...عادت به دستکش دست کردن  ندارم

....روی پیشونیم می نشونم  ....رو بهم زده بود  پای تلفن حرفهای دیشب منصور که   

 

اومدن هر نوع تهدیدی که بلد بود و سعیده بهش یاد داده بود رو به کار گرفته بود تا منو وادار به کوتاه 

...تقدیم خودش و زنش کنمدو دستی خونه رو .. تا به خواسته   دلش  تن بدم و ...بکنه  

 

کمی به فکر ما هم  بود و من می تونستم به  اگه یه  آه می کشم و با خودم فکر می کنم چی میشد

زیر بار  براش  بگم که کم کم داشتن برادر بزرگتر بهش تکیه کنم  و  از مشکالتییه عنوان 

...کردنخم می کمرم رو ..سنگینیشون  

و با نگاهی به کوچه ها  می فهمم که ...به جلو پرت می کنم... سنگ مقابل پاهام رو با نوک نیم بوت ها 

همه ی ..به دور از همهمه  ...رو ارامش...برای دقایقی ..و درندشت  هنوزم میشه توی این شهر بزرگ

...پیدا کرد...ادمهاش   

می رسوننبه اشفتگی و استیصال  ...از ارامش و فارغ میکنن ..با حرفاشون ....رو   آدمهایی که ذهنت  

 

 هر قدرم اگر ..همونایی که بهم گفتن.....اینو خیلی ها برام مطمئن کردن...کار چندانی ازم ساخته نیست

مقاومت کنم  که   

رو   ...ه کوچیکم رو با دستکول......هستمبالخره قانون حق رو به منصور می ده و من مجبور به پذیریش 

...به جلو هول می دم و کتابچه ای که  چند روز پیش از  کتابفروشی خریده بودم  رو در میارم  

...نمی دونم....اونم برای دفاع از خودم و مرتضی  در برابر منصور ..چیزی از قانون   

 جان  باید  زودتر از اینا باهام تماس می گرفت

...آرامش ذهنی ندارم ...نه است و لحظه ای درگیر مرتضی ذهنم لحظه ای درگیر خو  

 دست آزادم..و قبل از ورود  مقابل سر در دانشکده می ایستم .......از دست جان  بر نیومده  حتما کاری

...بند کیفم رو لمس می کنه...  
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...نمی دونم چرا امروز پاهام میل به رفتن ندارن...محوطه سبز دانشکده است..نگاهم به   

می دونم که ... و مشغول بشم  حتی اگر برم ....نمی تونم...دل نگرانم...به شدت..دست خودم نیست

بدم و تمرکز داشته باشم ...مثل همیشه نمی تونم تمام فکرم رو به کار و مراجعه کننده ها...  

..کی می خواد  جواب دکتر صدیقی  رو بده؟... نرم ..ولی اگرم   

به ... حواسم سرجاش نیست ...م می کشم و نگاهی به  دو طرفم می ندازم زبونم رو به روی لب پایین

مبی درنگ بر می گردون..و ر زده  سرموحشت ...راه می افتم که با صدای بلند منصور   

پای چپشو  ...نگه داشته در ماشینو باز  در حالیکه ...پارک کرده دم در  دانشکده به ...نزدیک ماشینشو 

با ..و  میکشه روی در و دست دیگه اش روی فرمون قرار می ده و بدنشو باال  ه دستشی می ذاره و بیرون 

میشه کینه بهم خیره   

درو محکم بهم می کوبه و به سمتم میادو ..زل می زنم که پیاده میشه...رنگ پریده بهش   

 

:می پرسه که با صدای بلندی ازم..هنوز بهم نرسیده...به سمتش می چرخم....البته هراسون...کامل   

کجاست؟-  

:پلکهامو روی هم می ذارم و باز می کنم و میگم..نگران   

آبرو ریزی نکن ..جلوی دانشکده ..اینجا..اروم تر -  

 

:فریاد می زنه  

کجا قایمش ..نیست که نیست ...کجا قایمش کردی ؟تموم خونه رو زیر و رو کردم...به من چه..به جهنم -

؟؟؟آره؟؟؟..پیش خودته حتما ....دختره احمق ؟؟؟...کردی   

بر می گردم و به سمت ...دست از سرم برداره..تا  با رفتن به داخل  دانشکده..قدمی به عقب می رم 

..نگهبانی پا تند می کنم   

به  عقب ..سر  دست می ندازه روی کوله ام  و منو به سمت خودش ..از پشت... اما زهی خیال باطل 

 می کشونه 
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پایین کشیده میشه بند از روی شونه ام به  

به ..اونقدر اینکارو با خشونت انجام می ده که کتف و بازوم از فشار ناشی از کشیده شدن بند کوله  

تا به  راحتی کوله ام  رو تصاحب ...دستمو رها کنم ....سوزش می افته و مجبور میشم برای کاهش  درد 

...کنه  

 

طوری که سر زیپ از جاش ...ب کوله رو می کشهزی...دست خودش نیست ...با چهره اشفته و عصبی که

هکنده می ش  

خارج از کنترل و وحشیانه است که هر کی ..اونقدر این عملش..شروع به جستجوی داخل کوله  می کنه 

...شوک زده بهش چشم می دوزه ....از کنارش عبور می کنه  

اما بی ...کوتاهی بر می دادم قدم...به سمتش ... ترسیده و خجالت زده. ..برای جمع کردن این آبرو ریزی 

داد ...منصور رو تبدیل به یه ادم آهنی بی احساس کرده  که چیزی سرش نمیشه ..سعیده ....فایده است

:می زنه  

سر جات وایستا-  

بیرون می ... هر چه که به دستش می رسه..دلم هری پایین می ریزه  و سرجام ترسیده می ایستم 

.......ریزه  

رنگ به روم .....و بهمون خیره میشه بیرون میاد ..از اتاقک  نگهبانیش ..ده دانشک دم درنگهبان 

نگاهم می کنه .. سته و نش توی ماشین با آرامشسعیده ....نمونده  

دست می ندازم گوشه ای از کیف و می ......از چنگش در بیارم  و می خوام کیف...طاقتم تموم میشه

 خوام که رهاش کنه 

می جزوه ها و کیف پولم روی زمین ..ه و باز کیفو به سمت خودش می کشهولی زور منصور خیلی بیشتر 

پرت می شن سمتی  به  موهر کد ...وسایل دیگه امم..نافت  

ا یه حرکت بیرون می کشه و به سمت که نمی دونه ب...ه روشالی که هدیه پدرم..ین هنرنمایش برای اخر

 کجاست می ندازه 

... که بالخره دستش به سند می رسه میشن و لبهام خشک و سفید  می زنه اشک تو چشمام حلقه   

بازش می کنه و نگاهی به داخلش می ندازه  و همین که از اصل بودن سند .........ش میاره در...از تو کیف

...جلوی پاهام پرت می کنه  ...کیف رو با زیپ خراب کرده ....کنه   اطمینان حاصل می  

 

منتها اگر تا ...جیگر بذارم رگیری ایجاد کنم  و فقط دندون رود..ده نباید کشلوی داناینو خوب می دونم که ج

برام دردسر درست نشده باشه..االنشم  
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:و  با هشدار و اخطار می گهنگاه می کنه بهم ....با سندی که تو دستشه ...   

به اون خونه که چی ؟..عین زالو چسبیدی -  

 

....بهش چشم می دوزم ... رنگی به روم نمونده  به خاطر این ابرو ریزی قرمز شدن وچشمهام   

 

:می گهوارش دیوانه  ..تکه با همون حال....هیچی  از خشمش کم نشده   

دفعه ..دختره نفهم؟؟..فهمیدی...از اون خونه در میای ...هر وقتم که بهت گفتم...دیگه دو رو برم نبینمت -

می افته این اتفاق وسط دانشگاهتون..دفعه بعد...بهت رحم نمی کنم .. ی بعدی  

توی یه رقابت کامال ..ی برافراشته به طرف ماشینش می ره که انگار توی میدون جنگ چنان با غرور و  سر

 ...و بیشتر از این لذت می بره که جلوی دانشکده ...سر رقیبش رو به زمین زده و پیروز میدونه ..عادالنه

و نشون داده که من در برابرش هیچی نیستم کوچیکم کرده   

 

ا به جا میشه و به محض نشستن منصور پشت فرمون  روشو به رو صندلی ج...سعیده از خوشحالی 

...منصور سندو به دستش می ده   و بی وقفه به راه می افته..طرفش می گیره   

طور خاصی بهم  نگاه می کنن ....در حین عبور  و وارد شدن به دانشکده ...بعضی از بچه های ترم پایین   

پیش قدم شده بود...زی برای این ابرو ری..منصور به تحریک سعیده  

تا  وسایل افتاده ...قورت می دم  و  زود خم میشم ...بغضم رو به جون کندی ...تحمل نگاهها  رو ندارم

....شده روی زمین رو جمع می کنم  

و بی ..بلند می شم..افتادن  رکمی دور ت..چندتا از وسایلم...م به سختی جلوی ریزش اشکام رو گرفت

...وارد دانشکده میشن ی کندتوجه به بچه هایی که هنوز نگاهم می کنن و با قدمهای  

پر از گل و ...توی اب  افتاده و سر دیگه اش .. نیمی از شالم....وسایل کنار جوی اب می رم...به سمت

...الی شده  

جلوی دانشکده ..محال بود با این وضع رقت انگیز ...اگراین شال هدیه پدرم نبود ...کیفم رو رها می کنم

برش دارم  ...لجن از توی اون جوی پر از اب و ...  

ی چشمام که یه جفت کفش جلو...می ندازم  نگاهی به دستای گلی و خیس شدم.....با برداشتن شال 

...میشن  ظاهر   
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...سوت میکشه .اره به یکب..تحقیرتوهین و ز ااین حجم ..مغزم از شدت ..می شناسمخوب کفشا رو   

به ارومی با سری که رو به پایینه ..با  رنگ  و روی پریده خیره به کفشا .... وجودم پر از خشم و کینه شده 

در برابر ش بلند میشم  و مقابلش می ایستم ..روی پاهام..درد این ابرو ریزی ..با ..  

 

 

و توی چشماش ر خودمتصویر کافیه سرم رو بلند کنم و که فقط ..اونقدر کم..خیلی کمه ..فاصله بینمون 

 ببینم 

کتابچه ای که از قبل برای خوندن در اورده بودم رو به ...به کفشاش  ..بعد از چند ثانیه خیره شدن ..... 

:سمتم می گیره و میگه  

.این به دردت نمی خوره-  

:نگاهش ارومه...باال می گیرمسرمو ...با خجالت  

این اصال به دردت نمی خوره ..چیزا هستی  ارث بری و این..مربوط به  وراثتبه دنبال قوانین ...اگه-  

 

لرزش محسوس چونه ام رو با قرار دادن لب ...نگاه خرسنده که نمی تونم بفهمش...تلخ تر از این ابرو ریزی

:نادیده می گیرم و نگاهمو دوباره  به پایین می دوزم ....دندونام ما بین پایینم   

 

باید  کتابهایی  که مربوط به  قانون مدنی و آیین .....خیلی  اشتباهه..در این زمینه   ...این کتابانتخاب -

انتخابت باشه...هستندادرسی   

سعیده به هدفش رسید و ابروم رو جلوی ..چی میگهکه نمی فهمم  سنگین گلوم آزارم می ده و بغضم 

...برده...دانشکده  

می دونم که متوجه همه ی اینا هست  میشن ونمایان اشکای جمع شده توی چشمام بیش از پیش  

بشم  این اتفاقات  مانع نمی تونم  من  و....  

دست بلند می کنم و کتابچه رو ....خیره به دستش...با درموندگی برای تموم کردن این موقعیت  کشنده 

....براش  سر هم کنم..نمی دونم چه توجیه ای برای این ابرو ریزی..از دستش می گیرم  
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یکسره همین فرمان رو که مغزم ...گزینه در این لحظات باشه ..بهترین ..کردن از جلوی چشماش شاید فرار

و زیر بینیم می کشم و با یه  ها به پشت لب....پشت دستم  رو ...صادر می کنه که توی یه لحظه برام 

بهش پشت می کنم و به .. در کسری از ثانیه ... ببخشیدی که معلوم نیست برای چی بهش گفتم 

می افتم  سمت کلینیک راه  

 

*** 

روپوشم رو به تن می کنم و دگمه ها رو با استرس و بی ..و حالتی عصبی رو به کمدم با دستهایی لرزون

....می بندم... یقرار  

کاری  شل می شن و نمی تونم...مرتب ...امدست..عمق این ناراحتی به حدیه که برای بستن آخرین دگمه

.... هنوز چشمام پر از اشک هستن ...بکنم  

 

:و با دیدنم میگه  میشهدر همین لحظه  مهری  با روی باز و خندون وارد اتاق    

دختر ؟؟ آخه  چه وقته اومدنه....فکر کردم امروز خبری ازت نمیشه-  

 

.....:مهمچنان با آخرین دگمه درگیر کرد  و خودم رو...پشتم بهشه  

دیر از خواب بیدار شدم-  

 

همون چهره خندون  گوشیش رو از تو کیفش در میاره  و داخل  چرا که با..اصال متوجه آشفتگیم نیست 

:کمدش می ذاره و میگه  

..تو سالن   ...بیا ...تا دیر نشده بدو-  

:؟کنترل اعصابم رو از دست دادم..یعنی تا این حد..؟؟؟چرا این دگمه لعنتی بسته نمیشه  

چه خبره مگه ؟-  
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:به سمت در می ره  

می فهمی  ...تو زود بیا-  

...دستام از حرکت باز می ایستن و دگمه از بین انگشتام به پایین می افته..به موقعش از اتاقبا خروج   

یر چشمم رو با پشت انگشت دست بلند می کنم و نم ز..کندمش ..خیره به دگمه ای که با ور رفتن زیاد

...می گیرم  اشاره   

رمم میایادرو به  ...نگاه خرسندهر لحظه کار منصور و ...چونه ام می لرزه  

ب یدگمه افتاده شده روی زمین رو  بر می دارم  و توی ج ..در کمدم رو می بندم...بینیم رو باال می کشم

...م می ندازمشروپو  

هنمو رو می بلعم اب د.. می کشمموهام  و روی مقنعه  دستی به...م توی اینه می  ندازمنگاهی به خود

 و از اتاق بیرون می زنم

 

خنده رو لب همه است ..اصلی می رنبه سمت سالن ..با عجله یی که تو راهرو هستن بچه هااز بعضی 

به گوش می رسه....و صدای خنده هاشون   

اطالعیه خاصی روش نیست ....ی ندازممبا همین حال  داغون نگاهی به برد   

سند از اتاق  دکتر صدیقی شه که خرک می ی طول تعللم جلوی برد زیاد...روم نمیشه وارد کلینیک بشم 

نگاهم رو زود پایین می ندازم و به سمت کلینیک راه می افتم ..در میاد  

 

 

...که با هر گامم به این طرف و اونطرف می پره..م می شمراه متوجه بند باز نیم بوت ..همیان  

...ید یه کاریش بکنم اما با....بیشتر حالم بد میشه...از هر قدمی که بیشتر بهم نزدیک میشه ...لرز گرفتم  

 

نیم بوت رو کامل باز ..بند ...خم میشم و روی پاهام میشینم و پای راستم رو جلو تر میارم ..می ایستم 

 می کنم و دوباره می بندمش 

 

...پلکهامو روی هم می ذارم ...ش که نزدیکتر میشهها صدای قدم  
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رو هم  ونحتی دور شدنش..می شنومرو  هشو  که از کنارم می گذراما صدای قدمها...چشم بسته ام 

..می فهمم و چشمامو باز می کنم  

می بندم و بلند میشم که با صدای رو هول هولکی  بند..و داره به طرف کلینیک می رهازم دور شده .

:جه میشمموا ...از پشت سر ت و مردنه ای مخز  

 

 

؟!!خانم پاکزاد-  

:خیره میشم و لب می زنم....مده که از حراست دانشکده او...رنگ پریده به آقای مال حسینی    

بله-  

؟؟؟امکانش هست تشریف بیارید...یه چند دقیقه می خواستیم وققتون رو بگیرم-  

نشونم می ده...که باید باهاش همراهی کنم رو  رو  کنار می ره و با دستش  مسیری  

 

..:می گمقورت می دم ته مونده بزاق دهنم رو   

چیزی شده؟-  

شما تشریف بیارید-  

به راه می  و دست چپم رو توی جیب روپوشم فرو می برم و مشتش می کنم ...خبرها بهشون رسیده 

 افتم

 

 

  

هنوز بهم ..ره و اخم خیره شدم نزدیک به میز منشی نشسته ام و به کفشام با دله... توی اتاق منشی

نگفتن و دارم از استرس پس می افتم ی ز چی  

:مالحسینی  بیرون میاد و بهم می گه..بالخره بعد از کلی انتظار کشیدن   

بفرمایید داخل  خانم پاکزاد-  

دستی به مقنعه و موهام می کشم و می خوام به .....به کندی و با تا مل از روی صندلی بلند میشم

 سمت اتاق برم که خرسند با چهره ای خندون وارد می شه



 

 
 

 
 

11 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          پنجم      فصل   
 

ده و حسابی باهاش احوال خرسند بهش دست می ...رفش می ره به طنشانه احترام مالحسینی  به 

عرق روی پیشونیم رو با  دستمال کاغذی مچاله شده  توی کف دستم می گیرم...پرسی می کنه  

نی  نزدیک می یخرسند با خنده سرشو به گوش مالحس..مالحسینی  حسابی خرسند رو تحویل گرفته 

دوستانه ..ر  و به همین منظو..نی  میشهیمالحس می گه که باعث خندهدم گوشش کنه و چیزی 

...می گهدستشو روی شونه خرسند می زنه و   

اذیت نکن دکتر -  

:خرسند می خنده و ازش می پرسه  

اصال دیده نمیشید..عین این سازمان مخوفا شدید...هستن؟-  

 

:غش غش می خنده و می گه...نی یمالحس  

-خلوته وناتفاقا امروز سرش-  

بهشون برسونم و  احترامم رو  شادی و مراتب ..بزنم  شونیه سری به..پس الزم شد ..چه خوب  ...ها  -  

اما یهو ..باز کرد  براش  به طرف در رفت و  در اتاق رو...از شیطنت های خرسند...نی  خنده به لبیمالحس

منتظر بمونم باید که همچنان  سری برگردوند و بهم گفت.. هاج واج سرجام ایستاده بودم با دیدن من که    

 

که باالخره بعد از یک ...ینی آزارم می دهصدای خنده های مالحس..قایقی از رفتنشون به داخل می گذره د

...بیرون اومدن...مالحسینی   به همراه خرسند ..ربع  

:مالحسینی رو بهش گفت  

..خوشحال میشیم ...همیشه این وار بیایید دکتر-  

 

مورددارماز اون حتما ..می کننملت فکر ..همیشه بیام که .......مهندس  استغفرهللا-  

رو بهم خیلی بی تفاوت نفسمو لرزون بیرون دادم و از روی صندلی بلند شدم که ...مالحسینی باز خندید 

:گفت  

پاکزاد دکتر  خانم..شما می تونید برید-  

سند به دور از چشم که خر میشم با لبهایی نیمه باز اول به مالحسینی و سپس به خرسند خیره 

که وقت تلف نکنم و بیرون  می فهمونه با چشم و ابرو بهم .....منشیه مالحسینی که در حال حرف زدن با 

 برم  
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.می رم و بیرون می دم تکون  یسر.  

قدمهایی شل و نگران حرکت می کنم  و  با.... الحسینیههنوز خرسند پیش م چند دقیقه ای گذشته و 

اش  پیدا میشهکه سر و کله  ندازم هراز چند گاهی بر می گردم  و به پشت سرم نگاهی می   

گام بر می دارهو تند تر از من  با قدمهای محکم    

و صداش می زنه  ..میاد تا بهم برسه که یهو مالحسینی از پشت سر خرسند بیرون  می ایستم سر جام   

خودش با و همزمان ...برم و به پشت سرم هم نگاه نندازم ...می گه خرسند  لبهاشو بی صدا تکون داد و 

:می چرخه  مالحسینی  و به طرف سته می ایچهره ای خندون   

بفرمایید ...دکتر شیرینی هیچی نخوردید-  

 

: می داره که مالحسینی ازش می پرسه بر  های توی  بشقاب رو از شیرینی یه دونه  خرسند   

؟دکتر خدمت برسم مطبتون راستی برای این دندون که پدرمو در اورده کی  -  

:تکه ای از شیرنی رو می خوره و بهش می گه  

در خدمتتون هستم  بنده..تشریف بیارید هر وقت که شما -  

خودشم یکی از شیرینا رو می خوره ... مالحسینی لبخندی می زنه و همراه خرسند  

 

چی شده  که  مدون م و نمیحسابی عرق کرد...می پیچم انتهای راهرو به سمت چپ   

ام قفسه سینه  می تپه و  قلبم دیوانه وار...آروم و آهسته میاد هم  که خرسند هستم نزدیکای کلینیک 

رهرو به  درد میا  

 

نرسیده بهم درش ...گوشیش زنگ خورد ......می بودم کلی گذشته  تو کلینیک حاضر که باید زمانی از 

بهم که ...لب و لوچه ای آویزون کرد و با اخم بهش چشم دوخت ..خیره به صفحه گوشی...اورد 

...بگم ایستادم و خواستم چیزی ..رسید  

جلوتر از من با یه  ....و بدون لحظه ای درنگ ....جیب روپوش سر داد رد تماس زد و گوشیش رو تو  اما 

متحیر بهشون  ...دست در شیشه ای رو  باز کرد و رفت تو که یهو با جیغ و سوت  و دست زدن بچه ها

  ایستاد سرجاش  چند قدم جلوتر از من..همونطور دست به در 
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ودن  منم متعجب کرده بودایی که بعضیا تو دستشون گرفته بچهره خندون بچه ها  و  بادکنک  

ریخته میشد   و همه با ذوق بهش می خندیدن  که با هماهنگی  و سر خرسند از باال در ر..کاغذای رنگی 

:یک صدا گفتن..دکتر مالیری    

ولی زمینی شدنتون مبارک ..خیلی مهدکودکیه-  

 بچه ها از ته دل خندیدن

تکون داد شوند و سرشو  به شیطنت هاشون لبخند دلنشینی به روی لبهاش ن..خیره به بچه ها  

:عقب روند   و گفتبه  در  رو رها کرد  و دستی به موهاش کشید و همه اشونو   

شما ها از کجا می دونستید؟-  

:تدا هم از دانشجوهای شیطون دانشکده محسوب میشد گفتمالیری که از همون اب  

البته هیچ کدوممون ..دکتر  موش نمی کنیمهر گز فرا رو  ما پیر شدن استادمون....طبق قانون طبیعت -

 افتخار شاگردیتون رو نداشتیم

 

..به شوخیش بی غل و غش خندیدو به میزی که براش چیده بودن نزدیک شد..  

یه ش توی به همراه دانشجویا رسند که روش عکس خ....وسط میز قرار داشت. ..  کیک نسبتا بزرگی

..دیگه چاپ شده بود دانشکده   

:و موعدی گفتکه به اون سمت میز بره که یه...بچه ها مسیری رو براش باز کردن   

کامال سکرته ...روی کیک نذاشتیم ...سنتونم برای حفظ ابرو ...التون راحتیخ-  

 

...بچه ها می خندیدن و باعث میشدن که خرسندم بخنده  

راحله  اون وسط سریع چاقویی که آماده کرده بود رو برداشت و ...اال من  ...همه از تولدش خبر داشتن

:گفت  

....ما به فکر شکم خودمونیم...است اینا همه اش بهانه ...دکتر -  

 

چاقو رو به سمتش گرفت   

شون  ایستادم ..به بچه ها نزدیک شدم  و در کنار  
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:چاقو گفت ی بان صورتی  دستهوچاقو رو ازش گرفت و  خیره به ر..خرسند   

..بستید  به عشق خودتونم صورتی ...نه استاینا همه اش بها ....بله-  

:به زور گفت..از شدت خنده نمی تونست حرف بزنه  راحله که  

من بی گناهم دکتر ......صاحب مغازه گفت فقط همین رنگو داره-  

:مالیری  روی میز ضرب اومد و گفت  

کیک و ببر..ببر ببر -  

... 

...خرسند از دکترای کلینیکه..انگار نه انگار ..هر کیم بود از کار و کردار بچه ها به خنده می افتاد  

:و خنده گفتبا شوخی ..رحمانی   

ترجیحا هم بلند ..اول آروز کن..نبر دکتر -  

 ...حال مساعدی نداشتم و نمی تونستم  با خوشحالی بچه ها..بلند بلند می خندیدن ..بچه ها 

بود که  چی به بچه های حراست گفتهفقط نگاهم به خرسند بود که نمی دونستم ...خوشحال باشم 

:اینطور راحت ولم کرده بودن  

دلتون بسوزه ...آرزو مال خودمه..ترجیحا فضول نباشید-  

برشی به روی  کیک زد که سوت و دست ...و با لبخند ..چاقو رو تو دستاش جا به جا کرد ...لبخند به لب 

 زدن بچه ها به همراه داشت

:تگوشیش رو در اورد گف..رحمانی... رنمی خواستن برای تقسیم کیک جلو ب در این میون که خانوما  

....خراب نکنید کیکو ...پیرم در اومد تا این جشنو بگیرم...عجله داریمها چقدر شما ..نه نه صبرکنید -  

...ای بابا..عکس ننداختیم هنوز   

بهش خندیدن  و عقب رفتنهمه ..  

میز پشت سرش  د رو از روی امونو پ..که با موافقت خرسند  ه بود همه چیزو از قبل آماده کرد..رحمانی 

:شیش رو روش قرار داد و رو به خرسند گفتبرداشت و گو  

...یه جوری بندازید که همه توش بیفتیم...دست خودتونو می بوسه دکتر -  
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:گفتد رو ازش گرفت و انو پوخرسند م  

به اشتراکش بذارید ا یا جای دیگه تنستو ای..تون  وای بحال-  

و وسط بچه ها ایستاد ون داد و برگشت خرسند خندون سرشو تک..نیش همه بچه ها تا بنا گوش در رفت 

:باال گرفت و گفت د رو امونو پ  

نجات بده ....ظالم این قوم  خدایا منو از شر -  

بلند شروع به اعالم اعداد کردن.. همه از ته دل می خندیدن  که با ظاهر شدن اعداد   

سعی کردم ..ظاهر با تالش هاما ب...نزدیک بود اشکم در بیاد.راحله خندون دستشو روی شونه ام گذاشت

لبخند بزنم ...با نفسی که باال نمی اومد   

عکس گرفته شد  و بار دیگه همه برای تولدش دست ....توسط همگی ...یک  عدد  با گفتن همزمان 

...زدن  
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سعی کردم ..اما به ظاهر با تالش...نزدیک بود اشکم در بیاد.راحله خندون دستشو روی شونه ام گذاشت

لبخند بزنم ...با نفسی که باال نمی اومد   

عکس گرفته شد  و بار دیگه همه برای تولدش دست ....توسط همگی ...با گفتن همزمان عدد  یک  

...زدن  

 

 ...با  لبخندی تلخ..به  اتفاقات چند دقیقه قبل و حتی قبل تر از اون.. خیره به خنده های خرسند و بچه ها 

......قدمی  به عقب رفتم  ون رو گرفتم و ازش  

دن  و می خواستن هر چه زودتر برای خوردن کیک پیش قدم بچه ها تو حال و هوای دیگه ای سیر می کر. 

..ازشون فاصله می گرفتمهم من ...به همون اندازه.و همونطور که به سمت میز می رفتن ...بشن   

  

به طرف  در رفتم ...کشیدم و بغض کرده دستی به روی لبها و گونه ام ....حواسش به من نبود کسی   

می  یداخل کلینیک سرکبه  حال بحث و گفتگو بودن و گاهی هم بچه ها در  از  بعضی...داخل  راهرو 

قبل از  ....و نمی فهمیدمشون...دیگه قرار داشتم  یمن بودم که توی یه دنیای فقط اینانگاری ...کشیدن

...م چرخیددستم رو روی در شیشه ای گذاشتم و سرم رو  ...خروج   

و هر کسی مزه ای می پروند .... کرده بودنبچه ها شاد و خندون کیک رو تقسیم   

پشتی کلینیک راه افتادم ی توی جیب روپوشم فرو بردم و به طرف محوطهدست چپم رو ..غمگین و گرفته  

 

..پیدا کنهبرای خونه مشتری ..  یحکمهر قبل از  ... سند حاال دست منصور بود و  می تونست راحت  

 

به نظر ...بدی نبود و  گزینهفروش خونه شاید .. مرتضی احتیاج به کلیه داشت که  هم ی شرایط این  در

می اومد حل خوبی راه هم   

که  بعد از این  چه بالیی قراره   ...و این واهمه رو در من ایجاد کردتنم به لرز افتاد ..وزش بادی سرد با 

حتما خدا تومن ...قیمت کلیه  اونم با توجه به گروه خونی مرتضی ...باید کجا می رفتیم ؟..؟ ...سرمون بیاد

...بود  

 بهرو  نگاهیبا ..چندبار باهاش تماس گرفته بودم و بی جواب مونده بودم ..از جان هم خبری نشده بود

اهدا کننده تماس گرفتم ..شماره...گوشیم رو در اوردم  و با ..پایین   
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که با صدایی .... چشم دوخته بود و به منظره رو به روم  قرار داشت  روپوشم جیب  توی هنوز  دست چپم

 بم و البته کم جونی پاسخ داد

:..باید می رفتم سراصل  مطلب یکراست   

بفرمایید؟-  

:گفتم... با صدایی صاف کرده و سالمی کوتاه ..  

برای آگهیتون تماس گرفتم...من -  

:لحظه ای سکوت کرد و یه دفعه  پرسید  

کدوم آگهی ؟-  

:نفسمو سرد بیرون دادم  

کلیه-  

اشتباه گرفتید-  

در این جور مواقع باید اطمینان ...ا به جا کردمم جادست بین و گوشی رو   کشیدمدستم رو از جیبم بیرون 

:جلب می کردم  نه ای به گو طرف مقابلم رو  

تا من بیام که با هم حرف بزنیم ادرس بدید  ....و سختتونه اگر نمی تونید پای تلفن حرف بزنید -  

:با تردید ازم پرسید  

سر همون کوچه ای که آگهی رو خوندید؟ ...می تونید  بیایید 6امروز  ساعت -  

:جوابشو دادم ...کشیده  با چهره سخت و در هم  

....بله می تونم-  

شما خانم؟-  

:کشیدمزبونم رو به روی لبهام   

پاکزاد هستم و شما؟-  

پیداتون می کنم  -  

صبر اما دیگه ...نمی دونستم می خوام چیکار کنم...گوشی رو با حرص  پایین اورد م ...تماس رو قطع کرد

با این کار ...بشه...بشههر چی که می خواد ...بذار ..مرتب با خودم می گفتم و .. و تحملم تموم شده بود 

...دیگه  دست روی دست نذارمکه ...تصمیم گرفته بودم...امروز منصور   
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ینم از امروز و بی ا..جای انگشتای منصور روی صورتماون از دیدن ..جلوی خرسندم خیلی بد شده بود

 ابرویی که منصور راه انداخته بود 

دی نگذشته بود که با صدای راحله که از زمان زیا...چشمامو بستم و دستمو روی پیشونیم گذاشتم 

:پشت سر  صدام می زد  چشمامو باز کردم  

 

......کیکو تموم کردن....این قوم مغول  کجایی که -  

 لبخند..بهم خیره شد  ...خندون  با تکه کیکی  که  سهم غارتش از کیک تولد خرسند بود...رومو برگردوندم

:از پله ها باال رفتم و گفتم به لب   

ولی خودت ازشون بدتری..شون می گی مغول به-  

:ی که توی یه دستش گرفته بود رو باال اورد و گفتیکچنگال پالست دو  

..خودمو و خودت رو عشق است....اینو بچسب...ولشون کن-  

تکه ای از کیک رو برداشتم و  توی دهنم ..اما چنگالو ازش گرفتم  و ایستاده ..واقعا حالم بد بود ..با اینکه

:شتم  که همونطور که کیک رو  می خورد ازم پرسیدگذا  

تو کجا بودی که انقدر دیراومدی ؟ ...راستی-  

خنده ..کیک تو دهنم بود که یه تکه دیگه برداشتم و تو دهنم گذاشتم و بهش خیره موندم مقداری از هنوز 

:اش گرفت  گفت  

...شکمت اون  کارد بخوره به-  

:ا خنده ای تصنعی گفتمبغضمو رو با تکه بعدی پایین دادم  و ب  

ترجیحا فضول نباش-  

:گفت خندید و بهم ..ریز با دهنی پر   

صلوات ... اتبی جنبه ..روحتاون تو ای -  
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*** 

 

حاضر شدم.سر قراری که گذاشته بودیم..6راس ساعت   

هر دو دستم رو تو جیبای کاپشنم فرو بردم  و ..هوا خیلی سرد بود و دوست داشتم زودتر به خونه برم 

جای خوبی رو برای قرار انتخاب ...قدم زدم ..فتادم و کمی جلوتر  از محل قرار راه ا..برای کم کردن اثر سرما

بود رفت و اومد و پر خیلی شلوغ ...نکرده بود  

باهاش تماس  و گوشیشم رو در اوردم ....خسته از نیومدنش ...گشتم برراه رفتم و  ای هی  دقیقه 01

 گرفتم 

 

که همزمان با شنیدن بوق های کشیده و صدای زنگ گوشی  که از گوشی رو دم گوشم نگه داشته بودم 

م چرخید..گوشی بدست ..می اومد.. پشت سر  

همون لحظه  ......تماس رو قطع کردم گوشی رو پایین اوردم و ... مردد....هر دو لحظه ای بهم خیره شدیم

:هم  صدای زنگ گوشی طرف مقابلم  قطع شد و ازم پرسید  

؟!خانم پاکزاد -  

ی کوتاه قرار داشت که احتمال می دادم ازم چند سالی بزرگتر یموها با رو سبزه نی امرد جو...مقابلم 

..باشه  

:سرمو باال و پایین کردم و اون  گفت  

اگر امکان داره و ...  رستوران و  کافی شاپ هم من وقتشو اونقدر ندارم...فت و  اومدهاینجا خیلی  تو ر-

تو ماشین من حرف بزنیم  ..  مشکلی نیست  

 

 و به پراید سفید رنگش که کمی پایین تر پارک کرده بود  اشاره کرد 

به  رو از رفتن  من.. داخل سفیدی چشماش ... دیدن لکه هایی قرمز رنگته ریش های نامرتب  وداشتن 

منصرف می کرد سمت ماشینش   

:رو حس کرد ترس و تعللم   

می خوایید اینجا حرف بزنیم؟-  
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حرف زیادی ...حرفامونو هم بزنیم ...راه  می ریم  داریم  همین طور که ...تو همین مسیر..اگر ایرادی نداره-

میگید اونقدر وقت ندارید   که شما هم ...که نداریم  

گوشیم رو تو جیبم گذاشتم  و به دنبالش ..پشت سرش..جلوتر از من به راه افتاد ..سری کج کرد و 

...رفتم  

. دفعه   یکخلوت پیچید   و چند قدمی جلوتر  فرعی تمایلی به راه رفتن نداشت که تو یکی از کوچه های 

به طرفم چرخید بی حوصله ایستاد و   

 

:مقدمه گفت من هم  سرجام ایستادم که بی... به طبع این حرکت   

.تومن 01-  

..:قلبم در هم مچاله شد  و  درد گرفت    

گروه خونیش  او مثبته دیگه؟-  

 

:پلکهامو باز و بسته کردم و  ازش پرسیدم  

فرد اهدا کننده خودتون هستید؟-  

:زبونم بند بیاد...خیلی زیاد بود و باعث شده بود که پول ..تومن  01... سرشو باال و پایین کرد  

هر وقتم که بخوایید برای آزمایش  و کارای دیگه ...از مقدارش کم نمیشه..که بهتون  گفتممبلغی -

هر .و .از این بابت خیالتون راحت باشه..سالمه سالمم ..نندازید  این وضعم نگاه به سر و صورت و ...میام

می دم بهتون ...مایشی هم که بخوایید برای اطمینان نوع از  

...می گیرمازتون ..بعد از عمل   هم  گه اشونصف دی ...قبل از عمل   ومنتها نصف پول  

:می برید و می دوختهمین طور برای خودش   

خیلی زیاده..این مبلغ.... چه خبره آقا  ؟....یه لحظه -  

:باال دادای شونه   

تو باغ نیستید  مثل اینکه...کمترم نمیشه...مبلغ مورد نظر من همین قدره ... بهتون که  گفتم ...متاسفم -

اینجا چه خبره که دستتون میاد ....بد نیست ...یه پرس و جو کنید  .؟!!از قیمتا خبر ندارید خانم   و   

نکنه فکر کردید ..باز من دارم خوب می گم ..تومن هم فروخته  051که  کلیه اشو تا  هاینجا کسی بود.

؟ هو می فروش کلیه اشو مفت الذین در میاره..تعیین شده دولت تومنی که از طرف  05همون ملت با ..  
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:گفت انداخت و نگاهی به سرتا پام   ... زل زده به نگاه طلبکارانه اش  

برید ..خوب بهتون گفتم... خیلیم...بازار و گرونیا یتازه تو این بلبشو...بهتون که  نمیاد وضعتون بد باشه -

تومنش نکردم  051خدارشکر کنید که    

:با حرص گوشه ی لبم رو گاز گرفتم و گفتم  

همیشه ادما رو از روی ظاهرشون قضاوت می کنید؟-  

:حرفام براش مهم نبود  که با نگاهی به پشت سر و شلوعی خیابون گفت  

اینم که می دونید بیمارستانهای دولتی  نمیشه ...حاال دیگه خودتون می دونید..من شرایطمو بهتون گفتم-

عمل باید توی یکی از بیمارستانای  خصوصی ...پس دنبال نامه انجمن و این دم و دستکا نباشید ..رفت 

......میگم انجام بشه که من  

 

..:ابرویی باال داد.....یره بهم  خ  

باهام ...هر وقت تصمیمتون  قطعی شد  و مطمئن شدید که می خوایید پول رو بدید ..شماره امو دارید -

باهام تماس نگیرید که جواب نمی دم ....وگرنه دم به دقیقه برای چک و چونه  زدن...تماس بگیرید   

 

 

با گفتن من دیگه باید برم ...اطرافش  و چیزی نگفتم که نگاهشو  ازم گرفت و با نگاهی بهنفسمو تو دادم  

برگشت و از کوچه در اومد و به طرف ماشینش رفت ...  

و مونده بودم که باید چیکار کنم...سرجام خشکم زده بودم  

اما واقعا تهیه ...ود خیلی  ساده و راحت ب..به زبون... حرف زدن در موردش .. تومن پول کمی نبود  01

...برای من سخت بود  کردنش  

وبه سمت   ماز کوچه در اومد..نگران و ترسیده ...مکان  مناسبی برای ایستادن نبود اصال ..جایی که بودم

و نمی تونستم به چیز دیگه ای ..در تمام  طول مسیر ذهنم درگیر این مسئله شده بود...خونه راه افتادم 

 فکر کنم 

جور کرد ..حتما میشد پول کلیه مرتضی رو ..خونه و سهمی که به من و مرتضی می رسیدبا فروش .

البته بستگی داشت که خونه چطور به فروش برسه..  

 

م درگیر هنگام وارد  شدن به خونه اونقدر تو خودم بود و فکر ...کلیدو تو قفل در انداختم  و داخل حیاط رفتم 

در نشدم متوجه کفشای جفت شده دم  اصال  که  
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و ... پاهام شل کردن ...یک آن با دیدن سعیده و مادرش  .. در و که پشت سرم بستم و وارد  هال شدم

 سرجام ایستادم 

 خیره به کیفی پای راستشو  روی اون یکی پاش انداخت و....نشسته کنار مادرش ..لبخند زنان..سعیده

:گفتشاد و حرص درار  یلحنکه زیپشو منصور خراب کرده بود با   

ن گیسو جو..المس-  

رو از کجا می اورد؟؟  بی حیایی و بی پروایی این همه   

 مادرش از جاش بلند شد و با  لبخند نصفه و نیمه ای بهم سالم داد

:جواب سالمش رو بدم که سعیده ازم پرسید.....بخاطر سن و سالش  بودم مجبور   

عزیزم؟ ...کیفت چی شده ... ..تصادف کردی؟...گیسو جون  خدا بد نده-  

:چشمهای یاغی و گستاخش  پوزخندی زدم و  گفتم خیره به  

می کنن یبد  چپ و راست دارنهی که ..نبنده هاش... این ...سعیده جون  هیچ وقت بد نمی ده خدا-  

:مادرش که خوب می دونست دخترش به چه منظور این حرفا رو زده لبخند زنان گفت  

 

باهم ... هستی بیای و  منتظر بودیم که شما که صاحب خونه ...آقا منصور زحمت کشیده و شام گرفته-

 شام بخوریم

لحظه ای ..برام جز سخت ترین کارهای دنیا بود ...تحمل افرادی که جز عذاب دادنم کار دیگه ای بلند نبودن 

:و به تلخی گفتمورکی زدم لبخندی ز...خطاب کرده بود به تمسخر کالمش که منو صاحب خونه   

کلید ..  هی میاید و می رید کلید این  خونه رو دارید و  غریبه ی  نقدر که شما وا..صاحب خونه  فعال من  -

..ندارم  

 از من سعیده جان هم که تمام سوراخ سنبه های خونه رو بهتره ..بفرمایید شامتون رو بخورید ....شما

........نوش جونتون...می دونه وسایل پذیرایی دقیقا  کجاست ...بلده   

 زنی که مادرش  اما...پا جمع کرد که پا شه..ه مادرش زده بودم برای طعنه هایی که ب عصبی..سعیده

و با چشم و ابرویی بهش  گذاشت دستشو روی بازوی سعیده ..و کار کشته ای  بود سریع سیاستمدار

 حالی کرد سرجاش بنشینه 

بی ..ال با رنگ و رویی زرد و بی ح و من هم خودشو به عقب تکیه داد و روشو ازم گرفت ...سعیده بالجبار 

...به سمت اتاقم رفتم ...توجه بهشون  
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 کشید می کمبوددستی به روی بازو و شونه ... بودم  در حال نزدیک شدن به در اتاق مرتضیکه همونطور 

 ...در دید سعیده و مادرش نبود  جایی که..توی راهرو...با  شنیدن صدای  منصور که  و چشمامو بستم 

:سمت اتاقش برداشتمبه .. و قدمی کشیدم دستمو پایین ...وشدم  بی خیال درد...  

همه اشو با سودش بهت  بر می گردونم..سر سال نشده..کافیه تو به من اعتماد داشته باشی-  

من همون کارو می کنم...هر چی که گیسو بگه..-  

گیسو چه می فهمه این چیزا رو ..مگه خودت عقل و شعور نداری که مدام می گی گیسو ؟-  

 

بود و منصور دوخته  پایین به  نگاهش رو  مرتضی  روی تختش نشسته بود و..از الی در نگاهشون کردم

داشت  شکرد ر اغفالدسعی خیلی دوستانه ..هم  بغل دستش   

:مشخص بود برای سهم مرتضی دندون تیز کرده   

دا گیسو فردا پس فر..به فکر خودت باش...چیزی نمیشه..باور کن ...بقیه اش با من...تو بهم وکالت بده-

مرتضی ...پولت پیش من بمونه برات سرمایه میشه...انوقت تو تنها می مونی ....شوهر می کنه و می ره 

حرفمو گوش کن ..  

 

:مرتضی جوابی بهش نداد  

اومدیم  یهو همه رو هم  باال ..اصال معلوم نیست  که شوهر گیسو بذاره تو به پولت برسی یا نه..ببین -

می ....که .دیگه حق همو نمی خوریم..ر همدیگه  بیاریمهر بالیی هم س..ما برادریم... ...کشید 

 خوریم؟؟؟

:مرتضی لبهاشو بهم فشرد و از روی تخت بلند شد و با درموندگی به سمت کتابخونه اش رفت و گفت  

هر چی که گیسو  بگه... گفتم که-  

:منصور کفری بلند شد و گفت  

باید اون برات تعیین تکلیف کنه؟..خیر سرت مرد شدی -  

منصور خواست از پشت سر بهش نزدیک بشه که مرتضی کم ..ضی دستی به صورت زردش کشید مرت

..طاقت به سمت در اومد تا منصور دست از سرش برداره  

منصور که دور تر از  ..بهت زده بهم چشم دوخت ...... دید در استانه در رو من  همین که درو باز کرد و اما 

.و ساکت شد..پریدرنگ صورتش ..مرتضی ایستاده بود   

واز کنارم رد شد   انداخت سرشو پایین ...خیره بهم  ...تضی ترسیده و  نگرانمر  
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:رو بهم گفت.. خیلی عجیب حالت یه  با ...ی عصب ...منصور   

خوب مغزشو شستشو دادی-  

 

به حق خودت قانع نیستی که می خوای حق مرتضی روهم باال بکشی؟-  

 

:تحمل دیدنم رو نداشت  

نمی ..براش کار کنم و سرمایه  جمع کنم....می خوام با پولش..زنی ؟چرا داری  انقدر زر مفت می -

خریتت تا همین حده؟...فهمی   

 

:متاسف از بد دهنیش و این همه حرص و طمع  گفتم  

هنوز یه ..که بعد  این همه سال   جمع کنی  برای مرتضی سرمایه جمع کنی یا برای زنت..می خوای -

 بچه ام برات نیورده ؟؟

:بهم نزدیک شد  و با دندون قروچه ای گفت...افروختهخشمگین  با صورتی بر  

همینجا بهت بزنم.....کتکایی که امروز باید بهت می زدمو ..کاری نکن -  

 

:کوله امو از روی دوشم پایین کشیدم و گفتم  

خودتو هالک کردی ....؟... میایی اینجا... پا میشی   ..ادم جمع می کنی ..چی هر شب  هر شب  -

..منصور   

...ت؟؟؟فروش خونه و گرفتن حق..خونه رو می خوای ؟همه ی مشکلت همینه .  

..امضا می دیم میایم ..ما ..خیالت راحت . باشه  

آره؟؟....دست از سرمون بر می دارید ..اونوقت تو  و زنت اروم می گیرید ...  بدیمبیایم امضا   

:با تردید بهم خیره شد  

برو و این خبر خوشو بهشون بده ...که  خوشحال باشن..ن و مادر زنت  بگو برو  و به ز...حالم تا دیر نشده -

تا بیشتر از این غصه بی پولیتو نخوردن ..  
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اصال مهم نبود که منصور می خواد چه   مبرام.. کم آورده بودم و  دیگه مغزم نمی کشید..خسته بودم 

.داشته باشهبه حرفام   تواکنشی نسب  

برادری که تو این روزا سایه ..برای من یکی کافی بود ..یگه باهامون کاری نداشت که می رفت و دهمین .

...همون بهتر که نمی بود و می رفت ..حمایتشو ازمون سلب کرده بود  

 

و درو بی معطلی بستم ..وارد اتاقم  شدم . ...م و پشت کرد.بهش ..پر از تردیدش های  در برابر نگاه  

 

و خواستم نفسی .. مقنعه امو هم از روی سرم پایین کشیدم ...همزمان با پرت کردن کوله به روی تخت 

پیش  هو حیرون به منظر  و وا رفتم از قبل شد  خستگیم بیشتر...مد لباسامکه با دیدن در باز  ک.تازه کنم 

 روم چشم دوختم 

حتی .. شده بودن اویزون  به طور زننده ای  نصف لباسام یا روی زمین افتاده بودن یا اینکه از چوب لباسی.

زیر و رو شده بودن ...هم .تمام  کشوی های داخل اتاق   

و ...سعی کردم آروم باشم...صدای زنگ گوشیم بلند شد ..که    لبهامو بهم فشردم..خیره به لباسا 

این وضع دیگه غیر قابل تحمل بود ..عمیق بکشم  ینفس  

اسم جان روی صفحه گوشی افتاده بود ..خم شدم و گوشیم رو از توی کیفم در اوردم   

محکم دستی به روی صورتم ...حوصله اشو نداشتم...هر کسیم جای اون بود ....حوصله اشو نداشتم 

گوشی رو کنار کیفم پرت کردم  رد تماس زدم و.کشیدم و   

معلوم بود منصور قضیه رو بهش گفته  و ...ز مگس توی سرم  پیچیده میشدوزصدای سعیده مرتب مثل و

 اونم از خوشحالی رو پاهاش بند نیست

 ملبه ی تخت ...می رفتم عقب عقب  در حالی که ایستاده وسط اتاق به دو رو برم نگاهی انداختم و 

 نشستم 

 

بقدری روم تاثیر گذاشته بود که فقط دلم می ...امروز بهم تحمیل شده بود روحی و ذهنی که فشارای 

..بخوابمو ببندم و چشمام خواست   

روی تخت دراز کشیدم  ...عمیق  نفس چندبا   

چند دقیقه ای توی همون وضعیت بودم که  خیره به سقف با یه دست شروع به باز کردن دگمه های 

 و آرامش  نمی خواستم کسی رو بببینم و احتیاج به سکوت...چشمامو بستم..مانتوی زیر کاپشنم کردم

 داشتم 
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بی هوا  در اتاقم باز  شد و سعیده با  که یکهو   ..چه کسی می خواست این موضوع رو درک کنه ولی 

نگاهم کرد ...لبانی خندون  

این ..یه کاری کنه که مثال از من برتر باشه..همیشه سعی می کرد...نیم رخم رو به سمتش حرکت دادم 

دقیقا همون طرح و  ...تنش  بوداالن مانتویی که ..بیشتر وقتها هم از من تقلید می کرد در صورتی بود که 

:مر توی مهمونی دایی تنم کرده بودحالتی رو داشت که آخرین با  

پاشو ...نیای خیلی  زشت میشه..مامانم هست..پا شو بیا شام..لوس نشو ..اما ..می دونم خسته ای -  

 

:خوشحال بود که نمی فهمید چقدر می تونم ازش متنفر باشماونقدر ....کردمبدون پلک زدن نگاهش   

نباید به ..تازه اون برادر بزرگتر ته..از این دعواها همیشه  پیش میاد..خواهر برادرید...امروزم فراموش کن-

 دل بگیری 

 

 تو جام نیم خیز شدم

ست به سینه شد و د..پاهامو از روی تخت اویزون کردم و به زمین رسوندمشون  ...کش اومد  لبخندش

:شونه اشو به چار چوب در  تکیه داد   

این خونه ..تو و مرتضی واقعا به این خونه احتیاجی ندارید ...باور کن  همه ی این کار به نفع همه امونه-

تر هم میشه زندگی کردخونه کوچک توی یه..خیلی براتون بزرگه   

 از روی تخت خسته بلند شدم و به سمتش رفتم

به  قدمی مان و همزن در اورد به سینه بود حالت دستدستاشو از  ....جدا کرد  از در  ه اشوخوشحال تکی

:عقب رفت و گفت   

پس یه بشقاب دیگه بذارم؟میای ؟-  

 ...و هی می تازوند ...اگر همین طور پیش می رفت احتماال..لحظه ای به ذوق و لبخندش چشم دوختم 

تام خفه اش با همین دس.. مطلق  یبا ارامش و در سکوت...یه روزی وادارم می کرد که خیره تو چشماش 

...کنم تا برای همیشه نفس کشیدنو فراموش کنه   

همچین بد بود به خودش .. که  منصور هر چقدرم... هودشکار خ هم  اتاق این بهم ریختگی شک نداشتم 

:رو نمی داد که بین لباسای خواهرش به دنبال سند بگردهای اجازه    

..سرحال میای ..بعد از شام یه دوش بگیر...گیسو  صورتت خیلی خسته است-  
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م در ه و می خواست من به نظر می رسید  همچنان خوشحال...ایستاده بود م اتاقاز راهرو و بیرون  توی

که کم کم  هیجان زده اش در برابر چشمان  ...خوشحالیش سهیم باشم که  دست بلند کردم و در رو

بستم و قفل روی در رو چرخوندم  با یه حرکت به خودشون رنگ تعجب می گرفتن داشتن   

 

** 

نون و پنیر  درست  ای  برای خودم لقمهداشتم   ..و آمادهپوشیده لباس  ...تو اشپزخونه......صبح روز بعد

...تو اومد و با صبح بخیری پشت میز نشست ..می کردم که مرتضی   

:بر داشتم و براش  از چایی پر کردم  رو فنجون روی میز    

می خوای بذاری خونه رو بفروشه؟-  

روی لقمه ای که توی بشقاب روی  کابینت گذاشته بود  ...پشت کرده بهش فنجونو مقابلش گذاشتم و 

انگشت  ...نمی خواستم نگرانی رو از تو چشمام بخونه ..نگاهش نمی کردم ..گردوهای خرد شده ریختم  

:بود رو  به لب گرفتم و گفتممقداری روش پنیر چسبیده شستم رو که   

می من و تو ..خونه به این بزرگی رو ...بذار بفروشه...البد خیلی به پول نیاز داره که می خواد بفروشه-

من و تو می ریم یه خونه بهتر و قشنگتر ..؟.خواییم چیکار   

:در کیفمو باز کردم    

یادت نره..امروز باید بری بیمارستان مرتضی  -  

:سرشو باال و پایین کرد و نگران و خجالت زده ازم پرسید  

نه؟..همه اش دنبال کلیه ای -  

:سریع لقمه ای هم برای مرتضی درست کردم  و با خنده  گفتم  

م  از اونجا یمی ر..می فروشن  خودمون  سر کوچههمین ...چیزی که زیاده کلیه دنبال  چی ؟ ...نه بابا  -

خیالت نباشه...گیرممی   

 

:غمگین خندید.  

؟..امروز  باهام نمیای  -  

یه دکتر داریم که به همین راحتیا  مرخصی نمی ده..بتونم میام-  

حالم بد میشه...تنها که می رم اونجا..دوست دارم توام باشی.... بیا-  
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:ین کردمسرمو مطمئن باال و پای  

؟باشه ..خواهش می کنم..حتما خودت برو..اما اگر نشد..تمام تالشم رو می کنم که بیام..باشه-  

:گفت نگاهی به کیفم ابا سرشو تکون داد و   

این کیف قدیمی رو برداشتی ؟ برا چیباز -  

:قلپی از چای شیرین شده امو خوردم و گفتم  

..توام انقدر نگران نباش...ی دیرم شدهمن  دیگه برم که حساب......دلم براش تنگ شده بود- -  

:خیره بهم  با رنگ و رویی زرد گفت  

من دیگه هیچ کسو ندارم....اگه اتفاقی برای تو بیفته گیسو.-  

مرتضی رو  ...محال و بی تفاوت نشونش می دادخوش با ظاهری که به زور...یدر توانم نبود که اول صبح

:چرا که در وهله اول باید یکی منو دلداری می داد و آرومم می کرد..هم دلداری بدم   

تنهایی کشف کردی یا منصورم توش دخیل بوده ؟؟ همه ی این معضالتو خودت به-  

:وگفت...به زور خندید  

احساس می کنم ادم ...همه ی مشکالت افتاده گردن تو ....ببخش که هیچ کمکی نمی تونم بهت بکنم-

 بی مصرفی هستم که جز درست کردن دردسر هیچ فایده دیگه ای نداره

که یهو من تنها  ...تا اتفاقی برات نیفته  خودت باشکه همه اش میگم مراقب ..االنم انقدر خودخواهم 

....چه برسه که بخواد مراقبم باشه..بعد از تو می دونم که منصور حتی نگاهمم نمی کنه..نشم  

:به صورت زرد و بی حالش چشم دوختم و گفتم  

حتما بهم کار داشتی ... انقدر فکر و خیال نکن ...اول صبحی چی برای خودت می گی که من نمی فهمم-

سریع جواب می دم..گوشی دم دستمه..زنگ بزن..  

مقدار کمی بهش  اول خواستم...کیف پولم رو در اوردم و با نگاهی به داخلش فهمیدم  پول چندانی ندارم

تومن  01یه دفعه فقط برای خودم ...اما با در نظر گرفتن اینکه شاید نتونم باهاش بیمارستان برم  پول بدم 

:م و مابقی رو روی میز براش گذاشتم و گفتمجدا کرد  

  وبه موقع بر...سعی می کنم بیام-
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*** 

 

 

همین طوری که با خودم حساب ..با توقف اتوبوس نگاهی به ساعتم انداختم و از اتوبوس پیاده شدم  

وارد کوچه همیشگی خودم شدم ..به مرتضی برسم کتاب می کردم چه ساعتی از کلینیک بزنم بیرون تا   

ر از خواب بیدا شده بودم و حاال صبحم دی...لب به چیزی نزده بود دیشب همونطور خسته خوابیده بودم و  

لقمه آماده شده  رو از توی کیفم در اوردم.دست بلند کردم و ..حسابی ضعف داشتم  

شروع به خوردن لقمه ..ی زده ها طزدم و همچون قح اولین گاز رو به لقمه....وارد کوچه دوم که شدم 

کردم  ساده ام   

ای افتادم ببینه چطور از شدت ضعف به جون لقمه  خوبی این کوچه ها این بود که کسی نمی تونست... 

   ره داچیز دیگه ای ن..یر و گردو که توش جز پن

و ما بین دندونا  و لبهام  گذاشتم ..رو  لقمه..که گوشیم زنگ خورد..برنم  بهش  می خواستم دومین گاز رو

...با هر دو دست  گوشی رو از تو کیفم در اوردم   

... اوردم و به صفحه اش خیره شدم تر  گوشی رو باال...ب ببینه کی زنگ زده نور افتاب نمی ذاشت خو

نگاهمو به سمت سایه چرخوندم و  ..لقمه همچنان  اسیر لبها و دندونام بود که سایه ای از کنارم رد شد 

...هر دو لحظه ای از دیدن هم دیگه غافلگیر شدیم  

بهش کردم  می تمیز   ی لبهام رو در حالی که  رو دستسریع لقمه رو از بین لبهام جدا کردم و  با پشت 

دادم سالم    

:گفت یرو نداشت که اروم  و با لبخند خرسند هم  انتظار دیدنم  

سالم-   

...راحله دست بردار نبود ...نگاه خندونش  به سمت گوشیم کشیده شد ..گوشیم همچنان زنگ می خورد  

و گوشی رو توی کیفم . تماس رو قطع کردم ...بدون اینکه گوشی رو باالتر بیارم ..و هول کرده رنگ پریده 

:پاسخ ندم  ....تماساین چرا که انتظار این  رو نداشت که به ..ابروهاش باال رفت .انداختم   

زیاد واجب نبود-  

:خنده اش گرفته بود  

-خوشمزه است؟..آهان-  
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:متعجب و  نا خودآگاه گفتم  

بله؟-  

دستتو می گم  تو ی قمهل-  

:که گفت خواستم اونم توی کیفم بذارمش ... ازش نخورده بودمزیادی  ای افتاد که چیز به لقمه م نگاه  

مگه نمی خوردیش؟-  

:صدامو  صاف کردم ...  

دیگه سیر شدم..نه ..نه-  

 یه تای ابروش باال  رفت که یعنی خودتی با اون وضع خوردنت

:گفتم بهش تعارف کردم و ..و با اینکه لقمه دهنی شده بود بدون منظور  

بفرمایید -  

:خیره به لقمه  بی دغدغه گفت  

دهنیه ..اما..ممنون از لطفت-  

سر لقمه ی گاز زده شده  ..بدون اینکه ناراحت بشم ... ش مونده بود با نگاهی به لقمه ای که هنوز کلی

:لقمه رو سمتش گرفتم و گفتم ما بقی  و جدا کردم رو   

بفرمایید  ...اما اگر گشنه اتونو...قابل دار نیست-  

:نفسشو بیرون داد  

االنم که برسم کلینیک ...چیزی نخوردمدیگه تو خونه ..و چون هم  دیر شده بود..خوب من واقعا گشنمه -

قبول می کنم ...مبنی بر خوردن این لقمه خونگی ..پس اصرار و تعارفتو...وقت خوردن ندارم  

باعث شد مثل ..شوخ طبعیش ..بهش کرده باشم ....این لقمهیادم نمی اومد که اصراری به خوردن 

:شوخ طبع بشم و بگم خودش   

بخورید..معلومه که من خیلی اصرار دارم ..بله -  

در  م جا به جا کردم ورو روی دوش مکی بند..راه افتاد  رفت و بهلقمه رو ازم گ و دست بلند کرد  ...خندون

:می خورد که با نگاهی رو به پایین گفتملقمه اشو ه و ارامش ننیئابا طمخیلی ...کنارش به راه افتادم  

...باید ازتون تشکر کنم خیلی ..ت دیروزابب-  
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ز بلعیدن اولین لبهای بسته اش به خاطر جوییدن لقمه تکون می خوردن و به رو به رو خیره بود که بعد ا

:لقمه گفت  

باورت میشه؟خودمم از شدت بی مزگیشون می ..هر چی جوک بی مزه بلد بودم و بکار گرفتم که بخنده -

؟صدای خنده هاشو میشنیدی که...خندیدم   

:به زور لبخندی زدم و برای دادن جواب گفتم  

ی که خوب می خندیدنیناقای مالحس-  

...تا بهش میگی پخ می خنده..ز بس تو حال و هوای ضد حال زدنها...اون که خوش خنده است ماشاهلل-  

:از لحنش خنده ام گرفت   

دستم دادی   ...مالبته یه ویزیت رایگان-  

گاز دیگه ای  به لقمه  ....ایستاد و برگشت ازم جلوتر رفته بود که چند قدمی ....با عذاب وجدان ایستادم

:زد  و با چشمکی با اشاره  به لقمه گفتم  

نگران نباش...بی حسابیم ..ر این به اون د-  

نیازی نبود که خودتون رو به دردسر بندازید-  

 

:انتهای لقمه رو توی دهنش جای داد و گفت  

چون دیدم بی ...اصال نمی اومدم..مطمئن باش مقصر بودی ...بعدشم تو مقصری نبودی...دردسری نبود-

اومدم..خودی  بردنت  

ممنون...بازم ازتون ...در هر صورت خیلی به من لطف کردید -  

 

:د که به یاد تولد دیروزش گفتمخندون لقمه اشو جوی  

تولدتونم مبارک-  

:ابروهاش خندون باال رفت  

بهت تبریک بگن ....یه روز بعد از تولدت که  مزه می ده...ممنون-  

:لبخند به لب بهش خیره شدم  که با اتمام لقمه توی دهنش گفت  

رسیم....چسبید -  
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:خیره به نگاه خندونش گفتم  

...نوش جان-  

ای مسیرشو ازم جدا کرد و از طرف دیگه ... ...دیگه یه لبخند کم رنگ با ..انتهای کوچه رسیده بودیم که به 

 رفت
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  :ب داشتیو ازم انتظارای عج که روی یونیت دراز کشیده بود  بودم  دندون شکسته مردیبالتکلیف 

- ... بعد از یه  مدت..هر کاریم که کنیم ..به نظر که نمیشه نگهش داشت…این دندون خیلی وضعش خرابه-

از بین می ره    

:گفت بهم  خیره  دستاشو روی سینه اش گذاشت و  

دیه جوری نگهش داری..حاال اگر می تونید -  

لبهامو روی هم گذاشتم  و صندلیم رو با پاهام  ...همیشه از اضافه کاری های بی نتیجه بدم می اومد

.معقب کشید  

 بعضیا انتظار داشتن تو کلینیک دانشکده با هزینه های پایین معجزه هم بکنیم 

که یه دفعه نگاهم به رحمانی  انداختم نگاهی به روی میزم صورتمو چرخوندم و ...ماسکمو پایین دادم.

...افتاد  

این مدت در ...می کرد به کارش نظارت ...ایستاده در کنارش سر بیمارش نشسته بود و خرسندم  باال 

بودم  که نمی تونستم به رحمانی و احساسی که  شده نقدر غرق مشکالت و گرفتاری های خودم وا

....بهش داشتم فکر کنمنسبت   

جه راحله که متو... می اومد جذاب و دوست داشتنی یه آدم  برام ..که نگاهش می کردم هم هر طوری 

ازم گرفت و نگاه  ..تکون داد با تاسف سری ...نگاهم شده بود   

بود و  01ساعت ...گوشیم زنگ خورد همزمان  که ....توجه ام رو به بیمارم دادم ...ناراحت از دست خودم

...مرتضی  باهام تماس گرفته بود  

دکتر صدیقی هم که ...رفتن بهم بدهاجازه امکان نداشت تا قبل از ظهر ...چشم دوختم به خرسند نا امید 

   اصال سر و کله اش پیدا نبود 

:تماس رو برقرار کردم و جوابشو دادم  

توام راه افتادی دیگه؟..من دارم می رم..سالم-  

...:چشمامو روی هم گذاشتم  

..سعی می کنم خودمو برسونم -  

...:ساکت شد  

خیلی سرت شلوغه؟-  

اگر اجازه بدن میام ..کارم تموم بشه...بیمار دیگه ای ندارم...بعد از این بیمارم-  
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؟نداری کاری ...باشه-  

:اما نمی تونستم وعده الکی هم بهش بدم..فهمیدم ازم نا امید شده  

نه مراقب خودت باش-  

 

 گوشی رو روی میزمسریع ...  به خیال اینکه کسی حواسش به من نیستتماس رو قطع کردم  و 

با ه بود بین یونیت من و راحله ایستاد گذاشتم که یهو  خرسند با لحن تند و اخطار گونه ای در حالی که

...نزدیک شدو بیمارش به راحله ...  "لطفا در ساعتهای کاری از گوشی استفاده نکنید..."گفتن اینکه   

حتما سر زودتر رفتن هم  ...دگیر بو... سر یه گوشی..ز گرفتملپم رو از داخل گا... مگر گرفته جلوی بیمار

...گیر می داد  

همون لحظه  خرسند  فکر فرو رفتم که یچشم دوختم و توبه مرد که  بدون پلک زدن بهم خیره شده بود  

:باال سرم اومد و گفت   

بگو مشکل کجاست..به اثر نقاشی نگاه نکن ....مثل هنرمندا -  

:گفتم  ناراحتی  از لحنی که بکار گرفته بودبا ...خیره به دندون مرد   

یعنی اصال .میشه حفظش کرد بیشتر دندون تو ریشه باقی مونده و ن..شکسته ...نیمی از دندونشون -

ایشونم اصرار دارن هر طوری که شده حفظش ..همه اش تو ریشه اس ..که حفظش کنم  مونده چیزی ن.

 کنیم

خودمو با صندلی ... برای باز کردن جا ...نگاهی به دندون مرد بندازهیه سرشو تکون داد و خواست خودشم 

دست بی صبری با حرص و ..ا خنده بهم خیره شده بودب...عقب کشیدم که همزمان نگاهم به راحله افتاد 

 به سینه شدم و نفسمو بیرون دادم

 

:باال سر مرد خم شد و دندونشو بررسی کرد و گفت  

درد که نداره؟...یه تیکه کوچیک مونده که به هیچ جا بند نیست ..؟.چیش رو حفظ کنیم اقا-  

غذا بخورمولی اگر اینم بکشم که  دیگه نمی تونم ...نه نداره-  

که تا اخرین  لحظه به فکر دندوناشون  بیمارهایی ..رو نداشت  خرسند معموال تحمل چنین بیمارهایی

مراجعه دندون پزشک  یه که باید به  بعد از اینکه کار از کار می گذشت تازه  یادشون می افتاد  نبودن  و

:گفت بی تفاوتی و بی حوصله  بهش  از این رو خیلی......کنن   

هر چیم می خوردی ..؟به نظر نمیاد که بتونی روش چیزی بخوری ...بخوری   گه تا االن می تونستیم-

 فکر کنم رو همون لثه می خوری 



 

 
 

 
 

4 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          پنجم      فصل   
 

 

:حتی با اینه  داخل دهن مرد رو نگاه کرد  

اصال چیزی از دندونت مونده که ...نوک تیز دندونی که شکسته  داخل دهنت  رو زخم کرده  ...؟نمی بینی-

داغونه خیلی ..؟..زیشو حفظ کنیم ما چی  

 

مرد  که دوست نداشت دندونشو بکشه خیره به ... اینه رو در از  داخل دهن مرد  در اورد  و صاف ایستاد 

:خرسند گفت  

پس چیکار کنم دکتر ؟-  

بکشش  و خودتو راحت کن -  

بعدش چیکار کنم؟-  

:ندی دستی به روی چشماش کشید خرس  

یه فکری براش بکنیم ...می تونید از خانم مرادی ادرس مطبمو بگیرید تا ..اگر هزینه اش براتون مهم نیست-  

:گفت  زل زده تو نگاه منتظر خرسند..که از پیشنهاد خرسند خوشش نیومده بودمرد   

راحت تر باشم..فکر کنم بکشمش -  

هر دومون خنده امون گرفته بود ..بود نگاهی انداختم شده  چشم به راحله که بهمون خیره  ی از گوشه

و زده بود  حرف خودشو با افتخار .....و فکر  ملتا اون همه با مرد..... که بعد از کلی توضیحات خرسند

 اهمیتی به حرفای خرسند نداده بود

به سمت دکتر و با نیم نگاهی به من و رفتن   شونه ای باال داد..مان با بیرون دادن نفسش زهمخرسند 

:مالیری گفت  

براشون بکش -  

ن به سالن بود  که قبل از در حال وارد شددفتر به دست  مرادی ... نگاهی به ساعت وسط سالن انداختم

:و ازش پرسیدم  ..صداش زدم از کنارم  رد شدن  

؟بازم بیمار هست -  

:جواب داد..با نگاهی به مرد   

البته از بیمارای شما نیستن .. ند نفری هستن که از قبل نوبت داشتن چ-  

؟ بیمار ندارمدیگه  پس من -  
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تا بعد از ظهر ندارید نه خانم دکتر -  

...بی حسی رو برای مرد تزریق کردم.لبهامو روی هم گذاشتم و دست به کار شدم و .با خیالی آسوده  

 

سالن خارج  از روی صندلی بلند شدم و از .....دقیقه یه ربعی وقت داشتم تا دندونش بی حس بشه  01

تعداد مراجعه کننده ها کم بودصبحا ..شدم   

که می تونستم  قبل از تموم شدن کارش بهش ی تونستم به مرتضی برسم اما همین سر ساعت که نم

گوشیم رو در اوردم و پیامی براش فرستادم...سر بزنم خوب بود  

به سمت  برای زدن ابی به دست و صورتم ..از فرستادن پیام  بعد...خیلی بی حوصله و خوابالود بودم

...رفتم سرویس بهداشتی   

...هنوز دندونش سر و بی حس نشده بود....سری به بیمارم زدم..وقتی که برگشتم   

به ..راحله هم کارش تموم شده بود که صدام زد تا پیشش برم..بیشتر بچه ها کار چندانی نداشتن

:در اورد و گفت  شروی صندلیش بلند شد و گوشیش رو با نگاهی به اطراف از....سمتش که رفتم   

راه نفس باز میشه ..دقت کردی  همه چه نفس می کشیم..این خرسند که می ره بیرون -  

باز کرد و  برام  م فرو بردم که  صفحه اینستاشوروپوش ای هر دو دستم رو تو جیب..شتمحس خندیدن ندا

:گفت  

ببین-  

گرفته شده بود و راحله تو  توسط خود خرسند دیروز  ی که و به عکس  کردم بهش نزدیک خودمو شتر یب

...:خیره شدم به اشتراک گذاشته بود  صفحه اینستا گرامش  

نه؟..خیلی باحال شده ..گذاشتنتو گروه  ...عکسو..حتی ...ها بچه-  

که واقعا بد ...باید بگم...م بود نگاه کردمایستاده بودم و راحله هم  پیش به چهره خودم که عقب تر از همه

:...افتاده بودم  

قبل داری ؟..اما تو بینشون ماست تری ...تعداد ماستا  تو عکس زیاده ...دقت کن-  

...:خندیدم  

اینطوری افتادم ؟ من  چرا-  

و بردی زیر سوال تمام قشنگی من...از خودت بپرس  ...چه می دونم..؟ چرا ازم من می پرسی -  
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با شنیدن مالیری که داشت برای خودش تو سالن می چرخید  ....بهش خندیدم  یحالی تاسف بار با

:حرفای راحله  ازش پرسید  

؟ عکس دیروزه-  

نشون بده  عکسو  ازش خواست تا به اونممالیری و راحله سرشو باال و پایین کرد   

رفتم  چند قدمی  عقب  با اومدن دکتر  مالیری   

 

که در کسری از ثانیه از  و این در صورتی بود ...نبهشون گفته بود عکسو جایی نذار  دخوب بود که خرسن

بودن  بارگذاری شده... عکسا  ..همون دیروز  

:مالیری خندون گفت  

خونم حالله-  

و همون لحظه خرسند وارد شد و با دیدنمون که وسط ایستاده بودیم ... چند نفر دیگه هم بهمون پیوستن

: گفت   

- لونه اشون جمع میشین ن این زنبورا که هی وسط شدید عی-  

 مالیری خندون به طرفش رفت و عکسو نشون داد

چشم ی با نگاهی خندون  از گوشه ..خرسند گوشی رو از دستش گرفت و لبخند به لب خیره به عکس 

:به مالیری گفت  

همیشه  نیشت بازه -  

:گفتخندید و که از هم صحبتی خرسند لذت می برد مالیری   

دکتر ..آخه  قشنگتر میشم  اینطوری-  

:و گفت انداخت بحثشونوسط  راحله خودشون   

کنه مجبوره که  براتوت اسپند دود  هر روز ...فکر کنم مادرتون-  

رو محکم  بهم نزدیک می شه و سه تا مشت ..نم ز قبل از اینکه از خونه بیرون بزهر رو......نه خانم دکتر -

بعدشم یه فوت محکم  ..العظیم العلی باهلل اال قوة ال ...هللا ماشاء .کوبه می گه  در چوبی خونه امون می . 

به مالیری پس ...با تکون سرش  بچه ها به همراه  خرسند به مالیری و شوخیش خندیدن که  گوشی رو 

تو بفرسته ...براش  داد  و مرادی رو صدا زد تا مراجعه کننده  بعدی  رو   
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خرسندم به سمت رحمانی که ..رفتنمی پخش شدن و سر یونیتای خودشون داشتن ..بچه ها کم کم 

 هنوز باال سر بیمار خودش بود رفت 

 

همچنان ..گفت بهم تم که رف بیمار خودبه باال سر .... حاال چطور باید ازش می خواستم که بذار ه برم

..دندونش بی حس نشده  

  انجام دادم یبیشترمقدار ین مجداد تزریق بی حس رو با بنابرا.....گه یبررسی که کردم دیدم راست م. 

 

با  نگاهی به خرسند انداختم که ...بودم و می خواستم زودتر برم افتادهگیر ..برای کشیدن یه دندون ساده

حرف می زد و می خندید همچنان  رحمانی  

 

به خیره . خوردن کرد  تکون شروع به ..ویبره گذاشته بودم یرو که  گوشیم رو ....در همون وضعیت 

و به خیال اینکه مرتضی است ..ببینه گوشیم رو در اوردممن رو ه خرسند قبل از اینک..خرسند و رحمانی 

..سربع جواب دادم  

طوری که ..دقیقا.. چرخید و رو به رحمانی روی صندلی نشست همون لحظه  خرسند...از خوش شانسیم 

:پشتش بهم بود  

؟خانم پاکزاد -  

اییدبله بفرم-  

رمیتماس می گ ...)(از بانک-  

:برای چی تماس گرفتنسکوت کردم و حدس زدم که   

دو ماه پیشم ...ش عقب افتادهاقسط از  چهار تا..خانم برای  وامی که گرفته بودید  مزاحمتون شدم-

فکر کنم یه جورایی پشت گوش انداختید..هیچ کاری نکردیدتا االن اما شما ..میباهاتون تماس گرفت  

پرداخت می کنم تا آخر هفته  من یه مقدار درگیر بودم حتما...بله بله -  

...تماس بگیریمتون اهضامن باکه مجبوریم ما .. شه هفته قسطاتون به روز ن همین  اگر تا تا اخر-  

ابروم بره و خجالت زده اشون م جلوشون نباید می ذاشت... بود  پدر راحله ها  ضامنز رنگم پرید یکی ا

: ...بشم  

این کار حتما انجام میشه ...نگران نباشید...پرداخت کنمهفته تا اخر  که نه من تالشم رو می کنم-  

خداحافظ ... پاکزاد باهاتون تماس نمی گیریم خانم دیگه  دفعه بعد...امیدوارم-  
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...گفتم که پرداخت می کنم ..بله چشم-  

فراموش کرده بودم به کل  همچنان نگاهم  به خرسند بود و مرتضی رو ..گوشی رو پایین اوردم عرق کرده 

:و گفت شدراحله سرشو برگردوند و بهم نزدیک ...که   

رسما از دست رفتی -  

 

:با تاسف سرشو تکون داد و ازم پرسید ..م  گیج و حیرون بهش چشم دوخت  

نمی کشی ؟ این بیچاره رو  چرا دندون -  

:فکر فرو رفته بودم  و خدا خدا می کردم با پدر راحله تماس نگیرن تو  

می کشم-  

مشترک مورد نظر؟ ...بعد از کلی برانداز کردن..کی ؟-  

:بهم ریخته بودم  

چیکار به من داری ؟...تو -  

خم شد و تابوره یه یونیت  مو خودش ....منو به سمت یونیت خودم  هدایت کرد  ...صورتم تو با دقت خیره 

:ش کشید و روش نشست و گفترو به زیر دیگه   

چی شده؟باز ...بگو می شنوم..بگو عزیزم-  

:ابروهامو باال دادم  

چیزی نشده-  

معلومه که چیزی نشده..چیزی نشده..اوهوم-  

:برای اینکه دست از سرم برداره  ازش پرسیدم ....گوشیش رو تو جیبش گذاشت ..خیره بهم   

روز از کجا می دونستید  تولدشه؟دی-  

کی ؟خرسند؟-  

:بیرون دادم و بازدمی  رو با دم و نفسم... آهی کشیدم  

من و چند نفر از بچه ...دکتر رحمانیه....کار عشق عزیزت ...همه ی این برنامه ها..هم نمی دونستیم ما-

اونم طی یه ...حتی این روبان صورتی هم از یه جا کش رفتیم ...ها فقط کمکش کردیم وسایلو بچینیم

...با یه ابرو ریزی محض ...عملیات انتحاری  
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هی لوس بازی در میاری و ..؟بهت میگم صبحا بذار بیام دنبالت..حاال نگفتی چرا انقدر دیروز  دیر اومدی 

 می گی نه

واال ...و هی از سرما ویبرو برو دانشکده  تو سرما تنها بلند شو و بیا...م  که یارغارتم نهمنم می گم به ج

...آدم نیستی که ...  

:میز کردی خیره بهم راحت به عقب تکیه داد و دست راستشو بند گوشه   

اولم که پشت سر خرسند تو اومدی  از همون ...پریده بودی رنگ ..همون دیروزم .... رنگ پریده ای ها -

انقدر  شوکه شده بودی که خود خرسند نشده بود..تازه ..رنگ پریده بودی..  

باعث شد منم به شوخیش  ه بود که با صدای ارومی شروع به خندیدن کرد مرتب هی می گفت و  

ودشو بهم خ استفاده کرد و  ءز خندیدنم سوا...خیلی سرحال بود ..بشینم  ملبخندی بزنم  و روی صندلی

:نزدیک کرد و گفت  

خبرای دست اول می خوای بشنوی یا نه؟-  

:آماده کنم  که خیره بهم گفت مرد برای کشیدن دندون  رو  وسایل الزم تا برگشتم   

رحمانی  زن داره-  

سرمو ...وک زده شهمیچین بی مقدمه گفت که اصال نفهمیدم یهو چم شده که ..نه گذاشت نه برداشت

دهن باز بهم زل ....برای لحظاتی خیره به واکنشم.....نم از حرکت  باز ایستاد او دست چرخوندم به طرفش 

:دوستانه ای به روی شونه ام گفت هپوقی زد زیر خنده و با ضرب....  زد که یهو   

که انقدر تابلویی ....نمیری دختر -  

چشمامو بستم عصبی و ناراحت ...وی شونه ام گذاشته بود ر..پیشونیش رو و از شدت خنده  می خندید

:و گفتم  

خیلی شوخی مزخرفی بود راحله -  

:گفتی خندون با لبانو  جدا کرد پیشونیش رو از روی شونه ام ..  

؟هوم؟؟؟...که زبونت بند اومده بود..راستی اون روز خرسند چی بهت می گفت ...مزخرف خودتی -  

ستی به روی وسایل سرد شده بودن دحسابی خودمو روی صندلی چرخوندم و با دستایی که کفشون 

:و گفتم کشیدم   

؟ببریو  یا خبرای دست اول جمع کنی ..اومدی خبرای دست اول بدی -  

 

اون هر بار به عشق  ...بدبخت...زده انگار ما حسودیمون میشه که خرسند باهاش حرف ....خیل خب نگو -

ضایعم می کنه..میاد سر یونیتم و جلوی برو بچ ..من   
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:خیلی جدی بهم گفت...به پشت سر و بیمارم  با نگاهی  لحظهکه در یه به خودش خندید  

با ... هر کی ببینتت با خودش فکر می کنه ...اینطوری که قیافه گرفتی ....یکم بخند و انقدر دمق نباش -

...کسی مسئله داری   

 

...:واسم سر جاش نبود اصال ح..گهنمی فهمیدم چی می   

؟؟..با کی -  

 

:بهم خیره موند  که فهمیدم خیلی دارم خراب کاری می کنم...متعجب از رفتارعجیبم   

منم می خندم ..تو برو...باشه باشه -  

:راحله چه برسه به ..نفهمیده بودم چی گفتم مخودم...ابروهاشو باال داد  

همین االن پیش خودم بخند ..نوچ-  

اذیت نکن راحله-  

ببندم ..این حرف مفت زنا رو  ...بذار دهن....حرف گوش کن دیگه-  

:رنگم پرید  

داری چی میگی ؟-  

بچه ها همه چی رو فهمیدن...دارم می گم خودتو جمع کن -  

 اب دهنمو قورت دادم

دیدن کرد یه دفعه شروع به خنکه میشد فهمید که از رفتارم کلی تعجب کرده ...بهم لحظه ای خیره شد 

ناراحت از شوخیاش ...رفتم  و کوره در خیلی عصبی و هیستریک  از طوری که دیگه نفهمیدم چطوری اما ..

:گفتمبهش با تشر ...ند شدن از روی صندلی لبا ب..   

؟االن وقت شوخی کردنه و زدن این حرفاست  .....خجالت بکش راحله-  

تا این حد  ش نمی شد که ه بود و باور زبونش بند اومد.......نگاه خشمگین و عصبیم زل زده تو با ناباوری  

... عصبانی بشم  

و تحمل شوخی هایی که ..داغ کرده بودم ....در اومدمکلینیک زدم و از  پس  با یه حرکت  روزیرم صندلی 

...همیشه باهام می کرد رو نداشتم  

به سمت دوید و صدام زد ...از توی کلینیک بیرون اومد ..به دنبالم   
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 اما قبل از....پا تند کردم به طرف سرویش بهداشتی... نچشمام فرو افتاد گوشه ی چند قطر اشک از 

... بازوم رو چسبید و مانعم شد  ....سر از پشت..اینکه به انتهای راهرو برسم  

  :گفت ز اشکم خیره تو چشمای پر او ....منو به طرف خودش برگردوند..با صورتی رنگ پریده 

 

حال و هواتو عوض کنم ..گفتم..باز یه چیزیت شده ...دیدم ... به قران داشتم باهات شوخی می کردم-

بود جای من هر کیم ...ی رنگ عوض می کردمثل افتاب پرست  داشتی  هی....هر چیم که می گفتم ...

دستت می نداخت ..  

 

یکی پس از دیگری از چشمام به ..و اشکهای بعدی ...چونه ام لرزید..صورت و نگاه ترسیده اشتو خیره 

افتادنمی پایین فرو   

و  چشما تحملمو ازدست دادم و  صبر و  قدمی بهم نزدیک شد که..دستاشو روی بازوهام گذاشت..

..روی شونه اش گذاشتم و شروع به گریه کردن کردم ...رو پیشونیم  

:و روی شونه ام  گذاشت و گفتشدستکه ..می زد و حسابی ترسیده بودقلبش تند   

توام ..اگه داری برای اون خری که هیچی از دوست داشتن تو حالیش نیست گریه می کنی که باید بگم-

  مثل اون دقیقا ..هستی  یه خری

 

:شدت اشکم بیشتر  شد و راحله ادامه داد  

....پا  آدم دو..چیزی که زیاده تو این مملکت...بابا -  

می خوام  هر چی  هی...نمی فهمی   ...دیگه دیوونه ای ..؟.وایستادی که اون بهت ابراز عالقه کنه.

 خودش سرش به سنگ می خوره...ولش کن... ...هی با خودم می گم...نمی ذاری که..چیزی بهت  نگم 

...ادم میشه و   

 

رحمانی که در این روزها ذهنم در دلم از همه چیز و همه کس پر بود و راحله همه چیزو ربط داده بود به 

:هجوم این همه مشکالت  نمی تونست بهش فکر کنه  

یه خانم خیلی با کالس  جلوی  با که  شیش بچه ها دیده بودنپچند روز اما ..بگمبهت نمی خواستم -

...صمیمی بودن  م مباه ل اینکه خیلیممث ....شم کردهسوار ماشینحرف می زده و حتی دانشکده   
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:خسته ام نمی زدروح و روان راحله داغ  دیگه ای به کاش   

...شوت..دست گذاشتی رو موردی که رسما شوته....این دوست داشتن تو عجیب و غریبه بخدا-  

نمی  ای تو اما از طرز حرف زدن و نگاه کردن....ند کیه می دونه تولد خرس ...نادون  نفهم  این رحمانی 

چه مرگته...که .فهمه   

البته بال ....االغی ولی واقعا .. اببخشید...اون همه بیماراشو راه انداختی ..هش دادی بیا اون همه جزوه ب

 می ندازهمثل بچه ادم سرشو ..یه بار راهو  نشون بدی  ...این حیون نجیب   ...به االغباز ..نسبت االغ

ت ؟ هر چی که دم گوش...خانم چی  ولی ...اشتباه کنه یه بارم بدون اینکه ..پایین و هی می ره و میاد 

خوندن یاسینهمثل ...بخونن  

 

اخه تو کجا و اون نفهم بی ....اونوقت بشین و حسابی بسوز ...فردا پس فردا که خبر عروسیشو اوردن 

 شعور کجا؟

چه داند قیمت نقل و نبات  آخه اون احمق    

و به قول ملک  الشعری ..یستی البته باید در وصف توام گفت که کمتر از اون ن  

.......لغات و تفسیر علم دانی چه تو»  

«نبات حلوای قدر داند چه خر  

... خودت بود همال...شی راسف..ین دیگه رد خورد نداشتا  

 

:دلم اتیش گرفته بود  

تو روخداتمومش کن راحله  -  

یکم دیگه پیش ...حالیت نیست....معلوم نیست چه مرگته .؟..تمومش کنم که باز تو همین کارارو کنی -

بخدا ..همچین نگاهش می کنی که دل ادم کباب میشه..گاو پیشونی سفید دانشکده  میشی ....بری

نداره شو اون احمق ارزش  

 

اورد و به  در  دستمالی از تو جیبش بیرون..جدا کردم بینیم رو باال کشیدم و سرمو از روی شونه اش 

:سمتم گرفت  و گفت  

سوژه رسانه ..کردی برای خودت درست ین دماغ قرمزی که ا االن با....برو یه ابی به دست و صورتت بزن-

 های داخلی نشیم خیلیه
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:دستمال رو به زیر بینیم کشیدم و خیره به دستمالی که داشتم روی هم تاش می زدم گفتم  

..اضافه می کنیهم به درداش  یه درد دیگه.....آدم  مرده شور تو رو ببرن که به جای اروم کردن-  

ناراحت شدی ؟از کی حمایت می کنی ؟مگه هر کی ظاهر ...تم طرفت ادم نیستتا گف..؟چی شد-

درست  و حسابیه ؟..ادم ..موجهی داشت  

 

:به حمایت از رحمانی گفتم  

یا کار اشتباهی ازش سر زده؟..مگه تو می شناسش؟-  

شانس اورده که ندیدم ..نه خبر مرگش ...-  

-پس چی ؟-  

 

:به روی سینه ام  گفت ضربه اروم پشت دستش با  اورد و تر ن صداشو پایی ....قدمی بهم نزدیک شد   

ن کی ازشون خوششون میاد کی خوب می فهم...می کنی احمق نیستن م که تو فکرانقدروا..مردا -

؟رحمانی به نظرت احمقه که نفهمه...نه  

:سوالی بهش خیره شدم  

چشم و گوشش یه جای دیگه می جنبه که به طنازی شما ....خان شما بهزاد این ....معلومه که نیست-

..اصال واکنشی نشون نمی ده..  

گند بگیرن اون عشق تو رو که  ...یه نگاه به دور و برت بنداز..؟....تا کی می خوای براش وایستی گیسو 

...خودتم نمی دونی چطوریه  

تو فکر می اونوقت ..بده  هم  مثبتجواب .. ابعالی جنو به ابراز عالقه ...گیرم با کسی هم نباشه..اصال 

؟...همه چی تمومه..کنی   

اصال برای هم ساخته  ابعضی...همه ی ادما با یه ابراز عالقه خوشبخت نمی شن...عزیزم ....گیسو جان

اینو از من بپرس که چندین ...ساخته نشدیداز همونایی هستن که برای هم ....هم  بهزاد تو و ...نشدن

هیچیتون بهم نمی خوره..نه  خانواده هاتون..نه رفتارتون..نه اخالقتون..ه باهات دوستم سال  

ندیدم به اون  مهیچ وقت...غذاهای بی سرو ته ای باشی که اون می خوره  عاشق من یادم نمیاد تو...مثال

...چیزا لب بزنی   
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ولی اینطوری که تو داری خودتو براش هالک می کنی ....منم نمی دونم...هیچی ازش نمی دونی  وت

...اعصاب ادمو خورد می کنی ....  

 

:نگاه ازش گرفتم  

من..من-  

البد دوسش داری؟..تو چی -  

:بهش خیره موندم  

ل صد د..دل  ه اونم نه ی..دوسش داره ...معلومه که دوست نفهم من... من چه احمقی هستم  ...بله-

حاال شدی عین من که هزار دل خرسندو می خوام ...  

:لبخند کوتاهی زدم ...و اشک می ریختم ...ی که  ناراحت بودم بیجاش تو حس و حال از شوخی  

فقط نمی پره تو گلو ....هلو ...باقلوا..اگه بهم پا می داد که بد موردی نبود ...می خندی ای بسوزی  که -

 المصب 

 

داری دیوونه ام می کنی ..توروخدا راحلهبس کن -  

:برداشت و  گفتدست از شوخی ...ناراحت   

مش هولی یا برو به خود نف. ....دامنگیرت میشه..داره به طور فجیعی . و حماقتت تخریبا اینکه می دونم -

 و دست از سر این عشق یه طرفه...یا اینکه بی خیالش شو.....می خوادتش  که قلب  بی کالست .بگو  

...گیسو بردار ات   

؟چرا امروز انقدر  خر خر می کنی تو -  

:نفسشو بیرون داد   

برات  مکه دارم خیلی...همین خره عزیزه..میاد  مبه ذهنفعال  که در وصف و الحال  تو  تنها موجودیچون  -

 حیفش می کنم 

:می به عقب رفتدق..ناراحت از دستم   

و ندارهشزشولی باور کن گیسو اون ار-  
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هردو با اما ناگهان ..نظرمو عوض کنه لبخندی زدم که سرشو با تاسف تکون داد ...به اینکه سعی می کرد

درون راهرو  سرمو نو برگردوندیم و به  و هراسون  شوک زده ...روی زمین  به  بر خورد شیدای شنیدن ص

شدیم خیره   

زده  حشت و  هر دو..روی زمین افتاده بود خودکاری ...کسی توی راهرو نبود و تنها کمی جلوتر از پاهامون 

..نگاه کردیمبه همدیگه   

 

 ایستاده بودم  در  و در میانه چار چوب..من و راحله جلوی در سرویس بهداشتی  همون ابتدا متاسفانه از 

هم برامون قابل رویت به طوری که هیچ رفت و آومدی ..و نمی تونستیم به کسی تسلط داشته باشم 

 نبود 

 

:راحله گفت  وسرمو نو برگردوندیم رنگ پریده و هر د  

کی بود ؟-  

:خیلی ترسیده بودم  

؟ ه باشه همه حرفامونو شنید نکنه -  

 برسه  به گرد پاش  ندادمهلت  مجلابه  اما مطمئنم چیزای خوبی شنید که...همه اشو که نمی دونم -

...از اولم اینجا نبوده ییه جوری خودشو گم و گور کرد که انگار..  

:و گفت افتاده شده روی زمین رفت و  برشداشت دکار به طرف خو  

....خودکارشو جا گذاشته ...زیادی عجله داشته ...این عزیز دلمونفقط -  

:خودکارو باال و به سمتم گرفت  

می شناسی ؟-   

:با وحشت سرمو به چپ و راست حرکت دادم و گفتم  

نه-  

که ماله کیه اما شاید بشه کشفش کرد ..شمی شناسممن ن...شانس اورد -  
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:هر دو رنگ پریده سرمو نو برگردوندیم و راحله گفت   

کی بود ؟-  

:خیلی ترسیده بودم  

نکنه  همه حرفامونو شنیده باشه  ؟-  

مطمئنم چیزای خوبی شنید که به اجلم مهلت نداد به گرد پاش  برسه  اما ...همه اشو که نمی دونم -

...یه جوری خودشو گم و گور کرد که انگاری از اولم اینجا نبوده..  

:به طرف خودکار افتاده شده روی زمین رفت و  برشداشت  و گفت  

....خودکارشو جا گذاشته ...زیادی عجله داشته... فقط این عزیز دلمون-  

:باال و به سمتم گرفتخودکارو   

می شناسی ؟-   

:با وحشت سرمو به چپ و راست حرکت دادم و گفتم  

نه-  

اما شاید بشه کشفش کرد که ماله کیه..منم نمی شناسمش...شانس اورد -  

 

 

به کلینیک برگشتیم ...راحله ه همراهبعد از شستن صورتم ب   

اما همه مشغول بودن و ....ک تره مشکوهر دو به همه نگاه می کردیم که ببینیم کی نسبت به بقیه 

شخص مورد نظر باشه مشخص نمی کرد چه کسی می تونه  

:راحله هم روی یونیت کناریم جای گرفت و اروم گفت... رفتمسر یونیت خودم دل نگران   

و کسی نبوده..شایدم ما اشتباه می کنیم ...به روی خودت نیار -  

پر از ...ولی ته دلم ....واری بدم که راحله درست می گهدلم می خواست با این حرفها به خودم امید

بیفته و به دنبالش صاحبش یهو  روی زمین امکان نداشت بی جهت خودکاری اونجا...بود استرسآشوب و 

 ناپدید بشه
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ایی که ممکن بود بچه ها ولی حوصله حرف...چیزی بدی باشه ه ابراز عالقه به یه نفر نمی تونستبا اینک

..نداشتمهم  پشت سرم بزنن رو ..  

از خودش نشون  چه واکنشی در برابرش می خواد با شنیدنش اونم عالقه ای که نمی دونستم رحمانی 

...بده    

خیلی ...می شنید و می فهمید  رو این حرفها  اگرمطمئن بودم ..چشمامو بستم ...م ه بودترسیدخیلی 

...میشدبرام گرون تموم   

کارشو راه انداختم بالخره کشیدم و  سر بیمارم رفتم و دندونشو ..با وجود همه ی این دل نگرانی ها  

 

ل حسنش کار چندانی نبود اما حداق..کردم وسایل روی میزشروع به مرتب کردن ...یونیتم که خالی شد 

اندازه ای آروم کنم به تا خودم رو  می تونستم  الاقل..خودم  این بود که با سرگرم کردن  

دورتا رو  نگاهم لبهامو تر کردم و ...بود مونده باقی دستم تو در حالی که یکی از فایال ...کارم که تموم شد 

انتهای  که به مراجعه کننده هاشون می رسیدن ..همه اروم و بی سر و صدا ....چرخوندم  دور سالن 

......به رحمانی بی خبر از هر کجا  رسیدنگاهم   

...مشغول بود حسابی خودشم  بیمارش روی یونیت دراز کشیده بود و.  

 

 فال گوش ...قایمکی .. که باعث بشه کسیکاش راحله دنبالم نمی اومد و اون حرفا رو بهم نمی زد 

   به حرفامون گوش بده وایسته و 

با نگاه مچ گیرانه سعی کردم کمی تمرکز کنم که یه دفعه ..خیره بهش گرفتم  و  به دندونلب پایینم رو

اونطور که اون غافلگیرم کرده بود ..م پریدرنگ لبهام لرزیدن و.....خرسند که باال سر مالیری ایستاده بود

....بگیرم نگاه ازش  خودمو به بی خیالی بزنم و نمی تونستم...  

کت داد  و نگاهشو به طرف رحمانی که در یه عالم دیگه سیر می کرد حر..بعد از لحظاتی خیره شدم بهم

 دوباره بهم خیره شد

به راحله که و برگشتم   با رنگ و رویی سفید سرمو پایین انداختم  و ...با قلبی که تند می زد...شوک زده

نگاه کردمحواسش به بیمارش بود   

اونم اساسی ..گند زده بودم...به معنی واقعی کلمه شایدم ....بد اورده بودم ...امروز به اندازه تمام عمرم   

.... 

بشدت احساس می کردم ...و روی صندلیم نشستم  ..کشیدم لرزون دستی به روی صورت و چشمام 

......ش توی سالن پیجیدکه صدای قدمها.. و کنترل چیزی در دستم نیست  قندم افتاده  
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زم و با گوش دادن به صدای قدمهایی که ا... از کنارم گذشت... و اروم نفس کشیدم ....چشمامو بستم 

رقی که روی پیشونیم نشسته بود عبا باز کردم  و بهش  رو از هم  به اهستگی پلکهام..دور میشدن 

 چشم دوختم

احساسی  و بدونه که چه  فهمیده باشه  همه چی رو  ترسیده از اینکه...رفت  می  سمت میز ش به 

بلعیدم اب دهنمو ...نسبت به رحمانی دارم  

نفسشو  ...هاه همه بچبا  نگاهی  رو به  و پشتش ایستاد  و به دورش گردشی کرد   به میز که رسید 

بیرون داد و بی صدا  اروم   

ی می شدم دچار دل پیچیدگی و اشفتگبیشتر م بود من اون اروکه هر چقدر   

هم  بیماری  از بدشانسی ...مقدار رو به جلو  خم شدروی میز گذاشت و ....و ر شدست.هر دو .

که خودمو باهاش سرگرم کنم..نداشتم  

...باال دادم به سختی نگاهمو ..با تردید   

زل بهم .. لبخند کم رنگ  یکهمراه به نرمی ..سنگینی نگاهم  که  با احساس به رحمانی خیره شده بود 

 زد

 .. ی فوق العاده ارومبا حرکت.و ..صندلیشو عقب کشید و روش نشست .....پرید  صورتم بشدترنگم 

اورد   و روی میزش گذاشت در از تو جیب روپوششوشیش رو گ  

 

تکیه  ...با لبخندی لب پایینشو گاز گرفت و گوشیش رو برداشت و راحت..همونطور که نگاهش می کردم

انگشتشو روی صفحه باال و پایین کرد...صفحه گوشیخیره به داده به  عقب   

تمام عضالت بدنم دچار ..احساس می کردم...قادر به نفس کشیدن نبودم ....اب دهنمو قورت دادم 

و نمی تونم که قدم از قدم بر دارم ..گرفتکی و سفتی شدن   

ا یه نگاه می تونست بفهمه دو رو برش چه خبرهادم زبر و زرنگی بود و ب  

د درست می کردم و م  رو بایهارفتار...راحله حق  داشت ..شد منکر تابلو بودن من هم شد  البته نمی

دستم پیش همه رو می شد و  چمهکه می فهمیدن خیلی راحت همه ....کوتاه یمدتگرنه بعد از   

نرسونده بود و به گوش همه اشون ر خبر...مون گوش داده بودالبته اگر تا به االن کسی که به حرفا...  

زل زدمتم و به خودکار توی دس... ت دستم رو به روی لبهام و زیر بینیم کشیدمپش  
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بود  شگوشی حواسش پی ..ه یواشکی بهش نگاه کردمیه بار دیگ...  

دچار هیجان و ترس و نگرانی  شده ..حالم دست خودم نبود .....دیگه بیمار ندارم...مرادی بهم گفته بود 

 بودم که یه دفعه بلند شدم

 

ُسر ارو توی جیب روپوشم خودک..و به من داد نگاهشو از گوشیش گرفت... با برخاستن از روی صندلی

 دادم

اون تنها کسی بود که توی ...مرتضی منتظرم بود...برم  ....اداگر بهمم اجازه ندتصمیم گرفته بودم حتی 

از دستش می دادم نباید.و ..این دنیا داشتم  

...شده بودم...هم  دچار توهم شجاعت... بود که  زیاداسترس ترس و شدت احتماال از   

  بودیم تا اینکهشده خیره دیگه هر دو به هم ...صندلیم رو با نفس عمیقی  کنار زدم  و به سمتش رفتم 

 به میزش رسیدم

تکیه اشو از ...ه منهمونطور خیره برو تا حدودی پایین اورد و  دو دستش گرفته بودهر با  رو که  شگوشی

:گفتم حبس کردم و  نمموجود در دهلعیدن ته مونده بزاق با بنفسمو رو ..صندلی جدا کرد  

 

امکانش هست امروز یکم زودتر برم؟...ن دیگه بیمار ندارمم-  

خیره تو ..اما خیلی راحت...هزارتا گیر دیگهو  .چیه ا دیگه مسخره بازی بگه نه و این  انتظار داشتم که بهم 

:بدون پلک زدن  گفت..چشمای هراسونم   

باشه-  

:راحتم کرد طوالنینسبتا کث و با یه م  

  برو -

زل زدم با ناباروی بهش   

و   دادگوشیش  متنگاهشو به س..نیمه جون   یه  لبخند که با ه بود نی شدنگاهم زیادی طوال..یانگار

ور رفت  دوباره باهاش   

ازش تشکر کردم.. خشک و خالی با گفتن یه ممنون  لبهامو تر کردم و..برای چندمین بار در این دقایق  

  .ن کردو شروع به تایپ کردباال و پایین کرد سرشو اهسته ... داده باشه ی اینکه تغییری در رفتارش بدون
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..و فکر می کردم که  داره منو دست می ندازه حتما من حساس شده بودم ..لبهامو  بهم فشردم   

اون یه چیزایی فهمیده..در حالی که چیزی بهم می گفت  

 

 

 

*** 

 

مدام دچار استرس و خشم ....می رفت  روز به روز رنگ و روی مرتضی زردتر میشد و بیشتر تو خودش

 میشد  

فرو در سکوت ..بیشتر وقتها به نقطه ای نا معلوم زل می زد و ساعتها ...مثل افسرده ها شده بوددقیقا 

  می رفت

سعی می کرد خودشو اروم ..با پرخاشگری هایی که معلوم نبود از کجا نشات گرفته بودن...گاهی ..حتی 

و به روی خودم نمی اوردم که منم کم اوردم و دلم می خواد  مل می کردمو  من همه ی اینها رو تح...کنه 

تا که شاید منم اروم بشم..سر یکی داد بزنم   

 

روزی نبود که منصور و سعیده برای خونه ..فروش خونه مبنی بر با موافقت من و مرتضی ...از طرف دیگه

چونه زدنهایی که تمومی نداشتن ...هر روز یه نفر و هر روز ...وزندگی برامون نذارن مشتری نیارن  

 

معلوم نبود اونم ولی ..بودم که خبرای خوبی برام بیاره منتظر جان باز هم با اینکه امیدی نداشتم اما 

...جواب نمی داد سرش کجا گرم بود  که حتی به تماس هام   

نداشتم  یمبانک مونده بود و من پولی برای پرداخت اقساط باقی  ن هفتهیااپ تا ...دو روز دیگه تنها   
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دیگه نظم و ترتیب سابق رو نداشتم و زمان هم کم می ...حساب و کتاب خیلی چیزا از دستم در رفته بود

و این در صورتی بود که......برای دیالیز اومده بودیم همراه مرتضیمروز بود که نمونه اش همین ا..اوردم  

 

چندتا چرا که می دونستم در اون ساعت ...ی رسوندم باید  یک ساعت پیش خودمو  به کلینیک م 

مه بودبهشون نوبت داد که از قبل  مراجعه کننده دارم   

 

محیط داخل برام خیلی ....مرتضی رو همراهی کرده بودم و بی خیال کلینیک شده بودم با این وجود 

 خفقان آور و سنگین بود 

م و اومد از ساختمون  نبیروبه ...مرتضی رو برای دقایقی تنها گذاشتم و ردن برای  کمی هوا خوبه ناچار ..

گردشی کردم..قدم زنان ...بیمارستان  محوطه اطراف   

 عقب مونده  اطامیدی به پرداخت اقس...حالی که  در  گوشیم رو در اوردم و  کوتاهی بود امافرصت 

با صرفه جویی و می تونم  تا ببینم چطور .........کردمحساب و کتاب شروع به  با ماشین حساب نداشتم 

کنم  پرداخت و م راز وام الاقل یه قسط...... ها  بی خیال شدن بعضی از هزینه  

 

دستام از حرکت باز ..خیره به صفحه گوشیم ناراحت .....مور که اعدادو باال و پایین می کردهمین ط

چشم دوختم رو به روم  درخت به  و ...ایستادن  

و بدمامقسط حتی نمی تونستم یکی از ...بود وضع اسفناکی   

ور می یه کار دیگه برای خودم ج ...برای روزهای بیکاری و یا بعد از ظهرهایی که کلینیک نبود م..باید

هزینه بر بیام اینطوری نمی شد از پس..کردم  

 

ا کردنش به دنبال اسم مورد نظر گشتم و به محض پید ها  مخاطب قسمت صفحه  رو باز کردم و توی 

باهاش تماس گرفتم...  

..اما بالخره جواب داد ...جواب بده  تا  کمی طول کشید  

:گفتم....بدون اینکه  وقت تلف کنم ...و با سالم و علیکی   به راه افتادم ...شنیدن صداش با   

من باهات تماس گرفتم ..خبری ازت نشد اما چون ..رار بود باهام تماس بگیریق-  

:و مشخص بود داره به زور جوابم رو می ده به نظر می رسید صداش  کالفه   

یعنی  نشده که تماس نگرفتم..وقتی باهات تماس نگرفتم..خوب عزیز من -  
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:و بیرون دادمر نا امید نفسم  

 

نشد که تماس ...قرارم بود اگه اوکی شد باهات تماس بگیرم...من اینجا صحبت کردم ولی گفتن نمیشه -

 نگرفتم 

 

لحنش به گونه ای بود که به نظر می .... بردمدستم چپ رو به زیر بغلم ...ودتر از دیروز شده بهوا سرد

:رسید می خواد زودتر تماس رو قطع کنه  

 

سراغ داری ؟...جای دیگه چی ؟-  

شما به ...جواب منفیه ...داری و تی که با این شرایط..هر جای دیگه ام که بخوای بری ...گیسو جان-

خدا برای منم دردسر رو  تو...مخصوصا مطب ..شی اجازه نداری  جایی مشغول ب..هدی دانشکده متع

ولی نشد دیگه..من تمام تالشم رو کردم ..درست نکن   

 

:اخمام در هم رفت   

...دارم نیاز من خیلی به این  کار...؟رو بندازی  ون بهشدیگه بار یه حاال میشه -  

حاال باز به بچه ..ولش کن...اینم اعصاب درست و حسابی نداره که..اصرار نکن  مانقدر..نمیشه...نه عزیزم-

اگر شد خبرت می کنم ..ها می سپرم   

:و دیگه نباید بهش رو بندازم می دونستم کاری برام نمی کنه...چشمامو روی هم گذاشتم   

خیلی ممنون ..باشه-  

من دیگه برم خداحافظ..قربانت-  

 که  یعنی باید از منصور  می خواستم..دوندم ررومو برگ....کردمارومی گفتم و تماس رو قطع ..خدافظ 

...پوزخند زدم..به افکار بی سرو ته ام ..کمکم کنه  

...چه کسی رم ذهنم بهم پیشنهاد داده بود.. ؟؟؟!!منصور  

بخواد و  نگار باشهدوباره خوشحال از اینکه شاید ..زنگ خورد یهو  گوشی رو تو جیب کاپشنم  انداختم که

پیچیده شدگوشام توی اما این صدای منصور بود که ..سریع جواب دادم..بهم بده   خبر خوبی  
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:گفت علیکی سالم و بدون هیچ ..مین که تماس برقرار شده....دمحوصله اشو نداشتم اما جواب دا  

کجایی ؟-  

 

که ... گفته بود ...آغاز بحث و موضوعی که می خواست بگه فقط چیزی برای ..م نبود که کجامبراش مه

:گفت اینکه صدایی ازم در بیادقبل از   

؟می تونی خونه رو تا دو هفته دیگه خالی کنی-  

 

:افتاد و باز گفت و رعشه ای  بر تن خسته و سردم  لبهام ازهم باز موندن  

زیر زمین  تو و بیایید...یاد بپولی دستون  قبل از اینکه مرتضی و تو  که  بهتره...تا خونه به فروش برسه-

شینیدنخونه مادر سعیده ب  

رد کنیم می تونیم نو خیلیشو ...شما که همه اشو نمی خوایید ...برای وسایل خونه هم فکر کردم...

برای تو و مرتضی بسه .. بشه متری 06 یه  خونه اشون سر هم فکر کنم اینطوری بهتر نیست ؟...بره

هان ؟..دیگه  

سنگین اونم با اجاره های ...الزمم نیست اجاره بدی  ...تازه...بهترهخیلی به نظر من که اینطوری 

...چه برسه به تو ..که من یه مرد از پسش بر نمیام ....االن  

 

 

به مغزش  به سرش می زد و هرآنچه که جدید   یه فکر..از خواب بیدار میشد منصور چرا هر روزی که 

:رو  برای عملی کردنش به زبون می اورد؟؟؟ خطور می کرد  

؟ما باید بریم یه جای دیگه ...مخونه رو نفروختیکه وقتی تا برای چی -  

:براش مهم نبودن ی من اصال دلواپسی و نگرانی ها  

به خرید  ونفکر می کنن حاال حاال ها تو خونه آدمه  و دست و دلش...رممشتری میای که اینطوری هر بار -

 نمی ره

می بینی که هی مشتری میارم ...میکشه کنار ..مهاز ترس اینکه توش اد...کسی بخواد بکوبتشاگرم 

؟...و نخره. مگه میشه این همه ادم بیاد ..ری انگا لسم شدهط.....ولی کسی نمی خره   
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بر یه تنه از پسشون ..بابتش کلی وام گرفتم..مخونه ای که خرید..دارم این خونه  از به پولمنم واقعا نی

راه بندازم برای خودم  اریمی تونم قسطامو بدم و احتماال ک حداقل با  پول خونه...نمیام  

عصبانی از منصوری که فقط مشکالت خودش رو می دید و حتی یه بارم ازم نپرسیده بود حال مرتضی 

:چطوره  عصبی گفتم  

؟بندازی بیرونما رو از تو خونمون که   بهت دیکته کردهنکنه باز سعیده ..؟د دلیلم شااین-  

 

؟...چه ربطی به سعیده داره....در حال بهم زن نباشقان ....خداو به تو ر-  

:.حرصی لبهامو بهم فشردم  

 اجارهبرامون ..  ی دیگه برو یه جا...فقط ..بنداز ..حرفی نیست اگر می خوای ما رو از خونه بندازی بیرون -

....من خونه مادر زنت نمی رم..کن   

دست به دامن مادر زنت شم ..برم اونوقت ..خودمون شخصیت داریمبرا ..ه داریمخون...خودمون ..خوبه واال 

؟اونم مادر زنت ..که بهم جا بده  

 

:لحنش تند و زننده شد  

خیلی بهش احتیاج دارم .. که  بیا به منم بده ...داری پول همه  ؟اگه این انگاری نه  داری تو پول زیادی -

خیلی باحال حرف می زنی ....  

 

...که مرتضی نیازتو اصال می دونی -  

 

از دستمون  ستفقط می خوا نبود و به هیچ وجه به فکر من و مرتضی  منصور ...نذاشت حرفمو تموم کنم

:خالص شه  

می گی  ..بازیا و این حرفا  کاون وقت تو به خاطر خاله زن..نهمه از خداشونه برن یه جای مفت بشین-

ه گدی.....گذاشتمپیش پات ت در مون یه راه درس...کنمبرات اجاره نمی یگه دخونه یه من ....نمی خوام

؟...چی می خوای بهتر از این  

شدی  یه دندون پزشک می کنی فکر تو چون  سعیده راست می گه که ..مثل اینکه خوبی بهت نیومده

نکنه اونجا ها .... رفته اون باال باال هادماغت  دیگه در سطح ما نیستی و ما رو ادم حساب نمی کنی و ..

؟اره....نیست که نمی خوای  بیای  وم خانوما خاندر شان   
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اصال حرف حالیش نبود و به اهداف مسخره اش ..تفس عمیق کشیدمو چندتا ..عصبی تماس رو قطع کردم

..فکر می کرد  

تلف کنه  شو سر ما چنان برای خودش حساب و کتاب کرده بود که نمی خواست لحظه ای وقت  

کار ..خودمو به کلینیک می رسوندم باید هر چه سریعتر  .اما...کار داشتم  هنوز کلینیک نرفته بود و کلی

تصمیم بگیره .کم داشتم که منصور  یه قلم رو  همین ....همتو این گیرو ویر مرتضی هم تموم نشده بود و 

بندازه بیرون از خونه پدریمون  ما رو..  

 

 

 

*** 

به ساعتم نگاهی ....له ها باال رفتمپاز ..رو می دویدم دانشکده  با عجله در حالی که محوطه نم زده

پیش باید کلینیک می بودم دو ساعتی ..نداختما  

هول هم و ر تمام وسایلم ....لباسمو عوض کردم و روپوشم تنم کردم ...نفس زنان با صورتی گر گرفته

...سالن اصلی پا تند کردمندم و به سمت وچپ دهولکی توی کم  

:سرش شلوغ بود با دیدنم گفتحسابی مرادی که   

؟...کجایید خانم دکتر -  

:گفت و با نگاهی به ساعت وسط سالن   

......دوتا از مریضاتونو دکتر راه انداخته -  

تکون دادم و تو رفتم  با دلواپسی سری... هدکتر صدیقی..اول فکر کردم منظورش از دکتر ...کارم تموم بود 

.... 

با بچه های ترم   دندر حال حرف ز....وا رفتم ..نشسته بود اسر یکی از یونیت که صدیقی  اما با دیدن دکتر

چرخوندم  مو مضطرب سر..  یداد شرح مرو  براشون  زیر دستش و نوع پر کردن  دندون بیمار بود پایین   

 پیشونیم سردی رو  عرق.....راه می نداخت  رو نداشت کار بیمارم من  سر یونیت نشسته خرسند 

  نشست 
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می تراشید  خیره به ای که تو دستش بود و تاج دندون رو  با مته...نرسیده بهش ...رفتم اروم به سمتش 

:ن بیمار گفتدندو  

  بودم به بی نظمی تو ندیده  ادم.. متو زندگی-

نگاهی بهم انداخت..ناراحت از برخورد خرسند ..پشت سر از راحله   

بیمار دو روز پیشم بود  و حاال زیر دست خرسند بود..خانمی که زیر دستش بود  

چرخید و از میز پشت سرش سر  ..... بود پر از  تاسف ی که با نگاه کوتاهمته رو سرجاش گذاشت و 

:ی به همراه اینه برداشت و گفتگیره ا...  

؟بدی  شانجام بتونی  کهبه نظرت کاریم برات پیدا میشه ..اومدی پا شدی و تو این ساعتی که -  

 از زن خواست دهنشو بیشتر باز کنه

 

:ه با برداشتن ساکشن هوایی گفتنزدیک شدم تا بهانه ای براش بتراشم  کبهش قدم دیگه ای   

؟...خوب ... نیار الکی... های برام توجیه -  

  روی  لبهام مهر سکوت زد بهبا این حرفش 

اطمینان حاصل  اش ن خواست دندوناشو روی هم بذاره تا از اندازه شدن دندونساکش رو بیرون اورد و از ز

 کنه 

:سری تکون داد و گفت..جالت زده سرمو پایین انداختم  ناراحت و خ  

؟.ای خدا ..   کار کردی تو  اینو چرا اینطوری..آخه -  

در حالی که می خندیدن تو .. چندتا از بچه ها که بیرون رفته بودنهم همون لحظه ...اعصابش خورد بود

...به چشم می خورد  بینشون رحمانی هم که ...اومدن   

:به سمتمون اومد و از خرسند پرسید به لب لبخند خرسند با دیدن   

امروز و که یادتون  نرفته؟...دکتر -  

:با لحن  پر از گالیه ای گفت ابرویی باال داد و ..بود حواس خرسند به بیمار  

م که شاید نتون....زیاد شدها  بخاطر یه سری بی دقتی ه منتها یکم کارام .. نه یادم نرفته -  
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:و از رحمانی پرسید برگشت و به پشت سرش نگاهی انداختت از کار کشید و سبرای چند ثانیه ای د  

 

؟تمومه شما کار -  

نه من هنوز بیمار دارم -  

:تکون داد و گفت سری  

حاال برو تا ببینم ...یهحسابی همه چی قاطی پات..هم اومدن این بچه ها ...امروز یکم سرمون شلوغه -

 چی میشه 

به  چشمی از گوشه یه دفعه متوجه من شد و ..رحمانی هم فهمید خرسند مثل هر روز شارژ نیست 

:پرسید سری تکون داد و  دوباره به خرسند نگاه کرد و از ش نشونه سالم  

االن این......دندوناشون..چه خوب شد -  

 

 

:گفت رو به بچه ها که منتظر یادگیری بودن  خرسند دست از کار کشید و  

االن وقت ...زود باشید برید سرکارتون....یعنی االن وقتش نیست ...من امروز هیچی به کسی یاد نمی دم-

رحمانی  دکترهم همین طور  اشم..آموزش نیست   

که از لحن عصبی  از بچه ها  ن چند نفروو به همراه هم جلوی لبخندشو گرفت و سری تکون داد  رحمانی

رفتن ...ه سمت یونیت های خودشون ب.. خرسند خنده اشون گرفته بود  

:نگاهشو به من که سر پا ایستاده بودم  داد و گفت..با رفتنشون   

نه اینکه خیلیم کار کردی ....سر پا وایستادی اینطوری من معذب میشم...خسته نشی یه وقتشما یهو -

حسابی خسته ای ...  

اما امروز ...شد یمعصبانی ن..می کردن تا این حد  هم  ریمعموال اگرم بچه ها خرابکا...صورتم گلگون شد  

:گشتاش بهم گفتازادشو باال اورد و با حرکت سر  ان دست ....چیزییش میشد یه   

..چه خرابکار ی کردی ..بگم تا بهت  بیا اینجا...بیا اینجا -  

و سعی داشت کارشو  ه بودزبون به دهن گرفت..رفتار خرسند  راحله هم که همیشه می خندید با این

 درست انجام بده
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ت گششو با دو اناسکم...داد مگیره دندون بیمار رو نشونبا ..ایستادم  ور زدم و بغل دستشیونیت رو د

:پایین داد و خیره بهم گفت  

می بینی شاهکارتو ؟؟؟-  

 

به و دقیق مجدد ای برداشت و با اشاره  رنگ پریده به دندون خیره شده بودم که اینه...چند ثانیه بهم زل زد

:گفت بهم ...بیمار  دندون     

اما من باید دو ساعت بشینم و خرابکاری خانوم رو جمع ..ه پیش کارش تموم میشد دقیق 06االن باید این -

...شهباال و پایین ن..و روی هم بذارهخواست دندوناش این بنده خدا  و جور کنم  که هر وقت  

:واج نگاهمون می کردن  و هاج بچه هایی نزدیک بهمون  

این بیچاره ها .... که  کسی زورت نکرده...نزندست به چیزی ....خانم کار نکن ...وقتی حواست نیست -

این مشکالت براشون پیش بیاد... شما پول و وقتشون از سر راه نیوردن که با کم کاری و بی دقتی هم   

 

می تونه جدی  حد  باورشون نمیشد تا این و...رسند ندیده بودنها که هیچ وقت چنین لحنی رو از خ بچه

و ناراحتی به من که رنگ به روم نمونده بود خیره شده بودنی دلسوز با  شه او بد اخالق ب  

اصال با ما کاری نداشت و با بچه های و دست خرسند  سپرده بود ر صدیقی هم که ریش و قیچی رو دکت

و همون لحظه هم با دو نفرشون بیرون رفت  ترم پایین حرف می زد  

 

اونم منی که معموال .ایع شده بودمبچه ها ض خیلی جلوی...دوباره مته رو برداشت و ماسکشو باال داد 

و گاها هم ادعا داشتم کار بلدم  کارامو درست انجام می دادم  

روی  وسیله ای به خیره بودم با افتادن  بیمار  و دندون ی خرسند ناراحت همونطور که به دستا

گردوندم که عصبی از دستم ررومو ب...ونده بودندرمثل بقیه که به دنبال صدا روشونو برگلحظه ای ..زمین

:گفت  

منبه  پس اون نگاهنو بده ... هافتادزمین  ی روچی  که  کشف کنی    قدر مهم نیستاون-  

...سریع سرمو برگردوندم و به کارش خیره شدم...هول کرده  

 

دگمه  یونیت رو فشرد تا به .....دقیقه ای میشد که سر بیمار من بودیم که بالخره کارش تموم شد 06

..و در  اورد ودستکشاش..عقب کشید  هم  خودشو..حالت اولیه برگرده   
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از  ورکه گره اش خیلی محکم بسته شده بود ی واست به زن کمک کنم تا پیش بندهمون لحظه ازم خ 

  دور گردن زن باز کنم

:خرسند بلند شد و گفت..مسطل انداختی پیش بندو که تو ...م و کمکش کردمدست بلند کرد  

؟ میاریرو   هاهمین بال..مراجعه کننده هات  هم  ی همه  سر بقیه-  

بشدت روی دلم سنگینی می کردچیزی ...چقدر احتیاج به گریه کردن داشتم  

یونیت خالش  که یهو با چرخوند  وشو به دنبال دکتر صدیقی سر  چرخید به سمت راحله ...زن که رفت

:مواجه شد و من بی منظور گفتم  

چند دقیقه پیش دکتر صدیقی با بچه ها بیرون رفتن-  

 

:سرم داد هم می زد.....انی بود که اگر به اختیار خودش بود انقدر از دستم عصب  

اما می دونی کی  ...باال سر من وایستادینیم ساعته ...اصال حواست اینجا نیست که  ..؟.می بینی -

...اما نمی دونی چه بالیی سر دندون ملت میاری ..رفته کی نرفته   

می فهمی ؟...کلینیک و کار بقیه رو زیر سوال می بری ..با این کارات  

ام قرمز شده بودن و نمی تونستم چیزی ته چشم...داره انقدر بهم می توپه بچه ها واقعا مونده بودن چرا 

 بگم 

 

 

بهش  مرادی رو صدا زد وهمه ساکت شده بودن که  ....دیگه کسی نه می خندید و نه حرفی می زد 

تو .گفت بیمار بعدی رو بفرسته  

...من بود ای بیماریکی از .. هم  بیمار بعدی  

داخل اومد یکی از بیمارای خودش هم ...روی یونیت که دراز کشید   

با ..وقتش بره سر  قبل از اینکه ...و ... شینه نب ایونیت یکی از  کدومی رو که  گفت  بهش ه رو کردخرسند 

:گفت  چند قدمی که ازم فاصله گرفته بود با تشر   

کارتو درست انجام بده-  

روی صندلیش که ...برداشتم و دستم کردم کشی دست...نگاه کردن به بچه ها رو نداشتم دیگه روی

و یه دفعه صدام زد ...نشست با غضب نگاهی بهم انداخت   
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به   سرمو  با این وجود ..دعوا ها و گالیه هاشو نداشتم..دیگه تحمل ..سرنگ رو آماده تزریق کرده بودم  

چیزی بهم یه اماده بودن که باز  هم  بچه ها..م نمونده بود ااومدن اشکچیزی به در ....سمتش چرخوندم

...اما بلند شد و به طرفم اومد...بگه  

انداخت و ازش سوالی  منگاهی به عکس بیمار...شروع نمیشد  امروز  کاش اصال ..اب دهنمو قورت دادم

:گفت بهم دون جلب توجه و ب خیلی  اروم   ..کرد و وقتی مطمئن شد روی کدوم دندونش باید کار کنم   

 

یه دوری بزن و بیا و تو برو بیرون..تا من بی حسیشو تزریق می کنم-  

 بهش گرفت می از دستم سرنگ رو ...که همون لحظه که ....مات مبهوت مونده بودم که چی می گه

:گفتم  

ش می دمخودم انجام-  

وگرنه همینم نمی ذارم که ...بعد بیا..خورهیه هوایی به سرت ب.بذار ..بیرون برو ...غده بازیتو بذار کنار -

بدی  شانجام  

تزریق  کرد برای بیمار رو  یبی حس...و با دقت... ه ای نگاه ها هنوز رومون بود که خیلی حرف  

این برخورد رو ..اگر کارم رو درست انجام می دادم..حتما مقصر من بودم...چشمام  پر از اشک شده بودن

.باهام نمی کرد  

کنم منم می تونم خرابکاری...چه هام باورشون بشهبرخورد کنه که بباهام اما الزمم نبود انقدر بد و زننده .  

از کلینیک بیرون از کنارش  گذر با  و سریع و بیرون دادم ر بهم خیره مونده بود که با لبهایی لرزون نفسم

 زدم 
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 بهش گرفت می از دستم سرنگ رو ...که همون لحظه که ....مات مبهوت مونده بودم که چی می گه

:گفتم  

ش می دمخودم انجام-  

وگرنه همینم نمی ذارم که ...بعد بیا..یه هوایی به سرت بخوره.بذار .. بیرونبرو ...غده بازیتو بذار کنار -

بدی  شانجام  

تزریق  کرد برای بیمار رو  یبی حس...و با دقت... ه ای نگاه ها هنوز رومون بود که خیلی حرف  

رو این برخورد ..اگر کارم رو درست انجام می دادم..حتما مقصر من بودم...چشمام  پر از اشک شده بودن

.باهام نمی کرد  

کنم منم می تونم خرابکاری...چه هام باورشون بشهبرخورد کنه که بباهام اما الزمم نبود انقدر بد و زننده .  

از کلینیک بیرون از کنارش  گذر با  و سریع و بیرون دادم ر بهم خیره مونده بود که با لبهایی لرزون نفسم

 زدم 

  

و بغضمو قورت .م کشیددستی به زیر بینیم ..پشتی کلینیک  های محوطه  پلهیکی از نشسته روی 

....دادم  

به ..به خرابکاری هام..فکر می کردم و به همه چی...چند دقیقه ای میشد که اینجا نشسته بودم

میشدکه باعث حال االنم  آنچه به هر و ...اشتباهاتم  

روی   به آهستگی  دستی که و تو جام جا به جا شدم  از جیب روپوشم در اوردم  دستمالی غمگین 

و فشرده شدنشست  شونه ام   

:خیره بهم گفت... زنان راحله لبخند ..چرخوندم بی رمق سرم رو    

یاورمون استاد کرد -  

  ازش گرفتم  رومو...سری تکون دادم و...با لبخند گرفته ای 

ندیدشون ها خندید و اتفاق  میشد به همه ی اینکاش   

رو گرفتمنم زیر چشمام   دست بلند کردم و ..داشت مچاله میشد  خیره به دستمالی که تو دستم  
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:حلقه کردشون زانوها دستاشو به دور و ....نشست کنارم لبه های روپوشش رو جمع کرد و..بی حرف  

برنامه نیست   روال و دیگه کارات رو..؟هچت شد....این چند وقته ...گیسواومدی خیلی دیر واقعا امروز -

غوغا ساالر ..بی نظمی تو وجود داره غوغا می کنه..  

 

دونستم هیچ کدومشون از ته دل و یا برای مسخره کردنم  چون می..خندیدنهاش آزارم نمی دادصدای 

:دستمالو پایین اوردم.. ...نیستن   

کنم حرفای دکتر خرسندو تو دیگه تکرار نکنی  شمیشه خواه-  

 

:ابرویی باال داد  

به رو ذج..بودمش تا حاال اینطوری ندیده..رو به راه نیست... امروز ...مثل تو  ...اونم...گمونمبه   -

...قشنگ زد تو پرت...به این میگن مرد زندگی داشتی؟  

 

:لبهامو بهم فشردم و دستمالو به زیر بینیم کشیدم  

بنده خدا  اون   دندون برای همین ...می خواستم زودتر برم ...عجله داشتم خیلی  اون روز ... حق داشت-

و رفتم...مکرد شدرستسر سری ...رو همین طوری   

پس چرا انقدر گرفته ای ؟..اگه حق داشت-  

:کشیدم بینیمو باال  

هوا دود کرد و فرستاد ..اونم دو سوته .که .بچه ها داشتم پیش یه نمه ابرو -  

:با خنده لب پایینشو گاز گرفت  

می خندید و یه بهم ریز ریز  .... بود نشسته که اون ته سالن  که مالیری این بود  ...ماز اینش بدتر-

تابلو بود که داشت مسخره ام می کرد ...می گفت بچه های دور و برش برای خندوندن هم  اییچیزی  

 

خبر ...کنه خیلی نمکه فکر می...برای همه از این مسخره بازیا در میاره..دیوونه رو  ولش کن  اون..ای بابا-

دون بی نمکهنمک..نداره  

که احساس می کنم  االن..پیش بچه ها انقدر کوچیک نشده بودمتا حاال ...خیلی حس بدی بود راحله-

هیچی بلد نیستم انگاری   
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:لبخند دندون نمایی زدم و گفتم....لبخندش به ...نثارم کردلبخند پر محبتی   

دست به هر ..شدهبه نظر وضعم خیلی خطرناک  ...گند می زنم.به همه چی  .این چند وقته واقعا دارم-

همه اش بدبختی ..همه اش مشکل ...جواب نمی ده...خراب میشه ..می زنم هر کاری که و چی 

می رم سمت سرمو انداختم پایین و دارم همین طوری ...د بشهتهشم که معلوم نیست چی میخوا...

..جایی که معلوم نیست کجاست  

می کنه که ادم اصال نه می تونه حرف  تضایع  یه جوری..خرسندم یه جوری با ادم حرف می زنهاین 

نه از خودش دفاع کنه ..بزنه  

 

آروم و سبک  ...در د و دلکمی با  خودمو ا بتونم تو چیزی نمی گفت  سکوت به حرفام گوش می داد در 

:کنم   

نقدر قشنگ مچم رو گرفت که اصال نفهمیدم و ا...هام به رحمانی شد خرسند متوجه نگاه ...ماون روز-

به روم چیزی نیورد ولی ..داشتم از خجالت آب میشدم ..چی شد   

 

::ازم پرسیدجدی با چهره ای   

گفت؟مگه چیزی بهت -  

 توی دستام شده  خیره به دستمال مچاله سرمو با لب و لوچه ای اویزون به سمت راست متمایل کردم و

:گفتم  

می فهمم ..با نگاهش بهم می گفت ...که اورد...نگاهش کافی بود که قلبمو تو  دهنم بیارهیه همون -

..حالیمه حواست کجاست..داری چیکار می کنی   

 

 

:یه دفعه ای گفت و  متعجب و ناراحت لپاشو بادی انداخت  

خرسند بوده باشه همین ..گوش می دادحرفامونو داشت  اونی که اون روز ...نکنه ...میگم گیسو-  
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:ی اساسش پوزخند زدمبه فکر ب  

به نظرم ...نیست بچه بازیا اهل این  اون اصال ..بعدشم...نیست  ییترسو....آدم..هر چی باشه...خرسند-

دقیقا همون لحظه ای  ..شون ها لحظه بدترین  اونم تو...گرفتن مچای ادماست...یکی از لذتای زندگیش

یا اصال دیده نشی  که می خوای بمیری  

با ..در ثانی ..نشون می دادبهمون  خیلی راحت خودشو ... شنیده بود اگر اون روز حرفامونو که شک نکن 

اصال این ..نیستین کثافت کاریا اهل ا مطمئنم که...پیدا کردم ازش  همین شناخت کمی که تو این مدت 

نیست وقتشو برای این چیزا بذاره در شانش...میاد پوچ و مسخره زی  و چیزا براش بچه با  

 

:و گنگ تکون دادشسر  

تو تعجبه نکردی که تا حاال کسی ..رفتهی دونه و طرف فعال زبون به دهن گحاال خوبه کسی چیزی نم-

 چیزی بهت نگفته؟

:نگاهی به چهره پراز سوالش انداختم و بی احساس تر از همیشه گفتم  

حق داشتی تو که ...ش دارم فکر می کنمیتراست...کسی بفهمه یا نه ..مهم نیست  دیگه برام...راحله-

ذره ای بهم توجه اگه می دونستم ...نداره مهیچ توجهی به..منو نمی بینیهاصال . ..رحمانی  . ....

..شاید ...داره  

 زبون به دهن گرفتم

 

:دادم و با آهی گفتم تو نفسمو ..بهم زل زد....ناراحت از حال درب و داغونم  

که  بهش تکیه بدم و خیالم یکی باشه ...یکی باشه که ...دوست دارم این روزا  چقدر که  نمی دونی-

یه نفرو کم دارم..انگار ..کم نیاره اون .....اوردممن کم اگر یکی که ...راحت باشه که یکی هست  

نه؟..اذیتت می کنه داره  خیلیمنصور -  

:لبهامو بهم فشردم و چونه ام لرزید..  

راحله-  

بهش بگم که ممکنه بخاطر اقساط  مچطور می تونست..مختبهش چشم دو..و بهم داده بودتمام حواسش

..از طرف بانک با پدرش تماس بگیرن...عقب افتاده   

نباید  اینطور باعث ناراحتیشون می شدم ..کسایی که با اطمینان کامل برای وامم ضامن شده بودن  
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:بشه کسرمبلغی از حساب پدرش ...بخاطر اقساط اصال دوست نداشتم   

ساکت شدی ؟ یهو  چرا-  

 

:و خیره بهش گفتم.. مچاله کرد و بلند شدم تو دستم  بیشتردستمال مچاله شده رو   

دندون بیمارم بی حس شده...تا حاال فکر کنم ..بریم تو..پاشو ..هیچی -  

:گفت بهم چشمکی زددر حالی که می خندید   

خرسند هست..بی خیالش-  

 

:از شوخیش به خنده افتادم و گفتم  

این روزا جان رو ندیدی؟...تو -  

معلوم نیست کجاست..پیدا نیستچند روزیه که سر و کله اش .اتفاقا ..نه-  

 

:و ازم پرسید  راحله هم بلند شد و مقابلم ایستاد  

یا باز بشینیم و تو از خودت بد بگی آماده کنی ؟ دیگه حمله  یه  سامانه پدافندیتو می تونی برایخوبی ؟-

 و من کیف کنم ؟

گاهی با زبون تلخ ...راحله همیشه پیشم بود..دستی به روی صورتم کشیدم زنان به شوخیش لبخند 

حتی اگر ...نش برام نعمتی بود همیشه بوداین ...خاص خودش بودفقط گاهی با مهربونیهایی که ....

:میشد  محتی اگر حرفاش باعث ناراحتی...ی داشتاخالق بد  

ممنون برای همه چی راحله؟-  

:پرسیدازم و  تحویلم دادادی لبخند گله گش  

مثال ممنون چیا؟-  
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:و گفت از نظر گذروندم  برای لحظاتی  صورتش رو....کوله باری از غم و اندوه با   

یهو ..گفتن این چیزا زیاد برات خوب نیست ...بی جنبه ای تو خیلی ...انقدر منو به حرف نگیر ..بدو بریم تو-

...می ترکی از خوشی   

در کنارم به راه افتادشونه ای باال داد و ...خنده با  .از حرفامگنگ   

 

*** 

راحله زودتر از من سر یونیتش رفت..شدیم  که  وارد کلینیک  

و کوچکترین توجه ای به کسی از ..رو به اون داده بود  تمام حواسش ش بود  وخود خرسند باال سر بیمار

 جمله من نداشت 

بهم ...بعد از ورودم  که  لحظاتی.....بودم  قرار گرفتهمورد توجه رحمانی ....بعد از مدتها ...عوضش.... 

...می کردو نگاهم  بودچشم دوخته   

 

بیشتر جنبه ترحم  زیرا این نگاه ها ....بیاره د و هیجان که نمی تونست منو به وج ی و توجه ا ها  هاگن

.داشت تا توجه  

دارای مدت الزمان دل زدگی که  با ..تر از هر زمان دیگه ای  سبک بال....دونم چم شده بود امانمی 

.. رفتم باال سر بیمارم  به  نگاه ازش گرفتم و نامعلومی بود   

:ازش پرسیدم ییقسمتها نبا فشرد و بردم انگشتم رو به زیر لبش ..  

؟چیزی حس می کنی ؟-  

:و گفت سرشو تکون داد  

نه-  

روی صندلیم نشستم ..و با تنظیم نور یونیت...کشیدم  لبهام زبونم رو به روی ...  

به گونه ای بود که نوع هم صندلیش  و محل قرار گیری...رو به روم قرار داشت ...خرسند درست

... میشد رو به من ..نشستنشم  

هر دومون به هم نگاه  ..لحظه  که در یک ویزون گوشه لب  بیمارم کردم ا برداشتم و  ساکشن ابی رو

تالقی پیدا کرد و هر دو بر ای لحظاتی بهم دیگه چشم دوختیم دیگه   

هوایی که به سرم خورده بود ون و به گمونم رفتن به بیر...بهتر ...مه و حال بد من...اخمش کمتر شده بود

از کسی متنفرم که  نمی کردم  احساسچرا که دیگه ...فکر خیلی خوبی بود ...   
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به ماسکمو باال دادم و  اونم نگاهشو ازم گرفته بودکه ....به بیمارم دادم گرفتم و زودتر از خرسند نگاهمو 

.بیمارم نزدیک کردم   

در حال پر کردن و اخرین مراجعه کننده ام سر ..بعضی از بچه ها رفته بودن...مشغول بودیم...تا آخر وقت 

بودم  دندونش  

 

داشت با یکی از بچه ها که  ....و تکیه داده به صندلیش...خرسند خیلی وقت بود که کارش تموم شده بود

...کنار میزش ایستاده بود حرف می زد  

یانی رو انجام اتا کارای پو مثل من همچنان مشغول  یگه از بچه ها هم هنوز سر بیمارشون بودندو نفر د

 بدن 

بیمار نیم خیز شد و خرسند نیم نگاهی به من انداخت ..خودمو عقب کشیدم...کارم که تموم شد   

بگیرمکار و کردارشو زیر نظر  ممی تونستبه میزش  یونیتم نگاهم بهش نبود اما بخاطر نزدیکی   

 

صندلی چرخ کوتاهی زد و  یرو....بندشو  باز کرد و توی سطل انداخت بلند شد و پیش ....بیمار با تشکری

مرتب کردم  و دستکشامو خیره به وسایل  در اوردم وسایل روی میز   

به خاطر خلوتی کلینیک توی صدای خرسند ...که برن از بچه ها هم داشتن پا میشدن  دیگه  اون دو نفر

:که به دکتر ساداتی می گفت سالن پیچیده میشد   

که دیگه مشکلی ...اگر گفتن باشه...ینم ایشون چی می گن بب...حاال من با دکتر صدیقی حرف می زنم-

 نیست 

پس من خیالم راحت باشه؟...خیلی ممنون دکتر -  

:ابروهای خرسند با لبخند خسته ای باال رفت و گفت  

...چی چی رو راحت باشه..گفتم باهاشون حرف می زنم-  

از کلینیک بیرون رفت...برداشتن کیفش و  خداحافظ ساداتی بهش لبخندی زد و با گفتن دکتر   

یدم و از روی صندلیم بلند شدم شک دستی به  مقنعه ام  
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:بهش گفتم مسربا باال و پایین کردن  نفسمو اروم بیرون دادم  و همراه ...افتادکه باز نگاهامون بهم   

خسته نباشید-  

 برام..و روی بدنش قرار داده بود کرده  قفل دیگه  دستایی که انگشتاشو تو هم با تکیه داده به صندلی 

:گفت آماده میشد  داشتبرای رفتن عجله با به دکتر مالیری که  داد و  خیره  سری تکون   

؟؟؟!!دکتر مالیری-  

 

:مالیری خندون خیره بهش  گفت  

؟بله دکتر -  

؟خیلی عجله داری ؟کجا با این عجله-  

 

:ندید مالیری مظلوم وار و با خنده گفتبا لبهای خندون بهش می خهمونطور که خرسند   

خونه دکتر-  

:بهش نزدیک بشه  که  ازش خواستو با تکون سر ...ابروهای خرسند باال رفت  

یه لحظه بیا اینجا-  

  ... رنگ صورتش به سرخی می زد  ...و به سمت میز خرسند راه افتاد .مالیری نگاهی به من انداخت

 هم خواست کاز من می داد  چپ و راستکه به  صندلیش وضعیت با تکون های اروم تو همونخرسند 

:بمونم  

دارم  کار...باهاتون ..خانم دکتر شما هم یه لحظه بمونید -  

 

:ازش پرسیدنگاهی به مالیری انداخت و ناچار سرجام ایستادم که به   

؟شما بودناز بیمارای ..اقای محمدی -  

 

ی کرد لبخندشو حفظ کنه  مالیری با صورتی رنگ باخته در حالی که تالش م..م نزدیک  به یونیتم ایستاد

 سری باال و پایین کرد
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 گرفته بودبا گوشه لبی که به دندونش ..کشید  و خیره به مالیری  تر روی صندلی باالخرسند خودشو 

:گفت  

؟به کارشون رسیدگی کردن...مهدوی پس چرا دکتر ..بود شما اگر بیمار -  

 

:گفتمالیری در سکوت به خرسند خیره شد و یه دفعه   

کار اقای محمدی رو راه  که  ستمو از دکتر خوا...برمکه جبور شدم م..یه کاری پیش اومد ..برای من ..دکتر-

 بندازن

 

:با  نیم نگاهی به من  رو به مالیری گفتو خرسند یه تای ابروشو باال داد    

...کجا رفتی..یعنی اصال کسی نفهمید کی رفتی ..اعالم نکردید که  رفتنتونمشما ...الب جچه -  

 

یگه آثار خنده و لبخند روی لبهای مالیری دیده نمیشدد  

بود مالیری می خندید و روی اعصابم .و .اون لحظه ای افتادم که خرسند سر زنشم می کردیاد   

اومد و به مالیری که در سکوت فرو رفته بود خیره شد کش  خرسند لبخند   

:گفت نگاهم به مالیری بود که خرسند ....زیر چشمی  

و  بچه ها و دانشکده هستم العاده درگیرفوق  من ..این ماه یتو... فکر می کنم که  دارم ...دکتر مالیری -

.ندارم وقت آزاد آنچنانی   

کنم  همراهی و  کمک کار می کنیروش مقاله ای که داری  تو  روشما  نمی تونم  متاسفانه از این رو .

اساتیدی   می تونم  ه باشیدخواست اگر..وقت آزادتری دارن کمک بگیرید ای که ید دیگه اتبهتره که از اس...

  ...کنم  بهتون معرفیدر این زمینه رو 

 

:...ببینم  ت مالیری روصور گر گرفتگی  به وضوح می تونستم  

 

مشکلی هم نداشتن...درست انجام شد..کار اقای محمدی ...دکتر -  

:گفت حرکتی داد و  به انگشتای قفل شده اش.خیره تو نگاه ناراحت مالیری  

خوب ؟-  
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:انداخت  نیم نگاهی به من از گوشه ی چشم ... از حضور من  معذب.. مالیری   

باید می رفتم ....پیش اومد برای من  اون کارم یهویی-  

مقاله یکی از درگیر چون خودم ..نمی تونم تو اون زمینه کمکت کنم ...فقط گفتم..باشه منم چیزی نگفتم-

آماده اش می کنه ...خارج از کشور های مطرح  برای یکی از همایش داره که هستم بچه ها   

:بود خرسند داره بابت چی تنبیه اش می کنه با نگاهی به من گفت فهمیدهمالیری که   

امروز  دکتر من-  

:کنه گه و چه بهانه ای جور ب بهش  می خواد چه مالیری  رای خرسند مهم نبود کهدیگه ب  

مگه عجله نداشتی ؟..کتر مالیریهوا بارونی د-  

خود منم فکر نمی کردم خرسند بخواد اینطوری حال ....باز مونده بودن نیمه لبهای مالیری با ناباوری 

...بگیره مالیری که این همه برای مقاله اش زحمت کشیده بود رو   

 

حرفشو دیگه هرگز  هم  و خرسند دیگه فایده ای نداره ایستادن و توضیح دادن هاش مالیری وقتی دید که 

راه به سمت در و   ته خرسند که باب میلش نبود شد تسلیم خواس..دم و باز دمی با ..عوض نمی کنه

  افتاد

:صداش زد نگاهم بهش بود که نرسیده به در خرسند   

دکتر مالیری ؟-  

:وضع بهتری از اون نداشتم..م جاش بودمه مسلما اگر من..دیخریری حرصی ایستاد و به سمت ما چمال  

به بچه ها تاکید کن و بگو  که من  اینو .... بستون بیمار نداریمبده  ....تو این کلینیک ..هم داز این به بع-

وشایفتون رو درست انجام بدید ...باشمچنین چیزایی  شاهددیگه  نمی خوام ..گفتم چی   

 

از رفتنش به من مخصوصا با اون نگاه پر از غضبی که قبل ..همالیری به نظر می رسید خیلی عصبانی

ه بود انداخت  
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 نم سند نشست و  اروم صندلیشو به سمتروی لبهای خربه لبخندی شیرینی ...با خروج مالیری 

:چرخوند و ازم پرسید  

...شما نمی خواستی بری ؟-  

:خنده اش گرفته بود....شوک زده نگاهش کردم  

شما  ولی اگه االن ...به اتوبوس نرسیدم که  دیروز تو این ساعت من...عجله کن ..خانم دکتر هوا بارونیه -

حتما بهش می رسی..عجله کنی یکم   
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 فصل ششم

توجه ....نگاهی به مرتضی انداختم ..می زدممقابل تلویزیون در حالی که کتاب تو دستم رو ورق 

..  ای به اطرافش نداشت  

دریغ ...نمی فهمیدم نوشته شده رو  چیزی از مطالب....های کتاب دادمبه صفحه نگاهم رو دوباره 

 از یک کلمه

...امروز حرسند رو به یاد اوردمرفتار ...شاهد ورق خوردن صفحه های کتاب بودم ور که طهمون  

 صبح با اون همه توپ و تشر و آخر وقتم با اون لبخندای اعصاب خورد کنش 

 ه مالیری دورو بر خرسند نمی پلکهدیگتا چند وقت  مئن بودمطم...لبخندی به روی لبهام نشست

 و کلی بابت امروز باید از دستش حرص بخوره 

بیشتر کش اومد ملبخند  

همه یکی  و فرقی بین بچه ها نمی رفتارش با ..با این کارش می خواسته بهم نشون بده که 

داره مشکل من باتنها که  از این روز منم  نباید فکر کنم ... ارهذ  

این آدم ناشناخته رفته رفته داشت برام جالب میشد ..به دست گرفتم رو  م بو بستم و گوشیکتا  

تمام  مقاله هاش واقعا حرفی برای گفتن ...کردم  وعجبه سایتی که الناز ادرسشو داده بود ر..

  ...بخصوص که  اخالق خاصی هم  داشت..آدم عجیبی بود ...داشتن 

 یتمام توسط .عکس روز تولد  خرسند  ....راحله شدم  وارد پیج... همچنان پا برجا بود کهندم لبخ

..ی گروه  الیک شده بودبچه ها  

درست ..خنده روی لبهاش ..کردم  و روی چهره اش دقیق تر شدمنزدیک تر  به خودم  گوشی رو

امروزش بود های و خنده مثل لبخند   

:بخند روی لبهام شد متوجه من و ل ونگاهم رو به مرتضی دادم که یهنفسم رو تو و   

چی شده؟-  
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:شونه ای باال دادم و گفتم  

چه خبرا؟...هیچی -  

 

:با تکیه دادن به عقب گفتخیره به من دستی به روی موها و پشت گردنش کشید و   

منم برم سرکار ؟..نظرت چیه-  

:صفحه گوشیم رو بستم و بغل دستم روی مبل گذاشتم  

...خیلی پیشنهاد خوبیه-  

تو این شرایط بهتره هر دومون کار کنیم ...من واقعا گفتم.؟.ی کنی چرا مسخره م-  

وه اش رو از مقابل برداشتم کشیدم و پیش دستی می ترجلوکمی خودمو روی مبل   

در کنارش بنشینم و هم رو دوست داشتم ساعاتی  ...و بی حالی که داشتم با وجود خستگی

:رو توی پیش دستی خودم ریختم و گفتم خورده شده  ت میوه هایپوس...صحبتم باشه  

با کار کردن تو همه چی درست میشه؟..چرا فکر می کنی -  

...کرده باشم بهتولی فکر می کنم الاقل می تونم یه کمکی  .....نمی دونم-  

 

:زیر پیش دستی خودم بردم و گفتم  پیش دستی تمیز شده رو به  

؟می دن بهت  مکاری ...ای که نداری تجربه فکر می کنی با این سن و -  

 

:ا بلند شدم و گفتمیلبخندی زدم و با پیش دست...حرفی برای گفتن نداشت  

دقیقا همون چیزایی که ...سنگین  یا ..ه دردسراز یه کار پر  یا ممطمئن..بیاری  رگی که  هر کاریم-

...برای تو حکم سم رو دارن   
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شرایطمون بدتر از ..کارای سنگین یه بالیی سر خودت بیاری  این  و بخوای با...تو بری سر کار

اصال به صالح نیست ؟چرا باید کاری کنی که . ...اینی میشه که هست   

اونقدر درک داری که بفهمی چی می گم...شیمی گم که ناراحت بهت ن اینا رو  

که ما هم به فکر باشیم بهتره ...ا کاری نداره و ما رو به حال خودمون رها کردهحاال که منصور با م

...جمع و جور کنیم و خودمونو   

یکی از دوستام بهم قول داده که  یه ...یه کاریش می کنم..نباش  مونمی زندگینگران هزینه ها

حاال پولش زیاد ...برم سر یه کار دیگه می تونم  ماونطوری وقتای ازادم..برام کار جور کنه ییجا

...تا کم کم شرایط خوب بشه...دیگهباید بسازیم ...باشه یا کم  

مگه نه؟..همه چی درست میشه ..اگر خونه رو بفروشیم-  

 

:باال و پایین کردم اما به دروغ سرمو  ....دونستم واقعا شرایط خوب میشه یا نه نمی   

احتماال همه چی .اونوقت ..بفروش برسه  خونه به..تو دعا کن مشتری بیاد ...اره درست میشه-

یعنی باید درست بشه ..درست میشه   

اینجا دیگه جای موندن ..وسایلتو نو جمع کنید  باید  زودتر..بهم می گفتو منصور امروز اومده بود -

 نیست

:سر برگردوندم .. اشپزخونه سمت به با ناراحتی   

تازه می گفت تو قبول کردی که بریم .؟.گیسو ..چرا باید ما از اینجا بریم ....هنوز خونه نفروخته -

قبول کردی ؟ چنین چیزی رو  تو واقعاآره راست میگه؟..زیر زمین خونه مادر زنش   

خیره بهم روشو برگردونده بود و ...چرخیدم ایستادم و به طرف مرتضی ..کالفه از دست منصور 

:دستشو روی پشتی مبل گذاشته بود  

اونجا جای ..باشه راحت خیالت... از این بابت...خونه مادر زنش نمی ریم ...که بریمهم هر جایی -

قدر بدبخت نشدیم که محتاج اونا بشیم هنوز اون..زندگی نیست   

 

: آسوده ای که کشید بودمنفس شاهد   

 یبه حرفا...اینطوری ببینمتخوشم نمیاد ..غمبرک زده نباشه همیشه هم انقدر چهره ات-

از زندگی فقط شات و شوت کردنشو.. که  بهتر از من می شناسیش...منصورم زیاد اهمیت نده  
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زور ش به زن و مادر زنش نمی ...قنپزای الکی میادبرامون هی ...برای ما یاد گرفته  

برای من و تو ....ونهصاونوقت برای من و تو بز می رق... زبون به دهن می گیرهجلوشون ....رسه

...زبون در میاره  

شاید یه خرده سخت باشه و طول ..رست میشههمه چی بالخره د...بهم اطمینان داشته باش..

  ....اما درست میشه..بکشه 

 

:با هزار امید بهم زل زد  

گیسو هستی چه خوب که تو -  

به جون کندنی ...وقتی این حرفا رو می زد یعنی خیلی باورم داشت ....از حرفش خیلی  ترسیدم

رو و   پاشیدمبه روش لبخند غمگینی  کدومشون اطمنیان نداشتمبرای حرفهایی که به هیچ 

:برگردوندم که یهو گفت  

....امروزم زنگ زده بودا-  

 

:و ازش پرسیدم نگاهم به در اشپزخونه ثابت موند  

جوابشو دادی ؟-  

نه-  

:باز گفتتم برم تو که ساخو   

صداش رفت رو پیغام گیر -  

:عرق سردی روی بدنم نشست  

داره میاد گیسو -  

در آشپزخونه دستمو روی چار چوب  ...وجود م رو هوایی سرد احاطه کرد  و چشمامو بستم 

:مگذاشت  

با ..توام وسایلتو کم کم جمع کن که کارا یهویی سرمون آوار نشه......از فردا می رم دنبال خونه -

گه ای بلد نیستکار دی..جز اینکه اعصابمونو خورد کنه...منصورم زیاد دهن به دهن نشو  

؟میاد برای چی... بنظرت داره....گیسو -  
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یعنی نمی خواستمم که  بهش فکر کنم ...هیچ نظر و فکری درباره این سوالش نداشتم   

در .....شده بودمعصبی  خیلی ..برداشتم و توی اشپزخونه رفتم  در  دستمو از روی چار چوب

سرازیر کردمزباله توی سطل  رو  هاز کردم و پوست میوو باتکابین  

......صدای مرتضی دیگه نمی اومد  

 

صحنه ها و تصاویر  نا مفهومی توی ...چشمامو بستم...دستامو به زیر اب بردم ..شیر ابو باز کردم 

که ..تکرار می شدن مدام تو سرم ....صدای فریاد ها و جیغ های مکرر .....سرم پرسه می زدن

پلکهامو از هم باز کردم ..بی تاب .  

حالم این خبر هم ناگهانی بود که شنیدن شده خونه بدون حضور پدرم اونقدر سرد و عذاب دهنده 

...شیر اب رو بستم   رها کردم و  کپیش دستی ها رو توی سین... مبودکه  کرد رو بدتر از اونی   

اشتباهی دیگه نباید وارد ...آدمهای ...نفسم رو تو سینه حبس کردم کبه درون سین زل زده 

از خانواده ای که تنها من و ...باید اونا رو از خودمون دور نگه می داشتم...زندگیمون می شدن 

یمازهم پاشیده میشد..افرادی ...نباید با حضور  نابهنگام..مونده بودیمباقی  مرتضی ازش   

 

*** 

 

و آسمون ابری ...بدون خوردن صبحونه از خونه بیرون زدم...با عجله برای دیر نرسیدن به کلینیک 

...مقنعه و صورتم کشیدم روی دستی به ...ه اماده باریدن بودحظو هر ل گرفته   

رو مرتب می کردم و به زیر مقنعه  های بیرون اومده از زیر مقنعه ام مقداری از موی که در حال

 هدایشون می کردم 

رسوند و صدام زداش  غازهبا دیدنم خودشو به دم در م سر خیابون قصابی ..اصغر آقا    

متعجب ... ؟سر صبحی چه چیزی باعث شده بود که  صدام بزنه..باید خدا بخیر می گذروند

سری برگردوندم ستادم و ای  

:گویی روش نمی شد اما به ناچار  دستی به روی چونه اش کشید  و گفت  

یه لحظه کارتون داشتم ...خانم پاکزاد ببخشید -  
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اما واقعا هم برام سوال پیش ...نباید اتوبوس رو از دست می دادم...دیرم شده بود عجله داشتم 

:باهام داشته باشه...این وقت روز اومده بود که چه کاری می تونه   

له؟ب-  

مغازه...داخل ..میشه یه لحظه بیایید-  

:کشونده بود به دم در مغازه اشمنو با تردید ....رفت اومد همسایه ها میون و ..سر صبح   

امرتون؟د یبفرمای-  

:زبون باز کرد و گفت بالخره ..رو بر و دست  کشیدن به زیر بینی و لبهاش با نگاهی به دو  

یه مبلغی ..ش یتراست...اما ...خیلی وقته  ...مرد محترمی بودن....خدا پدرتون رو بیامرزه-

...ولی ..چند وقته می خوام بگم...بدهکار بودن  به من ..پدرتون  ...خدابیامرز  

کردن از یه ها که در حال گذر اسیکی دوتا از هم....از سرم پرید اول صبح خواب ...تعجب  شدت  از

پچ  هم دیگه انداختن و  نگاهی به..اصغر آقا  با دیدن من مقابل مغازه...بودن جلوی درب  مغازه 

:رد شدن ...ه کندی ب..دم گوش همکنان پچ    

پدر من؟-  

یه لحظه ....من برم دفتر و براتون بیارم  اگه اجازه بدید..هست..نوشته ام م متو دفتر...بله-  

 

مقابلم ایستاد  ...از مغازه در اومد نگاه به سمتی از کوچه انداختم که دفتر به دست ...رنگ پریده

...باز کرد برام  دفترشوو   

:زل زدم ه بود اسم پدرم برد زیر به  به انگشتش که..با حرص و ناراحتی   

مبلغ کمی هم ...خیلی وقته...اما ..قصد بدی ندارم خدا شاهده...گفتم که در جریان باشید-

و کاسبیم   رباید حواسم به دو دوتا چهارتای کا...منم دارم تو این محله کاسبی می کنم...نیست

که ... اونم تو این دوره زمون که همه چی انقدر کشیده باال..باشه   

:گفتم و شدندون گرفتم الفاصله به زبونم  رو به روی لب پایینم کشیدم و ب  

و خودم انجام می دادمرتمام خریدای منزل ...من تا یه ماه قبل از فوت پدرم... ...اصغر آقا-  

چیزی بهتون بدهکار بوده ...یادم نمیاد ..حسابی کردمباهاتون نقدی ..شما اومدم هر وقتم پیش

؟پس این چه حسابیه که من ازش بی خبرم...باشم  



 

 
 

 
 

8 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          ششم فصل   
 

 

 

نگاهی به ..اصغر آقا با سالمی به ..یکی از همسایه ها که برای خرید گوشت وارد مغازه شده بود

:گفت اصغر آقا من انداخت که   

 ...برادرتونبه ...منظورم .....نبود خود ایشون به ...منم ...منظور...درست می فرمائید ...بله..البته -

بزنم به حساب پدرتون یه خریدی از ما داشتن که گفتن.. ...هآقا منصور  

 

:هم به ما زل زده بود گفتممشتری حالی که  اصغر آقا در خیره تو صورت گر گرفته ... بهت با   

کزاد ابه حساب آقای پ یدو بگه بزن هر کی تو این محله بیاد و چیزی ازتون بگیره..خسته نباشید-

؟ می گی چشم و می زنی شما هم ...  

 

:صورتش رنگ به رنگ شد  

گفتم با خودم فکر کردم و  منم ..ولی آقا منصور برادرتونه ...از این خبرا نیست  ...پاکزاد  نه خانم-

...قصدش خرید برای منزلتونهالبد   

:حرصی کالمش رو قطع کردم  

یا  پدر خدابیامرز من خودشونو که نباید ل زنخریدای م...م نیست برای خودتون فکر کنیدشما الز-

تشکیل زندگی دادن و خیلی وقته که تو این ..ایشون..ی دونید شما که م...من پرداخت کنیم

نه کس دیگه ...اگر خریدی باشه من خودم شخصا انجامش می دم ..محله نیستن   

 

 و بگید بیان  و  بدهیشو پرداخت کنن..تماس بگیرید خودشون  با و  یه زحمتی بکشید ..همشما 

بدهی های ایشون ربطی به من و پدرم ندارن.  

خدمتتون  بدم  تا  بگید..شماره اشو ندارید  اگرم   

چی می خواد که  پرسید پشت دخلش رفت و از مشتریش ..بی حرف ...از من خجالت زده   
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آخر و  ...مغازه در اومد و از ت بهم ریخته ناراحت و ......بهش ...در آخرین لحظات با نگاهی گله مند 

و به   م بند کیفم رو محکم  کشید ... بشه به کجا ختم  قرار  که  عاقیت این زندگی معلوم نبود

 سمت دیگه خیابون رفتم 

دیگه ...اتفاق می افته سختی بین من و منصور رگیری د...به زودی ..با این وضعیت مطمئن بودم

اونقدری که آستانه صبرم رو به لبریزی بود...کرده بود خیلی زیاده روی   

 

 

 

*** 

فرار از هجوم سعی داشتم برای ..کرده بودمتورم سردی هوا  گونه ها و نوک بینیم رو سرخ و 

..سریع تر خودمو به کلینیک برسونم ..سرمایی که این چنین اذیتم می کرد   

دستم رو از ..که برای گوشیم اومده بود پیامی با شنیدن صدای که...مسیر زیادی نمونده بود 

در حال باز کردن پیام بودم که صدای شاد ..جیب کاپیشنم بیرون کشیدم و  گوشیم رو در اوردم 

از سرعت قدمهام بکاهم..باعث شد  سرم رو به طرفش بچرخونم و الناز   

بخاطر دستشو توی دستم گذاشت و ...مبه سمتش دست بلند کرد همین که بهم رسید ....

:گفتاذیت کردنم  برای وخی به ش....و برخورد بد خرسند ..روز دی  

؟جوان خودمان  سخر خیز بر ...علیک سالم-  

:و گفتم قرار دادمدوستانه دستمو روی شونه اش  خندون   

مردم آزاد ...عین هم...راحله کپ هم هستید  تو و-  

:و گفت خنده  بلندی سر داد   

خوبی ؟-  

تو چطوری ؟...شکر بد نیستم ...قربانت -  

..خیلیم عالی هستیم ...بذاره مون اگر این شوهر جان هم  ما -  
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:کاپشنم فرو بردم و ازش پرسیدمو به همراه گوشی تو جیب ر مدست  

حرف حسابش چیه؟..هنوز نتونسته با کارت کنار بیاد-  

حالشو ..زندگیت و بیا بشین سر خونه..یدارننیازی به پولش  که تو  ؟..برای چی می ری  میگه-

 ببر 

؟مگه قبل از ازدواج نمی دونست که کارت چیه-  

ست قبل از بد......گیسو جان  نمی شناسی تو مردا رو ولی ...خوبم می دونست ......چرا ندونه-

هزارتا آسمون ریسمون برات می بافن  و سعی می کنن مختو ...می دن اوردن ادم هر قولی بهت

.....یه جوری بزنن که خودتم باورت نشه  

قبل از ...چه قوالیی بهت دادنو  یادشون می ره چی گفتن...بعدشم که به هدفشون می رسن.

هر چی که تو بخوای اصال ..انجام می دیدم  برات  هر کاری که بگی..می گندل و  ازدواج با جون

همون میشه ..  

:بشکنی تو هوا زد  و عصبی گفت..یهو   

شونو کنار بذارن مه اروزنا..بخاطر یه دقیقه حرف زدن باهات  نمیشن حاضر ...چی ؟اما بعدش -

اد د...همه اش در حال معامله کردن...حضرت آقا  گوشیشو کنار نمی زاره. ته مال ما الب

اعصاب خورد کردن..زدن  

:انداختیم  دیگه هم نگاهی به.. ...من با لبخند و الناز با اخم   

 بخدا...بذارش کنار..بگه که شوهر جانت ..اجاخرش برسی این...جون بکن..این همه درس بخون-

فامیل شوهری که فک نه ...نه تهدیدی ..نه زوری ...یاقا باال سرنه ...گیسو  لی راحتییخ تو 

هی مراسم ...هی برو..هی ناز بکشه ...بر نخوره  قباشون  جحرفات  به تریواست باشه حهی 

 آشتی کنون راه بنداز 

با ..ودمچند باری همسرشو دیده ب..حقم داشت..بیچاره دلش خیلی پر بود..ام گرفته بود خنده   

:داده بود  منو ور جواب سالمزیکبارم به ..ده رفتار مناسبی نداشتکشهیچ کدوم از بچه های دان  

هر کدوم از بچه ...اما گفته..کارتا رو هنوز نداده ...یادت نره....دیگه عروسی ماراله ی   اخر هفته-

میای دیگه؟....ها رو که دیدم بهشون بگم  
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نمی دونم شاید اومدم-  

یه خرده ...می خندیم و میلی میگک..اخر هفته...خوش می گذره..بابا ...بیا....نمی دونم چی ؟-

...حال و هوامونم عوض میشه   

 

بتونم میام-  

تو کلینیک می بینمت ...دارم شکار ....تا نرفته  دکتر امامیپیش  من برم ..اوکی -  

قدمهامو تند کردمو به سمت کلینیک براش باال و پایین کردم  با لبخند سری  

 

*** 

بیمار دیگه  برای امروز  یه و تا آخر وقت . ...  به پایان وقت کاریمون مونده بود  ساعتی  یک 

 داشتم 

باقی  ساعتیک در کل برای اکثر بچه ها این ..ولغشبعضی بچه ها یا بیکار بودن یا م

می اومدکسل کننده خیلی ..مونده  

حواسمو حسابی جمع کرده بودم که باز مورد بازخواست و شماتتش ..بعد از برخورد دیروز خرسند

...قرار نگیرم  

 

برای ...یه جورایی خواب آلودم کرده بود ..ای داخل کلینیک بارونی و گرفته بیرون و گرم هوای

  داده باشملحظاتی سرم رو بلند کردم تا استراحتی به گردنم 

  مارش برای نوشتن نسخه از کلینیک بیرون رفتهمراه بی به  ه بود کهتموم شدار خرسند ک

 

باعث شده بود که طره از ..مدل دادن شدید به کار....ادم دوباره حواسم رو به بیمار د..با خروجش 

..راستم  رو بگیره سمت  چشم..از زیر مقنعه بیرون بیاد و مقدای از دید..موهام   

پشت  مچ یا  هر دفعه با پس زدنش توسط.. درگیر کار بودن ز اونجایی که هر دو دستماما ا

گذاشته بودم   ..سوندن رازاری که بهم می بی تفاوت از ...دست  
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دستی به پشت ...انداختم  نگاهی به در  شیشه ای ناخودآگاه ..ورود مجددش به کلینیک  با

در حال زنگ خوردن بود  مرتب ...روی میز گذاشته بود رفتگردنش کشید  و به طرف گوشیش که   

...ترد تماس زد و نگاهی به بچه ها انداخ... ..با دیدن شمارهنگاه کوتاهی به گوشی انداخت و   

کار کردن روشون زیاد  ...به خاطر فرم قرارگیری بدشونبودن  و  ینوع خیلی بداز ..دندونای بیمارم

...راحت نبود   

 

خیلی سرشو تکون می داد و دهانش رو به اندازه باز نمی همکاری نمی کرد  بیمارم هم البته 

کردم تر به یونیت نزدیک با صندلی  خودمو پاهامو روی زمین کشیدم و ...کرد  

نیم ...یی که با احساس گرما کارشو به اتمام برسونم ...و به درستیبا دقت ...شتم سعی دا

:با  دقت روی دندون بیمارم گفت ...خرسند ایستاده در کنارم...نگاهی به سمت راستم انداختم  

 (آروم و مالیم) … gentle خیلی -

 :چشمامو تنگ کردم 

 .. کارتو عالی تموم کن ...بذار وقت بیشتری -

 با  کاملی داشت وو تسلط دید ..اما اون به روم ....مش ت ببیندرس مانع میشد...وجود موهام

گفتم موهامو کنار زدم و ..بار دیگه با پشت دستنگاهمو ازش گرفتم و ...لبخندی بهم زل زده بود 

:..... 

داره انجام میشه....چیزی نمونده ....-  

شد و از خم ..به خاطر محدود بودن فضا ....با همون لبخند ....انگار صدامو شنیده باشهانگار نه 

:گفتحین دست کردنشون یه جفت دستکش برداشت و و از روی میز ..باال سرم  

...تا یه چیزی رو بهت یاد بدم ..بلند شو یه لحظه  -  

صندلیم رو به زیر ...خونسرد ...بلند شدم...ه کنهمی خواست تو کارم مداخل ناراحت از اینکه باز

:کشید و گفتخودش   

پیش بری  ...بیشتری  باید با صبر و حوصله..و نوع فک بیمار ...فرم به خاطر  -  
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نیم .با لبخند . ام پیدا کردم زیر مقنعه برای مرتب کردن موهای  فرصتی ..کشیدن از کاربا دست 

 ایستاده بودن بیکار  در نزدیکیمونبعضی از بچه ها که به نگاه کوتاهی بهم انداخت و سپس رو 

:گفت  

 

 

...بچه ها شما هم بیایید -  

:نو دور یونیت ایستاد اومدن..شهمگی گوش به فرمان  

تا هر بار چیزای جدیدی ازش یاد ...درمان رو بارها و بارها ببینید  یه  نحویگاهی وقتا نیازه که -

ی ازش یاد زای جدیدمهم اینکه هر بار چی..این مهم نیست یه درمانو چند بار می بینید.....بگیرید 

...گرفتاز اون نمونه هاست که میشه چیزای خوبی ازش یاد ...این دندون... بگیریم  

 

به دور خرسند  بچه ها  با جمع شدن.دل خوشی از خرسند نداشت یری که بابت قضیه دیروز مال

:و گفترسوند  به خرسند  خودشو  از پشت سر....و یونیت  

ان جبه ..بیاییم  ما هم  یه ندا بدید و بگید کهم نشستی..اون ته تها ها  که اگه به ما   جان دکتر-

خوشحال میشیماز اعماق وجود ...خودتون   

:گفت...روی دندون رو تراش می داد و گرفته بود  دست در با مته ای که ...خرسند خندون  

که دوست دارید برید  وهر جاش...اینجا متعلق به خودتونه..دکتر جسارت نمی کنیم ...ما به شما -  

 

شوخی کنه اما زبون به دهن گرفت و جلوتر اومد داشت با اینکه دوست ...مالیری   

باقی   ابچه ه سوال و ابهامی برای هیچ جای .خرسند اونقدر تمیز و خوب کار می کرد که ...

کامل و ...خصوصا که به هر سوالی همم..و همه با لذت کارشو زیر نظر داشتن  نمی ذاشت 

و شوخی رو هم چاشنی بین مطالبش می کرد ...خ می دادپاس جامع   
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شده و بعضی دیگه از بچه ها هم که کارشون تموم  باال سرش ایستاده بودیم همچنان  همگی

نیم با ....خیره به داخل دهن بیمار...که باز گوشیش زنگ خورد   به ما ملحق می شدن ..بود 

:به من که نزدیک به میزش ایستاده بودم گفت به بچه ها و سپس  نگاهی  

...اون گوشی منو بیارهکنه و  بچه ها یکی لطف -  

 

این کارو به من ... و نزدیکیم به میز بچه ها با دیدن من...بودم ایستاده از همه نزدیکتر به میز من 

...سپردن   

 

نوشته شده بود دکتر اش روی صفحه ..نیمروخم رو چرخوندم و گوشیش رو از روی میز برداشتم

 خرسند

با گرفتن دست از کار کشید و سریع ..به طرفش گرفتم تو دستم جا به جا کردم و  گوشی رو...

:جواب داد ...گوشی ازم  

حال و احوال شما ؟..سالم-  

 

رف می زدند و هر کسی نظری می حدیگه  باهم ..بیمار  بچه ها در مورد کار خرسند روی دندون

از بچه ها کنار رفتن و خرسند ..بلند شد  عقب کشید و از روش با پاهاشیشو صندل..که ..داد

:اومد  و گفت در  شونبین  

نمی دونم کجاست؟....من از کجا بدونم..نه واال -  

--.........  

من دارم جدی می گم.. ؟اخه چه شوخی-  

:نشو گاز گرفتیبا خنده لب پای  

خوبه؟..پیداش می کنمو براتون می گردم  ..حاال بذارید من که شب اومدم-  

:سعی کرد جلوی خنده شو بگیره  

-...............  

؟...چرا ناراحت می شید -  
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-.........  

 

معلومه که دست من نیست..نه-  

حواسمو می زیر چش..باعث شده بود که  پشت خطبا طرف شیطونیش ...پنجره رفت ..به سمت

:بهش بدم  

؟شبرای همین امروز می خواستینمگه حاال -  

 

 

 

سریع گوشی رو دم .ه ای از گوشش دور کرد و چشماشو بست و با تمرکز ظگوشی  رو لح

:گوشش گذاشت و گفت  

خوبه؟...امروز بهتون برسونمشتا آخر وقت سعی می کنم پیداش کنم و -  

..... 

...کنم فقط شما رو درک نمی ...درک می کنم؟..چرا درک نکنم-.  

-......  

؟پس چرا انقدر ناراحت میشید ...من که اصراری ندارم ..این شمایید که اصرار دارید-  

 

:نعی گفتاشو روی هم گذاشت و با لبخندی تصناراحت لبه  

؟یگهدامر ..چشم..باشه.....--  

... 

خداحافظ-...چشم-  

مون بود بیرون داد و چرخید و به سمت باال داده که  بی صدا  با ابروهایینفسشو ..با قطع تماس

:و گفت..اومد  

خوب کجا بودیم؟-  
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:گفت بر لب  مالیری لبخند  

..اون قضیه رو کمک کن..جان عزیزت..دکتر -  

:خندون ازش نگاه گرفت  و رو به بچه ها گفت...ند سخر  

می ریم برای ادامه کار -  

 

:گفت و  هم می خندید  مالیری  در حالی که هم ناراحت بود  

بخدا ....کوتاه بیا..شما بگذر ...حال یه چیزی شد دیگه....انقدر سخت گیری ؟چرا شما  ...دکتر -

..من گناه دارم  

 

با خنده    صرار و خواهش و نا له های مالیریبی توجه به ا نشست و  مروی صندلی رسندخ

ادامه داد...و توضیحی به بچه ها بده   زده باشهحرفی دیگه کارشو بدون اینکه   

 

 

 

*** 
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:گفت خندون به سمتم گرفت و  پاکت تو دستش رو ...برش  ر وبا نگاهی به دو ..لیال  

دیدنبگیرش تا بچه ها ن..عزیز بودبرام دیگه خاطرت خیلی -  

:دستش گرفتم و گفتم تو  پاکت رو از...لبخند زنان   

چه خوب که همیشه می ری اونورا ...ده بودمهوس کر چقدر م که ...خیلی ممنون-  

از باالی پله ها نگاهی به  همزمان  هر دوآسمون با صدای رعد و برق رو بده که  مخندون خواست جواب

:....انداختیم  باال سرمون  ابری آسمون  

ماشین داری؟-  

...می رم نه با اتوبوس -  

چیزی نمونده بارون بگیره ها ؟می خوای بیا با ما بریم-  

تا چند دقیقه ....دور نکنید برای من  بی خودی راهتونو ...مسیرمون به هم نمی خوره.ممنون ...نه عزیزم-

...با اون می رم ...میاد اتوبوس..دیگه   

کلمه خداحافظ گفتن تکون سر و داد و با  تو  اشو از هر دو طرف با دو انگشت اشاره اش مقنعه لبه های 

بشه سوار ماشین همسرش  تا  ازیر شد و رفتزودتر از من از پله ها سر...  

دوباره ...که یک دفعه به رفتنشون چشم دوختم  گذاشتم و روی بند کیفم  دستم رو ..خیره به ماشینشون

همه جا رو خیس کرد بارون ....  یو در یک چشم بر هم زدن .. .صدای رعد و برق همه جا رو پر کرد   

 طور  همین ی کهزیر بارون به آسمون و رو ...و و کف دستم ردم دستم رو بلند ک ...ایستاده سرجام ...

و حس خوبی  جای می گرفتنکف دستم  در ..با شتاب  قطرات بارون ..بی امان می بارید گرفتم  داشت 

 رو بهم می دادن 

و با  نفسمو بیرون دادم... دستم رو پایین اوردم و ..که رفته بودن میشد دقایقی ..لیال به همراه همسرش 

..روی سرم  کشیدم ...رو کاله کاپشنم  ... نگاهی به آسمون  

  باید قبل از اینکه حسابی خیس می شدم خودمو به ایستگاه اتوبوس می رسوندم 
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م دست.و این در صورتی بود که ..نصورتم برخورد می کردسر و به قطرات بارون بارون بی وقفه می بارید و 

سوغاتی که لیال برام اورده بود پر بود ...به خاطر   

نگاهی به خیابون انداختم  خسته .... به ایستگاه رسیدم بیشتر لباسهام خیس شده بودن که 

اب زیر  ...هو بعضیا ها هم سخاوتمندان.عبور می کردن بی اعتنا   مماشینها با سرعت  از مقابل....

...می پاشیدن  یی مثل من الستیکهاشونو به روی عابرها و رهگذر ها  

 

چند قدمی  .. ... ی عبوری توسط ماشین ها..جمع شده توی چالها و گودالها  برای پاشیده نشدن اب

رفتم عقب    

بی شک از اون ...انداختم به دو طرف خیابون نگاهی .. نبودگذشت   و خبری از اتوبوس می دقیقه ای  51

...اتوبوس قصد اومدن  نداشت ...روزا بود که  با وجود این بارون و هوای خراب   

برای یکی از   تاکسی  ...ناز این رو دست از  انتظار کشیدم و جلوتر رفتم و بعد از رد شدن چندتا ماشی

دست تکون دادم ...از دور برام چراغ داده بودهای زردی که   

 

به خیس شده  رو تو دستم جا به جا کردم و   پاکت...ترمز زد  م رو ارو ..کمی جلوتر ...با حرکت دستم 

...با عجله دویدم سمت تاکسی   

  سوار شدم  سریع ..و تایید اون در عقبو که باز کردم با گفتن مسیرم به راننده 

...نشسته بود  بود   مرد نسبتا جونی  مسافر دیگه که یه بغل دست راننده یه و  جلو  

صدا زدنش و گفتن  یه مسافر دیگه از دور با که فته راه بیبه  خواست ...همین که درو بستم  ...راننده

..خواست سوار شه... وایستا  

 

طرف مسافرو پایین داد و مرد از راننده مقصدو پرسید  راننده شیشه...شدت بارون خیلی زیاد شده  بود 

صاف ایستاد و عقب گرد کرد...اما وقتی دید به مسیرش نمی خوره ...  

که  قبل  ندستا و صورتم خیس از اب بارون شده بود..مدکاله کاپشنمو پایین دادم و راحت به عقب تکیه دا

که حسابی خسیش کرده  یبرای فرار از بارونباز شد و خرسند که  یهو  در عقب...ماشین  مجدد از حرکت

.با سر و صورتی بارونی سوار شد ..بود   
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تا درو بست و ....نداشتیمو در این وضعیت  توی این ماشین  انتظار دیدن هم دیگه رو..نه من و نه خرسند 

حرکت اروم ... کردمش سالم ا تکون اروم سر بهب...معذب ..نگاهش به نگاهم گره خورد..صورتشو برگردوند 

و هر کدوم به سمتی چشم من بود که هر دو همزمان از هم نگاه گرفتیم  سر اون هم مشابه حرکت

 دوختیم 

  

با  راننده  ...تا مسیرشو گفت ..خرسند ... پرسید ومقصدشازش ... از مقصد خرسند  راننده برای اطمینان

.به راه افتاد گاز گذاشت و  یروبه خیال راحت پا   

ترافیک زیادی پیش ..بودن پر از اب بارون شده  و معابر و خیابونها   همین طور ادامه داشت بارون  بارش 

 رومون بود 

کف ...بود آب بارون  پشت دست چپم هنوز خیس ..نگاهم رو به دستام که روی هم گذاشته بودم دادم 

خیسیشو بر طرف کردم ..دست راستم رو روش گذاشتم و   

 

 رادیوش زیادضبط  صدای .عصبی ..راننده ..ماشین مرتب مسیری رو می رفت و هی متوقف میشد 

:پرسید شموهای خیسش کشید  و ازروی خرسند دستی به ...کرد  

؟...خیلی طول میکشه...ببخشید-  

...دیگه رفتیم...این قسمت از ترافیکو  که رد کنیم....نه جناب -  

...راحت به عقب تکیه داد ...با کمی جا به جا شدن تو جاش  خرسند لبهاشو بهم فشرد  و  مثل من  

تلفنم زنگ خورد ..به صدای شاد گوینده رادیو گوش می دادیمتو همین لحظه  که همه   

اصال ..کنه  تماسش رو تموم تربعد از اون مکالمه که قصد داشت زود..نگار در حال تماس گرفتن بود 

دکمه رو لمس کردم و گوشی رو دم گوشم نگه ....انتظارشو نداشتم که دیگه باهام تماس بگیره ..

:داشتم  

هنوز کلینیکی ؟..خوبی ..سالم-  

 

:صدام رو پایین اوردم  

دارم می رم خونه..نه ..سالم-  

یه موردی هست گفتم شاید به کارت بیاد...اهان ببین-  

چی ؟-  
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پول خوبی ...پرستاری از یه پیرزنه..اما...یعنی اصال مربوط نیست  ..خوب زیاد به رشته ات مربوط نیست-

گفتم شاید بخوای بری...می دن  

:جا کردم و دم گوش  دیگه ام گرفتم هگوشی رو توی دستم جا ب حرصی چشمامو روی هم گذاشتم و  

خوبی تو ؟-  

 

:ر کردم  و یواشکی گفتم سرمو به شیشه نزدیک ت..سکوت کرد  

یه آدم تمام وقت می خوان..و که نمیشه رفتاون..برای اون دو روز گفتم  ....من مرتب تو کلینیکم-  

 من یه بار دیگه...حاال که چیزی نشده..؟پولش خوب بود گفتم شاید بخوای ..برای چی  ناراحت میشی  -

باور کن من تمام تالشم رو کردم ..به دردش نمی خوره ..نیمه وقت...با دکتر صحبت کردم  

 

:باز پایین تر اوردم ...صدام رو حد االمکان..وجود خرسند معذبمم می کرد   

خودم یه کاریش می کنم..الزم نیست دیگه دنبالش باشی...اصال ولش کن ...تمام وقت نمی تونم -  

تماس رو قطع کردیم  ...از هم دیگه  فظی کوتاهیو هر دو با خداحا...ناراحت و دلخور دیگه چیزی نگفت 

گوشی رو پایین اوردم  و  به رو به رو خیره شدم..گرفته ..  

کار ی مربوط به رشته امو انجام  ...قصد دارم همزمان با کلینیک جای دیگه ای..کافی بود که خرسند بفهمه

چیزی که خالف مقررات دانشکده بود...بدم    

:ی گفتزاربا گله گ رادیوضبط خاموش کردن عصبی شد و با ....انی گویندهراننده از صدای تند و هیج  

غصه و  از  ملت پر..؟..این ...مردمو چی فرض کرده...؟همه اش داره می خنده..معلوم نیست چی میگه-

.. نبدبختیدرد و   

لبخند ...سالم بدید و خوشحال باشید هم دیگه و به .هی می خنده و می گه شاکر باشید ماین

....ه که  زنده ایمخبر نداره که امثال من از بی کفنی.....گور پدر این زندگی ....بزنید  

نقدر گرونی و بدبختی هست که دیگه جایی برای شاکر بودن وا....هر روز یه مصیبت..هر روز یه بدبختی

 نمونده
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انداخت و همین طور   ...خدا ابری و بارونی نگاهی به اسموناز شیشه جلو عصبی سرش رو  خم کرد و 

:گفت بی محابا با پر چونگی  

گیرمون  ...همونم تو این بارونم دیگه  دلمون به  دوتا مسافر خوشه  که .؟؟؟..!!باشم شاکر بارونش -

....هی نیش ترمز ....هی نیش ترمز ...اینم از ترافیک ...نمیاد  

دو ساله پدرم از ....برای خودم خرج نمی کنم...انقدر که مجبورم برای این نیش ترمزا خرج ماشینم کنم 

با یه  مهر بار....در بدبختی و مصیبت دارم که نمی تونم برم پرش کنماما اونق..این دندون درد  در اومده 

...که  اونم باید کلی بابتش پول بدم ...بدمصبو بکشم راحت ترم...چیزی ارومش می کنم  

 

 بهتر از اینکه...ادم همون زجر بکشه ...بگیرن این دندون پزشکام که انگار خون باباشونو می خوان از آدم 

....بریزه تو دستاشون بره و اون همه پول  

...خورهببهشون داده رو که غصه پولی رو باید  که ادما تا چند سال ..همچین ادمو نقره داغ می کنن  

با یه ته دیگ خوردن خرد  ..تتوش می ریزه یا لبه های دندون یا مواد..اخرم یه گندی از توش در میاد...آخه 

پزشک  اخر سرم اسم خودشونو می ذارن دندون... می شن و می ریزن   

 

....عصبانی دنده  رو عوض کرد و باز روی ترمز زد   

چنان سکوت کرده بود و به روی خودش نمی اورد که  منم ....از گوشه ی چشم نگاهی به خرسند انداختم

می زنهحرف  دندون پزشکا به شک افتادم که راننده داره درباره ما   

با ارامش دستاشو روی ...یاره روی خودش ب نده ناراحت بشه و چیزی بهران خرسند بدون اینکه از حرفای  

به شروع  همون لحظه  گوشیش  که   به بیرون خیره شد  قرار داده بود گذاشت وپاهاش  که روی  یفیک

کرد ....زنگ خوردن  

 

:واب داد آهسته گوشیش رو برداشت و ج ...با نگاهی  به گوشی و شماره افتاده شده روی صفحه  

..سالم-  

.... 

ما ش..م دیگه دیرهمتا برس...تازه کلی مونده برسم خونه...امشب نمی تونم..نه من خیلی  خسته ام-

...برید  
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... 

نه-  

..... 

...حتما میام..اگر زودتر رسیدم و خسته نبودم...خیلی خب -  

خداحافظ -  

 

زیر پل مسافر جلویی از راننده خواست که وصفحه اشو بست پایین اورد  و دمغی گوشی رو با حال پکر 

نگه داره   بعدی  هعابر پیاد  

....حضور خرسندم سنگین ترش کرده بود..فضا زیادی سنگین بود   

 

صفحه گوشیم رو روشن .....و داشتن بهانه ای برای سرگرم بودن از سر بیکاری با پیاده شدن مسافر 

...و نگاهی بهش انداختم  کردم   

سر ز رو النا که  امروز وقتی ...یادم افتاد تازه .. شتم دا شده  یه پیام نخونده...میون این ور رفتن ها در 

  بعد موکول کرده بودم به ...خاطر حرف زدن باهاش  خوندن پیام رو به..دیده بودم صبحی 

 

:پیام رو خوندم اخم کرده ..یه مضمون عجیباز یه شماره ناشناس با ..پیام رو باز کردم  

«. . . خرند می قیمت به برسد که اش صلف....نکنید فروش پیش را  هایتان تنگی دل و تنهایی »  

 

خیلی بی ..بهم فشردم که دوباره گوشی خرسند زنگ خورد رو و لبهام....صورتم گر گرفت...پیامخیره به 

:جواب داد حوصله  

بله؟...سالم-  

.... 

....بندازش برای دو روز دیگه..امروز نمیشه....نه کنسلش کنید -  

... 

خرسند به  و صفحه رو  دل نگران بستم .... خیلی عجیب و به ظاهر ترسناک می اومد ..پیام خونده شده 

:گفت شطرف پشت خط  

بهتون یاد بدم؟.... کی انجام بدید؟اینم  من باید  چه کاری رو ...ز یاد نگرفتید هنو-  
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... 

اونوقت شما به صالح ..خوردم حتی فرصت نکردم ناهار  ب..از صبح درگیر بودم...من وقت نمی کنم  خانم-

صمیم می از کی شما به این مقام نائل شدی که برای خودت ت...برنامه ریزی می کنید ؟؟..دید خودتون

داده؟ ونبهترو  کی چنین اختیاراتی..گیری   

 

:صداشو باال برد ..عصبانیحالتی با   

شما از من حقوق می گیری یا ایشون ؟-  

... 

:گفت.... پلکهاشو روی هم گذاشت و برای خالصی از این مکالمه اعصاب خورد کن   

 می کنی این کارا ن از..دیگه ام بدون هماهنگی من....برای آخر وقت   ....بندازش  فردا... خیل خب -

فهمیدی؟....  

 

یه پشت بندش و  اخت دانگوشی رو تو جیب  بغلی کتش ..تماس رو قطع کرد و ..با همون روی اخمالود 

در اورد  از توش تومنی  15تراول   

:گفت ...کم رنگی  با اخم..زمانی که راننده پول رو تو دست خرسند دید   

ندارمخرد -  

 

همچنان گنگ پیام خونده شده بودم ... نگاهش به من افتاد  که... موند هوا تودست خرسند همین طور  

... 

مطمئن ...و این در حالی بود که ...پول خرد دارم یا نه  که  بپرسه  منم نگاهش می گفت که می خواد از

تومنیش ندارم  15به اندازه تراول  یفعال پول خرد ...منم تو کیفم..بودم   

 

کالفه به عقب تکیه ...خرسند بدون کالمی ...بیشتری به ماشینش دادراننده سرعت ..با گذشتن از ترافیک

 داد 
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روی پاهام  ...و کیفم رو که کنارم گذاشته بودم  فرستادمنفسمو رو اروم از بین لبهام بیرون ...با احتیاط 

لبم رو به گوشه ی ...نگاهی به داخلش انداختم ..بدون جلب توجه و  و در اوردمر کیف پولم.....گذاشتم 

..دوتا میدون دیگه باید پیاده میشدم..دندون گرفتم   

دست گرفتم و  از تو پاکت فانتزی خیس شده اش  سوغاتی لیال رو  که طرف دیگه ام گذاشته بودم رو به

بده که ...که این سوهانه می بینه االن ...یه حسی بهم گفت.. کیفم بذارم که یه دفعه  ی تودر اوردم تا 

شاید هوسش بیاد ...نکنی تعارف بهش   

...درشو برداشتم کی رو شو کندم ویکش پالسترو ...ست تو دست گرفتم در...سوهان رو  قوطی   

 

برام سوهان ... به سوهان  م دشدیقم می رفت مطلع از  عالقه برای دیدن خانواده اش به هر بار که لیال 

به طرفش  کرده بود رو  رو رو زیر وتازه رو که بوش  حسابی دلم  سوهان های لقمه ای... ...می اورد 

:و تعارف زدم گرفتم  

بفرمائید -  

 

:با نگاهی به دست دراز شده ام به سمتش گفت  

بازش کنی که نیازی نبود ..نمی خورم ....نه ممنون-  

 

باعث ..اما خصلت ایرانی بودنم ...اهل تعارف نیست  که مطمئن بودم.. مداشت ازش سراغ با اخالقی که

:ف بزنم و بگمیه بار دیگه بهش تعار...شد  

می چسبه ..تازه است..سوغات قمه... بفرمائید ...دیگه بازش کردم -  

با تعللی که از برداشتن ...با نگاهی به سوهان ها و بوی مطبوعشون  هنوز کمی صورتش اخم داشت که

  دست بلند کرد و یه دونه اشونو برداشت... داشت و بر نداشتن 

 

ازم گاز  همزمان با رو گرفتن ... که ازم کرده بود  و تشکر ساده ای..سوهان لقمه ای با برداشتن  

و شروع به خوردن کرد  ...زد شکوچیکی به  

 نسبتا بزرگی  برداشتم و گاز نو  خودمم  یه دونه اشو که با ولع  تحریکم کرده بود منم  حسابی  بوشون

 بهش زدم

مراعاتی ..نسبت به خرسند در خوردن سوهان... چشم دوخت نگاه خیره ای بهم با ...چشم ی از گوشه.

حتی حریصتر هم به نظر می رسیدم و  نداشتم   
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در شو بستم و ... به ظاهر  بی تفاوت نشون بدم ...که سعی داشتم خودم رو در خوردن سوهانهمونطور 

 ی که رفته رفتهبا لبان..دو گاز تمومش کرده بودم خوردن سوهانی که تو بخاطر طرز نگاه خیره اش  و 

:به سمت خنده می رفتن گفتم داشتن  

...خیلی گشنه ام  بود.. ببخشید-  

:ش رو هم نخورده بود که با لبخند خسته ای گفتیهنوز نصف  سوهان لقمه ا  

مخصوصا با این همه سرعتی که برای خودنش به خرج دادی ..برا دندون خوب نیست...این چیزا زیاد -  

 

ونست نشون می ت...لیل رفته بود حرص خوردم به حد معجزه اسایی تح واکنش و..اینکه در برابر حرفاش

روحیه  خوبم باشه...دهنده  

:و گفتم به روی  گوشه لبم گذاشتم برای  اطمینان از نبودن اثار  سوهان  و ر ت اشاره امشگان  

برای دندون مضره...اصال چیز خوبی نیست..کامال حق با شماست..بله -  

 

:یه تای ابروش باال رفته و مچ گیرانه گفت  

؟کردی ...حرف منو تایید تو االن-  

 

باال و پایین کردم سرمو رو آهسته ..بسته ام برای خوردن سوهان تکون می خوردن  در حالی که لبهای

داده باشم  چنین جوابی بهش  ...باورش نمی شد با اون وضع خوردنم...  

و خیره بهم به دندون گرفت به همین منظور  تکه کوچیک دیگه ای از سوهان رو که بهش مزه داده بود رو .

:گفت  

به خونه  تا ..مطمئنم و این در حالیه که ....میگی چیز بدیه و .تو منو تایید می کنی ...جالبه -

مگه نه ؟..می بلعی و درسته نوش یکی ....  یو کوچکترین تردید.بدون فوت وقت ...برسی  

 

شک نداشتم ...می کردمهم  وهمین کار....بی شک  به عالقه شدیدم به سوهان   

:در سکوت با لبهایی بسته بهش چشم دوختم  

؟سالمن؟...کر نکنم همه دندونات سالم باشنبا این رویه ف -  
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:گفت و با شگفتی  تعجبم سرمو باال و پایین کردم که ... با اطمینان ..خیره به چشمای خندونش   

زیاد عادی نمیاد  ...این سالم بودن  که...به نظر..؟بندازمشون یه نگاهی بهفردا  الزم شد  حتماپس -  

 

گفت که نخنده و قورت می داد در حالی که خنده اش ...زبونم  به دهن گرفتم ...گلگون شده با گونه هایی 

: 

اما احساس می کنم زیادی تو خوردنشون حریصی ..نه اینکه نخوری ..این چیزا برای دندون خوب نیست -

...انگار که اولین بارته که داری می خوریشون...با یه ولع خاصی می خوری ..  

 

صورت خندونشو با که  ...مات و حیرونش بودنگاهم ....همین طور رک و راحت حرفاشو می زد همیشه 

...شه گرفتبه سمت شیخوردن اخرین تکه سوهان   

قشنگتر نشون می ...رو  گی می زد و صورتشبه  برجستبر لب داشت  لبخندی که  شدت از..اش هگونه 

  داد

و بی در حال حرص خوردن از خودم ...ز باور نکردنی ربه ط..در  درونم  از  من این در حالی بود کهو 

بودم.. ودمخرج داده ببه الحظگی که م  

اول  هه و حرفایی بزنه که ممکنه در وهلظر کنناینکه راحت اظهار ..ه نظر می رسید اخالق بخصوصی دارهب

...بر بخوره  مقابل حسابی به طرف  

 

البته خوبیش این بود که مثل من وای نمیستاد تا چیزی رو دلش سنگینی کنه و با گفتنش خودشو راحت 

  یا نه ..برای طرف خوشایند باشه..حاال اون حرف می خواست ...می کرد

با وجود گر ...بیشتر بهم میاد این کاپشن..برای اولین بار بهم گفت بود که  وقتی همون هم نمونه اش 

چرا که پالتوم رو بنا به اجبار می پوشیدم و عالقه چندانی ..فهمیده بودم راست می گه...گرفتکی و تعجب 

و بعد از اون  خودمم ...خرید بود ن ازم..در واقعه یه انتخاب سر سری برای تموم کردن ..بهش نداشتم

...احساس می کردم  که بهم نمیاد  

 

:که رو به راننده گفت مفته بودو ر توی فکر فر  

رو خرد کنم  ممن این پول تاه دارید جایی نگ یه ..اگه ممکنه-  

:نداشت از تو اینه ازم پرسیدرو  زیر این بارون و توقف کردنراننده که حوصله ایستادن   
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...خانم شما کجا پیاده میشید؟-  

میدون بعدی پیاده میشم-  

شما پول خرد نداری ؟-  

:با نگاهی به خرسند گفتم  

 نه

کجا پیاده میشه که اون و از خرسند پرسید...ردکدادی و با حرص دنده رو جا به جا راننده سرشو تکون   

 

...دست تو کیف پولم کردم...پیاده میشدمیدون بعدی ..خرسند باالتر از من   

و ی رو به ر بتونه پولشو توی یکی از مغازه هاخرسند سریع پیاده شد تا ...ماشین رو نگه داشتراننده که 

رفت   .در حال پیاده شدن بودم که از توی مغازه در اومد و توی مغازه بغلیش...کنه خرد    

:که  اومد و گفت....در اوردمکیف توی  پول رو از  

کارتمم همراهم نیست که حداقل ..نه باشپول خرد نداشت ...یتومن  یه پنجاه اندازه که ...باورم نمیشه-

....تومن بکشم 55اندازه   

:راننده گرفته بودم رو راننده ازم گرفت و با غر گفت پولی که به طرف.  

اونم اینطوری ..مسافر سوار کنی ..اینم از شانس گند من -  

 

سریع مقدار  باز کردم و  مجدد که کیف پولمو بست و باز کرد چشماشو از دست راننده  خرسند ناراحت

:و به طرف راننده گرفتم مورد نیاز رو در اوردم  

کرایه ایشون..ئید بفرما-  

:راننده بد بیانه بهم خیره شد  که خرسندگفت  

...می کنم شمن جلوتر خرد..الزم نیست -  
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اروم و بدون از ماشین  چند قدمی صاف ایستادم و با فاصله ....لبه ی شیشه برداشتم روی و از ر دستم

:گفتم  .. ممی کشیدکاله کاپشنمو روی سرم   کهدر حالی اینکه راننده بفهمه   

ردن پول شما داشته نیش ترمز زدن دوباره  برای خرد کفکر نکنم عالقه به ..اعصاب ندارهزیاد -

انگار امروز ..البته باید نگه داره ولی ..سوار کنه  نتونه مسافری .. هم  مخصوصا که تو این بین...باشه

روزش نیست ..  

دستی به روی .. با لبخندی زورکی .. رهمعلوم بود این وضعیت رو دوست نداکه و ناراحت در حالی عصبی 

:صورتش کشید و گفت  

...ممنون...باعث مرگ و میر هم بشه ..احتمال داره با این بی اعصابیش ...اعصاب نداره..اوهوم-  

:و گفتم  مروی لبهام نشوندلبخند کم رنگی   

پیش میاد -  

:گفتصورتم  روی  اه و گذاریی بهتنگاه کوبا  به حال خودش پوزخندی زد و..با گوشه لبش   

پیش میاد ..آره -  

 

هر چه تا  زد  بوق برای خرسند  بار  پشت سر هم روی بوق گذاشت و دوبی صبرانه  دستشو...ننده را

:سریعتر سوار بشه  

؟ همیشه اینجا پیاده میشی-  

ای یقه کاپشنمو  برای نزدیک نگه داشتن با یه دست نگه داشتم و با دست دیگه ام بند کیفم رو  ه لبه

:گرفتم و گفتم  

بله-  

:و درو بیشتر باز کرد و قبل از سوار شدن  گفت یه تای ابروشو باال داد ..موضوعبا متوجه شدن این   

...بازم ممنون-  

از دستش سری تکون داد و ...ایی می گفت راننده مرتب غر می زد و چیز ..سرمو براش تکونی دادم

 رومو ازش گرفتم و خواستم به منم ..به خیال اینکه داره سوار میشه.....سوار شه تر خواست بره و زود

:که یهو برگشت و گفتسمت دیگه خیابون برم   

که میگم ..راستی -  
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به سمتش چرخوندم   متعجب ایستادم و سرمو  

لبهاشو ف شدن از حرفی که می خواست بزنه ربا منصکه دستش روی در مونده بود و نگاهش بهم خیره 

:روی هم گذاشت  و گفت  

خداحافظ ...مهم نیست ..هیچی  -  

راه به بالفاصله  هم سوار شد و درو بست و راننده سریع بهش چشم دوختم که ..حیرت زده از رفتارش 

 افتاد

 

**** 

 

 مو جواب...ر دادم و مرتضی رو صدا زدمبند کیف رو از روی دوشم به پایین س  ...و که پشت سرم بستم در

اونجا هم نبود...سری به اشپزخونه زدم ....نبود...اتاقش رفتم به سمت....ادند  

هال ..کیفم رو رو کاناپه ......شدم گوشی تلفن خونه برگشتم برم سمت اتاقم که متوجه چراغ  پیغام گیر

..در اوردم ..و  کاپشنمورها کردم ...  

 

 

 

شروع به ...ای  هبا صدایی مرتعش و پر از دلهر... دکمه رو فشردم ...و حوصله هیچ کاری رو نداشتمحال 

: حرف زدن کرد  

آخه شماها ..اما کسی جواب نمی ده..تماس می گیرمدارم چند وقته هی ....الو.....کسی نیست؟...الو-

 کجایید ؟

:و بی رمق روی کاناپه نشستم...خسته  

نمی میرید که....حداقل یکیتون جواب بده-  

پیام رو پاک ..بلند شدم و قبل از اینکه بقیه حرفاشو بشنوم   ..ردید و با اخم رت دادم و بدون تاب دهنمو قو

...کردم و لحظه ای به تلفن خیره موندم  

.....شده بود نوبر همه ی بدبختیام ....همین یه قلم ..بین این همه گرفتاری   

و به سمت اشپزخونه برگشتم برداشتم از روی مبل کیفم رو  با آهی صورتم کشیدم و روی دستی به   
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همین طور ...زیر شیر اب گرفتمش کتری رو برداشتم و ..گذاشتم  روش...رو حین عبور از کنار میز کیفم ..

شیر ....غمگین...گوشم پیچیدی تو  ی لرزون و هشدار دهندش دوباره صدا..از اب پر می شد  که درونش 

 ابو بستم و کتری روی گاز گذاشتم و زیرش روشن کردم

 

در از توش سوهان رو  قوطی ..ه سراغش رفتم ب..  که روی میز رهاش کرده بودمبا  دیدن کیفم 

..مشامم رو پر کرد..می تونست بوش ...با همون در بسته هم ......اوردم  

و کامل تو دهنم ...برداشتم  برای خودم ازشون رو   درشو باز کردم و یه دونه  ....بدون تردید ...ایستاده

ایستادن باز  کردم که یه دفعه لبهام از حرکت شو شروع به خوردن چپوندم   

درسته می بلعماشو یه دونه که برسم خونه ..بود بهم گفته..موندن چشمامو از هم باز   

  کش اومدن ...از هم  به خنده ای.  .لبهام.. رو اعصاب  و این پیام تلفنی..تو اوج غمها و گرفتاریها  

در حالی که لبهام تکون می خوردن و ...مجبور به خوردن کاملش بودم ..نمی تونستم دیگه کاری کنم

..به خنده افتادم و خسته...اون  چهره خندون سوهان تو دهنم اب  و مزه مزه میشد با یاد اوری  

همون یه توی دستم  بعد از خوردن کامل  فوطی روی لبهام گذاشتم و با نگاهی به  به ...پشت دستم رو

:سوهان گفتمدونه   

دندونامو ببینه ..نکنه واقعا بخواد-  

ه اونقدر خنده ام گرفت...خوردم  از سوهان های لقمه ای رو  و با طمع یه دونه دیگه...لبمو خندون گاز گرفتم

پیام گذاشته بود برامون بود که یادم رفته بود چه کسی با خونه تماس  گرفته بود و   

 

*** 

وارد  . ..ای که مغشول خشک کردن موهام باهاش بودم با حوله  ....اب گرم  دوشیه بعد از ..اخر شب

 اتاق شدم 

و .........مگوشیم رو  از روی عسلی برداشت ام  بند حوله روی سرم بود که با دست دیگهدست راستم 

..کردم  تلگراممپیام های شروع به چک کردن   

گی که به تازیه دفعه با دیدن یه پیام جدید .لها و گروه ها و بعضی از دوستان تمام پیامها و فایل کانامیون 

...لحظه ای سرجام ایستادم ..ظاهر شده بود مبین پیامها  

بود اره ناشناس  امروز همون شم از ...نمی تونستم باور کنم....پیام رو باز کردم مردد   
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چه  به و ف کی باشه که این پیام می تونه از طر ترس تو  دلم لونه کرده بود..با اینکه با خوندن پیام امروز 

و چیز ...باشه برام فرستاده شده ر کامال اتفاقی وطب که شاید پیام به خودم قبولنده بودن ..باشه منظوری 

یستهمی نم  

می و باید به این ترسم همچنان ادامه ..کرده بودم شد که کامال اشتباه فکر می  اما با این پیام معلوم .. 

 دادم

خوندن پیام به چشمام شروع  و به همراه حوله از روی سرم پایین کشیده شد و  موند دستم بی حرکت 

:کردن  

است رنج و درد صدگونه را عاشقی گام هر -  

کن حذر عاشقی از باید، تایمنی گر  

 

ماندی عشق دام در برفتی، من ناکام  

کن خبر یکی را ما روزگارت؟ است چون  

 

حاصل مراد دنآی کردن صبر به اکنون  

کن دگر چاره رو بازمانی، چاره زین  

 

نفسم باال ...جلوی میز ارایشم نشستم و به ابیات نوشته شده چشم دوختم ...به کندی روی صندلی

:نوشتم  ونمی اومد که به سختی انگشت شستم روی صفحه کلید لغزید  

؟شما-  

 

:پیام خونده شد و شروع به تایپ کردن کرد   

پا و دست چندین چه بهر از بیهوده زنـــد می     عشق دریای غــرقة ساحل بــه آید نمی چون -  

 

سریع از تو تلگرام در اومدم و گوشیم رو روی میز  ...هول کرده ..گراییدن لبهام رنگ باختن و رو به سفیدی 

دوختم  چشمانداختم و بهش   
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می بهم  همه ی این شعرها مفهوم خاصی داشتن و همگی یک معنا رو ...زبونم بند اومده بود

اصال آشنا نبود ...رنگ پریده سریع گوشی رو برداشتم و شماره رو نگاه کردم..رسوندن  

از براش نوشتم قلبم تند می زد  که ب...زمین افتادحوله از روی پاهام به ..از روی صندلی بلند شدمترسیده 

: 

شما؟ -  

و البته هیچ ترسی چون معلوم نبود طرف چه کسیه ...جرات تماس گرفتن رو هم نداشتم..هیچ جوابی نداد

 هم برای نشون دادن شماره اش نداشت

 ای نا معلوم هر دو دستم رو توی موهام فرو بردم و به نقطه  ....عصبی گوشی رو روی تخت پرت کردم 

...خیره شدم و یه دفعه شروع به راه رفتن تو طول اتاق کردم  

غیرممکنه..می فهموندن که رسیدن به عشق که در سر داری همه ابیات بهم   

ستادم و دستام لحظه ای ای..؟.می کرد مطمئن داشت بهم این چیزا رو حالیاین چه کسی بود که اینقدر 

:الی موهام بیرون کشیده شدن و با خودم گفتمبی حس از ال به ..  

حتما همونی که اون روز حرفامونو شنیده-  

ی  روم داب سر گویی که اما یه دفعه  ..اون که رحمانی نیست  .؟..ید این حرفا رو بزنه چرا  اون باولی 

:زمزمه کردموحشت زده  با خودم ...ریخته باشن  

؟؟؟!!رحمانی -  

 

این پیام ها می تونست کسی به جز اون  چیوگرنه ..بود رحمانی همه ی حرفامونو شنیده ...بدون شک 

بفرسته ..رو برام  

اگر اون روز رحمانی همه ی حرفامونو شنیده باشه و این پیاما رو بهم ..تپش قلب گرفتماد و  م به لرز افتتن

باشه چی ؟ داده  

...ند اومدبدر این لحظات برای چندمین بار نفسم ..خدای من وای   

قطره اشکی از گوشه چشم از ترس ...با حسی گم شده در اعماق وجودم..ایستاده وسط اتاق سردرگم

 به پایین فرو افتاد

بهم گفته  که به این عالقه و عشق فکر نکنم...نهخیلی مودبا فرستاده پیامها خودش باشه  کهاگر   

  چیزی از من و شخصیتم باقی نمونده ..احساس می کردم..لبهام لرزیدن

....اما خیلی زود منصرف شدم ..اول خواستم با راحله تماس بگیرم ...مغزم هنگ کرده بود  
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ار باید بکنم که چیککه می رفتم و نمی دونستم  دیگه اش  مدام از این سر اتاق به اون سر...خجالت زده

نواخته شد  مبه دفعه  ضربه ای به در اتاق  

...در اورم باز شد ...ترسیده و بهم ریخته سرم رو به سمت در چرخوندم  

:گفت بی توجه به حال و روزم ... با صورتی خوابالودمرتضی   

نم برامون پیدا کردتایطی که می خواسن یه مورد با شراز بنگاه زنگ زدن و گفت..یادم رفت بهت بگم-  

:گفتم با نگاهی ترسیده بهش ...فشردم و  ملبهامو لرزون به  

باشه فردا بهش سر می زنم-  

؟کاری نداری ..رفتم بخوابم من -  

ترس  شدت  از... ماونقدر خوابش می اومد که اصال نفهمید رنگ صورت...بی حرف بهش چشم دوختم

بی رنگ شده سفید و   

...مکان داشت فشردمشتا جایی که ا شتامگدستم رو روی گلوم گذاشتم و با ان..با بسته شدن در اتاق   

درمونده و و اونقدر مستاصل ...؟.حاال با چه رویی باید دانشکده می رفتم... بدنم گرخت و سرد شده بود

و کسی منو سر کار ..کردم که شاید طرفم رحمانی نباشهمی شده بودم که حتی یه درصدم فکر نضعیف 

 گذاشته باشه 

عشق یک طرفه رو در یک  یک پایان ..ی دونستم  و برای خودمفرستنده پیام رو رحمانی م..یقینقطع 

....رقم زدمو چرا   بی چون  ....یشب سرد پاییز  
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...واهمه داشتم و فکر می کردم همه بچه ها از همه چی باخبر هستن...از هر قدمی که بر می داشتم  

...دیگه خبری از پیامهای اون شماره ناشناس نبود   

از فاصله دور دیدمش که  در کنار بچه ها  به بگو .....بعد از چند روز بی خبری از جان...دانشکده  با ورود به

...و بخند ایستاده بود   

 حا ل مساعدی برای رفتن به پیشش  نداشتم که یک آن  با دیدن رحمانی که به همراه دکتر

و  خودمو تا جایی که می تونستم سرمو پایین انداختم ..رنگ پریده..داشت بهشون ملحق میشد..موعدی

باید از جلوی دید همه محو ودش سرگردون که از نظر خسوخته شده بودم یه مهره ... از اونجا  دور کردم 

تا بیش از این رسوا نشهمی شد   

 

*** 

 

یی که حواس جمع به نوبت دهی هامرادی ...چطور لباسامو عوض کردم و به کلینیک رفتم نفهمیدم اصال 

...به بیمارا می داد  

...که اونم االن داخل می فرسته...بهم گفت فقط یه مراجعه کننده دارم رو    

هنوز بچه ها در حال اومدن بودن و داخل ...در شیشه ای رو هل دادم وتو رفتم ...حال خودم نبودم تو 

بودکلینیک زیاد شلوغ ن  

با ...ل کردهکه با ورود نا بهنگام رحمانی هویز کشیدم وسایل روی م یرو به  و دستی .. رفتم سر یونیتم 

اما زود منصرف شدم و  دست بلند ..بنشینم روی صندلیم اول خواستم . دست و پایی که گم کرده بودم

چراغ یونیتم رو روشن کنم تاکردم   

 مبه نظرم خیلی جلوه بدی داشت که دختری به پسری ابراز عالقه کنه و بعد...دست خودم نبود ...

....اینطوری پس زده بشه  

:دستشو روی شونه ام گذاشت و گفت..که راحله از پشت سر ...ود بشده اشوبی به پا رونم در د  

وقت داری یکم باهم حرف بزنیم ؟-  

به کل یادم رفته بود که ممکنه بانک با پدر راحله ...بهش چشم دوختم .با لبهایی نیمه باز . رنگ پریده

حتما می خواست درباره این موضوع باهام حرف بزنه......تماس بگیره  
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با شرمندگی سرمو ...نداشتم تو چشماش زل بزنم رو  مستقیم اینکه  رویاصال ..ه بودمخیلی ترسید

:چرخوندم و گفتم  

...بعدا در موردش حرف بزنیم ...اگه اشکال نداره..االن مریض دارم-  

 

:با یه چهره ساده و بدون خنده باهم حرف می زد...بر خالف همیشه  

باهم حرف می زنیم ... رفتیم بیرون...باشه-  

.... بیمارم به  همراه مرادی تو اومد شست  کهاز شدت خجالت عرق سردی رو تنم ن  

که داشت بهم  می گفت توضیحاتی هم در مورد بیمار ... همینطور که گرافی دندون بیمار و بهم می داد..

...اصال نمی فهمیدشون   

 

ذهنم ...خندون و بشاش تر از همیشه  داخل اومد..خرسند هم به همراه دکتر صدیقی..در این بین

ر شد اشفته ت...  

یکی از خداروشکر می کردم که کار مراجعه کننده ام فقط ترمیم ....دستی به روی صورتم کشیدم 

بود  اشدندون  

رو صندلی چرخیدم و دستمالی از .. می کردم حس روی پیشونیم  ...دونه های عرق رو  حرکتو لغزیدن 

...تو  جعبه بیرون کشیدم  

و روی پیشونیم گذاشتم و دستمال..شلوغ تر کرده بودن فضا روو  چه های ترم پایین باز اومده بودنب

:چشمامو بستم و اروم  نفس عمیقی کشیدم که بیمارم گفت  

نظر شما چیه؟...البته من میگم عصب کشی بشه بهتره-  

 

:چشمامو باز کردم و بهش چشم دوختم  

عصب کشیش کنیدبرا همین می گم  اگه میشه ..که سردی گرمیش می کنه درد می گیره..بعضی وقتا -  

 

:دستمالو پایین اوردم و ازش پرسیدم  

شما دندون پزشکی ؟-  
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:خنده اش گرفت و  گفت  

..میگن عصب کشی می خواد ..معموال که دندون درد بگیره-  

 

و قصد داشت یه ریز ..بیماری نصیبم شده بود که  برای حرف زدن چونه محکمی  داشت..از خوش اقبالیم 

:برام حرف بزنه  

یعنی  شرایط طوری شد که منم ...نشد دیگه ..دم می خواستم وارد این رشته بشم اما بعدش من خو-

...نتونستم بیام سمتش..ناخواسته  

:سرنگ رو آماده کردم  

حتما می تونم تو کنکور قبول بشم و ..البته االن که فکر می کنم می بینم اگر بخوام و یکم زحمت بکشم -

 وارد این رشته بشم

 

نشو باز کرد  و سعی افهمید و سریع ده..لبش کردم ی انگشتم رو بند گوشه..پر استرس   بی حوصله و

:حرفاشو بزنه  ادامه.کامال نفهموم .ن باز اکرد با همون ده  

تهران باید ترازم چند بشه که قبول بشم؟-  

انگشتم ..چشماشو لحظه ای بست و باز کرد ...سرنگ رو تزریق کردم ...حرفهای بی سرو تهش  ...بین ...

:دستی به روی چونه اش کشید..رو بیرون کشیدم   

یعنی به نظرتون منم می تونم دندون پزشک ....خیلی باکالسه...عاشق این حرکت دندون پزشکام-

حقوقشم که عالی ..پرستیژکاریش که فوق العاده است ؟...بشم  

 

 

و مضطرب نگاهم  مشوش با حالی ...تو افکارم اختالل به وجود می اورد...تحمل سر و صداش رو نداشتم

:و برم انداختم دم و نگاهی به دورچرخون رو  

شما می تونید جزواتی که باید بخونم رو بهم معرفی کنید ؟قبول شدنش نباید زیاد سخت -

؟درست میگم؟...باشه  
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:هراسون عقب کشید و گفتم...صندلیمو   

...صداتون می زنم ...تا بی حس شه..شینید نیه ده دقیقه ای بیرون ب-  

خرسند مقابل دکتر صدیقی ...از روی یونیت بلند شد ای لبهاشو روی هم گذاشت و با گفتن باشه 

خودشم با لبخندی ..بود و درباره موضوعی حرف می زد که باعث خنده صدیقی میشد  هایستاد

همراهیش می کرد ...  

سر یونیتم می ...ارا موقع کار روی دندون بیم..های  قبل  دو نفر از بچه های ترم پایین که از جلسه

بهم نزدیک شدن..اومدن  

 

وسیله ای روی میزش راحله که  دنبال ...روی صندلی  چرخیدم و بلند شدم...احساس خفگی می کردم.

:ازم پرسیدگاهی با نیم ن  می گشت   

  که اصال نشنیدی ؟منم ...صدات زدهر چی جان ..صبح کجا داشتی می رفتی ؟-

 

رحمانی با چند نفر از بچه های ترم پایین سر یونیتش نشسته ...سر چرخوندم..اب  ای رعهبه دنبال یه ج

..نباید جلوی چشمش می بودم ..بود   

راحله از اینکه ....دیگه نمی خواستم جلوی دیدش باشم..عقب گرد کردم ...کرده گم ترسیده و دست و پا .

تا به کارش برسه  گرفته و ناراحت ازم رو گرفت..جوابی بهش نداده بود  

راحله  بی گمان ...باشه ستبه هیچ وجه یادم نمی اومد اب سرد کن کجا می تون..در اومدماز کلینیک   

... عقب افتاده بانک باهام حرف بزنههای می خواست در مورد قسط   

سر بزنم ...راهروی مجاور  باید به..به چپ و راستم نگاهی انداختم که تازه یادم افتادم  

 گردشی به راست کردم و به سمت اب سرد کن رفتم

در یک نفس همه اشو یکجا ....و پر از ابش کردم و الجرم...یکی از لیوانهای یکبار مصرف رو بیرون کشیدم ..

هنوز نتونسته بود تشنگیم رو بر طرف کنه اما  ..سر کشیدم   

دومین لیوان رو هم سر کشیدم..باز پرش کردم و چشم بسته   

راحله فکر کردم که چی باید بهش می گفتم  به..با مکث کوتاهی لیوان رو پایین اوردم و خیره بهش  

ِسر و بی حس شده بود... دندون بیمارم تا االن  حتما...به ساعت وسط سالن زل زدم  
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با قدمهایی ..و نیمی ازش رو نوشیدم و لیوان به  دست به سمت کلینیک..کردم لیوان رو  یکبار دیگه پر 

 شل و نا مطمئن به راه افتادم 

:گفتمبه مرادی که رسیدم ....بزنه صداش برای ادامه کار شسته بود تا مرادی رو صندلی  ن..دختر   

دقیقه دیگه بفرستش تو  5یه -  

...چشم -  

یادداشتی دستی به موهای رنگ کرده اش کشید و خودکارشو برداشت تا توی دفترچه اش ..در این بین 

نگاهم میخکوب خودکارش شدناگهان که بنویسه   

مشغول نوشتن ...با لبخند روی لباش ...سرمو باال اوردم..با ناباوری ...لحظات به کندی سپری می شدن 

:بود که متوجه من شد و گفت  

چیزی شده خانم دکتر ؟-  

شقیقه ام دستمو روی ...   زل زدم و بعدم به  خودکار توی دستش  انداختم  شنگاهی به صورت بی خیال

نی فشردم و سری تکون د رو دورایمی کشکه از شدت درد تیر تی مساون قروی گذاشتم  و با انگشتم 

:و گفت خودشو بهم رسوند  انج ...یونیتم در چند قدمی ...وارد کلینیک شدم« نه »نگفتبا دادم و   

امروز وقتت کی ازاد میشه؟-  

:بهش چشم دوختم و با چند بار پلک زدن گفتم  چند ثانیه ای برگشتم و برای   

االن که کار دارم ..نمی دونم-  

مزاحم رو یک ادمها برام قابل مقایسه نبودن و برام حکم ...حواسم به هیچی نبود ..عجب بهم خیره موند مت

 داشتن 

..شگذاشتم روی میز سپس سر چرخوندم و یه قلپ دیگه از اب لیوان رو نوشیدم  و   

یدم  و روش به زیرم کش..رو   به اهستگی خم شدم و  تابوره... با مکث کوتاهیهمچنان سر پا بودم که 

خیلی سرم درد می کرد...نشستم  

چطور ..  میشد  سردردمتشدید  سالن باعث  در و سرو صدای موجود  مرتب گلوم خشک می شد و 

؟......ه باشهداشتبرای خودش .... شم بودیدرست مثل همونی که پ ...دکارمیشد که مرادی یه خو  

نگاه ازش گرفتم و سر ..حاتی می داد داشت برای بچه ها توضی...دکتر صدیقی سر یکی از یونیتا 

مرسید  چرخوندم و به خرسند   

دستش تکیه داده بود یبه رو هم  ارنجشو لبه میز گذاشته بود و پیشونیش رو...نشسته پشت میز   



 

 
 

 
 

7 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          ششم فصل   
 

 

  می زد  بهشون برگه های زیر دستش رو مرتب جا به جا می کرد و امضاهایی 

 

بیرون کشید  و به عقب تکیه داد و  از زیر برگه ها  ی رو برگه دیگر  ...بعد از زدن امضا پای یکی از برگه ها

شدسنگینم مستقیم و  که یه دفعه متوجه نگاه...گرفت  برگه رو مقابل چشماش   

... بودتشبه بازی گرفته انگشتاش بین همه حواسم به خودکاری بود که حاال   

نمی شد  که کسی متوجه و پر از سر و صدا بود  غ ولینیک شاونقدر کل..از طرز نگاهم خنده اش گرفت

البته بیشتر به نظر می رسید به خرسند چشم دوختم..کار توی دستاشهدنگاهم محو خو  

 

؟داشته باشه... مشابه همون خودکار مرادی یه خودکار باید رژه می رفت چرا  ..سرم مدام این سوال تو   

 

 خودکاری دستشو به همراه.نمایان بشه مرتب و سفیدش  یت و خنده ای که باعث میشد دندونابا شیطن

نهیا    هست سر جا شحواسم ..حرکت داد تا ببینه به چپ و راست    که در دست گرفته بود  

فعال شدن  و .. مغزم  سلول های خاکستریبرای لحظاتی اصال متوجه اذیت کردنش نشدم که  یهو 

..فهمیدم چیزی داره مقابلم چشمام تکون می خوره  

تم و حواسم رو کامل بهش دادمو بستند چند بار پلک زدم و  لبهای نیمه بازم ر  

:برام لب زد و ازم پرسید  ...با حرکت دست...ه بی صدابه شدت خنده اش گرفته بود ک  

کجایی؟-  

:نگاه ازش گرفتم که دختر تو اومد و با خوشحالی گفت..و با خجالت..رنگ به رنگ شده  

هر چی به چونه ام دست می کشم انگار نه انگار ...بی حس شد-  

....تا دست به کار بشم...مقداری  عقب کشیدم ...  می زد و حرفهای نامطبوعی که  خیره به دختر  

:نمی تونست لحظه ای اروم باشه و حرفی نزنه ...روی یونیت نشست    

ارزو به دل دیدن این ..الاقل قبول نشدم ..تا من بیشتر از این فضا لذت ببرم..اگر می تونید یکم لفتش بدید -

نرم از دنیا  ...مکانها  

همونطور که ...ی خرسند زیر چشم..ماسکمو باال دادم و خودمو بهش نزدیک کردم...با ذهنی درگیر

..حواسشو هم به من داده بود.... نوشت یادداشت هایی می  
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تند و جدی ماسکمو پایین دادم و ...  باید همین امروز می فهمیدم قضیه از چه قراره..دیگه طاقت نیاوردم

:ختر گفتم بلند شدم و رو به د  

من اال ن بر می گردم...شما یکم کمتر حرف بزن-  

 

...طوری حرف زدم و برخورد کردم که حتی راحله هم شنید و دختر از برخوردم ترسیده ساکت شد  

می  ..خدا ...چیزی رو از چنین ...هم  بی گمان دلم...یعنی امکان داشت طرفم رحمانی نبوده باشه

و طلب می کردخواست   

ایستادم اخم کرده که مقابلش  در حال نوشتن بود تند تند ..مرادی ...تم  در شیشه رو کنار زدم و بیرون رف

:وقبل از هر کالم و حرفی  ازش پرسیدم  

دکارو از کجا اوردی ؟این خو-  

 

:دستش انداخت و گفتی نگاهی به خودکار تو ..متعجب از حرکت و سوالم  

منم ....خیلی رونه و راحته ...افتاده میز این  خودکار روی..یه روز که اومدم دیدم ...نمی دونم خانم دکتر-

نکنه مال شماست؟...از اون روزم کسی سراغش نیومد.....شبرداشتم  

مطمئنی  که از کسی نگرفتیش ؟-  

 

:گنگ سرشو باال و پایین کرد و ازم پرسید  

؟...دو نفر دیگه هستن .. هکار بیمارتون خیلی طول مکیش-  

عصبی ...همه چی گنگ و پیچیده به نظر می رسید ....نداختم نگاهی به دورو بر ا....بی توجه به سوالش 

مخصوصا که ترم پایین ها هم ..امروز واقعا شلوغ بود...به داخل کلینیک برگشتم .از نفهمیدن موضوع 

شده بودبیشتر از قبل تعدادشون   

ی ا همراه بچه هبه  کرده بود  شون لفخرسند پیش صدیقی رفته بود و با دستایی که از پشت در هم ق

گوش می داد ..به توضیحاتش دیگه   

؟شاید .. کار مرادی باشه .یعنی می تونه ...و با خودم گفتم....لحظه ای بی احتیار وسط کلینیک ایستادم 

...دروغ میگه که خودکارو پیدا کرده  
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باال   به زمین خیره ..با ذهنی مخطوش ..گرفتم و برای بهتر جا دادن انگشتام  از مچمرو م شدستکی لبه 

و دستایی که همچنان  تسنگاهم تو نگاه خرسند  با همون ژکه  بلند کردم  مو سر یه دفعه  وکشیدم تر 

بود قفل شد پشتش نگه داشته   

تم دراز کشیده بود چرخوند و به بیمارم که روی یونی که سری بی حرکت ایستاده بودیم ..هر دو خیره بهم  

کرد  اشاره ایبهش  ..نگاهی..با   

ال سرش رفتم او به ب...اب دهنمو قورت دادم   

 

برای سر در اوردن  قبل از هر کاری  اما..مو باال دادمکماس...دختر ترسیده از برخوردم دیگه حرفی نمی زد

ظاهر و صورتش نشون نمی داد که فرستنده ..برگشتم و نگاه کوتاهی به رحمانی انداختم..این وضعیت

...در حال نقش بازی کردن بود مشاید..حتی نگاهمم نمی کرد ...اون پیام ها باشه  

نقدرم سرحال و خنده رو بود که نمی تونستم باور کنم کار خودشهاو  

ی کرد ننگاه خرسند روم سنگینفسمی بیرون دادم و سرمو برگردوندم که    

چنان زیر نظرم داشت که اگر .  گاز گرفتم...لب پایینمو از زیر ماسک......جدی و با دقت بهم خیره شده بود

شده  بود یه چیزی هست حاال مطمئن..انی دارهتا دیروز فکر می کرد حسی به رحم  

 

ی میزشو برداشته و داره به برگه های رو..بیرون دادم که  متوجه شدم رو  نفسم...ی از دست خودم عصب

میاد مسمت  

آیا  باز خرابکاری کرده ..خدای من ...نباید باز جلوی بچه ها سرزنشم می کرد..چشمامو روی هم گذاشتم 

 بودم؟

 

 تا داره از کنارم می گذره که ل ناباوری دیدم ادر کم.... باز کردم از هم  نادم  چشمامو که بعد از چند ثانیه 

 از کلینیک خارج بشه

 

 

*** 

 

ود سردی جدیروز با و خالف بر....راحله بیاد منتظر بودم که..لیوان چایی به دست و خیره به  چای درونش 

..وی شونه ام نشستتو خودم بودم که دستی ر.اسمون افتابی بود ..هوا  
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:بغلم نشست و گفت..راحله چایی بدست..سرمو برگردوندم....با دلهر  

زیاد کار نداشتیم..امروز چقدر خوب بود-  

:قلپی از چایش رو خورد و گفت.که ...با گنگی سرمو تکون دادم..تاییدش  به   

چه خبر دیگه؟-  

:...رف بانک رو پیش بکشهحکه داشتم  هراس این رو همه اش .....اصال نمی تونستم باهاش حرف بزنم  

؟تو چه خبر ...خبری نیست ..سالمتی-  

 

گیسو  میگم..منم خبری نیست-  

هر دو با شنیدن که ..و نفسم رو تو سینه حبس کردم ... رنگ پریده با دهانی خشک به لیوانم زل زدم 

:بهش چشم دوختیم...بودباال سر هر دومون سبز شد که جان صدای   

؟شماها کجایید -  

:راحله خندون گفت  

؟شما کجایید که خبری از تون نیست ..دانشکده هستیم این ی  ما که یه گوشه-  

 

از  هر دوشون لحظه ای متعجب...انداختنگاهی  به من که به لیوانم چشم دوخته بود لبخندی زد و 

:جان گفت که  نگاهی بین خودشون رد و بدل کردن رفتارم   

کاری پیش اومده بود که نمی تونستم بیام-  

که ...سکوت کردم و  مدستمو به دور لیوان کاغذی حلقه کرد..راحله اهانی گفت و قلپی از چایشو خورد 

:خنده به جان که حاال در کنارمون رو صندلی نشسته بود گفتباراحله به شوخی و   

زیباتون رو زیارت نکردیم ما که مردیم و این بانوی -  

 کناری  روی صندلیبلند شد و میز رو دور زد و رفت و با ذوق ..راحله ... ..جان خندون گوشیش رو در اورد 

ت جان نشس  

:قاپید و رو به من گفت تند از تو دستش راحله گوشیش رو...گوشیش رو به سمتش گرفت .... آروم جان   

وای گیسو بیا ببین-  

راحله بلند شد و به سمتم اومد و باال سرم ایستاد ..جان چشماشو تنگ کرد  .....سرمو باال گرفتم...بالخره

در کنار جان ایستاده بودقد بلند  سفید رو  و ... لوند زنی با موهای ب...تو گوشی رو جلوم گرف  
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چند نفری از بچه ها از پله ها پایین ...و به خاطر حضور راحله حرفی نمی زد ...حواس جان به من بود 

...اومدن موندیدن ما پایین پله ها  به طرف اومدن  که با  

خرسند به همراه ..باالی پله ها ..بعد از دقایقی شتن که بچه ها تو ایجاد سر و صدا تبحر خاصی دا

شروع به حرف زدن کردن  ه رو در روی هم بیرون اومدن و همون باال ایستاد رحمانی برای لحظاتی  

 

ما جان رو نگاه می کنه به  نامزد الناز که فهمیده بود راحله داره عکس ..بیش از قبل دگرگون شد حالم 

:از رو به جان گفتنگاهی به عکس انداختن که الن..وق ملحق شد و هر دو با ذ  

...دهم می یایچقدر ب-  

ند و کافی بود که توجه خرس..الناز  وسر و صدای راحله  همین ...زد جان در جوابشون لبخند پر مهری 

:..نرحمانی رو هم  به ما جلب کن  

تون کیه؟مراسم عروسی-  

:جان لیوان نسکافه اشو برداشت و گفت  

ید دوست دارید می تونید عکسای بعدیشم ببین...به محض اینکه برگردم -  

:که جان ازم پرسید دیدن عکسا کردن ههر دو خدا خواسته شروع ب  

؟حالت خوب نیست-  

 

زده به نگاه متعجبش چشم دوختم  شوک و  مخلسه در اومدیهو از تو   

:متعجب تر از من بهم خیره شده بودم که یه دفعه صندلی رو عقب کشیدم و بلند شدم و گفتم  

نوبت داشتکی از مراجعه کننده هام این ساعت ی-  

از پله ها ..متعجبشون  های در برابر نگاهکه ...شدن ال رفته  و حیرون  بهم خیره با ابروهایی با...هر سه 

..باال رفتم  

بدون اینکه نگاهی بهشون  له ها رسیدم و به باالی پ که...خرسند و رحمانی در حال حرف زدن بودن 

خل رفتم  و منتظر بیماری شدم که قرار بود ادم و به درو تو جیب روپوشم فرو برراستم دستم ..بندازم

 یکساعت دیگه بیاد 
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*** 

:و گفت...به سمتم گرفتمبا شوق و ذوق یکی از کارت های توی دستش رو   

و بهتون بدم ه اتون امروز باشید که خودم کارتاتونخداخدا می کردم هم-  

 

کارتو از تو دستش گرفتم و پیش بردم دست به کندی   

پشت کرده به من به بقیه بچه ها هم کارتاشونو داد و ..لبهاش دور نمی شد از  و خنده لحظه ای لبخند

:گفت  

اومدیننیام ببینم هیچ کدومتون نی-  

 

:نگه داشتم و نگاهی به پشتش انداختم دست  کارت عروسیش رو با هردو  

اسنگ رو یخم نکنید...یه وقت ...پز شما ها رو دادم...کلی پیش شوهر جانم... یاییدباید همه اتون ب-  

 

:ابروهای باال رفته گفتبا در اورد و  شکارتو از تو پاکت..الناز خندون  

....مراسم گرفتن شیطوناهم چه تاالری تو .....واوووو-  

:گفت...م یدر حالی که به حرفش می خندید همه  

البته برای ما که .. برا خودتون خرج تراشی نمی کردید گرفتید و اول زندگی انقدرخوب عین ما ساده می -

م و به خودمون می رسیم دلی از عزا در میاریحسابی .. بد نمیشه   

:مارال خندون  نگاهی بهش انداخت   

مون  کردن ولی بیشتر هزینه ها گردن با اینکه خانواده ها هم کمک..خدایش که جون من و پدرام در اومد-

بود  دو نفر خودمون ..  

من مراسم ...که هزار شب نمیشه میه شب.....دیگهیه شبه ..اما....انصافا هم کم کم داریم کم میاریم..

بزنم که چرا مراسم نگرفتیم پدارم  باید هی غرشو به دق می کنم و می دونم تا اخر عمر ..نگیرم  
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:به الناز زد پوزخندی  مهری   

بعدم توی ...راحت نیست  توش  ادماصال ..با مراسم توی خونه زیاد موافق نیستم...من  هم  شیتراست-

همسایه ها ..ست جایی برای اون همه ادم نی..؟..میشه مهمونی و مراسم گرفتمگه  مروزی خونه های ا

 هم گله می کنن

نکردید صدای همه در میاد که چرا ما رو دعوت..تعدادم بخواییم کم کنیم  که دیگه هیچی ..در ثانی   

 

:راحله با نگاهی به الناز گفتکه ..سکوت کرد با لبخندی...الناز  

ر بود که اونقدر بزرگ و جا داماشاهلل  اتفاقا خونه مادرشوهرت..خیلی خوب بود الناز جون  مراسم تو که -

برگزار  عالی خیلی که تونم مراسم ...بازم جا داشت..دعوت می کردید  هم دیگه رو  نفر 011یه  اگه 

هیچی کم نداشت ..شد  

  ...گیسو تا تونستیم گرد و خاک به پا کردیم و  مخصوصا که من...خوش گذشت که کلی به ما  

پا به پاش برقصم که مایه  ...عروسی النازخندون به راحله نگاه کردم که مجبورم کرده بود تا اخر مراسم 

مخصوص راحله در حمایت از دوستان  ایاین از اون افکار... شیماالناز در برابر خانواده همسرش ب مباهات

 عزیزش بود 

:از الناز پرسید رمز آلود با نگاهی چشمی تنگ کرد و مارال    

رگزار مراسمتو تو خونه ب راضی شدی   یاست کهچطور..خوبه خیلی تو که شوهرت وضعش  ...ه هاولی آر-

الناز خیلی دل گنده ای به قرآن ؟یکن  

در حال  .. از فرصت سو استفاده کرد و  که مهری ش ادامه داد عیلبخند تصنبه .... ستهب یالناز با لبهای

:گفت  ..با پوزخنددست به سینه شدن   

...بعضیاست  حکایت ...شم میشهدعای قارونا...ند غاز سرمایه دارهیارو چ   ...شنیدید که میگن-  

...چشم دوختیم  ....و همگی به مهری که با لبخند بهش خیره شده بود  پرید رنگ از صورت الناز   

  

:و  خیره به پاکتی که درشو می بست گفت  برگردوند ش و  با ارامش تو پاکتعروسی ر الناز کارت  

...من یکی که حتما میام ....براتون می کنم  و عاقبت بخیری  آرزوی خوشبختی...مبارکه مارال جون -  
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:بود در اومد و گفت احاطه کردهرو  مون جمع ...مهری حرف خاطر  ..مارال از حالت گرفته ای که به  

به وقت نکردم که هنوز .رو سرم ریخته...کلی کار ..بچه ها من دیگه برم ......مهربونت فدای تو و قلب -

سنگ تموم .اوکی ؟...همه اتون رو می بینم..تالر تو ..د بیای..الم نذاریداغیه وقت ....م برس هیچ کدومشون

می ذاریدا برام   

:و به شوخی قبل از رفتن رو  به همه امون گفت  

؟می فهمید که باید ابرو داری کنید دیگه...حسابی هم به خودتون برسید-  

 

:الناز خندون گفت  

..جانتفقط شما  می فهمی  و شوهر .... نه ما نفهمیم-  

 سمت  با عجله برای رفتن به و مارال   هر دو در حالی که بلند بلند می خندیدن به هم دیگه  دست دادن

..پا تند کرد یدر خروج  

 

بود با تاسف شده چشم نگاهی به من انداخت و با اشاره به مهری که حسابی شارژ ی راحله از گوشه 

 سری تکون داد

دور و با نگاهی به و متلکی که بارش کرده بود  که الناز بی خیال مهری  و سکوت کردم  آهی کشیدم

به شونه ...شونه اش اروم  ی ضربهبا  ...هم گذاشت ومستانه و شاد  دستاشو رو ..برمون و نبودن کسی

:گفتکم جونی کون های شخندون رو به من با زدن ب..راحله   

؟؟!!.ای جانم..اون شب  چه شود..ایشاهلل عروسی گیسو ور پریده خودمون -  

 

ریزی های  با زدن بشکون ...خیلی بی سر و صدا...پشت کرده به هماحله و الناز هر دو با خنده و شادی ر

شروع به خوندن ...می شدن  یدنم ضایعی که بیشتر منجر به خند پشت سر هم  و حرکات نیمه موزن

:کردن  

بله تنگه کوچه-  

بله قشنگه عروس  

نزنید زولفاش به دست  

بله بنده مروارید  
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بادو مبارک یار  

بادو مبارک ایشاهلل  

بادو مبارک یار  

بادو مبارک ایشاهلل  

:...کنه انداختمپنهون خنده اشو داشت نگاه کوتاهی به مهری که سعی ... خندون از دست هر دوشون  

بیارید شمعدون و آینه-  

کنید دود اسفند زاغو  

بیارید بوشهر از نمک  

کنید حسود چشای تو  

کسی  تا  ...انداختم منگاهی به پشت سر  ...که نمی تونستم کنترلش کنم ای  خنده همراه  سریع

ی هم با خنده های از ته دل که به نظر می به رو و رو ندیخیطنتشون گل کرده بود که هر دو چرش...نیاد

با زدن همون بشکونهایی که حاال یه دستی مقابل هم ...برای در اوردن لج مهری هستش  ررسید بیشت

..خم شدن کوتاه  ... نبود هشد  

همراه با اداهای بی سر و ته راحله و ته چشمای الناز به قرمزی می زد که خندون بهم چشمکی زد  

:ادامه داد  

مروارید دونه سیصد انار دونه دو انار دونه یه-  

قوچانی دلبر گل چو میمونه گلوم میشکوفه  

بادو مبارک یار  

بادو مبارک ایشاهلل  

بادو مبارک یار  

بادو مبارک ایشاهلل  

خواست باهاشون ..از انتهای شعر..مهری که فهمیده بود بچه ها مخصوصا دارن بی اعتناش می کنن

که بظاهر رقص بود کشید و رو به من  یخیلی جدی دست از رقص..ه که الناز نهم خونی کهمراه بشه و 

:گفت  
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  نه ؟مگه تا االن اومده  دیگه  خرسند-

:سرمو باال و پایین کردم و گفتم  

؟مگه میشه..داریممگه ..تو فکر کن اون ما رو دو دقیقه تنها بذاره..البد-  

:دستی به روی شونه ام زد و گفت..شوخم راحله از لحن   

بچه ام داره راه می افته ..ببینید من کی گفتم...این گیسوی بی سو دیگه وقت شوهر کردنشه-  

ناراحتی به روشون خندیدمبا قلبی مملو از درد و   

با دکتر موعدی به بهانه ای گوشیش در اورد و مشغول تماس گرفتن ...مهری که بهش ضد حال خورده بود

:و الناز خیلی سریع گفت شد   

مخصوصا هم ..کارتو به بچه ها نشون ندید..مارال بیشتر از این دعوت نکرده...فقط دیگه حواستون باشه-

گله  به مارال ..ها  به خاطر دعوت نکردنشونیکی از بچه ها نبینه که بعدیه وقت  اوردمتون اینجای پرت که

...کنه  

به بچه ها هم می خواد بگه ...ما رو هم خیلی دیگه تاج سر بودیم دعوت کرده...تعداد مهموناشون زیاده

نکرده ماها رو دعوت کسی از که   

 

:و گفت کردای چشم به مهری اشاره  ی راحله با فهمیدن موضوع از گوشه   

...اونو شیر فهمش کن ..شیر فهمیمکه من و گیسو -  

:بیرون داد و رو به راحله گفت الناز نفس کالفه ای   

 ...که دعوتش کنه  انتظار دارهمهری ...و می گفت مارال اصرار داشت بیاد...شیر فهم کردنش با خودته-

وگرنه من که...دعوتش نکنه  که  نمی تونه  

:فشرد و گفتلبهاشو بهم ..راحله به معنای متوجه شدن   

هبریم دیگه که تا االن دکتر صدیقی هم اومد.....غصه نخور ..درستش می کنم-  

و وقت نشده از دیروز  که می خواست باهام حرف بزنه ..وارد کلینیک شدیمبه همراه راحله چند دقیقه بعد 

 در تمام این مدت هم سعی کرده بودم ...و دلهره داشتمهمچنان دل نگران بودم ..بگه بهم بود که چیزی 

خودم رو به بی خیالی بزنم که   
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بیکار .....مراجعه کننده ای نداریم هر دومون  فهمیدم فعال.... بعد از کمی گفتگو.به مرادی که رسیدیم 

..جا به جا کردم رو  مفایالی روی میزمقابل میزم ایستادم و   

یهو ازم شید می ک سرک شبه اطرافدر حالی که ..ایستاده در کنارم  راحله  حال و هوای خودم بودم و در 

:پرسید  

خونه رو چیکار کردی ؟-  

 

:با برداشتن گیره و گذاشتن  سرجاش گفتم  

پیشم بتونم یه پول ...قیمتا خیلی باالست ...بعد از کلینیک یه سر رفتم بنگاه دیروز ..هنوز که هیچی -

اما تو اجاره اش می مونم ...کنم شجور ...یجور  

؟پول پیشتو می خوای از کجا جور کنی -  

با غصه ای که منجر برگشتم و  ...هر دو دستم رو تو جیب روپوشم فرو بردم از وسایل روی میز دل کندم و 

:ام شده بود گفتمبه خنده   

...نمی دونم -  

اگر نتونی جورش کنی چی ؟-  

:که دستشو روی بازوم گذاشت و گفت موندم لبهام روی هم گذاشتم و بهش خیره   

یه لحظه بیا بیرون کارت دارم -  

چند قدمی از در شیشه ای دور .. ملینیک در اومدشد و به ناچار به دنبالش از تو کو بی رمق بدنم سرد 

:مقابلم قرار گرفت وایستاد و چرخید  یه دفعه  کهیم شده بود  

مرتضی چقدر جدیه ؟  ی قضیه-  

به مرادی دوباره نگاهشو به من داد و با نگاهی د و یشکسرشو کنار ....زل زدممتعجب و ترسیده بهش 

:گفت  

می خوای بریم بیرون و باهام حرف ...فعال هم کسی نیومده... حرف زدن نیستمناسبی برای اینجا جای -

؟بزنیم  

:نارا حت از دست جان ازش پرسیدم   

بهت گفته؟ چیزی  جان-  
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:و گفت  گذاشتروی بازوم دستشو   

گوش بده  فال گوش وایسته و به  حرفامون..یه نفر باز می ترسم ..اینجا نه.....بیرون بیا بریم-  

...راه افتادم به دنبالش می کشوند به  ازوم رو دلخور همونطور که ب  

 

 

*** 

یکیشون رو به دستم داد و با اشاره به   به سمتم اومد و ..همراه دو لیوان نسکافه ای که گرفته بود 

:صندلیهای رو به رو مون گفت  

؟م یناونجا بشی-  

رسید و  صندلی ها وقتی به ...بنشینه  یکی از صندلی ها جلوتر از من راه افتاد که روی ...دلم می لرزید

 روش نشست

خیره به رو به ...نشستم  صندلی کناریشروی  ....به طرفش رفتم و با فاصله کمی .. شرمنده و ناراحت..

:رو خورد و گفت اش روش قلپی از نسکافه  

مسدود شده   حساب پدرم-  

 مو روشو به سمت  نوشید  فه اشویه قلپ دیگه از نسکا...چشمامو روی هم گذاشتم..با عذاب وجدان 

:چشم دوختمباز کردم و به زمین از هم  چشمامو ...چرخوند  

چه خجالتیم می کشه ...اوووو-  

 

:ذاشته بود درباره دوستی که هیچ وقت برام کم ن..کلمات قادر به توصیف حال بدم نبودن  

من شرایطتو نمی دونم مگه ...این که خجالت نداره..می گفتی به من می اومدی ...خوب دختر خوب -

چیکار کنه تا  باید تا بدونه ...زودتر به پدرم بگم  می گفتی کهحداقل به من می گم .؟.درکت نمی کنم ..؟

اینطوری یکم دنگ و فنگمون بیشتر شد ...مسدود نکننحسابشو   

:هاش نشست لبی لبخندی رو  

 دوبرابر می شدن  با گذاشتنشون جلوی اینه سابش که با پوالی ح...بابامقرار بود این ماه ..بسوزی -

خرهوی خوشگل بگبرام یه تی...  
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:چشمام خجالت زده از اشک پر شدن ..کرد شروع به خندیدن  

از بین ....جسته و گریخته ....من..شده باشه   ....که می دونی...بگه  جان بیچاره هم نمی خواست-

خود دارد  جان که  جای...می تونم بفهمه چشهطرفم حرفای   

چون گوشیش دست من بود دیدم که روش نوشته ...گوشیش زنگ خورد ....دیروزم که رفتی  تو کلینیک

رفتم تو کار تفحس ...منم که فضول...انجمن کلیه  

توام که ..دار شد که خبراییه شستم خبر ..همین که اسم مرتضی و تو اومد...بنده خدا  اونم چیزی نگفت

  عد  گند زدنمست

 

:بلند خندید  

قضیه از چه که بدی لو  با تمام جزئیات  خودتو سریع  ه کهاونوقت..ازت بدونه یه چیز کوچیکم دآکافیه فقط -

  قراره

:د  یخروی میز گذاشت و کامل به سمتم چرنسکافه اشو   

؟...می خوای چیکار کنی گیسو ...اوصاف   خوب با همه ی این-  

:روی نگاه کردن بهش رو نداشتم  

حاال ..!! قسط بانک!! ....مرتضی!! ... اجاره خونه ....چطور می خوای از عهده مخارجت بر بیای؟ هوم؟  -

......خریدای خونه و پول اب و برق و در نظر نگیریم  

:مکث کوتاهی کرد  

....کرده نگ روشو سفیدقش..زکی م که ماشاهلل به شمر گفتهادر جونترب-  

 

فرو لبم نمی ذاشتم اشک های جمع شده داخل چشمم ی گوشهبا گاز گرفتن اما مرتب ..می لرزین لبهام

:یفتن ب  

باهم رفیقیم ..بعد این همه مدت که فکر می کردمکه ...فقط از این ناراحتم...بخدا من حالتو درک می کنم-

 دلم یه خرده از دستت...ی بگیری  و هیچی بهم نگاینطور روزه سکوت ..و چیزی از هم پنهون نمی کنیم 

خیلی از دستت ناراحتم...پره   

:دستی به زیر بینیم کشیدم و گفتم  

زود درستش می کنم ...به پدرت بگو ناراحت نباشه...ا می رم قسطا رو پرداخت می کنمدفر-  
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:ناراحت از دستم گفت  

تو فکر کردی من انقدر ادم بی فکریم که حال رفیقمو درک ..؟بزنی بهم  اینا رو گفتم که  این حرفو -

...فدا سرت..نکنم  

می .. نقدر بی منطق نیستوولی اونم ا...خیلی هم تعجب کرد ...چرا پدرم اصال انتظارشو نداشت.

می تونه چه مشکالتی داشته باشه..دختری با وضعیت تو ..فهمه  

حاال تا اون .......یه فرصتی ازش بگیره اگه بتونه  س بانک حرف بزنه ویم قرار شد بره بانک و با رئامروز..

یه کاریش می کنیم ..خودتو ناراحت نکنانقدر ....موقع خدا هم بزرگه  

خیلی سختهتو این فصلم که جا به جایی ..االن باید بیشتر به فکر مرتضی و خونه باشی  

 

:زبونم از ناراحتی و خجالت بند اومده بود  

دختر...یه حرفی بزن  ؟غمبرک گرفتی ی زنی  و حاال چرا حرف نم-  

:زد نشنید خودشو به اون راهازم جوابی که   

برا عروسی چی می خوای بپوشی ؟-  

:در اومد مبالخره اشک  

یکم شرایطم بهم ...ببخشید...ولی می ریزم ..شده باشه دو قسط..پولو تا  فردا می ریزم...جدی گفتم-

 ریخته است وگرنه فراموش نکرده بودم

:ت و صدام زددستشو روی شونه ام گذاش..من زدگی  ناراحت از ناراحتی و خجالت  

؟گیسو-  

:کردم لبخند بزنم سعی  

منو ..پیش پدرت کلی شرمنده شدی ...خیلی بد شد...خونه به فروش برسه همه چی درست میشه-

  ...ببخش 

 

:بی حرف بهم خیره شد  

دنبال یه کار نیمه وقتم ...نتومنی که به دردم نمی خور 3-2ای این واممی خواستم وام بگیرم ولی -

  نمی افتنقسطا دیگه عقب ..جور بشه اون که..هستم
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:خیره شد که گفتمبهم با لبخند محزونی  مغمگین از وضعیت..بالخره سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم  

با ترحم بهم نگاه نکنی اینطور ممنونتم میشم -  

:لبخندی زد و گفت  

خوبه؟..نگاه می کنمباشه با کینه بهت -  

:و گفتم ...رو گرفتم  با انگشت اشاره اشک زیر چشمم... هر دو  یهو خنده امون گرفت   

...برای عروسی میام-  

با اون رقصای درپیتمون ..مثل عروسی الناز می ترکونیم...بی تو لطفی نداره..اره باید بیای-  

:بینیم رو باال کشیدم و سرمو تکون دادم...با بغض   

من نمی رقصم گفته باشم-  

 

گیر اوردیم  ابرای تو مشاید یه شوهر خوب..خوبشم می رقصی ..می رقصی ..غلط کردی  -  

 با چشمای خیس بهش خندیدم 

  ناراحت نگاهشو ازم گرفت و به پنجره  خیره شد

به سمت دیگه ای چشم  با آهی انگشتای دستم رو توی هم گرفتم و ...باعث ناراحتی اونم شده بودم

که زود دستی به روی صورتش کشید  عصبانی شدم از دست خودم ...بینش رو که باال کشیدم....دوختم 

:و گفت  

این بشر چقدر باحاله...بهت گفتم..االنه که خرسند بیاد و ناخرسندمون کنه... پاشو بریم-  

:از دستش خنده ام گرفت  

کجاش باحاله؟-  

هی بهش ....زشت جوجه اردک  هو  عین..که این پسر ...کرده مادر مرده چیکار نمی دونم با مالیری -

تماسش می کنهوصله و ال  

:خندیدمدل  از ته  

پاشو بریم تا ..سه اینو ادم می کنه آسه آیعنی داره ....ی که دلم خنک میشه بهش محل نمی دهآ-

 صداش در نیومده
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و می ب وجدان از رو دوشم برداشته شده بار سنگین عذا احساس می کردم ...به کلینیک که برگشتیم 

  بکشم  تم نسبت به قبل راحت تر نفستون

با کلینیک و داشتند  برای اولین بار بود که  ایستاده بودن که  یبچه های ترم پایین از  یه گروهوسط سالن 

همه اشونو به خرسند سپرده بودمسئولیت صدیقی هم دکتر و  محیط کارمون آشنا میشدن   

... به توضیحاتش گوش می دادنرش حلقه زده بودن و به دو تیاق شبا اهم   همه  

شاد و  یکه دختر هنوز دست به کار نشده بودم ....که به باالی سرش رفتم ...بیمار منم تازه اومده بود 

تو اورد  و نگاهشو تو کلینیک چرخوند  ...از الی در خندون  سرشو ...ده نسر ز  

 غلیظ و ذوق زدگی یبا لبخند...به محض پیدا کردن خرسندکه   چهره ملیح و خندونش شد ثابت نگاهم 

و به طرفش رفت مد اوداخل .به     شو حصر بی حد  

 

هشون اکثر بچه ها توج ...جدید بود که  باعث شددیدنی و  اونقدر جالب و حرکت شاد و صورت خندونش 

.. ..به اون جلب بشه  

که  از و بی خیال بیماراشون شده بود ن   بگیرن  شنگاه از ننمی تونست بدتر از بقیه  هم  راحله و الناز

:به خرسند که سرشو تو دهن بیمار خم کرده بود نزدیک شد و با هیجان گفت سر  پشت  

سالم دکتر -  

خرسند که سرشو ..زل زدم بهشون  متعجب  باال رفت و منم  ممکن  تا آخرین حد ابروهای راحله

:با لبخندی گفت شدست یبا دیدن دختر و کادوی تو ...برگردوند  

؟ده ای افشار تو هنوز زن-  

:به طرفش گرفت و گفتکادو رو با احترام ..دختر خندون   

دلتون میاد؟واقعا .. دکتر  شما چقدر به مرگ من راضی هستید-  

:خرسند خندون گفت  

از کجا فهمیدی که من  ..؟.این ورا..؟...چه خبر ....دست از سرم برداریفقط دلم می خواد  ....دور از جون-

؟ اینجام    

ما بچه های دانشکده رو که قابل ...هستم به شما ویژه  ی ن این بستهرسوندفقط مسئول  بنده -

کنم بتا انجام وظیفه  خدمت رسیدم حقیر  این شد که بنده..ندونستید  
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:کادو رو به سمتش گرفت  

بی خیال ..ولی....البته این از کم لطفی شماست ....خیلی گذشته ها ...قابل شما رو نداره...دبفرمایی-

به یاد تولد پارسالتون تو دانشکده ...تولدتون مبارک ....  

 

نوشته های  و دست  یه عالمه امضابا ید رنگ بود که فیه کادوی س..پیچیده شده به دور بسته ی کادو

بسته رو ازش گرفت و با نگاهی به امضا  خرسند دست از کار کشید و لبخند زنان ... ن شده بود ییتزکوتاه 

:های گفت  

فکر کنم ..؟کار توه نه ..هیچ کسم از قلم نیفتاده ..امضا زدهروش با بخار بوده  و  هر چی بی بخار..اوه اوه-

؟بزننامضا  کردی که روش مجبور هم  همه رو که   

در ضمن ..این که اصال قابل شما رو نداره ...دکتر  شما برای ما عزیز تر از این حرفا هستید...پس چی -

...کرد  عبه زور که نمیشه امضا جم...همه از ته دل و با خواست خودشون امضا زدن   

 

 تکونیکمی باال تر گرفت و  جعبه روخرسند ..شده بودیمخیره  ون با تعجب بهش  همه بچه هاهمراه 

:ازش پرسید  بهش داد و   

حاال توش چی هست؟-  

:جواب داد ...خندون دختر  

....یه بمب دست ساز ساعتی -  

:و گفت به همراه دختر راحت خندید  خرسند  

مقاله اتو چیکار کردی ؟-  

هی ...ا  ادمو ول می کنید رو هو یهو.....رسونه ویژه سالم  می  ه بهتون ویژ..دست بوسه ..هست دیگه-

می گید چی شد؟ م بعد......  

 !!غمی شلتو ؟افشار چقدر  افشار  نتونستی تمومش کنی..!!...دست بجنبون افشار !!...افشار تنبل 

افشار ...افشار ..افشار ...بی نظمافشار ..  

:و گفت ..خرسند خندون راحت به صندلیش تکیه داد  

بسه ...سرمو بردی ...افشار خیلی حرف می زنی -  

:ستش داد و گفتبسته رو به ددختر ریز خندید و خرسند   

تا کجا پیش رفتی  ...مبعد بیا ببین .....فعال اینو بذار رو میز من -  
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آخه از ما چه ...گوش نمی دید که..من میگم حیف شد که مارو ول کردید و اومدید اینجا...ای به چشم -

؟...که رفتید و به پشت سرتون هم نگاه نکردید بدی دیده بودید  

دوباره دست به کار شد تا دختر برگرده  خرسند لبخند زنان   

پایین داد و خیره به حرکات دختر با دو انگشت  ماسکشو   قرار گرفته بود بین من و الناز  شته که یونیلراح

:گفت  

االنه که پس بیفتم..ندیده م روکاپتوپریلکسی اون قرصای -  

 

:از یه تای ابروشو باال دادالن  

خبر مرگش ؟..چه عشوه ای هم میاد-  

 

:گفت یراحله حرص  

پاشیده بودم چقدر دون ...پنبه کرد الکردار ... هر چی رشته کرده بودیمو-  

دوناتم با پاش پس زد ...کرد نابود....پنبه نکرد -  

خیره شدم که با حسرت به دختر نگاه می کردن  نتاشو برگشتم و با لبخندی به دو  

:راحله با تاسف سری تکون داد  

...می گیره مخرسند چه تحویلش-  

 

و در این میون هم خبرهایی از در باره مقاله اش حرف می زد دختر ..بود همین طور که خرسند مشغول 

...می دادبهش خرسند  سابق ده کشدان  

:ادبد خلق ماسکشو باال ددمغ  و .. راحله  

دمونیم وفقط خ...ما رو باش که فکر می کردیم -  

:الناز خندون گفت  

از اون رقصای بی مزه ای که انتهای سالن برای ...مزخرفت ی منتظر یه اشاره ...اره دکترم منتظر تو بوده-

حرف می زنه که من به  هم ماشاهلل چنان بلبلی...چه دک و پزی داره ...هنمی بینی دختر.....گیسو میای 

...گرد پاش نمی رسم  
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جالت ه دانشجو از خودم خیمن به عنوان ....تکونی بدید و به خودتون برسید ..به تنای لشتوناز فردا یکم 

هر جفت مجردتون ای خاک بر سر  ...کشیدم  

بیشتر از و مزمان برگشتیم و بهش خیره شدیم تا زبون به دهن بگیره ه ..راحله عصبی و خنده روو  منو 

:ش باشهامواظب حرف زدناین   

من در ...وونه کرده غصه بی شوهرتون منو دی ....هر چی میگم به خاطر خودتونه ..من متاهلمدیونه ها -

سئول م...مسئولم شما قبال   

:چشم بهش گفتی راحله با نگاهی از گوشه   

ینیم چی میشهبب..یه خرده زبون به دهن بگیر ...ببرن  مسئولیتتخودتو و  مرده شور -  

 

:گفت  همراه تکون سری ..حسرت وار و اندوهگین ..و خند ه های قشنگش نگاهی به دختر  که با   

خرسندم که اال هزار ماشاهلل بدش ..باال بره چیزی نمونده از سر و کلو خرسند ..معلومهآخرش  که  البته-

یه کادو براش نگرفتیم .ای خاک تو سر ما که ....نمی یاد  

پرید و رفت رو بوم افشار جان  ...این کبوتر جلد..هی روزگار ..فقط کیک خوردیم و عکس گرفتیم ..هااره -  

 

:نگاهی به من رو به دختر گفت با  سند برگشت ورپچ پچ می کردن یهو خ...همین طور که هر دوشون  

ایشون می تونن در ...نکار کرد... ی که تو داری روش کار می کنی خانم دکتر پاکزاد قبال روی این موضوع-

مورد تایید منه ....مطالعه کن حتما  شما هم .. هعالی...خوندم  مقاله اشونم...کنن تاین زمینه خیلی کمک  

  

:راحله گفت و شیدم رنگ پریده دست از کار ک  

رو گفت ؟ ی مااین االن گیسو-  

:الناز گنگ سرشو تکون داد و گفت  

فکر کنم -  

 

برامون تکون دادنگاهی به من انداخت و سرشو کوتاهی دختر با لبخند   

:تکون دادم که راحله گفت شبرا مثل خودش  سری  زدم  وبهش لبخندی ..و حیرون مبهوت   
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و خودم خبر نداشتم  من بودم ..تنها ببو گالبی این جمع نه مثل اینکه -  

:گفت... رفته از خنده   الناز غش  

دست می ذاره رو  چرا  سر مقاله اش مسخره می کردی که ..رو  اون وقتی که بنده خدا گیسو-

شهمی کردی  که اینطوری ازت تقدیر ن باید به این روزا هم فکر..ت خاصاعوموض  

این دختره هم باید بیاد ..گیسو جان االن شدی هم رده از ما بهترون...بخشکی شانس ...هی -

شانسی و  دب یقراو در قهمی بالم به خودم  تو  من به داشتن دوستی همچون..لنگ بندازه..پیشت

روم فرو می بدبختی   

رفت و بیرون د بلند ش..بالجبار الناز اونقدر خنده اش گرفته بود که   

با  نکه همچنا به خرسند خنده و لبخندی بدون کوچکترین بر خالف هر دوشون که من  بود  در حالیاین و 

..خیره شده بودم ...دختر حرف می زد   

خیلی به طوری که ... می کنه سخت بود که فکر کنم اون مقاله منو خونده و حتی تاییدشم باورش 

کمک بگیره م برای مقاله اش و از میگه حتما مقاله منو بخونهی سابقش دانشجومطمئن به   
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و این در حالی بود  که من بر خالف هر دوشون بدون کوچکترین خنده و لبخندی  به خرسند که همچنان با 

..خیره شده بودم ...دختر حرف می زد   

خیلی به طوری که ...باورش سخت بود که فکر کنم اون مقاله منو خونده و حتی تاییدشم می کنه  

 مطمئن به دانشجوی سابقش میگه حتما مقاله منو بخونه و ازم برای مقاله اش  کمک بگیره

 

شناخت شخصیتش  کار دشواری ...و به بیمارم خیره شدم آهسته نگاهم رو ازش گرفتم..خیره به خرسند 

و من رو بیشتر ...می داد میه روی دیگه اشو نشون..هر لحظه یه جوری بود...بود و من قادر به درکش نبودم

 از قبل سردرگم می کرد

 

و همه رو به فکر فرو تمام حواسا رو به خودش جلب کنه .. بانمک و خوش خنده ای که تونسته بوددختر 

..ببره  

وقت بیش از این  دیگه .بعد از دقایقی که به خنده و شوخی و صحبت کردن های علمی  گذشته بود 

 ی که به نحوی کار خرسند بر روی دندون بیمار ...دیگه وهای همچون سایر دانشجو  نگرفترو  خرسند  

چشم دوختدر سکوت و دقت  .. بود  زیر دستش  

خیلی عادی  دیگه روزهای  فضای کلینیک بی نهایت اروم به نظر می رسید و نشون می داد همچون سایر

..کسل کننده است شاید هم و    

ین بچه ها شنیده ایی که برای رفع خستگی با خنده هبچه هایی که مدام سوال می پرسیدن و ی

نگرانی ها و تا من رو به این باور برسونند که امروزم با تمام هم داده بودن دست  در همگی دست ..میشد

رو به اتمامه حرف و حدیث هاش   

*** 

از و با فاصله گرفتن از یونیت  دستامو عقب کشیدم ...با احساس درد خفیفی  در ناحیه گردن ....خسته

شست شو بده و ر بیمارم خواستم که  دهنش  

 که با   رو  برگردوندم  .سرجاش  برای گذاشتن گیره..روی تابوره  یکوتاه  بین هم با چرخشاین در 

به ..اورده بود  به من  روی ...حاال ی که دست از خرسند کشیده بود و اروم  دختر  ظریف و  صدایشنیدن 

برگشتم..آهستگی  

:خند قشنگش  ایستاده بودسر یونیت با لب  

خسته نباشید-  
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:خیره در نگاه خندون دختر گفتم با لمس ماسک توسط انگشتانم و کشیدنش به پایین   

ممنون-  

 

:لبخندش کش اومد  

مزاحم همه بشم.. قصد کردممثل اینکه امروز -  

 

:لبخند نیمه جونی زدم ...همراه خنده روی لبهاش   

.. خواهش می کنم-  

...نهمنم که به دنبال بهو... مزاحم شما بشم  دکتر فرمودن-  

:تکون دادم و گفتم به ظاهر مهربانانه با لبخندی سرمو   

بتونم کمکی بهتون بکنم  .... خوشحال میشم...در خدمتتون هستمبنده ...بفرمایید ...همون مقاله ...بله-  

ایستاده بودن   باال سرش هنوز  هبچه هایی کرو به عد خرسند نیم نگاه کوتاهی به هر دومون انداخت  و ب

:گفت  

ید ازشون بپرسید رو اگر سوالی دامی تونید برید سر یونیت های دیگه ..برای امروز کافیه -  

:حواسم رو به دختر دادم  

البته اگر شما مایل باشید  ...باید یه گفتگو ی مفصلی با هم دیگه  داشته باشیمکه .فکرکنم....خوب من-

در واقعه خیلی به من محبت می کنید که این لطفو در حقم بکنید...و به من بدیدیکمی از وقتتون رو   

و دست پیش بردم و  دکمه یونیت رو فشردم تا  نگاه کوتاهی بهش انداختم ....بودبیمارم دهنشو شسته 

...:به حالت اولیه برگرده  

...راستش  این هفته که تمام وقتم پره-  

:لبش رو به دندون گرفتی  گوشه  

یعنی فاجعه ..سطح علمیم دربرابر شما خیلی پایینه ...مطالعه بکنماتون رو من که باید حتما اول مقاله -

 است

 



 

 
 

 
 

4 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          ششم صلف    
 

 

:به خودش خندید  

این هفته که فرمودید ...کلی سوال هست که باید ازتون بپرسم و از راهنمایی هاتون استفاده کنم-

ا کسب تکلیف از مقاله اتون و هفته بعد ب ای مطالعه رو بذارم بر اگر اجازه بفرمایید  این هفته پس...نمیشه

؟که کمی پیرامون مباحث گفته شده با هم دیگه صحبت بکنیم  شممزاحمتون ب...شما   

با ...اما...شاید اگر زمانی دیگه ای بود و شرایطم اینطور وخیم نبود از این گفتگو  استقبال هم می کردم 

شک داشتم که قادر باشم راهنمای ....  مقراری های مداومو استرس ها و بی ...این آشفتگی ذهنی 

چسبیده بود و ول  پیدا کرده بود و دو دستی بهش  طعمه خودش رو...هر چند اون ..درستی براش باشم

:کن قضیه هم نبود  

که باید ...عقب افتادم و  دانشگاه  بخاطر مسائلی از درسولی حسابی ...یه خرده می دونم سیریشم-

ممنون میشم یه خرده تحملم کنید ..نش کنمسریع جربا  

 

م کردم و به هفته بعد فک کردم ناراحت کننده ا لبخندی چاشنی افکار...موجود با نمک والبته پر حرفی بود  

دستمو تو ..ا خرسندو وقت انچنانی برام نمی موند  ام ای که بی شک توش اسباب کشی داشتیم هفته 

یه وقتی  رو برای دختری که معلوم بود تا کچلم نکنه ..ودم به احترامشو مجبور ببود  گذاشته ت گردو پوس

:دست از سرم بردار نمی داره  بذارم  

شاید ...و روز بیکارم خوب من معموال تو هفته د... ...آیندهبندازیم اواخر  هفته ..اگر ایرادی نداشته باشه-

در نظر گرفتتی رو برای شما یه وقبشه تو اون دو روز   

 

:مطمئن سرشو باال و پایین کرد و گفت  و بشاش خوشحال ای با چهرهدختر   

خانم دکتر  ؟پس  من می تونم شماره اتون رو داشته باشم ....عالیه-  

بندشو باز کرد  پیش..بیمارم....گوشیش رو در اورد ..همون لحظه ...به نظرم که نیازی نبود اما اون سریع 

 وبا تشکری از روی یونیت بلند شد

در اوردم و اروم از  دستشکا رو از تو دستام .....دی به روی بیمارم زدم  و خودمو بیشتر عقب کشیدم لبخن

..بهم نزدیک شد مصمم و امیدوار ..دختر... روی صندلیم بلند شدم   

 سرمو بهش نزدیک تر کردم و ...برای دیدن وضعیت کلینیک ..با نگاهی به دور و بر ...ایستاده در کنارم

:د کردن شماره  تو گوشیش گفتاربا و.... گفتم بهش رو  شماره ام  

..هفته بعد باهاتون تماس می گیرم ..پس من برای هماهنگی -  
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:سری تکون دادم و گفتم  

در ...که دور و بر مقاله و این مباحث نمی گردمالبته من یه مدتی هست ..امیدوارم که بتونم  کمکتون کنم-

تا جایی که امکان داره و می تونم ..ولی سعی می کنم...قتشو نداشتم بیشتر  و...واقعه میشه گفت که 

اطالعات خوبی بهتون بدم ..  

 

:لبخند دندون نمایی زد  

شما هم خیلی شکسته ..من دیگه خیالم راحته...وقتی دکتر خرسند شما رو معرفی کرده... قطعا -

...نفسی می فرمایید   

:لبخند زنان سطح صداشو پایین تر اورد  

قبل از ..یه سری اطالع خوب می ده که باید سریعنیست و حواسش یه سال  نوری هر  تر خرسنددک-

اون اطالعات رو کش رفت ...انقضا   

هم اینکه  دم که هم خودشون خوش اخالق بودن یعنی امروز من شانس اور....مثل کمک گرفتن از شما 

 شما رو به من معرفی کردن

 ک ریز نقش به دختر..اختم که داشت از روی صندلیش بلند میشد از گوشه چشم نگاهی به خرسند اند

:و گفتم انداختم نظری   

پس اواخر هفته اینده منتظر تماستون هستم...لطف دارید-  

به سپس چشم دوختم و ..لحظه ای به دستش دراز  شده اش ... دستشو به سمتم بلند کرد..پر انرژی 

:و گفت...به  گرمی فشرد  رو دوستانهدستم ...دستمو توی دستش گذاشتم.. .کندی   

از دیدارتون خیلی خوشحال شدم -  

 

اما چه کنم که دیگه حس حرف ..چهره اش خیلی دوست داشتنی بود و حس خوبی رو بهم انتقال می داد

خداحافظی کردم ازش  یکوتاه ه بود که با بسنده کردن به لبخندزدن بیشتر برام نموند  

ایستاد وخیره به بسته کادو شده ای  در کنارش پشت میز .....خرسند رفت رف با خداحافظی از من به ط

از بین نرن با خنده چیزی گفت ی روش که خرسند سعی داشت طوری بازش کنه که امضا ها  

 

دست از کار ...راحله...سرمو برگردوندم...جوابش رو داد..خرسند خندون خیره به کادویی که باز می کرد

اروم خندیدم ..تاسف خورد...ون به شوخی کشید و به حال دوتاش  
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گوشیم رو در اوردم و حین تماس گرفتن با مرتضی از تو کلینیک در .....به خنده افتاد ..حرصی از دست من

...اومدم   

بیرون اومد و صدام زدبا عجله جان ..  ت سرچیزی نگذشته بود که از پش  

م و به جان مجبور شدم تماس رو قطع کنحضور  بخاطر که ..نداده بود تماسم رو  هنوز مرتضی جواب

:سمتش برگردم  

فرار می کنی؟ نم تو این روزا چرا همه اش از دست-  

 

:پوزخند زدم.....وخی و خنده نبودشوقت مناسبی براش   

من از دست تو فرار می کنم؟...تازه اومدی و میگی ... چند روز سرکار گذاشتنم بعد -  

ستم بیام و یا خبرت کنمنتون...پیش اومد  یبرام کار-  

...!!تو حتی جواب تماسامم ندادی -  

شرایطم طوری نبود که بتونم جواب تماساتو بدم -  

تا ...هر دو دستم رو به همراه گوشی تو جیب روپوشم فرو بردم و با سری کج کرده بهش چشم دوختم

:مابقی حرفهاشو بهم بزنه  

امیدوارم بتونه کمکی بهم بکنه...من یه کپی از تمام مدارکو برای دوستم فرستادم-  

امیدواری که بتونه  کاری بکنه؟.... می گی بهم بعد از این همه مدت تازه اومدی و -  

:ناراحت از دستم گفت  

من بهت قول صد درصد داده بودم؟؟-  

:عقب رفتم به سرمو تکون دادم و قدمی  

...از اولم نباید انقدر وقت تلف می کردم -  

:نداشت و فهمید تو دل چی می گذرهازم  رو انتظار این برخورد   

می خوای بری پیش اون اهدا کننده؟-  

 

...دیگه بقیه اش به تو مربوط نمیشه-  
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دستامو از ...نگاه هر دومون به هم دیگه افتاد...همون لحظه خرسند به همراه دختر از تو کلینیک در اومدن

:و جان گفت ..تو جیب روپوشم در اوردم  

که  انقدر بهت بر بخوره؟ چی باعث شده-  

 

دارم زمانو از دست می دم ...وقتی ندارم...بهت می گم دارم ..چیزی بهم برنخورده-  

؟...تو واقعا فکر می کنی اون ادم بتونه کمکت کنه-  

 

:رو به جان گفتم..دادم تابی به گردنم ...خرسند پر از سوال تیز بین و چشمای نگاه کردن به  از  خوداریبا   

حتما دوستتم همین ...نمی تونم تو نوبت بمونم...مجبورم ریسک کنم...کردن برای این وقتا ست ریسک-

مگه نه؟..چیزا رو بهت  گفته   

..و اگر لطفی بخواد بکنه اینکه نوبتم رو دو نفر بندازه جلو تر  اینکه  باید تو نوبت بمونیم  

...خودتم فهمیدی وضعیت چطوریه..؟.. فتم ی که بهت گجز این ....کار دیگه ای هم می تونه بنظرت بکنه   

از  یه تکهاز راه رسیده ی سهر ک..غسالخونه شده ..ببینی چه خبره؟ ...یه سر رفتی تو اون کوچه ...صال ا

کنار گذاشته ....برای حراج بدنشو   

یدا کسی هم پ....فکر می کنی با وجود این ادما تو  بعد اونوقت...بخواد ی که خودشتاونم به هر قیم.

؟؟؟!!!...میشه که به من کلیه بده  

 دلشون..صبر و نا امیدی که خانواده اش بعد از کلی ..و بره تو کما  .تا کی وایستم یکی ضربه مغزی بشه

؟؟!!ترین کسشون بدنرضایت به اهدای اعضای عزیز بیاد و به درد   

؟؟؟!!بهم بده از سر دلسوزی یه کلیه اشوبرام بسوره و  یکی دلش ....یا اینکه وایستم   

:خرسند به ما بودتوجه دختر یه ریز داشت دم گوش خرسند حرف می زد  اما   

می خوای باهم بریم .اصال .....هر چیم که میگم حرف خودتو می زنی ..تو که به من اعتماد نمی کنی -

 پیش همونی که می گی ؟

:با تکون سر و فشردن لبهام قبل از اینکه خرسند بهمون برسه  گفتم  

  باشیو درگیر این موضوع  تو دردسر بندازی...نیازی نیست تو دیگه خودتو ..خودم حلش می کنم..نه-

...که پیشت مونده رو  برام بیار  تو فقط  اون مدارکی رو.....  
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زده بودم به سیم آخر  و ...حرفهای هم دیگه رو نمی فهمیدیم...هر دو لحظه ای بهم دیگه خیره شدیم 

به انتهای .... چرخیدم و پشت کرده به جان ...ن خرسند که قبل از نزدیک شدرم نداشتم توجهی به دورو ب

 سالن به راه افتادم

 

دکتر مرتضی بهم ...چند روز پیش ...ه بودقلبم ماال مال از درد و نا امیدی به شدت شروع به تپیدن کرد

ن بد...هر لحظه ممکنه ...مدت خوش کنمبا شرایطی که مرتضی داره نباید  دلمو  به دیالیز بلند ...گفته بود

دیالیزو  جواب کنن و دیگه نشه کاری کرد...و کلیه اش   

 

به  سالن اصلی که بعضی از مراجعه ...وجودم رو فرا گرفته بود تمام ترس....لبهام خشک شده بودن و 

و منتظر  به تلویزیون باال سرشون چشم دوخته بودن اکثرا ...رسیدم کننده ها  توش نشسته بودن 

...نوبنتشون بودن  

:زیر نویس می کرد که یکی از بیمارا گفت.... شبکه خبر در حال پخش اخبار بود و خبرهایی هم تیتر وار.  

باز قیمت سکه و طال و دالر رفت باال-  

:لحظه ای سرجام ایستادم و به تلویزیون زل زدم که مرد  بغل دستیش گفت  

صدای کسیم در نمیاد ...شه باال و گرون  همه چی بکشهقیمت که   دوباره است -  

از این به بعد نباید دست دست ...حتما منصور می تونست خونه رو زودتر بفروشه ...وقت زیادی نداشتم

می موندم ....اتفاق بیفته یا نه ..که معلوم نبود که و منتظر یه امداد غیبی ....می کردم  

داد که  م رواینبار نسبت به دفعه قبل زودتر  جواب..ماس گرفتم ده تنگوشیم رو در اوردم  و با شماره اهدا کن

:گفتم بهش ..بعد از معرفی کردن خودم   

؟؟؟... دبرای ازمایش و کارای دیگه بیای دکی می تونی....قبول  ونتاگه بگم شرایطت-  

....فقط یه موضوعی هست که .....ید  من در خدمتتونم شما هر وقت که بخوا-  

:صدام ته افتاد  

چی ؟-  

بعد ...راستش فقط شما نیستی ...دیگه نمیاید  که ما هم فکر کردیمواال ...شما همچین رفتی که رفتی -

تومن بیشتر از قیمت قبلی بده 51از شما یه مشتری دیگه اومد  و حاضره   

:سفید شد و گفتم صورتم مثل گج..هام ازهم باز موندنلب ...رنگ پریده  

 51فردا  ...تومن 08امروز ... مگه کشکه؟؟؟ الکیه؟؟...؟کدوم مشتری ...ی چرا داری بازار گرمی می کن-

؟؟؟!!!تومن   
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 08با  کلیه امو چرا باید ..پول بیشتر می ده یوقت..اونم هر طوری که شده..کلیه میخواد...خانم چیکار کنم-

...کلیه مال شمااگر می تونی صدش کن و .. ؟بفروشمبه شما ..تومن    

 

گوشی به دست با ... و  روی ستون وسط سالن گذاشتمر دستم..م یدل بدنافتاد و برای تعلرز به جونم ا

:سری رو به  پایین گفتم  

سر حرفت بمون مرد باش و ...ندارم..بود 08.. اذیت نکن-  

 

مونمرو حرف قبلیم ب من نمی تونم...نداره یکه هیچی ثبات... ا یبا این گرونی...شرمنده خانم-  

 ..تومن 588یا .....تومن  08من همچنان بگم  همه گرونیبا این  که  انتظار نداری...دههمه چی گرون ش..

هیچییا  

گوشی رو با دستی بی مق پایین اوردم و ..با شنیدن صدای بوق های اشغالی که گوشم رو پر کرده بودن 

زل زدمبه زمین   

به زمین بندم ...ی سنگین ا ه چون وزنهمپاهام ....مرو ندار  مشیدن بدن نحیفاحساس می کردم توان ک

 کرده بودن

:همه جا پخش می شد...حرف دکتر مرتضی   

«با این وضعیت نمیشه خیلی امیدوار بود..عمل پیوند انجام بشه..سعی کنید ظرف دو سه ماه اینده»-  

 

همونطور خم شده و با ...رسیدچشمامو روی هم گذاشتم که پیامکی در همون لحظه به  گوشیم   

:چشمام پر از اشک شده بودن..پیام رو باز کردم...ستون تکیه داده شده بود به روی  دستی که  

    حاصلی بی مایة وحشی چیست سودا و عشق -

شود می حاصل چه خودکامان ز ناکامی غیـر    

 

خیس ..صورتم  کم کم از اشکایی که از چشمام جاری شده بودن...؟.می اوردماین همه پولو باید  از کجا 

هوس بازی به سرش زده بود...لبهام می لرزیدن و فرد ناشناس دوباره ..شدن  

 

؟؟؟...!!گیسو -  
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سر چرخوندم...و خیس کرده بودنر با چشمهایی خیس و اشکایی که گونه هام  

 

 ...اشکا رو از روی گونه ام گرفتم .با پشت دست. ..ازش رو گرفتم و  ..جان نگران پشت سرم ایستاده بود 

و دستمو رو از ستون جدا کردمصاف ایستادم   

درست میشه..نگران نباش-  

که با اوردن کلماتی بر ... پشتم بهش بود و سعی داشت با کلمات ارومم کنه...پلکهامو روی هم گذاشتم 

:روح و روانم رو بهم ریخت..زبونش   

 

انقدر نا امید نباش...تالشم رو می کنم... من دارم تمام ...یکم دیگه صبر کن-  

از کوره در  ....بکنه  تا که شاید بتونه کاری  بدم ی دوباره فرصتیه بهش باید اینکه باز ..زبون اوردن با به

....رفتم   

که ....دیونه ام کرده بود....به روی قیمت کلیه رفته بود  ...به خاطر گرونی ها ..تومنی که در این مدت 08 

چرخیدم با عصبانیت به سمتش .  

اینکه عطش خشم و عصبانیتم رو به برای نبود چی کسی مقابلم ایستاده تنها  در اون لحظات برام مهم

ی که باز سعی می ش روی زمین کوبیدم و با داداگوشیم رو جلوی پاه..با شدت..خوابونده باشم گونه ای 

:گفتمکردم زیاد توی اون محیط بلند نباشه   

...دیگهبسه  -  

  قدمی عقب رفت....سمتی  ه از گوشیم بهقطع پرت شدن هریم با ادشوک زده از رفتار غیر ار

متعجب ایستاد و  به من و ...خرسند که همون موقع  به همراه یکی دیگه  از بچه ها وارد سالن شده بود 

خیره شد .. بود  جان و گوشی که تکه تکه شده  

 

....قفسه سینه ام از فرط خشم و ترس باال و پایین می رفت  

همه بیمارا برگشته بودن و به ما ...د و خرسند ناباورانه بهم چشم دوخته بودرنگ به روی جان نمونده بو

 نگاه می کردن

بی ..خرسند افتادنگاه نگاهم به  ..که یه لحظه ...لبهام لرزیدن و اشک از چشمام بی صدا سرازیر شدن

 حرکت ایستاده بود 
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ر فشار زیاد  بهم دست داده بود  که با پشیمونی از رفتاری که بخاط صادر نمی کرد یفرمانهیچی مغزم 

پاچه حرکت کردمهول کرده و دست  کناری سالن و به سمت ...عقب گرد  کردم   

 

 

 

*** 

و چشمامو ...تو دستشویی چند مشت اب پشت سر هم تو صورتم  پاشیدم......تمام تنم می لرزید

اب از سر و صورت و لبهای لرزونم به پایین می چکید ...بستم  

خواستم گوشیم رو  حالم  خوب نبود و اروم و قرار نداشتم...رو بستم  شیر اب..از هم باز کردم که پلکهامو 

که  و سریعتر یه فکری برای فروش خونه بکنه ..که به فکر پول باشه در بیارم و با منصور  تماس بگیرم

...نیست  سرجاش  متوجه شدم گوشیم  

 

میشدنزمانی که هر تکه اش به سمتی پرت ..ت پیش روم نقش بس ...صحنه افتادن گوشی روی زمین  

ی بتونه خونه رو بفروش کمعلوم نبود که ..رو کار منصور حسابی نبود..به خودم توی اینه نگاهی انداختم 

 بهش پول می داد می بست و طرف هاش اب احتماال تا مشتری گیر می اورد و قرارداد فروش ..برسونه

خرید و فروش مسکن در ..که بخاطر گرونی  اسفناک توی این شرایطاونم ...بیش از یک ماه طول میکشید

  رکود قرار داشت

 

یهو که  هم دیگه نمی خواست فکری به حالم بکنه  عقل... هیچی راه حل مناسبی به ذهنم نمی رسید 

با ....  دن و بدون فکر کردن به عواقب کاری که تو سرم رژه می رفت چشمام باز مون....یاد الناز افتادم

به سمت کلینیک بی مالحظه دویدم..عجله از تو دستشویی در اومدم و برای پیدا کردنش   

هم  خبری..روی دندون رو  تمیز می کرد   اال سر مریضش با ساکشن هواییب  ...در شیشه ای رو رد کردم

  برام محسوب میشد بهترین موقعیتو این ..از جان و خرسند نبود 

:حرف و مقدمه ای  دستمو روی بازوش گذاشتم و گفتمبه سمتش رفتم و بدون هیچ   

یه کار مهم باهات  دارم.. میشه یه لحظه  بیای بیرون-  

:بیمارش گفتبه رو  نگاهی بهم کرد  و ..م  یده امتعجب به رنگ و روی زرد و لبهای خشک  

من  االن بر می گردم..یه لحظه باشید-  
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نیک به دنبال خودم  کشوندمش یبا عجله به بیرون از کل دستشو گرفتم و..تا از روی صندلیش بلند شد 

....... 

 

ایستادم و  تندی ..اومد و زبون به دهن گرفته بود  که با پیدا کردن یه جای خلوت و کم رفت...متحیر رفتارم

:حسابی تعجب کرده بود که گفتم..به سمتش چرخیدم   

به یه مقدار پول احتیاج دارم ..من -  

:نین چیزی رو ازش بخوامباورش نمیشد که چ  

قدر ؟مثال چ-  

 

اما قفسه سینه ام ...  نظم و ترتیبی بدم  بکشم و به نفس کشیدن هام چندتا نفس عمیقسعی کردم 

:مرتب باال و پایین میشد  و نمی ذاشت که اروم باشم  

تومن 588-  

:چشماش گشاد شد و ازم پرسید  

؟میلیون 588-  

تعجب رو لباش شدت باورش نمیشد که با خنده ای که از ...و پایین کردم باال...با لبهایی  از هم باز  سرمو

:بود گفت قش بسته ن  

...جانمن که انقدر پول ندارم گیسو -  

اما خودت گفتی که  ...می دونم-  

:و اخم کرده گفت محو شد یهو خنده از لباش   

اینو ازم نخواه...نه گیسو ....امکان نداره ..نه -  

ی بود که برای نجات جون مرتضی کافی میلیون تومن 588رسیدن به  ...متنها هدف..هیچی برام مهم نبود

:بود  

الناز ...خیلی بهش احتیاج دارم..من به پولش خیلی احتیاج دارم-  

:لبهاشو بهم فشرد ...عصبی   

...خواهش می کنم..تو فکر می کنی مشکل من و همسرم چیه ؟اینو ازم نخواه-  

:نچشمام پر از  اشک شد  
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ولی معلوم نیست ...پدریم به فروش برسه ی قراره خونه..بخدا نیاز دارم...جون عزیزترین کسم در خطره-

مبه موقع سر وقت  برش می گردون....کی   

 

 

:بهم ریخته گفتخیلی ...که با کنترل عصبانیتش...سختش بود   

...گیسو من دارم ازش جدا میشم-  

 

واکنشی نشون ندادم و با التماس دستامو هیچ ...بر جدایش اونقدر به فکر خودم و مرتضی بودم که به خ

:روی بازوهاش گذاشتم   

...التماست می کنم ...بهش بگو...بخاطر من-  

 

:پر از  اشک شده بودن..چشماش مثل من  ..سرشو با استیصال  و درموندگی تکون داد  

خریت نکن ...گند نزن به زندگیت...نمی تونم گیسو -  

:با عصبانیت  دستام رو از روی بازوهاش جدا کرد دستاشو بلند کرد و  

....نکن گیسو -  

دارم بدبخت میشم...ولی راه چاره ای برام نمونده..می دونم ..به قران الزم دارم-  

؟؟مغزت از کار افتادهنکنه ...؟؟تو چرا حالیت نیست ..ونهواینطوری که بدبخت تر میشی دی-  

:اشتمبا گریه دوباره دستامو روی بازوهاش گذ  

بقیه اش با من ..تو فقط بهش بگو-  

 

:و گفت...با عجز بهم خیره موند  

کاش ای ..کاش هیچ وقت باهات درد و دل نمی کردم -  

:مونده بود که چیکار کنه...ی پر از اشک بهش خیره شدم یبینیم رو باال کشیدم و با چشما  

....خدا لعنتت کنه گیسو -  
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...اینو ازت نمی خواستم ....الزم نداشتم-  

....چیزی ازم نمونده...نیبمنو ب...بخت می کنی دختر خودتو بد-  

 

رضایت داد و ...بالخره بخاطر دوستیمون با لبهای لرزون بهش چشم دوختم که چندبار نفس عمیق کشید و

:گوشیش رو در اورد    

یشی عین خر پشیمون م..پشیمون میشی ..ولی داری اشتباه می کنی...باشه-  

اما مجبورم..می دونم-  

 

:و گفت رفتگوشی رو دم گوشش گ...در حال تماس گرفتن   

هیچی حالیت نیست..نمی دونی -  

:پرسید...خیره به حال و روزم ..اشکی از گوشه چشمش به پایین افتاد   

می تونی امروز بری؟...اگه گفت باشه -  

 

:گرفت و به سمت دیوار رفتازم فاصله ..سریع سرمو باال و پایین کردم که جواب داد  

کجایی؟-  

.... 

کی وقتت ازاد میشه؟-  

.... 

باید ببینمت ..کارت دارم-  

... 

خوب ؟-  

... 

باشه پس اون ساعت میام-  
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:خیره به گوشیش گفت ..خیلی ترسیده بودم..رو پایین اورد  و بهش زل زد با عذاب وجدان گوشی ...  

  7ساعت ....بعد از ظهر -

 

:گفتم ...نفس زنان با اشکایی که بند اومده بودن ..می خواستم این کارو بکنم باورم نمیشد که  

...خوبه..باشه-  

:عاجز و درمونده سرشو بلند کرد و خیره تو نگاه پر از اشک و ترسیده ام گفت  

که اصال حالیت نیست داری چیکار می کنی  ممطمئن-  

ولی ...نمی دونم -  

 

:پیدا می کردن  تن باز راه خودشون رواشکا داش..شردمف محکم بهم  لبهامو  

یه قدم به مرگ ..هر روزی که از دست می ره..ولی  ندارم.کاش زمان داشتم..ولی راه دیگه ای نمونده-

...مجبورم الناز ...نزدیکتر میشم  

:ای الناز پر از اشک و حسرت شدنچشم  

...خیلی جرات می خواد  ....دیوونه ای بخدا -  

 

برای  ای  با خنده..شمام جاری بشن چ ی الی که باز گذاشته بودم اشکا از گوشهلبهام لرزیدن و در ح

:گفتم محماقت انتخاب این   

...دیگه جرات نمی خواد ...تی برای ادم فقط یه راه می مونهوق-  

شاید بشه یه کاری کرد..الاقل بگو چته-  

...چاره من فقط این پول لعنتیه-  

:ازش پرسیدم که...با افسوس سرشو پایین انداخت   

د وقته که تصمیم به جدایی گرفتید؟چن-  

 هیچ..یمتوافقی داریم ازهم جدا میش..یم محضرو صیغه طالق جاری میشههفته دیگه می ر...خیلی وقته-

به کسی .....خانواده اش  نه خانواده ام نه..یم نمی دونههیچ کس......مهری هم در کار نیست 

...مهری به مخصوصا ..نگو  
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با نگاه گرفتن از من ..چشمشو ی مونده گوشه  اشک...احت و نا توان باال بردم و بهش زل زدمسرمو نار

به راه افتاد ..به طرف  کلینیکخیلی سنگین و گرفته گرفت و   

و کامش رو به  می تونه یه ادمو از پا در بیاره حادثه ای چه ..وقوع مرگ یک انسان ..نمی دونم تلخ تر از 

بعد از گذشت  که ...بود نزدهو دم  اران بار مرده بودالنازدر تمام این سالها هز..بی شک... تلخی بکشونه 

به کلینیک برگشتم ..پشت سرش ..منم..دقایقی با برطرف کردن اشکا از زیر چشمها و صورتم   

و  واناما در ت...کلینیک انچنان شلوغ نبود...همه بودن...هر دو گرفته و پکر سر یونیتای خودمون رفته بودیم 

اعصاب من هم نبود  تحمل   

جان که اصال دیگه  بهم نزدیک .....و به بچه ها سر می زد. اهی بهم می نداختخرسند گهگداری نگ

...اونم حسابی پکر و ناراحت بود..شد مین  

 

و  جان ناراحت....کنم ربعد از ظهر بود که از روی صندلیم  بلند شدم تا وسایلمو جمع  و جو 1نزدیکای 

یونیتم از کلینیک خارج شد جلوی ز با عبور اتوجه به حضور من  گرفته کیفش رو برداشت و بی  

بریم یکساعتی بود که زودتر از همه رفته بود و قرار بود با الناز سر قرار هم راحله   

:با برداشتن وسایلش  بهم نزدیک شد و گفت  چند دقیقه بعد  

.اونجا  بیا ...وسایلتو جمع کردی...توام  ..من می رم پارگینک-  

 

و چرخیدم تا زودتر کارامو دسته کنم  دمتحویل داکم جونی بهش  «باشه »  

دستی به موهای زیر مقنعه تا  کشیدمتر جلو .. م سر ی رو ....ز دور گردنم باز کردم و مقنعه اموماسکو ا

برای مهار کردن موهای جلوم ازش استفاده می که احساس کردم گل سر کوچیکی که  همیشه  بکشم 

  و برم نگاهی انداختم به دور م کشیدم  ودستی به روی موها..سر جاش نیست ...کردم 

تا زیر یونیت و  شده سعی کردمخم نشستم و  مروی صندلی.از این رو ..احتمال دادم از سرم افتاده باشه

با تعلل سرمو بلند کردم و  نم  که با دیدن کفشای خرسند که به یونیتم نزدیک شده بودرو ببین مصندلی

 صاف تو جام نشستم 

قرار داشت  ..شاا شده گوشیم تو  دستتکه های جد...  

کردن هم نمی به درد درست مطمئن بودم که دیگه ..چیزی ازش نمونده بودو حسابی داغون شده بود 

 خوره
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روی میزم ....همه اشون رو ..با احتیاط و ارامش ... بودی شکسته شده همونطور که نگاهم به تکه ها 

:گذاشت و گفت  

...برشون داری ...موقع رفتن یادت رفت -  

 

تکه ها چرخ می خورد  و خرسند با نگاهی خاص بهم چشم دوخته بود که دست بلند ..نگاهم روی تک تک

:کردم و با برداشتن تکه ها بدون اینکه نگاهش کنم گفتم  

ممنون-  

از روی صندلی بلند شدم و ..که با بی حوصلگی ...نگاه مستقیم و خیره اش خیلی روم سنگینی می کرد

:گفتم  

خسته نباشید -  

 

اصلی برممقابلم ایستاده بود و تا کنار نمی رفت نمی تونستم از بین یونیتا در بیام و به سمت در   

 

اما انگار قصد این کار رو نداشت و کنار .....کنهبمنتظر بودم که با بلند شدنم کنار بکشه و راه رو برام باز 

بندازمنگاهم رو  توی چشما و نگاه جدیش سرم رو  بلند کنم و ...مجبور شدم ..  کشید  نمی  

نکه همچنان در برابرش احساس یبا ا ...به هم دیگه نگاه می کردیم  ..بدون حرف ...هر دو زل زده بهم 

اما بخاطر ماجرای ..ضعف و ناتوانی  می کردم و قادر به حرف زدن نبودم و نمی تونستم  چیزی بهش بگم

و با لحظه ای نگاه گرفتن ازش و دوباره چشم  قوی به نظر برسم ..مسعی کرد..امروز و چیزی که دیده بود

:بگم چشماش  عمق  دوختن تو  

می خوام برم-  

 

سوال بود که ز اونقدر عجیب و پر ا...اما اون طرز نگاه ..نکشید طول  بیشترهم چند ثانیه این لحظه شاید 

شم بش بو منتظر حرکتی از جان....وزمنگاهم رو به پایین بد..مجبور شدم  

تا راه  قدم کتنها ی.......عقب رفتبه و قدمی  داد تکون اروم سریکه ...لحظات به کندی سپری می شدن

بلند کردم و به راه باز شده نظری انداختم سرم رو ... گریزی برای خودم پیدا کرده باشم    

و حرکت بیرون دادم   ... نفسی رو که به راحتی قادر به شنیدنش بود  ... کسی تو کلینیک نمونده بود

...برای برخورد نکردن بهش نداشتم..چاره ای جز یکطرف کردن بدنم ...کردم   
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د شدم و یکسراست از بغلش ر  یتماس ترین ذره که بدون کوچک خیره اش لحظه ای ازم جدا نمیشد  نگاه

پرواز کردمبه سمت درد شیشه ای   

 

*** 

 

رامش آ با.. و چند ثانیه بعد در حالی که خم شده بود  تااشت پاشو جلوی ساختمان تجاری روی ترمز گذ

:روشو به سمتم گرفت  ...برای خاموش کردن ماشین بچرخونه  سوئیچ رو..  

نامدارهمایون ...33واحد ..58طبقه -  

:ترسیده بودم..حاال که اینجا رسیده بودیم  

مگه تو نمیای ؟-  

:دستشو ار روی سوئیچ برداشت و به عقب تکیه داد  

 

من و اون ..هیچ  فرقی برات نداره ..د مندرثانی بود و نبو...ت باشماتحاضر نیستم شاهد اشتباه...نه-

رو جزعی از کارش آدما همه ...اینجا محل کارشه....ترحمی در کار نیست...غریبه ایم  دوتا مثل  درست 

...و مسائل دیگه رو قاطی کارش نمی کنه  دونه می  

 

:که خیره به رو به روش  گفت ه در رفت به سمت دستگیردستمو    

برای این ... گرفتم اگه دیدی که قبول کردم و  باهاش تماس ..نرواگر حرفمو گوش می کنی که میگم -

..تو رو تو بدبختی بندازم..نبوده که دوست داشتم  

یتش ازت راست..وقتی گفتی دیگه جرات نمی خواد...راه بدتری رو انتخاب نکنی ... برای این بوده که 

...تو االن آماده ای که گند بزنی به تمام هیکلت...ترسیدم  

نشه  میری سراغ یکی  آدم  چون این....چون نمی ذاری که کسی جلوتو بگیره....نمی تونم جلوتو بگیرم

...دیگه   

همه بدن ..خوب و بد نداره توش ...هست  اب خونه اصال این وادی خودش گند...بدتر از اینیکی دیگه 

منم خودمو بیشتر از این ..نداری  تو االن گوش شنیدن نصیحتو....تنهمه به فکر نابودی..همه نامردن ...

 خسته نمی کنم

دیگه به من ..از در این ماشین که پیاده شدی ....که بری ..اما اگر تصمیمتو گرفتی.....برا همین میگم نرو 

پیش خودش یه راست برو سرتو بگیر باال و ...نگاه نکن  
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:نگاهشو به سمتم داد  

می ...گردونه برآدمو می خواد که  نفس...ن حماقت ای..این خریت...نموتا برگشتنت اینجا منتظر می م-

رسونده باشمت خونه دم در الاقل تا ... مونم که   

برای درد و دلی که دردسر شد برای بهترین دوست ...مبرای همیشه می خون بعدم فاتحه دوستیمون رو 

...زندگیم  

اما انگاری ..همیشه فکر می کردم عقل تو بیشتر از همه ما ها میکشه و هیچ وقت به بیراهه نمی ری 

لعنت به پول که ...ادمای خوبم اشتباه می کنن...همه تو صراط مستقیم قرار بگیرن ...زمونه دوست نداره

 اعتقادات ادمو یه شبه از این رو به اون رو می کنه

من دیدم چطور یه ادم فقط بخاطر چندتا اسکناس ..شدم تث این حماقتمتاسفم برای خودم که باع

به فروش می ذاره..شخصیت و شرفشو ....بیشتر  

دوستانه بهم  خیره شد.... با چشمایی پر از اشک و  لبخندی تلخ  

 

درو باز کردم ...به ناچار ..ناراحت بود و دلش نمی اومد شاهد حماقتم باشه..مضطرب بهش چشم دوختم 

..و پیاده شدم  

و نگاهی به ساختمان شیک و مجلل پیش روم  انداختم..درو بستم ..نفسشو مضطرب و نگران بیرون داد.  

هیچ عقلی تو سرم نیست ...خوب می دونست در این لحظه..عجیب بود   

*** 

از قبل الناز ..رسیدم دهمکه به طبقه ...دلهره امو بیشتر می کرد ...ملودی پخش شده توی اسانسور 

به با تردید پامو بیرون گذاشتم و ...در که کنار رفت....برم پیششرده بود که قراره من کهنگ هماباهاش 

...شماره واحدها نگاه کردم   

مقابل چشمام قرار واحد مورد نظر ...از خروج از اسانسور  ددقیقا چند قدم بع..خیلی سر راست بود 

 داشت

 

چشمامو بستم و باز کردم و مرتضی رو به یاد ...تدستم یارای فشردن زنگ رو نداش..مقابل در ایستادم 

فشردم روی زنگ انگشتمو اوردم و   

پشت در به انتظارم  ..وظریف  نقش خوش پوش با اندامی ریزدختر ی ...بعد از چند ثانیه باز شد  ...در

....ایستاده بود  
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:قدمی به داخل گذاشتم و گفتم  

پاکزاد هستم-  

:سرشو باال و پایین کرد و گفت  

..بله منتظرتون هستن-  

:ت در چوبی گرفت و گفت شو به سمدست  

از این طرف لطفا-  

 به روش  به سمت در رفت و با ضربه ارومیدختر جلوتر از من ...د به تپیدن کرده بو عشروقلبم دیوانه وار 

رو برام باز کرد  در ...  

 بدون ورود به اتاق  دختر...ق شدموارد اتا...مضطرب  با بدنی که از شدت ترس به عرق کردن افتاده بود  

...درو بی سر و صدا  بست .... پشت سر از  

گردش کردن در اجازه ام هچشمبه ..بی حرکت..قرار نداشت خیر به میز بزرگ روبه روم که کسی پشتش 

رنگ ..با هردو دستی که دسته کیفم رو چسبیده بودن..از پشت سر دادم  که یهو با صدایی داخل اتاق رو 

چرخیدم ه پرید  

بود ریخته شده همه حواسش به فنجون و قهوه ....فنجون  توی دستش بود  درون ...وه هدر حال ریختن ق

:که گفت  

چه به موقع و وقت شناس ....سالم-  

 

 اصال نفهمیدم چطور جواب سالمش رو دادم

:ردن قهوه اش گفتمزه مزه ک...و حین زل زد نگاهش رو  با ارامش از فنجون گرفت و به صورت رنگ باختم   

خیلی خوش اومدید-  

 

هنوز سرجام ...مسخ شده سر جام ایستاده بودم که فنجون رو از لبهاش دور کرد و به سمت میزش رفت

:ایستاده بود که گفت  

راحت باشید ...؟؟؟بفرمایید بنشینید ...چرا ایستادید -  
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بزرگترین اشتباه زندگیم ..جام بدمکه می خواستم ان رو  کاری...رو نشونم داد...سیاهش   یچرم مبلهای 

از هر طرف تحت فشار بودم...اما چاره ای نداشتم...محسوب میشد   

 

لبه ی فنجونو به .... لبه ی کتش رو کنار زد  ودستشو توی جیب شلوارش فرو برد ...ایستاده پشت میزش 

:ن داده بودم گفتبه چهره هول کرده و ضعفی که از خودم نشو خیره  لبهاش نزدیک کرد و با لبخند  

تو دانشکده دختر محکم تری به نظر می رسیدی -  

:هراس انجام این کارو داشتم...لبهام روی هم گذاشتم  

...من-  

نگاهمو ازش گرفتم و به میزش ...که این کارو نکنکشید  وجدام از درون فریاد می...حرفم رو مزه مزه کردم

 چشم دوختم

:و رفت سر اصل مطلب ...ه روش نشستنانیئداد و با طمصندلیش با دست دیگه اش به  عقب هول   

چقدر ؟-  

دل و قلب یک صدا فریاد می و  در حالی که عقلم می گفت بدبخت میشی.....نگاهم رو باال دادم .با دلهره 

:با صدای لرزونی گفتم..مرتضی از دست می ره ....زدن  

تومن 588-  

در لحن و  اسودگی ...به  لبهاش نزدیک کرد..ستدو دو فنجونو با هر   ارنجاشو لبه ی میزش گذاشت

:می نداخت تو وجودم نگرانم می کرد و ترسو بیشتر ...شو لبخند  گفنتار  

مشکلی نیست -  

 

:اب دهنمو بلعیدم  

سریع هم می خوام-  

:لبخندش کمی رنگ گرفت  

دیگه؟...اونم حله-  
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:قلبم داشت تو دهنم می اومد  

حاال باید چیکار کنم؟-  

 و همون جا   چسبید اشو دسته  با یه دست  و  از لبهاش دور کرد وفنجون... خنده اش گرفت یمگرشیاز نا

:و گفت..روی میزش گذاشت  

..شما اول بفرمایید بنشیند-  

 

قصد دارن من رو با بی رحمی اتاق  تمام وسایل موجود در جرات نشستن نداشتم و احساس می کردم 

:فرو ببرن  در کام خودشون  

...بنشینید  ...بفرمایید لطفا..اینطوری نمیشه..قیقه دو دقیقه نیست کار یه د-  

در و  سیاه رنگش کشیده شدم  یمبلهای چرم بی اختیار به سمت...زانوهام سست و لرزون شده بودن

:به حرکتم لبخند کم رنگی زد و  ازم پرسید .. ممکن ازش نشستمدورترین نقطه   

؟هست همراهتون  کافی  به اندازهسفته -  

:گفتم و لرز دلهره گرفتم و با ترس  

نمی دونستم که ...من ..یعنی ..نه-  

:حفظ کرد وشلبخند  

فقط سوال کردم..نیست  برای نگرانی  موردی...به اندازه کافی داریم اینجا ..خودتونو ناراحت نکنید -  

:برداشت و با فشردن یک دکمه به منشیش  گفت رو گوشی روی میزش  

کردی بیار مدارکو اگر آماده -  

:گوشی روی میز گذاشت و خودشو اروم روی صندلیش به طرفم چرخوند...تکیه داده به عقب   

تو رو تنها باال فرستاد؟-  

:شد عوض  خنده اش گرفت و یهو لحنش...کردم نگاهش با لبهای خشک شده  

دارم از دستش راحت میشم؟.که .بهت گفته...تمام زندگیمو به گند کشید-  

 

تو تیر ...ب سرد کنا... می خواست یخ دلم یک لیوان اب..و روی هم گذاشتم و باز کردمترسیده پلکهام

.. راس نگاهم بود  
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دختر با برگه های توی دستش به سمت میزش رفت و در باز شد   

 

دیگه اتاق  و میز به سمت خرمان خرمان مهای کوتاهی قدبا ناز و و سپس  همه رو مقابلش گذاشت

و مشغول پر کردن یکی از فنجونها شد  وش قرار داشت گردش کرد ر قهوه سازکوچیکی که   

فضای اتاق و بوی ادکلن تند همسر الناز حالم رو ...به گردنم تابی دادم و به میز رو به روم چشم دوختم 

...مقابلم گذاشت.... دگرگون کرده بود که دختر فنجون قهوه رو روی میز   

 

 

همون لحظه خطاب به دختر ..زل زدمم کشیدم و فقط به فنجون  دستی به روی پیشونی..از شدت  عرق  

 گفت که برگه های توی دستش رو به من بده

به سمتم اومد و همه اشون رو روی میز گذاشت..دختر با گرفتن برگه ها   

:از دختر خواست که از اتاق بیرون بره شدستشل راحت به عقب تکیه داد و با حرکت مایون ه  

این  و به احترام مثال...و بخاطر اینکه شما رو به من معرفی کرده ..نوز از الناز جدا نشدم از اونجایی که ه-

 1درصد برای شما  58برای بقیه ...در نظر می گیریمدرصد  1همه چیزو ...مون مشترک چند وقت زندگی

...درصد  

به من   بانکی  مون سوده..عنوان به تومن  188 ماهانه مبلغتومن شما   58به ازای هر ...اینطور بگم که 

 پرداخت می کنید 

:....ق بدنیم به حد باالیی رسیده بودیتعر  

...میلیون باید بدید  1تومن  شما ماهانه  588یعنی برای -  

به مبل رو .با قدمهای اروم و یکنواخت ..نگاهش کردن...د از روی صندلیش بلند شد و از پشت میزش در اوم

:به روم نزدیک شد و روش نشست   

...تومن بر می گردونی  518با اصل پول مبلغ ..حاال اگر این پول بخواد یک ساله پیش شما  باشه-  

 

میلیون بهره پولی که تو پرداخت اصلشم دچار تردید بودم 588...جهنم در درونم شعله ور شداتش   

:هل داد تاش سفته ها رو ی میز رو به طرفم شگخم شد و با سر ان  

میلیون رو یه جا بهت بدم 588بزنی  تا  کافیه اینا رو امضا -  
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با نگاهی  ...ام رو می سوزندنهچشم بدترین شکل ممکن  ن که بهزاری تبدیل شده بود هشور چشمام به

:به تعداد سفته ها گفتم  

ز مبلغی که قراره شما به من بدینخیلی بیشتر ا اما اینا که -  

:خنده اش گرفت  

باید ..اگر سود پولی که میگیری رو ندی چی؟ .؟..بنویسم وون مبلغانتظار داری هم..؟نکنه شوخیت گرفته-

یا نه ؟داده باشی مینی بهم ضیه ت  

من مبلغ سفته هایی هم که باید تهیه می کردی رو حساب کردم و روش گذاشتم ..همینه  قانون بازار  

 

 

 

:نفسم باال نمی اومد  

ببین من دارم همه ... ها اجرا گذاشته میشه سفته..بدی و سر وقت  البته اگر نتونی پول  رو به موقع-

سرت کاله گذاشت..ری اون بهت بگهندوباره ...انتخاب خودته..بقیه اش با خودته..چی رو بهت می گم  

:بهم چشم دوخته بود ...کردم از درون احساس  فشردن قلبم رو  

ا عمل می یمن دارم مثل بانک اما...از نظر الناز من به حروم خوار کافرم که خون خیلیا رو تو شیشه کردم-

سفته بهت پول می دم  تاخیلی راحت در قبال امضا کردن چند..به جای این همه ضامن و امضا..کنم  

:چیزی حالیم نیست..فکر می کرد  

باز حداقل  ...ا رویخدا خیر بده بانک-  

:چشماشو تنگ کرد  

گذشتم که جوابگوی تو  رم و کامنم از وقت ..الناز بهم زنگ زد و گفت نیاز داری ...کسی مجبورت نکرده-

می  همون سودو بگی راحت تر ...نیست و مناسبی  ز جالبمه بهره هم چندان چیاستفاده از کل...باشم

  بیایباهاش کنار تونی 

امضا کن ...حاال اگر می خوای امصا کنی ...به نظرم دور از ادبه که منو با نزول خوارا یکی کنی   
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و خودکارشو در اورد و  کرد  دست تو جیب بغلی کتش...م و خم شدم پشت لبم کشید... دستم رو لرزون 

...به سمتم گرفت  

 

 

و  با ... باز احساس عرق کردم .....با دیونگی هیچ فرقی نداشت .....سفته ......میلیون 088امضا زدن 

ین تر دستم رو که گویی سنگ...ناچار به پذیرش این کار بودم..پشت دست  عرق روی پیشونیم رو  گرفتم 

فتم خودکار رو از تو دستش گر بلند کردم وبود ای از هر زمان دیگه   

پاشو روی پای دیگه اش انداخت   ...قرارشون دادمبل  یروی پشت هر دو دستشو باز کرد و .. لبخند زنان  

:به سفته نزدیک کردم که خیره بهم گفت و نوک خوردکار... ...راحت به عقب تکیه دادو خیلی   

ی گفت مجردی ؟الناز م-  

:مبض شد و ازش پرسیدفکم منق...ز نگاهش رو دوست نداشتمطر..چشمامو باال دادم  

پولو کی بهم می دید؟-  

هر وقت که  تو بخوای ؟..هر چه سریعتر -  

 

 

 

و به سفته ها نداشتمر جرات  نزدیک کردن خودکار...بعد از این کار خدا ازم رو می گرفت   

و قادر به دیدن ...و احساس می کردم چیزی تنم نیست ُسر می خورد نمروی تک تک اعضای بد...نگاهش

بدنمهکل   

اسمت چی بود؟..راستی -  

و سفته ها رو نزدیک تر کردم که .. نگاهم رو پایین اوردم ...لبخندش بیشتر شد ...شوک زده نگاهش کردم

:یهو  گفت  

... بودگیسو اسمت ...گیسو  ....یادم اومد..اهان -  

:گفتو اون  بی حرکت موند.....تو محل امضا ..سر خوردکار   

تومن  088تازه قرار نیست تو ...میلیونی فکر کن که قراره بهت بدم 588به ..امضاش کن ...انقدر تعلل نکن -

این سفته ها فقط برای تضمینه ...مطمئنم سر وقت برش می گردونی ...بهم پس بدی   
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 چشمامو روی هم گذاشتم

که موقع خاکسپاریش برای اخرین بار .. نگ پریده یه لحظه جای پدرم تصور کردمضی رو  با صورتی رتمر

با  رو  تک تک اجزی صورتش....کافور تند از بوی  شده بود  ه مشامم پرروی کفن رو کنار زدم و در حالی ک..

تا فراموشش نکنم ..ثبت می کردم  تو ذهنم برای همیشه ....درون چشمام  اشک  

 

مریضی و درد و رنج   پدرم از...برای این کار نمی بخشیدمنو هرگز ..اگر زنده بود..دنچشمام پر از اشک ش

؟کردممی کارچیمن باید ..مریضی میمرد و مرد و اگه مرتضی هم  از بی پولی   

هر چه  خواست مازی زیر دستم سفته ها ..به  با چشماش با  اشاره خیره بهم سرشو کج کرد و با لذت 

بیشتر کج نگاهش به نیم بوت هام افتاده و سرشو ..تو جام جا به جا شدمکمی ..مزودتر امضاشون بزن 

 کرد

 

و ..و به عقب کشیدمشون شونهم گذاشتم و روی  بلند کردم نوک کفشامو....نگاهش عذابم می دادنوع 

میلیون تومن  588رو برای رسیدن به برای خالصی از این وضعیت تصمیم گرفتم هر چه  زودتر سفته ها 

امضا بزنم ...ول نقد پ  
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که موقع خاکسپاریش برای اخرین بار .. مرتضی رو  با صورتی رنگ پریده یه لحظه جای پدرم تصور کردم

تک تک اجزی صورتش رو  با ....روی کفن رو کنار زدم و در حالی که مشامم پر شده بود  از بوی تند کافور ..

تا فراموشش نکنم ..تو ذهنم برای همیشه ثبت می کردم .... اشک درون چشمام   

 

پدرم از مریضی و درد و رنج  ...منو هرگز برای این کار نمی بخشید..اگر زنده بود..چشمام پر از اشک شدن

من باید چیکار میکردم؟..مرد و اگه مرتضی هم  از بی پولی و مریضی میمرد   

سفته ها ی زیر دستم ازم خواست هر چه ..با  اشاره به با لذت خیره بهم سرشو کج کرد و  با چشماش 

نگاهش به نیم بوت هام افتاده و سرشو بیشتر کج ..کمی تو جام جا به جا شدم..زودتر امضاشون بزنم 

 کرد

 

و ..نوک کفشامو بلند کردم و روی  هم گذاشتمشون و به عقب کشیدمشون....نوع نگاهش عذابم می داد

میلیون تومن  011تصمیم گرفتم هر چه  زودتر سفته ها رو برای رسیدن به  برای خالصی از این وضعیت

امضا بزنم... پول نقد   

 

و ...سقوط کنی بالخره اونقدر آخر که شک نداری قرار .....میکنه نزدیک آخر نقطه به آدم رو  پولی بی

 یکپارچه بدبخت بشی 

از طرز فکر  گاهی ...پیدا کرده بودمجیبی بهش ع  نسبتا  حسای...دیدم رو  کالب فایت یلم اولین بار که ف

در ترین فیلمی بی محتواهم و گاهی  لذت می بردم گرفته بود نویسنده و روندی که  داستان در پیش 

و می ره تو سرم رژه   فیلم ی لحظه به لحظه ..اما این روزا... شحال دیده بودمه که تا بنظرش می گرفتم 

...مورد عالقه ام های یلم ف بهترین  یکی از  به هتبدیل شد  

یه سوژه بکر و ناب ..به سوژه اصلی فیلم  گرده بر می .. هم فکر و عالقهتاین طرز  ..اصلی دلیل بی شک 

پرداخته میشهزندگیشون  نقطهانتهایی ترین  در اونم  ...به شخصیت آدمهاسوژه ای که توش ....  

ه از هر چیزی دست به هر کاری ان نا توان و بریدانس رین نقطه ای که ممکنه به عنوان یکانتهایی ت....

  بزنی

 بین از ذهنتم هست  ساخته که هایی محدودیت از خیلی ...می دی  دست از رو چیزت همه که زمانی 

ری یو نادیده اشون می گ...میره  
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 ....باشه خوب هرکاری انجام لزوما که نه ....میکنی پیدارو  هرکاری انجام جرات تقریبااست که   موقعاون  

می  پیدافوق العاده ای  نفس به اعتماد ...بدی  انجام نیمیتو رو هرکاریکه  شی اب مطمئن وقتی اما

 کنی 

اعتماد به نفسی .. خارج از تصوراتته..چنین اعتماد به نفسی داشتن ..که در حالت های عادی و معمولی 

کنهمی   دارتوا....نهست که احتماال اشتباه هم انجام کارهایی  بهتو رو  شاید که   

 که  ند هست آدم هایی نهموبی شک  ....میشه برداشته ونشیذهن های محدودیت که آدم هایی 

و مشکالت  سائلو مسبب خیلی از م...بدن تغییررو  اطرافشون ی دنیا شاید و ون خودش زندگی  میتونن

کنه به دیگران هم آسیب برسونه بلکه مم ....مشکالتی که نه تنها به خودت...بشن پیچیده پیرامونش   

در این اراده رو ...می کنه رو  مبه کمک کردن درست رو به روی مردی نشستم که تظاهر .. همین حاال که 

اب خوردن به لیوان به راحتی یک من رو  ... ....مقابلم ی سفته ها تک تک  زدن داره که با امضا خودش 

فرو ببره  بدبختی ها و بیچارگیها ...کام  

در هوا معلق موندن امضا زدن سفته ها  رای عرق کرده ام همچنان مردد بلرزون و  دستای  

تا اخر عمر بدهکار و ...اگر منصور حق ما رو نده ...اگر خونه به فروش نرسه..کار سهل و آسونی نیست 

بگیرمازش  ...قراره اونم به اندازه دو برابر پولی که...اسیر این مرد میشم   

دو سه ماه ...کنم  شاز ذهنم حذفنادیده بگیرم و مرتضی رو  ماما نمی تونم...امضا نمی رهدست و دلم به 

...پیدا می کنمباز به پول احتیاج ..دیگه که کلیه اش جواب کنه و دیالیزم بی فایده باشه  

م امضاساده ی خطوط تا .. می کنمها نزدیک تر  سفته به  رو  نفسم رو لرزون بیرون می دم و سر خودکار

 رو روی سفته ها ترسیم کنم

می  مبه گوش پنجره از بیرون  که  صدای صوت  قرانینمونده که با شنیدن  باقی چیزی به زدن اولین امضا 

و احساس سرما می کنم تهی میشه از درون  به یکباره  بدنم...رسه   

دستم به ه قران ادمی نبودم که همیش...ممی گردونسرم رو به سمت پنجره بر...با صورتی عرق کرده 

...کنم برو از بر  شبگیرم و ایات  

بر لب می  از آیاتش رو چند خطی..د و قبل از افطار قران به دست میش ..اما گاهی که پدرم تو ماه رمضون 

از صداش  کرد رو پر می و فضا خونه ...اورد   

....شدمی  و امنیت هاخوبی  مملو از  مقلبو دست می داد  بهم  ساس ارامشاح  
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:انداخت و گفتنگاهی به پنجره با بی حوصلگی ون خسته از تعلل هام همای    

یه ...؟حجله زدن...مرده  برای یه پیرمرد  روییساختمون رو به ...ندیدی  اون طرف خیابون ...دنیماو-

...خورد کردن شوناعصاب همه امون رو با این سرو صداهامرده و چند روزه که  ...پیرمرد از کار افتاده  

همه اش مسخره بازی ....که حیف شده مردهکردن  حاال هم هی ادم خیری بود و خوب بود بهش وصل

که چی ..سرپرسی کرده هم چندتا یتیم رو ..هحاال مثال یه مدرسه ساخت....ریا کاری ...تظاهر...ادا بازی ...

هللا و اعلم ...می گنهمه دارن فقط فعال ..ما که ندیدیمواال .؟  

 

:  خیلی وقته که به این صدا بی توجه شده بودم ...به پنجره و گوشام به صوت قرآنهنگاهم   

که یکم عجله کنی ممنون میشم ...باید تا یه ساعت دیگه برم..من یه جا قرار دارم-  

فرو ..و بی حوصله اش کردم تلف می کنم دارم کم کم وقتشو .که  ا زبون بی زبونی  بهم حالی می کنه ب

دوختم رو برگردوندم و به سفته ها چشم  سرم..رفته تو فکر   

که قابل بخشش نیست وربا خوار مورد لعن ونفرین  هربا جزعی از گناهانی...پدرم همیشه می گفت.

...مورد نفرین خدا قرار می گرفتم...بی شک من هم که حاضر به پذیریش این عمل شده بودم...خداونده  

بی داشتم با بی عقلی و من پس چرا ... اونهده او ارخواست  اگر همه چیز به..اگر عمر دست خداست

؟....زیر و رو می کردمزندگی خودم و مرتضی رو ...به زور  با پولی که  خونه خراب کن بود.... خودم  یفکر  

دنیا این دیگه عمرش به به خواست خدا چون که ...پدرم بعد از اون همه هزینه و وام گرفتنها از دست رفت

پس ..به غیر از این بود  یچیز...اما خواست خدا ...که زنده بمونه  و کرده بودمتالشم ر همه ی  من.نبود 

 این همه اصرار من برای  چی بود ؟

ق بشه و به بر تمام مشکالتش فائ بود اما تونسته با وجود  اینکه مسلمان نبود ...اسککسی مثل ایالن م

.نه تبدیل بشه نابغه پولدار دیویه   

دارم تالش می کنم که چطور تا اخر عمر یه بدبخت ... در نظر گرفتن خیلی از مسائل  بدون...من اونوقت .

ازم جدا  ..و اسیر چنین مردی که هوس رانی و نگاه هرزش از لحظه ورودم به اتاق...مفلوک باشم 

  ...شدهن

 

کاری ..نباشه تالش کرده مثل بقیه  فقط .......نیست عجیبی و جدید کار میکنه الن ماسک ای که کاری. 

بی عرضگی و کم اوردن دست  سر  ازدارم تالش م کنم مثل بعضیایی باشم که ....که من دارم می کنم 

 به هر حماقتی می زنن
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و ا هی  باعث دردسر ادمکما اینکه این محدودیت فکر..  می کردم  فکر محدود خیلیا  مثلمن نباید 

   میشهای اشتباهشون هبانتخا

 

 تو  کودکیش سخت دوران بهرو صوصیت ها و انتخاب هاش الن ماسک  که تمام خای  از باید ....من 

..تبعیت کنم .... ربط داده جنوبی آفریقای  

از بین رفتن ...راهی که سرانجامش ..بهترین راه رو انتخاب کنم ..منم باید با قرار گرفتن در این شرایط 

 خودم و مرتضی نباشه

باید منم بتونم چنین قانونی ..تبعیت می کنه که باعث موفقیتش شده همونطور که  اون از قانونی داره 

 برای خودم داشته باشم

و با این دیدگاه  «   بمونی زنده باید...شده  که  نحوی هر به »..قای جنوبی یوقتی اون می گه توی آفر

داده خودشو و دنیاش رو تغییر   

دنیام بشم باعث تغییر خودم و ...منم باید به هر نحوی که شده ..  

بنشینم عقالنه در یک اقدام غیر ...باعث شده بود..بوداورده  یروبی پولی و فشاری که از هر طرف بهم 

درصد بود  5درصد به  01ش از یجلوی مردی که محبتش کم کردن بهره پول  

 واقعا پدرم این....؟من داشتم برای چی می جنگیدم...دستم می لرزید و به محل امضا چشم دوخته بودم

؟؟؟!!...راحت ترین راهی که به گناه نزدیکه رو انتخاب کن..چیزا رو بهم یاد داده بود که اگر کم اوردی   

یه پیش نتا چند ثا که  یلحظه خودکار در یک  با صاف کردنشون شونه های افتاده ام رو عقب کشیدم و

شد  رها.. ن بین انگشتام می لرزید  

...روی برگه ها افتاد لیز خورد و از بینشون ...تام شگبا شل شدن ان خودکار به راحتی  

با اخم ظریف نشسته روی پیشونیش به خودکار زل زده بود ... کشیده شد  مایونهسمت به  نگاهم  

..شیدمتر ک خودمو عقب..پاشو از روی پاش برداشت و جای پاهاشو عوض کرد  ..خسته از رفتارم  

کف کفشامو و  بودم گذاشتم داده  شدستم قرارو روی کیفم که بغلم ر دستم...چشماش تنگ شدن

 محکم روی زمین گذاشتم و خودم به جلو دادم که بلند شم 

حواسم تازه سرجاش برگشته  ...چرخید و روی زمین افتاد..زانوم به میز  اما در یک لحظه خودکار با برخورد

  و گنگی  در ذهنم رنگ گرفت مبهم..تصاویر ..که جلوی پاهام افتاده بود بود  که با دیدن خودکاری 
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وی راز کیف جدا کردم و خودکار رو  بند و از ر دستم..منصرف از بلند شدن...لحظه ای همونطور خم شده

...برداشتمزمین   

همایون زل دم و بلند کردم و بهر سرم..خیره به خودکار ...بی حرکت لبهام از هم باز موندن بودن که   

 

سفته ها رو شاید که تا  شد ممنتظر  باز ... به خیال اینکه می خوام امضا بزنم ظاهری  و لبخند با ارامش 

کنم امضا   

و با  سر انگشتام گرفتم بین دو دو سر خودکار رو  و از حالت خمیده در اومدم و ازش گرفتم  م رو نگاه 

....منوک خودکارو به بینیم نزدیک کرد...احتیاط   

پیداش من و راحله  خودکاری بود که اون روز تو کلینیکهمون نمونه دقیقا رو می داد و آشنا همون عطر  

:ه بودیمدکر  

..می تونی  برای خودت برش داری..اگه ازش خوشت اومده-  

 ذهنم دیگه نمی تونست چیزی رو تحلیل کنه که یه دفعه از جام بلند شدم

:برداشت و گفت مبلمتعجب دستاشو از روی پشتی   

چی شد؟-  

 

است وو خ...از جاش بلند شد ....فرا گرفت و با نفرت بهش خیره شدمخشم غیر قابل باوری  وجودمو رو 

بیاد قدمی به سمتم  

به سمت زمین  و شد  بین دستام رها خودکار از.. ...همه چیز بر مال شده بود..بوداینجا دیگه جای موندن ن

 افتاد

در حالی که فرد ..ر می کردم در تمام این مدت فرستنده پیامها رحمانیه که فک..چه بی عقلی بودم 

 به سخره .. تر  به راحتی هر چه تمام احساساتم رو تمام  و من وبودم  نشسته  بیخ گوشم....مزاحم

 گرفته بود

با برداشتن کیف ... بدم  شانجاممی خواستم تا چند لحظه پیش با فراموش کردن کاری که  ...تهخیبهم ر

حرکت کردمتند  ییقدمها با  به سمت در بدون تردید دادم و  به خودم جسارت ....رها شده ام روی مبل  

:بالم اومدسر متحیر و سردرگم  به دن از پشت همایون   

یهو؟..چت شو...ایستا ببینم یعنی چی ؟و-  
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 پر از سینی  که بیشتر به عروسکها شباهت داشت با یک  همایون  ریز نقش منشیتا درو باز کردم 

..ظاهر شد   جلوم وسایل پذیرایی   

 خارج شدنبرای به وسایل توی دستش توجه بی  که میشد ز میانه در عبورم امانع ...حضور بی موقعش 

باز کردم یبرای خودم راه..ه اشو شون روی  بازو  ی بهمکمحی تنه  با زدن ..هر چه سریع تر   

به پاهام ...نرها شد ش ادست به همراه کیکها از  سینی  تعادلش رو از دست داد و  ...مبا ضربه  ناگهانی

ری دویدمبا بی قرادر خروجی سمت و به ...شتاب بیشتری دادم  

...و سریع بیرون رفتم....لحظه هم وقتو از دست ندادم  کی  

 

برای اینکه دستش بهم ..از شدت خشم و ترس .....تمسچند بار بهم گفت وای...عصبانی از دستمهمایون 

طبقه رو به پایین دویدم  01خودمو به راه پله ها رسوندم و یک نفس نرسه   

با نشسته بود و منتظر تو ماشینش  که الناز..ساختمون در اومدم که نفس زنان از تو...هوا تاریک بود 

و متعجب بهم خیره شد سرشو بلند کردیهو با دیدنم گوشیش ور می رفت   

 ...خشم توی نگاهم صورت قرمز شده ام و با دیدن ....لحظه ای سرجام ایستادم..عصبانی از دستش  

:شد و گفت هادپی شماشین  یتو ترسیده از  

؟؟؟!!کارت کردچی  چی شد گیسو؟ اون عوضی-  

 اونقدر خشمگین و عصبی بودم که با نفرت و کینه بهش چشم دوختم

ما من ا ...دیونگران به طرفم د..یدمخشکش زد  و من به طرف خیابون دوتو جاش ....از برخوردم...شوک زده  

...دویدم و ماشینها  به سمت خیابون ... نبود گذر کردن در حال هایی که با سرعت نبی توجه به ماشی  

با رد شدن دیوانه وارم از ...ماشینها اهمیت نمی دادم ممتد  هایبرای عبور عجله داشتم و به صدای بوق

ی گرفتم زبااین طور به چرا جونم رو .. دارم چیکار می کنمکه  کشید فریاد ..بلند سرم  ..اولین ماشین   

می اومدن و می رفتن ...ماشینها بوق زنان تو تاریکی خیابون  

که با بی رحمی به سمتم می اومدن  مه ماشینهبین اون ..اومد در از ساختمون همون لحظه همایون 

با عقب ..بود هول کرده حسابی  ی که رف دیگه خیابون رسوندم  و در حالموفق شدم و خودم رو به ط

..خیابون شدم دست تکون می دادم که متوجه اون طرف برای هر ماشینی که می اومد  عقب رفتن  

سرش داد ..عصبی  ایون هم..کوبید رش وسط سینه همسستش رو به ددو کف هر ...دو بار ..با فریاد..الناز

و اونو از خودش دور کرد زد  

..سرش فریاد می زد  ...و الناز با تمام توان ی سختی درگرفته بوداون دعوشبین..   
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با سوار ..پیرراننده ....به سمت ماشین دویدم ...تاکسهای عبوری برام ایستادبالخره یکی از 

و برگردوند ر سرش..شدنم  

با ..مشخصی برای فرار از اونجا بدون گفتن مسیر ...و گریه می کردم ه بود مام بیرون زداشک از تو چش.

:گفتم راننده  به التماس  

فقط برو ..دربست-  

نگاهی  به صورت رنگ  با  از تو اینهو سپس ...صورتش رو چرخوند ..به خاطر سر و صدای اون طرف خیابون 

:گفت پریده  و ترسیده ام   

خوبی بابا جان؟-  

 

...بوده همایون کوچیک روی خودکار برای شرکت ی لوگو تازه می فهمیدم اون..نفسم باال نمی اومد  

رو  اشکام سرازیر شده بودن و از شدت سرما سعی داشتم خودم رو با تکیه داده به در و بغل کردن خودم

  نگه دارم گرم  

صورتم می گرفتمروی رو از  ات دست اشکشلبهام می لرزیدن  و مدام با پ  

 چطور باید این حقیت تلخ رو باور می کردم؟

ون برام..دیها و ضعف ها و کاستی هاشنفر عادت می کنیم که دیگه هیچی از ب یک انقدر  به بودن  گاهی 

قانعیم  در کنارمون  بودنشتنها به مهم نمیشه و    

سخت و دردناک بود  برام بشدت...کرده بود باهام باور کاری که الناز   

حاال شده ..و شادیهامون شریک  ر غم سالها همراه من و راحله بود و ددر طی این  م وکسی که بطور مدا

و ناجوانمردانه اون هم انقدر ماهرانه  ..بهم خنجر می زد سر از پشت بود دشمنی که  

خیره به بیرون دستمالی از زیپ جلوی کیفم بیرون کشیدم و با درد و زجر از این بی رحمی اشکام رو پاک 

 کردم

ن بودم که چطور از ته دل سرش فریاد می زد شوسخت هردوی سوار ماشین می شدم شاهد دعوای وقت

شده بود خودشونو باعث جمع شدن مردم به دور   

 دستمال رو زیر بینیم کشیدم که راننده مقصد مو ازم پرسید 

منو پیاده کنه  که  باالتر خیابون چند نگاهی به دور و برم انداختم و با صدای بم و گرفته ای  ازش خواستم 

به خودم من  باعث شده بود  یرمردی شدم که صوت قرانی که براش گذاشته بودن و حجله پ متوجه بیرون

  ...بیام

 اب دهنمو قورت دادم و خداروشکر کردم که دست به چنین حماقتی نزده بودم
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 رومو به سمت جلو گرفتم و یاد جان افتادم

 همکارا بودن  اما اون برخورد وو صال باهاش خوب نبود با اینکه تو سالن تعداد کمی از بچه ها رفتارم امروز ا

ایند نبود و باعث سرافکندیم می شد شنگاه خرسند اصال خو  

...و باهاش اون رفتارو نمی کردم...کاش اونطور از کوره در نمی رفتم  

 خدا روباز و  چشم بسته به عقب تکیه دادم  سرمو از اشتباهی که می خواستم بکنم و پشیمون  نادم 

 شکر کردم

 

 

*** 

و بی حال در حال جا دادن بعضی از وسایل خونه توی  مرتضی با همون رنگ و روی زردشدم وارد خونه که 

 جعبه ها و کارتن های اطرافش بود

:من رو که تو راهرو دید دست از کار کشید و لبخند زنان از جاش بلند شد  

سالم خسته نباشی-  

:به سالمش گفتمه سمت جعبه ها رفتم و در حین جواب دادن بحالی بد و سرخوردگی با وجود   

؟کردی تو چرا خودتو خسته ..خودم جمعشون می کنم م که میام گفت-  

خونه رو چیکار کردی ؟.. انجام بدی  تو  نبایدکه  همه ی کارا رو هم ... ..خسته نیستم-  

:...تازه یاد خونه ای افتادم که تو پول پیشش مونده بودمآهی کشیدم و   

درست میشه-  

-پول داری مگه؟-  

 به خودم ن وکارت مقابل یکی از کارتهای باز نشستم و اندوهگین از کار الناز با نزدیک تر کردن  رو پاهام

:گفتم  

تو فعال کمک کن اینار و جمع کنیم تا ببینم بعد چی میشه..نه -  

خودم رو اروم .. تضی رم بشدت اشفته بودم و به ظاهر برای حفظ ارامش...لحظه ای بهم چشم دوخت

:گفت بی مقدمه و مطمئن یهو که ....نشون می دادم  

گیسو بیا بریم همون خونه مادر زن منصور -  
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جعبه ای که  با  مقابلماومد د شد و راز بین وسایل ..گرفتم باال  مرتضی  سرم رو متعجب از شنیدن حرف

:ت و گفتنشسفاصله انداخته بود بینممون   

اونم با این همه گرونی ..ره کنیم ؟اجا ...ه باالربا اجا...ی هست که یه خونه رچه اصرا..وقتی پول نداریم -

پولداراشم از این ولخرجیا نمی کنن..  

یه کم چرت و پرت می گه بعد ....سعیده است دیگه..متحمل می کن... نباش..اگر نگران ناراحتی منی .

که هی رو اعصابمون ...اونام که مدام اونجا نیستن ..هوم ؟...کار دیگه ای که نمی کنه ...رد کارش  می ره

؟گیسو  یمرب...باشن  

 

داشت مراعات حال من و شرایطمون رو می کرد معلوم بود که ..ته دلش که به این کار راضی نبود   

 هم  و از دست من هرچند با این بی پولی کار دیگه ای هم در این مدت زمان کم نمی تونستیم بکنیم

کنمایط رو تحمل و این شر  ارمذبم رو غرورپا  ...هم که شده مجبور بودم برای مدتی..ساخته نبود  

 

یه به چه برسه اجاره کرد  ی روا خونههیچ ...نمیشه با دو سه تومن و هم خودش می دونستیم  هم من

:گفتم مه از قول مطمئنی که قبال بهش داده بوددشرمن....و داغون  دخمه درب  

فعال ..زودتر از اونجا در بیاییم  و بریم یه خونه دیگه..قول می دم رفتم سرکار جدید ..یه مدت تحمل کن-

دستمون ..بهتر از حاال یکم پس انداز کنیم..شیمباید هوای تو رو داشته با...تره تو مهم دن به وضعیت رسی

 خیلی خالیه 

:دزردم پرسی یهی به صورت و رنگ و روبا نگا  

گود افتاده؟زیر چشاتم ..چرا انقدر رنگت زرده-  

:آب دهنمو قورت دادم  

...رما خورده باشم کنم س رفک-  

حالت خوبه؟..قرمز شده  صورت و گونه هاتم...فکر کنم تبم داری -  

:پیشونیم کشیدم  و با دزدیدنم نگاهم ازش گفتم یدستی به رو  

خوب میشم ...بخورم قرص ..اما حالم خوبه..م تب دارمماره یک-  
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:از جاش بلند شد و گفت ...شونبا نگاهی به وسایلی که داشتم تک تک تو کارتنا می ذاشتم  

برم منم ..صورتت بزنم  و یه ابی به دستبرو  شو  تو بلند..می کنم  شون خودم جمع...دست به اینا نزن -

خیلی خسته به نظر میای ..برات یه چایی دم کنم   

:جعبه رو رها کردم و همونجا روی زمین نشستم  

ور زنگ بزن و بگو که می ریم اونجابه منص-  

قرمز دیده  اشخودشو بی تفاوت و شاد نشون بده و این در حالی بود که ته چشم..سعی می کرد 

:اماده باریدن بودنو  نشدمی  

؟؟!!گیسو -  

از حرفی که ..لحظه ای بهم خیره موند اما با دیدن بی حالی و خستگیم ..بی حس و حال نگاهش کردم

:می خواست بزنه پشیمون شد و ازم رو گرفت و گفت  

استراحت کن ..یکمتو برو  می خوای.اصال .هیچی -  

فکر کردن  ی برای کششهیچ دیگه  هم  و مغزم ذهن..د و بشدت دوست داشتم بخوابمدهنم خشک بو

:ننداشت  

؟تنها شام بخوری  ...وامشب تو که  ناراحت نمیشی یه ..منم خیلی خوابم میاد...اره فکر خوبیه-  

:بهم خندید  

تا اینجا از این آشفتگی در بیاد  ه بتونم وسایل رو جمع می کنممنم تا جایی ک..برو راحت بخواب  تو ...نه-  

 

:تمفگون داد  و سری تک..خداخواسته  

خسته نکنخودتو زیاد  فقط ..باشه-  

ازش یه کم کم داشتن ...که دو نفری می کشیدیم  احساس می کردم تنهایی و بی کسی و سختی ها 

:و مردونه رفتار می کرد  نمرد می ساخت  

...تا جایی که خسته نشم جمع می کنم -  

:که گفتخودمو باال کشیدم  مو روی زمین گذاشتم  و به سختی کف دستا  

من به جات خجالت میکشم ..رو نبر  تدیگه این کیف قدیمی ...ه اتم بردم دادم درست کردنراستی کول-  

:چقدر حس خوبی داشتم که اون سفته ها رو امضا نزده بودم .. و اتفاقی که افتاده بود با وجود خستگی  

حاال خوبه که دانشگاه ما نمیای  و به جای منم خجالت می کشی -  
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:کوچیک رو برداشت و به دورش روزنامه پیچیدخندون خم شد و یکی از مجسمه های   

باید خوشتیپ بگرده یا نه...تو محله است  ...باعث پزم...دکتره خانم ..نا سالمتی خواهرم -  

 برای  دوباره رو  هرچند سعیده با این عمل خداپسندانت احتماال از فردا هر چی کیف قدیمی تو انبار داره

دادی نفس کشیدن به منصور اجازه  خدا خیرت بده گیسو ....بیرون بیاره کردن  استفاده  

شروع به خندیدن ..مرتضی هم پی به رفتارهای بچگانه سعیده برده بود با وجود خستگی و ضعف از اینکه 

 کردم

:و برای تغییر حال و هوا گفتم ر خندیدم که از شدت غمباد چشمام پر از اشک شدن دنقوا  

بیا امشب املت بخوریم.... هگشنه ام..نظرم عوض شد -  

با در اوردن کاپشن و  روم پاشید و با گفتن باشه ای توی اشپزخونه رفت  و منم همونجا ه لبخند پر مهری ب

 مقنعه ام دست به کار شدم تا زودتر سرو سامونی به وسایل پخش شده وسط هال بدم 

*** 

 بعد از شام کلی از وسایل رو جمع کرده بودیم و بقیه کارارو  برای فردا گذاشته بودیم

تم وسایل اونجا رو هم کمی اسبه اتاقم رفتم و خو...  اما ..اینکه بشدت دلم خواب می خواستمبا وجود 

 جمع کنم 

یشم ایستادم و میز آرا دستی به پشت گردنم کشیدم و مقابل... خوشبختانه اتاقم کار زیادی نداشت

بیرون کشیدم  اولین کشو رو  

دمتعداد قسطهای عقب افتاده را شمر ...بازش کردم    ..گرفتهبا حالی ..دفترچه قسط بانک رو برداشتم  

دم و موهای مزاحم را به پشت گوشم هدایت کردمیدستی به موهام کشمجددا   

 

که  خم شدم و به جستجوی جعبه کوچیکیدوباره ه رو مقابل اینه گذاشتم و چنفسی بیرون دادم و دفتر..

دستم را تا به انتهای کشو بردم  ....همیشه ته کشو می ذاشتم   

روی صندلی درشو باز  کردم بیرون اوردم  در حال نشستنکه  جعبه رو   

ه لنگه اشو برداشتم و دست بلند کردم و ی..که دلم نمی اومد دست بهشون بزنم  یه هایراخیره به گوشو

مش اشتذگ  مکف دست  

 اچه ذوقی داشت اون روز..خریده بوده ها رو برام این گوشوار..پدرم از ذوق قبولیم تو رشته دندون پزشکی 

نبود و از خوشحالی رو پاهاش بند  
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ق کردنهاش زدم و لنگه دیگه اشم برداشتم ولبخندی غمگینی به ذ...بغض کرده   

خودم توی صورت اهی کشیدم  و خیره به ... برام می مونه برای همیشه  دلم خوش بود که این یادگاری 

 اینه

از گوشام اویزن کردم پس از دیگری  یکی حوصله گوشواره ها روسر صبر و ...با ارامش   

بیش از این نمی تونستم مدیون راحله و پدرش بمونم ...اما ناچار بودم ....دلم نمی اومد   

ها رو از تو گوشم در اوردم  و سرجاشو ن تو جعبه گذاشتم  ه دست بلند کردم و گوشوار..  

...در اوردم رو   مگوشی به همراه تکه های شکسته شده سیم کارتبلند شدم و از داخل کیفم   

که ..کشوها رو یکی پس از دیگری باز کردم ..پدرم گوشی به دنبال  ..قابل استفاده نبود  دیگه م گوشی

  ..از تو کشو بیرون اوردمشون  شربه همراه شارژ و  بالخره پیداش کردم 

 بر روی دستگیره ی که دست خیره بهم با ...درو باز کرد.. ارومی  یضربه با  هم حظه مرتضیهمون ل

:گفت با دیدن گوشی شکسته ام  ..بود  مونده  

؟م بدم درستش کننمی خوای فردا گوشیت رو ببر-  

:از دستم افتاده و شکسته  اتفاقی  بهش گفته بودم..نگاه ازش گرفتم  

 هزینه اش خیلی میشد ..ه اگر درستم بشه تاز....خیلی داغون شده ..نه این دیگه درست بشو نیست -

فعال با گوشی بابا سر می کنم ..  

شی منو بردارگو..من  پس اونو بده -  

:تمبه پریز برق گف رشارژ ندر حال زد  

چه فرقی می کنه؟-  

جز پیامک فرستادن و تماس گرفتن...استفاده ای نداره  هیچ...هقدیمیگوشیش -  

امروز زیادی کار ..توام برو بگیر بخواب .....ندارمباهاش  کار دیگه ای ..تماس بگیرممی خوام منم فقط -

خسته ای ...کردی   

  این روزا همه اش زردی..بخواب  زودتر  پس توام..باشه-

خوابیدم..دیگه اینجاها رو جمع کنم  من یکم-  

شبت بخیر..باشه-  

بخیر توام شب-  
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**** 

در اومدم دفترچه رو داخل کوله ام گذاشتم و به طرف دانشکده  با یک ساعت تاخیر به راه که از بانک 

 افتادم

 

...فرستاد تو  مراجعه کننده رو برام نمرادی به محض ورودم اولی  

بود با بیمارش حرف می زد هداد شتا نیمه پایینکه با ماسکی   خرسند سر یونیت خودش  

روم حساس نکنه باهام سالم و احوال پرسی نکرد  ...دیر کرده بودم که راحله هم برا اینکه کسی روانقدر   

هرچند با افزایش .. ئیس بانک رو متقاعد کنه  که به مدت یک ماه بهم فرصت بدهرته بود نسپدرش تو

زچهار قسط رو پرداخت کنمدو قسط عقب افتاده ا..ه هام  بودم با فروش گوشواره قیمت طال  تونست  

 

عوضش دیگه خیالم  ....برام مهم  نبودهم خبری از الناز نبود و دیگه بود و نبودش ...رو صندلیم نشستم 

 راحت بود و نگران چیزی نبودم

مونده بودم با چه رویی انقدر ..خودش فهمیده بود که چیکار کرده که روی اومدن به کلینیک رو نداشت...

....تادسو مرتب اون پیامهای بی سر و ته رو برام می فربازیم داده بود   

نزدیک به ظهر در حال پر کردن دندون پسر جونی بودم که در شیشه ای جا به جا شد و راحله گوشی به 

ناراحت و گرفته وارد شد ...دست   

حواسم به راحله بود  که لبهاشو بهم فشرد و بهم نزدیک شد ...ساکشن هوایی رو سر جاش گذاشتم  

:و گفت  

نمی دونم این دختر چرا از صبح جواب تماسامو نمی ده-  

 

از کنارم رد شد و رفت سر یونیت  هبرای همین چیزی نگفتم  ک ...همی دونستم منظوش به الناز

...اما فعال نمی خواستم چیزی به راحله بگم... با اینکه دیگه مطمئن شده بودم کار خودشه...خودش  

...دوباره مشغول تماس گرفتن شد  

راحت به صندلیم تکیه دادم که مرادی ..نیم ساعت بعد که دیگه مراجعه کننده برای این ساعت نداشتم

نگاهی به ...خرسند هم همونجا بود ....واراد سالن شد و به دنبال دکتر صدیقی به انتهای سالن رفت  
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ک بیرون  اومدم درگیر بیمارش بود و گوشیش هم دم دستش که بلند شدم و از کلینی..راحله انداختم 

نسبتا روز شلوغی بود ...  

 

 

ه کننده ها بود روی یکی از صندلیها نشسته بود  و گوشی به عجان تو سالن انتظاری که مختص مراج

...دست مشغول حرف زدن بود   

 یاد دیروز افتادم که چطور سرش داد زده بودم و اون رفتار نا مناسب رو از خودم بروز داده بودم 

ستماش معذرت می خوباید بابتش از  

اما هنوز مکالمه اش تموم ..متوجه ام شد ... هر دو دستم رو تو جیب روپوشم فرو بردم و به طرفش رفتم

 نشده بود 

ه اش رو تموم کرد و نگاهش رو به من داداصله دو صندلی در طرف چپش ایستادم که زود مکالمبه ف  

کردم سرمو شرمنده و خجالت زده تکونی دادم و بهش سالم  

جیب دستامو از ..داد و نگاهی به درد شیشه ای کلینیک انداختو رسمی  سرد  خیلی  جواب سالم رو

:هام در اوردم   

معذرت می خوام..خیلی تند رفتم..واقعا متاسفم ...بابت دیروز -  

:نگاهش رو چرخوند و به چشمای نادمم رسوند   

مدارکتو برات اوردم-  

کار چندان راحتی نبود  که یک دفعه  ...مرابکاری دیروزخدرست کردن ..ی هم گذاشتم ولبهامو ناراحت ر

:گی گفتخودشو بهم رسوند و با رنگ پرید تند یبا قدمهای....از تو کلینیک در اومد و با دیدنم راحله   

؟؟!!الناز ...گیسو -  

:ازش پرسیدم خیره شدیم که منبهش  ..شنیدن اسم الناز از زبون راحله با..به همراه جان  

الناز چی ؟-  

 

:حسابی رنگش پریده بود  

همین االن که باهاش تماس گرفتم هر چی زنگ می زدم به گوشیش جواب نمی داد تا از صبح -  
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:موج می زد نگاهش ناباوری تو ..کامل به طرفش چرخیدمبه طور  ....نگران  

شوهرش جواب داد-  

 

 

:و اون گفت هام کامال باز شدنچش  

بیمارستان بود-  

بیمارستان؟-  

:سرشو باال و پایین کرد  

الناز تصادف کرده می گفت که ...میگفت ...اره-  

:ادامه داد ..راحله ناراحت و بهم ریخته..جان هم مثل من شوک زده از جاش بلند شد  

فقط فهمیدم تصادف کرده..درست که حرف نزد ..نمی دونم-  

:ساکت شد و یه دفعه گفت  

من برم ببینم چه خبره؟...مریض منو می تونی راه بندازی -  

:دگرگون لب زدم و گفتمبا حالی منقلب و   

رو این قضیه حساسه ....فقط مرادی رو حالیش کن که خرسند نفهمه..اره-  

برم ببینم چه اتفاقی افتادهتا من ..تو فقط هوای منو داشته باش..باهاش هماهنگ می کنم-  

میگم می خوای منم باهات بیام؟-  

بهانه دستش ...وزم که دیر اومدی تازه امر..خرسند شاکی می شه...یض داری رتوام م...نه نمی شه-

بیمار منو راه بنداز تا برگردم ..تو که االن بیکاری..نده  

تصادف کرده؟ کجاو چطوری ....؟  چی شدهنفهمیدی -  

تماس گرفتم با گوشی الناز طلبکار بود که چرا تازه ...بی اعصاب ..این شوهرشم اصن یه جوریه..نه بابا-

من برم دیگه..  

خبرمون کن.. ..مهر چی شد..مراقب خودت باش..باشه-  

جدا شد  ون برای عوض کردن لباساش ازم انه دستشو روی بازوم گذاشت و متفکر  
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با اینکه دل خوشی از ...هر دو با شنیدن این خبر حالمون گرفته شده بود..برگشتم و به جان نگاه کردم 

خصوصا بعد از دعوایی که دیروز با همسرش داشت  الناز نداشتم اما این اتفاق خیلی ناراحتم کرده بود  

:جان برگشت و به رفتن راحله چشم دوخت و گفت  

من برم باهاش حرف بزنم تا خرسند چیزی نفهمیده..یادش رفت با مرادی هماهنگ کنه -  

 

:سری تکون دادم و گفتم  

...منم برم سراغ مریضش-  

بالیی سرش نیومده باشه و حالش زیاد بد نباشه باورش سخت بود و امیدوار بودم که..وارد کلینیک شدم  

 

و حتی زمانی که به خونه رسیدم خبری از راحله نبود ...تا پایان ساعت کاری   

مرتضی همه ی کارا رو دسته کرده بود  و دیگه کار آنچنانی نداشتیم ...وارد خونه که شدم   

...ببریم مادر زن منصور قرار بود فردا بعد از ظهر وسایل رو به خونه   

مثال قرار بود فرداشب همگی باهم به عروسی مارال ..چند باری با راحله تماس گرفتم جواب نمی داد 

رفتنمون هم کنسل می شد..که چیزی معلوم نبود..اما با این شرایط ..بریم   

 تو اتاق در حال جا دادن کتابهام توی کارتن بودم که گوشیم زنگ خورد 

ر کشیدم و زود جوابش رو دادمبا دیدن شماره راحله دست از کا  

:الناز گفتبد وضعیت  بعد از سالم علیک کوتاهی درباره..صداش بی نهایت گرفته و بد بود   

کماست ومتاسفانه فعال ت...تصادف بدی داشته-  

 با بدنی بی حس ...روی سرامیک های سرد ..رنگ از صورتم پرید  و وسط اتاق بین کارتها و کتابهام 

:نشستم  

تو بزرگراه تصادف کردهبا سرعت باال شب  9وش دیروز حول و ح-  

:بود دادن در حال گزارش  همین طور  قادر به حرف زدن نبودم و راحله  

....نمیشه بهش نزدیک شد ی و بد اخالقه که شوهرشم انقدر عصب..نا مشخصه فعال  وضعیتش-  

 خرسند که نفهمید؟؟
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:تمگفجواب دادم و  .نگران و مضطرب از حال الناز   

کسی چیزی نفهمید..من و جان ترتیب کارارو دادیم...نه امروز سرش شلوغ بود -  

 

...اگر می دیدیش گیسو...من اصال حالم خوب نیست..خوبه -  

 

:صداش ته افتاد و سکوت کرد  

هر ..شوهرشم..تخت یده روامثل یه تیکه استخون افت....ورم کرده  و  شده سر و صورتش داغون تمام-

اول بردنش یه ...اونقدر بد باهاشون حرف می زد که نرسیده پا به فرار می ذاشتن..مدکی از فامیل می او

اما همون دیروز شوهرش اورده اتش یه بیمارستان خصوصی مجهز ....محل تصادف بیمارستان نزدیک   

:مرتب صداش ته می افتاد و زبونش بند می اومد  

دور از جون شده عین مرده ها ....معلوم نیست این دختر چه بالیی سر خودش اورده-  

:حمل کنمنتونستم دیگه ت  

؟کدوم بیمارستانید-  

برای چی می پرسی؟-  

می خوام بیام-  

این وقت شب؟-  

..ادرس بده بیام..پس کی ؟فردا که دیگه وقت نمیشه-  

که با اشنام حرف بزنم ...رسیدی جلوی بیمارستان بهم زنگ بزن .....االن ادرسو برات می فرستم .باشه-

.که هماهنگ کنه بیای تو   

تو ادرس رو بده..باشه.-  

 

ی جعبه رها کرم و توی فکر فرو روگوشی رو ...روبر و  بهم ریختگی اتاق خیره به دو بعد از گرفتن ادرس 

ش شده بودم و دلم می خواست برم و حال با اینکه باید از الناز متنفر می بودم اما بشدت نگران...رفتم

 بهش سر بزنم
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*** 

ری پزشک یا همه جا ساکت و اروم بود و گه گدا...وارد بخش بشم متونسته بود..راحله آشنایبا کمک 

تو محوطه بیمارستان مونده بود و من  با خونه اشون  راحله برای تماس..پرستاری می اومد و می رفت 

 داخل اومده بودم

 

انگار ..صورتش کبود و سیاه شده بود ..تخش برم سر تونستم تا ..بی دردسر ..هاشنای راحلهمون توسط 

..خوابیده  که روی این تخت این الناز نبود   

حالم خیلی بد بود و ..کتش گذاشتم و به چهره اش چشم دوختمرحدستم رو اروم روی انگشتای بی .

؟..ده بودراخه برای چی این کارو ک..ام ها خودشهنمی تونستم باور کنم فرستنده اون پی  

اومد و تو گوشه چشمم رو گرفتم که پرستار نشسته  سریع قطره اشک..ما که باهم مشکلی نداشتیم

:بهم گفت  

...اگه کسی شما رو اینجا ببینه برای من درسر میشه..یدده زودتر برمبهتره تا کسی نیو-  

 

...دمبا راهنمایی پرستار  در اوم سری تکون دادم و..پکر و گرفته  

نفس می کشید و  که هابود ه فعال با کمک دستگاو  بود امیدی زیادی بهش ن..اینطور که پرستار می گفت

 زنده بود

سالن  یدستی به روی صورتم کشیدم و خواستم از بخش خارج بشم که با باز و بسته شدن در انتهای

بود   تعجب کرده  از حضورم در اینجا اونم ...شدم همایون متوجه اومدن ...  

م چند قدم مونده بود که اب دهنمو قورت داد...داشت بهم نزدیک میشد...عصبی با ظاهری بهم ریخته 

:سرجاش ایستاد و گفت..بهم برسه  

م کرد وسط راونقدر داد زد و فحش بارم کرد که دست اخر وادا...شروع کردیم به دعوا کردن...سر تو -

ت سوار ماشینش شد رف..دستم نی ازام شد که عصبهمون..دونه محکم بخوابونم دم گوشش ه خیابون ی

راه افتاد ر دیوانه وار وطنو او  

 اتچهره عصبانی و چشمای به خون نشسته اش به دنبال متهمی می گشت که جواب گوی این اتفاق

:باشه  

که این اتفاق افتاد...شیمقرار بود چند روز دیگه ازهم جدا مثال ...داشت همه چی خوب پیش می رفت-  
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:رو بهم سایید و خشمش چند برابر شد...دندونهای چفت شده اش  

؟؟....مثالاالن اومدی که چی -  

:نگاهم رو ترسیده ازش گرفتم و گفتم  

..نگران حالش بودم-  

اما..خوبه...تا صبح بتونه دوم بیاره...نگران نباش-  

 

:لب پایینشو به دندون گرفت و گفت و  و اتیشین شد مزصورتش قر  

یعنی هر دو مون دنبال بهانه بودیم...اون دنبال بهونه برای دعوا بود..شایدم تقصیر تو نیست-  

منو نجس ..نهومدنشم به کلینیک این بود که چیزی از مال و پوالی من خرج نکا...بیزار بود...از کارم..از من

حالش ازم بهم می خورد ...می دونست  

:توی نگاهم انداخت ...که به خیسی می زد  ته چشمهای قرمزش رو   

پاش از چند تا ...اش شکستهگونه ..و افتادن نشکست..که روشون خیلی حساس بود  ناشوچندتا از دند-

کاش فقط همینا بود اما ......افتاده روی صورتش مخراش ناجور یکی دوتا ...شکسته  جا  

:مپریده و ترسیده بهش چشم دوخترنگ ....بزنه با خودش حرف  می خواست فقط  گویی با دیدن من  

اصال معلوم نیست زنده بمونه یا نه-  

ال درستی موهاش کشید که پدر الناز به همراه مادرش که اونام حروی  دستی به ...شل و بی حس 

چشماشو عصبی بست و به ....همایون ناراحت از حضورشون ..نداشتن وارد سالن شدن

صندلیهایی که جلوتر قرار داشتن رفت..سمت  

با حالی زار و صورتی زرد ...مادرش ..من کیم...اونقدر پدر و مادرش پریشون و مضطرب بودن که نفهمیدن

 روی صندلی نشست 

سرشو که با چشمای ..خم شدم و دستمو روی شونه اش گذاشتم...تمبه سمتش رفبرای دلداری دادن 

باز کرد  به روم  بسته به دیوار پشت سرش تکیه داده بود چرخوند و چشماشو  

:کرد و گفتو زاری  شروع به گریه یهو ..و شناختنمبا دیدنم   

دخترم داره از دست می ره...گیسو جان  دیدی بدبخت شدیم-  

:بگه لرزید و گذاشتم هرچی که می خواد ادلم از شنیدن این حرف  

خدا نترس..اخرم بیفته دست یه نامرد ...این همه سالن بزرگش کن-  
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از گوشه چشم به همایون که با نفرت نگاهشون می کرد  چشم دوختم...ترسیده  

ایی چیزی ه...کینه توزانه به همایون هایی  با نگاه..می رفت و زیر لب  رو رو عرض راه مرتب ..پدر الناز 

:و به سمتش رفت و نرسیده بهش با خشم گفت ش برید می گفت که یهو طاقت  

 

...توی عوضی هستی ..مسبب تمام این بدبختیا-  

شد به رو به روش خیره ...رد بهش اهمیتی نده و کم محلش کنه سعی ک...همایون  

:باز ادامه داد الناز  درکه  پگریه کردن کرد  هشروع ببلند تر مادر الناز ..  

تم اگه طالقشو ازت نگیرم مرد نیس-  

:ش بست و دست به سینه شدقپوزخندی گوشه لب همایون  ن  

؟ا نهی می خندی بازم اینطوری بیخیال ... طالقشو ازت گرفتم که  وقتیاون  بینم  دبخن..اره بخند-  

:سرشو به سمت پدر الناز گرفت و گفت..همایون همونطور دست به سینه  

بگیری؟تو می خوای طالقشو ازم ..تو؟-  

پدرتم در میارم...اره من-  

:ناز تکون داد و گفتلف برای پدر اسری با تاس  

برو کنار بذار باد بیاد-  

:پدر الناز از کوره در رفت  

حرف می زنی ؟می فهمی داری با کی ....حرف دهنتو بفهم..پسره پرو-  

:تگف به پدر الناز  از گوشه چشم نگاه کردن ابهمایون بی نهایت خونسرد تنها   

اندازه نیم مثقال ..با کسی که سر لج و لجبازی ...معزیز با پدر زن..می دونم با کی حرف می زنم بله که-

...ش خونه شوهر تابرو برای دخترش خرج نکرد که بدون جهاز نفرست  

د مثل غریبه ها اخر شب نیا...شب عروسی ..بلند باشه رکه برای اینکه دخترش س...نداشت نقدر عقلوا

ننککه اونطوری  دلشو خون .. عروس دخترش مجلسوسط یان با لباس سیاه ن..مشا و زن و بچه  

نداشت که حداقل روزایی که من نیستم یه سر بیاد تا دم در خونه دخترش که بهش بگه  نقدر شعور وا

..جان  بابا...ولی هواتو دارم..غصه نخور از شوهر عویضت حالم بهم می خوره ..  

...یه می کنه و همه رو غیر از خودش نامرد می دونهابر بهار گر هو  که داره عین یا اون مادر مهربونش   
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و  دندون رو جیگر بذاره و بیاد چند روز پیشش بمونه...سقط شد نقدر معرفت نداشت وقتی بچه الناز وا

به امون خدا ولش کنه مادر مرده  نه اینکه مثل این بی کس و کارای یتیم ..دلداریش بده  

نفهمید که چطور از خود بیمارستان ...موندم این زن چطور چند شکم زاییده که حال دخترشو نفهمیداصالن 

گریه کرد و زار زد و زجر با درد ...تا خونه  

...ه ولی خودش بخاطر غرور المصبش نه ...نقدر مغرور بود که حاضر بود دخترش عذاب بکشوزنت ا   

؟؟!!...ئیل باال سرش نشسته که نفسای اخرشو بکشهارزاالن که ع..؟االن باباش شدی   

؟ نکه دندون پزشکه رو یاد گرفتی و از دخترت فقط پز دادنشتو و زنت   

جناب آقای  کجا باعث ابروشو شدیهان؟..بدهرو تو  کجا باعث شدی پز..؟.راش کردیتو چیکار ببگو ببینم 

تا حاال تو کدوم ..؟نها؟  ازم بگیری القشو طکه حاال ادعای بزرگی می کنی که می خوای ....پدر بزرگوار 

بزرگوار ؟ قبرستونی بود  

برای دو سه تومن بهت رو انداخت و با  که  نمی فهمم یعنی ..نگه بهم ؟دخترت فکر می کنی نمی دونم

 ..گفتی نهبهش و تو راحت ...یدش تو باشی شاید تنها ام  نکردی کهلحظه به این فکر  یه..خیال راحت 

اونوقت برای شازده پسرت کرور کرور خرج می کردی ....ندارم  

یه نامرد به تمام معنا ..خوبم می دونم کی هست..چرا ندونم تو کی هستی ..پدر بودنت همینه..تو اینی   

 

تر  زمقر هر لحظه  زبون پدر الناز بند اومده بود و صورتش..بودم شده با بهت و ناباوری به هر دوشون خیره 

:می شد   

؟به من میگی کی هستم توی عوضی نزول خور-  

خودتم از خودت خجالت ...؟زور ت اومد.؟.چیه ..اره من عوضی نزول خور می گم تو کسی هستی-

که اسم پدرو یدک می کشی ؟کشیدی   

کسی به دادش نمی ..ندیدی تو چه وضعی بود...دخترتو که دیروز تو بیمارستان دولتی افتاده بود ...

فقط . ؟..جناب پدر ..زبون به دهن گرفتی چی شد اونجا ..زورت اومد که ببریش یه بیمارستان بهتر...رسید

بذارم بمیره راحت ..گفتی دخترم که داره زجر می کشه از این زندگی؟....هار؟ج کردن بلدی برای پسرت خر

..اینه...مگه نه؟طرز تفکرت..شه  

:همایون پشت سر هم و با کینه با پدر الناز حرف می زد  

ری راه بندازی که چی؟که بگی بابا جان اومدی گریه و زا..مرده پرسته..نفهم تر از گوساله پرست-

؟؟؟!!....نفسای اخرتو راحت بکش...دمماو  

...درم نکنبللدرم رای من ابپس انقدر ....کشیدهصد برابر اگه الناز از من کشیده از دست تو و مادرشم   
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خورده تو  اصال ..که تو ذاتش نیست عمل کردنم .....حرف زدنه ..شسرگرمی....نشخوار ادمی زاده حرفه

مستقیم نیسیتم هم  و به هیچ صراطی....ور بزنیم و عمل نکنیم ..که فقط  سرمون  

:عصبانی بهش نزدیک تر شد و گفت پدر الناز   

؟عوضی بی ابرو ..می گی  از دهنت در میاد یدی و هر چی که پوست سگ رو خودت کش-  

 

چندتا از پرستارا به ..ه بودهمه چی بهم ریخت...همایون دیگه طاقت نیورد و از روی صندلی بلند شد

:و همایون با تهدید انگشت اشاره اشو به سمتش گرفت..سمتشون اومدن   

جرات ؟ادمم کنی ؟نی حاال می خوای چیکار ک......باشم پوست سگ رو خودم کشیدم که پرو وقیح...اره-

ی ؟پوست سگ یعن...تا حالیت کنم..جلوداری بیا   

باید طالقت دخترمو بدی -  

شده بود که به پدر الناز نزدیک  در حالی که یکی از پرسنل مانعشاش  قفل شدهز بین دندوهای همایون ا

:غرید و با داد گفتبا تکون شدید انگشت اشاره اش به سمت ..شه ب  

ارزو به دلت ....چه برسه که بذارم زیر تابوتشو بگیری...ارم دیگه دستت به الناز برسهذاز سگ کمترم اگر ب-

می کنم که الاقل  تدرستچنان ... آرزو به دلت می دارم ..مونطور که اونو ارزو به دل گذاشتیه...می ذارم

باالتر ببری  یکم شعورتو ...برای دخترای دیگه ات   

و  عنزاو شاهد این  خیلی از مرضیا و پرستارا و پزشکا بیرون اومده بودن..شرایط بدی بود که راحله باال اومد

 بیرونده پدر و مادر  الناز رو از اینجا و می خواست هر طور که ش د بو دهن باز کرده...همایون...دعوا بودن

...کنه  

و چشماش قرمز و پر از اشک شده ..و این در شرایطی بود که پدرش در برابر حرفای همایون کم اورده بود 

:گفتاروم م ایستاده بودیم که هم من و راحله کنار ...بودن  

هر چی که  واشونه یا طرف شوهرش طرف پدر و مادری که الناز بچه....ادم نمی دونه طرف کی رو بگیره-

راستهمیگه   

که با ...غمگین به صحنه رو به روش خیره شده بود..خیره شدم سر چرخوندم و به نیم رخش با تعجب 

:حالی بد گفتم  

...بیا بریم راحله-  
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 زل زدهاز بدیهای پدر و مادر الناز میگفت مز شده بود و رفرط عصبانیت صورتش ق از  یون کهماهر دو به ه

:بودیم  

کتر داون زنگ می زنه و دنبال  و  نینه ها هی راه می ره و به اواالنه که سکته بزنه از صبح عین دیو-

 متخصص می گرده

:گفتمکه  جلو چشمام می اومد..دعوای دیروزشونمدام   

دیگه نمی تونم بمونم..می رم من -  

؟؟..تو چته-  

 

از ؟؟؟!!از بدی الناز و اتفاق دیروز ..مچی باید می گفت..برگشتم و بهش چشم دوختمهیچی نگفتم و 

: ؟؟؟!!حرفایی که االن می شنیدم و باورم نمیشد  

...منم حالم خوب نیست ..باشه بریم-  

 

برای گوشیم پیامکی تو حال خودمون نبودیم که ..م یدال از پله های پایین می اومهر دو دمق و بی ح

:گفتبا اهی از گوشه چشمش  ..اومد  

این وقت شبم اس ام اس داری ؟-  

:رسیدبا دیدن گوشیم متعجب ازم پکه  گوشی پدرم رو در اوردم   

؟..پس گوشی خودت کجاست-  

:در حال باز کردن صفحه گوشی گفتم  

شکستاز دستم افتاد -  

گویی که به برق چند فاز متصل ...و غصه ها یهو در اوج ناراحتی  که  پیام رو باز کردم  و ابروهاش باال رفت 

متوقف شدم بی حرکت روی پله ها ..شده باشم  

:ق سردی روی پیشونیم نشسترع...می رفتایین پداشت  همین طور  راحله حواسش به من نبود و  

        است سر بیم   بتان عشق خطـر پــــــر ره در-

است درخطر سر که ره این در باش حــذر بر      
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گردوند وسوالی بهم رسرشو بایستاد و ..مه بودب از اینکه تا پایین پله ها همراهیش نکردجمتع..راحله

 خیره شد

راه ..اما انگاری ...ر می کردم فرستنده پیامها النازه تا دقایقی پیش فک...همون شماره بود...بود وحشتناک 

می خواست زجر کشم کنه..شماره ناشناس همچنان با اشعار ش...رو اشتباه رفته بودم   
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:فصل هفتم  

 

ای خیره به  هال کوچیک خونه .. بستم نه کفشمشابا پ پشت سرم  با اخرین جعبه وارد خونه شدم و درو

  رو بیرون دادم عرق کرده نفسم..که قرار بود توش زندگی کنیم 

 اربه سمسرو  بودم بعضی از وسایلی رو که برام حکم یادگاری داشتندبخاطر کوچیکی خونه مجبور شده 

بفروشم برای رد کردن هر چه  سریع ترشون ..ممکن  قیمت  پایین ترین اونم به ... محله امون  

 

ظاهر خونه چنگی به دل ..روش گذاشتم ...روتوی دستام رفتم و جعبه آشپزخونه به طرف اپن کوچیک 

...نمی زد   

:گفت شاتاق در اومد  و با نگاهی به دور و بر تو  از دل مرده  مرتضی   

نقدرم کثیفه که وا...خیلی کوچیکه-  

که به زور گوشه ای از   ای  هسه در فلزی  تنها کابینت و ونه خاشپز داخل  بهنگاهم .. نفس زنان 

رونه شدآشپزخونه  جاش داده بودن   

حتی برای یک نفر هم نداشت..آشپزخونه فوق العاده کوچیک بود و جایی برای گردش  

:به طرفم اومد ...مثل من از خونه خوشش نیومده بود....از گوشه چشم نگاهش کردم  

یه اتاقم بیشتر نداره...دم کرده است مفضاش...احساس می کنم داره نفسم بند میاد-  

و  پاره  از هر گوشه کاغذ دیواری های داخل اتاق که ...تمسمت اتاق رفاز تو اشپزخونه در اومدم و به 

حتی در اتاق هم دستگیره نداشت ...به اتاق داده بودن رو  بدی بسیار  جلوه ی..اویزون شده بودن   

هر ..دربو داغونی رو نداشتیم همه  و انتظار  این شده بودیم  زده شوک می دیدیم هر دو از اون چی که ...

مدام چکه ..هم ش اس بهداشتیش که شیر اب هیه ایرادی داشت از اتاقش گرفته تا سروی طرف خونه

اب گرمش هم قطع بود علی الخصوص که ..می کردن  هچک  

نبود که منصور  خونه ای اون  ...ولی واقعا این خونه...هر دو نمی خواستیم غر غر کنیم من و مرتضی 

مون داده بوده عده اشو بهو  

حاضر هر کسی که چرا ...نمی اومد  اش  و کسی برای اجارهبی خود نبود که مدتها خالی مونده بود 

زندگی کنه  یه همچین جایی توی  پرداخت می کردنمیشد در قبال پولی که   
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گریبان گیرمون که با این بی پولی   هر دو به این نتیجه رسیده بودیم..چه میشد کرد .نبود هم اره ای اما چ

بهتر بشه برامون  شرایط شاید  کهسر کنیم تا اینجا رو به ناچار باید یه مدت  ....شده   

 

:داخل اتاق اومد و گفت ماز پشت سر   

و  بعد به اشپزخونه و هال برسیم..اول وسایل تو رو بیاریم تو اتاق-  

 

:گفتماتاق  سیاه و کثیف  یاهدست به کمر خیره به در و دیوار  

هرام که ظبعد از ..بیرونم  شمن که هم ...تازه...باشه کافیه یه جای خواب برام .....نه من اتاق نمی خوام-

تا من  تو به اتاق بیشتر احتیاج داری..دیگه کمتر خونه میام..برم سرکار   

:خسته گفت... ی روی زمین و کارتها افبا نگاهی به اطربرگشتم که  ..چیزی نگفت  

؟...کنیم  مرتب امشب همه چی رو -  

شده بودیم عین این ..ناراحت بودمبشدت از این بابت رفته بود و  ه بودم خونه رو دادبزرگ از وسایل  خیلی

:بی کس و کارا که از اولم هیچی نداشتن   

باهم سریع جمع و جورش می کنیم...وسایل زیادی نیست..اره-  

پس اتاق تو -  

منم شبا تو ..توام رو تخت بخواب ....کمدمن لباسامو می ذارم تو ...بابا اصال دوتایی استفاده می کنیم-

برای یه  مدت کوتاهه...تازه اینجا موندنی نیستیم که ...روی مبل  هال  

:جلوی پاش خیره شد کارتن های دست به کمر  گرفته ایستاد و به   

تا اخر شب گم ..یه برادر مثل منصور دارم که ما رو اینجور جاها می فرسته و خودشمکه  چقدر خوشحالم-

رتن جا به جا نکنهو گور میشه که یه کا  

در اون حالت که  ه بود بغض آلود بهم خیره شد...رو بردارم مون هاجلوی پاکارتن مزاحم  تا خم شدم 

:گفتمخمیده   

...باز که به اون فکر کردی -  

:صورتش کشید روی  دستی به  

یه مشتری که شاید فتاده تا در حالی که اون خونه خالی ا...پاشدیم اومدی اینجا ...اخه گیسو حق بده-

اش شدیم همه ...؟؟؟!! ردیمکه ما قبول ک رو قبول می کنهآخه کدوم عقلی چنین چیزی ..براش پیدا بشه

این که نشد زندگی ...هر چی اونا بگن..و زنش غالم حلقه به گوش اقا   
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دیگه گذاشتم کارتهای روی .....روبرداشته شده اهی کشیدم و جعبه   

اونم شروع به جا به جایی و باز کردن کارتن های ...به تبعیت از من ..رفتم  بعدیو به سراغ کارتن های 

...دیگه کرد  

 

هر خونه ...بعد از کلی تمیز کاری و جا دادن وسایل سرجاهاشونکه چند ساعتی هر دو درگیر  بودیم 

....گرفت  بخودش  شکل و شمایلینه عالی اما  ..چند  

به ن و پایین نیومدزنش  نه منصور و نه   با وجود سر و صداهایی که از طبقه باال می اومد در این مدت هم

...نما سر نزد  

برای دوش گرفتن نبود فعال ..آب گرمی   ..در حال خشک کردن  صورتم از تو سرویس بهداشتی در اومدم

با و  وارد خونه شد   ....در ی قفل با انداختن کلید تو ....ساعتی قبل از خونه بیرون زده بودمرتضی  که ..

:گفتدیدن من که وسط هال ایستاده بودم   

...مغازه و رستوران داره..راه به راه...انیست ممحله اشونم زیاد بد-  

:بیشتر کرد   مو یدل ضعف...استشمام بوی کباب ...پرش افتاد اینگاهم به دست  

هحالت بد بش...نگرانم ..از صبحم در گیر اسباب کشی بودیم...انقدر به خودت فشار نیار -  

..بین دستام فشرده شد  ....حوله...اشپرخونه رفت  سمت به   

تنها کابینت اشپزخونه دوتا بشقاب از ..نبودشده شکسته  با گذاشتن کبابا روی اپی که لبهای سنگیش

.. در اورد  

و برداشت  دوتا چنگال هم..کابینتی با بیرون کشیدن کشو ..پشتی صندلی اپن گذاشتمروی ..حوله رو 

...گذاشتتوی بشقابا ن روی اپ  

دن دوغ از تو پالستیک به با در اور...معلوم بود از چیزی بشدت ناراحته که نمی خواد به روی خودش بیاره

  طرف سینک رنگ و رفته ای رفت که هر گوشه اش دچار زنگ زدگی و لک شده بود

فشار داد امروز خیلی به خودش  یو نشون م..تر شده بود درای دیگه خیلی زچهره اش نسبت به روزه

ای گوشه   ه بود که شدراضی نبا اینکه دو تا کارگر گرفته بودم که کار زیادی انجام نده اما بازم ...اورده

 بایسته و کاری انجام نده 

چشم دوختمکردم و بهش روی اپن باز ... مون رو  سفره کوچیکیدو لیوان کنار بقیه وسایل گذاشتم و   
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مرتضی هم با ...موفته روی صندلی اپن نشستکخسته و ...رداز نگاه کردن توی چشمام پرهیز می ک

نون ها رو نگاه ازش گرفتم  و ..که برای راحتیش .....روی صندلی نشست..مقابلم ..خشک کردن دستاش 

.....کنار زدماز روی  کبابا   

 هرچند خود من هم بخاطر این وضعیت روی نگاه کردن بهش رو نداشتم 

یه چیزی ته گلوم چسبیده بود و نمی ذاشت که نه ...می رفتبه خوردن ن دست و دلم ..با وجود گشنکی 

 حرف بزنم نه چیزی برای رفع گرسنگیم قورت بدم 

یکیمون خدایی نکرده نگاه نمی کردیم که هم بودیم که حتی به همدیگه  و گرفته  ناراحتاونقدر هر دو  ...

که  کبابی برای خودم توی بشقاب گذاشتم ...به درد بیاره و دل اون یکی رو  لب به شکایت و گله باز کنه

:ازم پرسید  

 

فردا کلینیک می ری؟-  

...اره-  

:سری تکون داد و گفت  

پس من خودم بیمارستان می رم-  

:با نگاهی بهش گفتم  روی کبابنمک به  نمکدون رو برداشتم  و حین پاشید   

؟می خوای باهات بیام-  

به دردش ..دیر بری کلینیک همیشه ..توام که نمیشه بخاطر من...ی ترسمدیگه نم...خودم می رم...نه-

 عادت کردم 

اشکالی نداره...بخوای میام-  

نه خودم می رم-  

با   باز متعاق بذارم که یهو قفل در چرخید و در قمه ای برای خودم درست کردم و خواستم تو دهنم ل

...به در خیره شدیم  شوک زده من و مرتضی ..شد  

وارد خونه شده بودن ....بدون اینکه کفشاشون رو در بیارن..سعیده  به همراه منصور  

 با تعجب و اخم بهشون خیره شدم پایین اومد و بودم  بهش لب نزده دستم به همراه لقمه ای که هنوز 

:که سعیده بی مالحظه از داخل شدنی که به دور از ادب بود گفت  

خوب به خودتون می رسید داریدکه ....می بینم ...به به -  
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:منصور نگاهی به دور و بر انداخت و گفت  

...جمع و جور و راحت....زیادم بد نیست-  

منصور که از نگاه کردن به وسایل ..با حرص به منصور خیره شد و بی حالش  زرد مرتضی با وجود صورت

:گفت..کباب  چهار سیخ متمون اومد و با نگاهی به همون سدست کشیده بود به   

به خودتون سخت نگرفتید...ولی انگاری زیادم..ده بودیم که اگر شام نخوردید باهم بریم بیرونماو-  

:گفت شداخل اتاق به سمت اتاق رفت و از جلوی در با نگاهی به داخل ....سعیده با دیدن وسایل مرتضی  

؟تو کجا می خوابی ...گیسو -  

..رها کرد  شتوی بشقابو پایین اورد و رتوی دستش ی لقمه ...مرتضی   

 

بودن شده کند و بی رمق خیلی ...نفس کشیدنهاش...راه رفتنش... مخیلی نگران حالش بود  

وارد شدن   و  یبراحت از این بی ادنا.....به داخل اتاق رفت..از جاش بلند شد و با گذشتن از کنار سعیده 

منم لقمه ..شقاب ببه  ون گرفتم و خیرهشرومو از..من و مرتضی  خصوصی به حریم اشون  اجازهبدون 

 کباب رو توی بشقاب گذاشتم و سکوت کردم

 

وسایل خونه رو چند فروختید؟-  

:گفتبود منصور خیره به سعیده که این سوال رو پرسیده   

شام  برای  بریم بیرون ...هپس تو برو به مادرت بگو اماده ش..بچه ها که شام خوردن-  

:شون نگاه نمی کردم گفتخیره به من که به هیچ کدوم.... سعیده خندون  

زه ترهماونجا غذاهاش خوش..قبلیتون ی پس بریم رستوران محله-  

دستی به ..زده است سعیده در این وضعیت خجالت که احساس می کردم خودشم از رفتارهای ..منصور

:روی موهاش کشیدو گفت  

بالخره یه جایی می ریم....بگو اماده شه بهش  بروتو حاال -  

:گفتبهم  ونداد و با نشون دادنش تکونی  رو بود ش اتو دست ی که کلید دسته ..سعیده خوشحال   

زحمت نداد هم  میشه تو اومد و به شما  دیگه راحت ..پیش بیادهم مشکلی اگر اینطوری خدایی نکرده -  
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شاد و که به مراد دلش رسیده بود سعیده  ...دستی به روی صورتم کشیدم و منصور سکوت کرد ..

...بیرون رفتسرحال   

 

:شدن نداشت  و نمی دونست چی بگه که توی سکوت ایجاد شده بینمون گفت منصور جرات نزدیک   

...دیگه هم الزم نیست اجاره بدید..اینجا خیلی بهتره...پس اگر کاری داشتید باهام تماس بگیرید-  

و بیشتر ..نداشت هیچ وقت هوامو...منصور از اولم همیشه همین طوری بود..نگاهم به بشقاب بود 

باشه متعلقات خودشدوست داشت به فکر خودش و   

رو  که ارومدارم از خونه   شبه خروج...هم   ندارم صداشو بشنوم  و تمایل شدیدیفهمید دوست ..

به سمتم  ایستاد و سرشو  سرجاش لحظه  یه  که...به سمت در رفت و پشت کرده به من  برگردوند

:پرسیدبرگردوند و   

 

نداری ؟کاری -  

:به لبهام نزدیک کردم و گفتمرو  تام به بازی گرفته بودم شگکه بین ان  ه ای از نونیتک...اب خیره به بشق  

خودمون ...کاری هم داشته باشم...خیلی وقته که حس می کنم جز مرتضی برادر دیگه ای ندارم- -

تری داری تو کارای مهم ...تو زیاد خودتو درگیرش نکن...بر میاییم شدوتایی از پس  

-  

منصور رنگ پریده نگاهم .منصور رو صدا می زدداشت  صدای سعیده از تو راه پله بلند اومد که  -

...ی کنج لبم نشستپوزخند.......کرد  

-  

سعیده باز صداش زد و من با حرص همون تکه کوچیک نون رو توی دهنم گذاشتم که رو از من  -

 گرفت و بیرون رفت

و به کبابای   عصبی دستی به روی موهام کشیدم ه بود دری که بسته شدصدای با شنیدن  -

چشم دوختم..توی بشقابا دست نخورده   

حواسم به مرتضی می بود خیلی باید ..لبه تختش نشسته بود و چیزی نمی گفت  ...شمرتضی توی اتاق

اومدمتکونی به خودم دادم و از روی صندلی پایین ...که حالش بخاطر ناراحتی و استرس بدتر از این نشه   

نباید  مصرف غذاهایی  ه بود گفت شدکتر..پر کردم  آبتوی بشقابش گذاشتم و لیوانشو از ..یه کباب دیگه 

مرتضی این بود که هنوز همچون وضعیت البته غذای مقوی نبود و خوبی ...کنه و محدود  پروتینیشو کم 

سخت بگیره  و  غذایی رژیم های خطرناک نرسیده بود کهحاد و به مرحله های ..دیگه  بیمارهای کلیوی

 فعال داشت طبق رژیم غذایی دکترش پیش می رفت 
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:شدم و برقو روشن کردم شسینی به دست وارد اتاق  

می خوای بخوابی ؟...ه دنخور-  

کنارش لبه ی تخت  نشستم و حین لقمه آروم بهش نزدیک شدم و ..چیزی  نمی گفت و ناراحت بود

:گرفتن براش گفتم  

؟بهشون اهمیت می دی  داری پس چرا تو...میت ندمبهشون اه..نگفتیمگه خودت -  

 لقمه رو از تو دستم ..نکرده باشه ند کرد و برای اینکه دستمو رد لو بر سرش....لقمه رو به طرفش گرفتم

:گرفت و گفت  

ونه خونه مال ادم که تو خونه خودشه و می د...شهافکر نمی کردم تحمل کردنشون انقدر سخت ب-

اما اینجا خبری از حرمت  ...حرمتشو حفظ می کنن ...نخواسته و دیگران هم خواسته ...باباشه

...انگار اضافی هم هستیم...نیست  

 

 

:نفسمو بیرون داد و با گرفتن لقمه دوم براش گفتم  

غصه نخور ...درستش می کنم-  

:م گرفت و با لبخند تلخی گفتلقمه دوم رو هم از  

بیایم اینجا هم خیلی دیر شده برای گفتن غلط کردم که گفتم-  

 

:خندون خیره به چهره پشیمونش گفتم  

؟نیومدی ...پیشم .... ...چند وقته کلینیک -  

خیلی وقته-  

حال خوشی ..البته اگر درد نداشتی و بعد از دیالیز ...بندازم دندونات  هیه نگاهی ب...پس فردا حتما بیا-

 داشتی 

:پرسیدلبخند زنان   

بیام؟؟-  

...اصال فقط بیا بهم سر بزن..هر وقت که دلت خواست بیا؟؟؟..دارهپرسیدن -  

اشتتو دهنش گذ...خیره به نگاه ارومم خندون لقمه سوم رو هم ازم گرفت و  
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*** 

خیره به  ....اما من تو راه پله ...بودزده بیرون  ساعاتی بود که از خونهمرتضی شده بود و  مخیلی دیر

اعتم رو چک می سبودم ومرتب  منتظر و حرکت عصبی پام  با بی صبری ...ی که مقابلم ایستاده بود مرد

:کردم که برای چندمین بار ازش پرسیدم  

؟خیلی مونده-  

:از دستم کالفه شده بود  

صبر داشته باشید ..شهااخر ..؟چرا انقدر می پرسید...هر مننه خوا-  

و  اورد تر از باالی پله ها دستشو بند نرده ها کرد و سرشو جلوکه یهو اذر خانم زیادی دیر شده بود 

:پرسید  

؟شمایی ...گیسو جون-  

 

 

شدم  تر قدمی نزدیک..اهمیتی بهش ندادم و خیره به مردی که گویی کارش تموم شده بود  

:کرد و گفتوبسته باز  قفل درو انداخت و جلوی چشمام چند بار در کلیدو تو قفل ...  

بالخره تموم شد...  مبفرما خواهر-  

:گفتمبردم و م بیرون دادم وسریع دست تو کیف آسوده  نفسمو ...خوشحال   

؟چقدر شد-  

نداره شما رو  قابل-  

چقدر تقدیم کنم؟...ممنون-  

 

...اومد  یین از پله ها پا برای فهمیدن موضوع اروم  ..که فضولی لحظه ای ولش نمی کرد ..اذر خانم  

قیمت تعویض قفل درو بهم گفت ..با جمع و جور کردن وسایلش  خم شد و مرد    

:پولهای توی دستم رو تند شمردم و به طرفش گرفتم و گفت  

ممنون ...خیلی زحمت کشیدید -  
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:راست ایستاد و پولها رو ازم گرفت  و در حال شمردشون گفت   

..خدا بهتون برکت بده-  

تا منم زودتر به کار و زندگیم برسه یرون بره و با نگاهم منتظر شدم که  زودتر ب سری تکون دادم  

:پرسید به پایین پله ها رسید و  هم  اذر خانم...همین که از در بیرون رفت  

؟بیرون رفت ...کی بود-  

:کوله امو روی دوشم جا به جا کردم و گفتم  

....سالم-  

با گذاشتن کیف پولم توی کوله ی   بود که بهش جواب پس بدم کهبهم خیره شده طلبکارانه با چهره ای 

:گفتم رو دوشم   

باید برم...دیرم شده ببخشید من  -  

 

 

و مانعم بشه که تند از میانه در  و خواست چیزی بگه  شده بود خیره  به رفتنم ...با چشمای گشاد شده

تا تونستم به پاهام سرعت دادم....با بستن در ..با خیال راحت و عبور کردم   

 

*** 

رو در  انتهایی روپوشم از اتاق که در اومدم چندتا دگمه ...برخالف روزهای دیگه امروز زیادی دیر کرده بودم 

...بستم هول هولکی دویدن به سمت سالن اصلی  حین   

 

به جلو هلش دادم رو  روی در گذاشتم و  ...رو  هر دو دستم..تا به در شیشه ای رسیدم  

برای خرسند کاری پیش اومده باشه و در این  دعا کردم به داخل کلینیک از ته دل  به محض داخل شدن 

  ساعت تو کلینیک نباشه 

و  بیرون دادم که راحله با چشم آسودهنفسم رو ..همین که وارد شدم با نگاهی به دور تا دور سالن

..ابرویی به پشت سرم اشاره کرد  

راحله با اینکه دل و دماغی ..چشمامو بستم و باز کردم..تم یونی به  چند قدمیفاصله در .خیره به راحله

خیره شدمه اهسته چرخیدم و به پشت سرم  نداشت اما خنده اش گرفته بود کچندانی   
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و به دگمه ای که پس و به من .. با برگه ای که در حال مطالعه اش بود شنشسته لبه ی میزخرسند 

:گفت لبخند زنان  انداخت وم  نگاهی تازه متوجه اش شده بود من پیش بسته بودمش  و  

علیک سالم-  

:اب دهنمو قورت دادم  

خسته نباشید...سالم دکتر -  

:ندون گرفت و گفتلبش رو به دی گوشه ...لبخند زنان   

  ...سالمت باشی-

کردن اروم شروع به خندیدن..بچه ها از لحن شوخش  

یایه کاری می کردم که همه اش ...بس که مدام یا دیر می اومدم شده بودم  ه خنده بچه هاژروزا سو این

بود  چشم تو   

پایین اومد و برگه  شخودشو جلو کشید و از روی میزمی داد تکون  برام  سرشو با تاسفدر حالی که ...

....به سمت عادله رفت به دست  

 

 

فکر ...توجیه کنم  بتونم کمی تا قسمتی  دیر اومدن امروزم هم از دستمم دیگه کاری بر نمی اومد که 

یه جورایی کنار اومده بود که چیزی نمی گفت ...کنم دیگه با این دیر اومدنامم  

:برگه رو به سمتش گرفت و گفت ..ایستاده باال سر عادله  

به درد نمی خوره-  

ش به من کرد و برگه رو از تو دستش گرفت  که سریع تا پشت دست بلندب جو متع عادله ناراحت 

   شدرست بستماز اول برگشتم و در حال رفتن به سمت یونیتم دگمه اخری روپوشم رو باز کردم و ...شد

:گفت  تا روی صندلیم نشستم راحله  

ایول ..افرین اون نتونست تو رو ادم کنه ولی تو تونستی اونو به دیر اومدنات عادت بدی-  

:با چشم غره بهش خیره شدم که لبخند زنان ازم پرسید  

؟...دیروز بیمارستان نیومدی -  

:یه جفت دستکش برداشتم و خودمو روی صندلی به طرفش چرخوندم  

تو رفتی ؟چطور بود؟-  
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:پوفی کرد و گفت  

...هیچ تغییری نکرده..هنوز همونطوره..یه سر رفتم-  

:اول دستکش رو  تو دستم کردم و گفتمی لنگه   

...بتونم امروز حتما می رم..-  

...چیزی به مارال نگفتم...بیام من که نمی تونم-  

می خوای بری ؟....یادم رفته بود...مارال....اوه-  

مارال ناراحت میشه...برم منخوام...دلم نمیادبرم که ..نمی دونم -  

:از گوشه چشم نگاهی به مهری انداخت  

ولی اون می ره-  

ه خرسند از انتهای سالن ک...منم نگاهی به مهری انداختم و خواستم لنگه دوم  دستکشم رو دستم کنم

:به سمتمون اومد و رو به من گفت  

شما االن مراجعه کننده نداری ؟...دکتر پاکزاد-  

 

:همون لحظه مرادی دفتر به دست تو اومد و چون سوال خرسند رو شنیده بود گفت  

...کرده شو کنسل داشتن که زنگ زده  برای االن  یه مراجعه کنندهخانم دکتر -  

 

:و گفت دادخرسند ابرویی باال   

بخش رادیولوژی..پس شما هم همراه من و دو نفر از بچه های ترم پایینی بیاید-  

:گفتخندون رو بهم  از گوشه چشم به راحله نگاهی انداختم که   

ایول به اون ..پس هنوز عادت نکرده ..داره درستت می کنه-  

ناراحت بودم و از طرفی هم دل نگران با اینکه بخاطر اسباب کشی و رفتارهای نامناسب سعیده و منصور 

:خنده ام گرفت و اروم بهش گفتم..الناز  

فقط این زیادی گیره....من درستم-  
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:چشمکی برام اومد گفت  

بهت خوش بگذره ...با اون بچه های ترم پایینی امیدوارم  حسابی ..برو -  

 

:در اوردم و گفتمرو دستکشی که دستم کرده بودم   

ی بینم روزای خوش تو رم م-  

:لبخندی زد و ازم پرسید  

فقط الناز ...راحت بشهنذار با فهمیدن این موضوع نا...بیا..ها  تو عروسی نمیای ؟نیای مارال ناراحت میشه-

..یه نیم ساعتی موقع شام می ریم و بر می گردیم ..اون نیومده  میگیم ..نیاد   

:خرسند ایستاده بودم  گفتمنگاهی به بچه هایی که دور نمی دونستم برم یا نه که با   

داره می ندازه گردن من..بخدا این حوصله اینا رو نداره -  

تازه فهمیدی ؟-  

...با لبخندی سری تکون دادم و از رو صندلیم بلند شدم  

بچه ها رو به من سپرد و خودش ...و بخش رایولوژی دانشکدهتپیش بینی راحله درست از اب در اومد و 

رفت..برای انجام کاری ...  

 

 

 ...ه بودی در اومداز بخش رادیولوژ ی که عنوان اخرین نفربه ...بعد از کلی سر و کله زندن با بچه ها 

با دو نفر دیگر از ند خندون در حال بگو بخ...یاسریتو اتاق دکتر  که دیدم خواستم برم سمت کلینیک 

است  پزشکا  

 

باعث شده  که با بقیه داشت ردای مودبانه و راحتی برخوبا ..از اولین روزی که به این دانشکده اومده بود

از جمله پزشکایی بود که با هیچ ..و باهاشون کنار بیاد خیلی راحت با بقیه پزشکا ارتباط بر قرار کنه..بود

البته به غیر از من که هر بار یه جوری بهم گیر می داد..کسی مشکلی نداشت  

خیره شدیم که  بهش ..از فاصله دوراومدنم کرده بود  کفری از دستش برای تنبیه ای که به خاطر دیر

 هموندر خواستم ازش نگاه بگیرم که ...زنگ خورد و برای جواب دادن بیرون اومد دکتر نصیری گوشی 

به من افتاد از اتاق  نصیری  با خروج دکتر لحظه نگاهش  
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و  قشنگی برام اومد چشمک...ی که سریع به دور از چشم دکتر یاسر... بود  خندون  بشاش و..چهره اش

:و به گوشیش داده بود گفتر ی که یه لحظه حواسشیاسررو به    

به سالمتی دیگه   س یه شام افتادیمپدکتر -  

و از دست خرسند به ....ی خندون سرشو بلند کرد و جوابشو داد که ناراحت از دست خودم یاسردکتر 

راه افتادمسمت کلینیک   

 رو به چشمک زدنش  کنار بچه ها می گذشتم  و به سمت کلینیک می رفتم  همین طور که تو راهرو از

که یهو وسط  مگر برای حال گیری من ..هیچ وقت از چشمک زدن استفاده نمی کرد ...اوردم  خاطر 

:با خودم گفتم و...خنده ام گرفت ..راهرو  

 یدیوار... و اذیت کردناش  اینم از این ....و سر و کله زدن با منصور و سعیده  اون از خونه ...خوبه دیگه-

 کوتاه تر از من گیر نیورده

خنده امو ..به  روی لبها و زیر بینیم  دست نکشید می اومدن که با  به سمتم  چند نفر از بچه ها داشتن

...رد شدم و به راهم ادامه دادممودبانه و موقر بند اوردم  و از کنارشون   

با یکی از بچه کاری نداشت و  هم  راحله....اکثرا بیکار بودن ..شدم  لینیک وارد ک حس خوبی با روی باز و 

..ها حرف می زد  

و خود خرسندم اینو می دونست و فقط از من کار کشیده بود ...کار زیادی امروز نداشتیم..بر خالف دیروز   

:بعضی وقتا برام خنده دار میشد که راحله بهم نزدیک شد و گفت...کار و کردارش   

بهت خوش گذشته ؟ یمثل اینکه زیاد-  

:لحظه خرسند وارد کلینیک شد و گفت ر مقنعه ام دستی کشیدم که تو همون به  پشت گردنم از زی  

؟کیا می خوان باشن..داریم دیگه  یه طرح دواطلبانه ...بچه ها یه خبر خوش -  

 

:موعدی که باال سر مهری ایستاده بود گفت  

کجا؟-  

؟ هست کسی داوطلب ..یه روزه....خانه سالمندان -  

بقیه بچه ها هم تمایلی برای ..من و راحله هر دو سریع رومونو برگردوندیم و به میز و یونیتامون خیره شدیم

..ل می کردنابی که خیلی از این برنامه ها استقبه جز دو سه نفر..خراب کردن اخر هفته اشون نداشتن  
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:راحله گوشیش رو در اورد و خیره بهش گفت  

می ...باال   زده اسفناکی ...به طور ..خون طرح رفتنامون ..دانشکده ما  از وقتی که این خرسند اومده-

نجاتمون بده که و کسی نتونه ...اوردوز کنیم  ....ترسم کم کم   

که خرسند تو سکوت حاکم  خواستم رو صندلی بشینم  زیاد تابلو نشه  اینکه  ون گرفتم و برایندلب به د

:گفت با ذوق و هیجان  کفضای کلینی بر  

..دکتر موعدی ..شدیم پس...افرین پسر ..عالیه-  

چشماش تا اخرین حد گشاد شده بود و خرسند ادامه  موعدی..برگردوندیم  رومو نو و راحله سریع  من

:داد  

دکتر خزرائی ..رحمانی دکتر -  

دانه اش بخندم که تو رانمناجو نزدیک بود از این انتخابای..تبه خرسند چشم دوخ..با دهانی باز ...راحله

:اوج  نا باوری منم شوک زده کرد  

ودکتر پاکزاد -  

انتخابها از قبل ..م  اما این بشر از رو نمی رفتشدبا دهانی نیمه باز بهش خیره ..منم به همراه بقیه 

: داشت دواطلبانهطرح از و این طرح داوطلبانه تنها یه حالت نمایشی  ندشده بو  

یعنی من همیشه حال می کنم اینا رو می بینم..فعال...اکتیو..داوطلب ..همیشه..ا یاد بگیریداز این دکتر-  

:انداختیم که راحله اروم گفتم نگاهی به همدیگه ..من و راحله   

اکتیو باشم..من به گور خودم خندیده باشم که انقدر مزخرف-  

 

 

:طلب نشده بودیم بود که ازش رو گرفته بودیم و داو ی رو انتخاب کردهایدرست کس  

من ....مطمئنم اخر هفته عالی خواهیم داشت..باشید  بقیه ی  الگو همین طور  همیشه..افرین بچه ها-

 که از خدامه همیشه در کنار بچه های دلسوز و فداکاری چون شماها باشم 

از تو ..جوش نیاره و بیش از این  شهااروم بدستی به روی صورتش کشید و برای اینکه ..راحله عصبی 

 کلینیک بیرون رفت
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به خرسند که سعی می  رحمانی با نگاهی نه چندان دوستانهبچه ها ریز ریز می خندیدن که موعدی و 

کنه خیره شدن  مهار خنده اشو با گاز گرفتن لب پایینش  کرد  

نگاه رحمانی و موعدی به من ..گرم کرده بودو این در حالی بود که خرسند خودشو با بچه های دیگه سر

شل کرده روی یونیتش نشست و موعدی هم به سمت ..ناراحت سری تکون دادم که رحمانی ..افتاد 

 دیگه ای رفت 

  

عقب کشیدم و روش نشستم که صندلی رو پام .. داده بودتش به فنا و  اخر هفته امو ازم گرفته بود..

لبخند خسته ای زدم و با سر بهش اشاره کردم که تو ...با دیدنش..و اوردت در  مرتضی اروم سرشو از الی

 بیاد

:بهش گفتمرادی تو اومد و خواست چیزی بگه که م...به دنبالش  

براشون برای فردا نوبت بده...یه معاینه است...کننده من هستنمراجعه -  

:لبهاشو سوالی روی هم گذاشت و گفت  

چشم-  

برای  ساعت دیالیز حال خوشیدو سه نشون می داد بعد از  روی یونیت نشست و به سختی  مرتضی

:خودمو بهش نزدیک کردم و گفتم.....نداره  معاینه شدن  

؟اومدی  برای چی..اگه حالت خوب نبود ..خیلی درد داری -  

:با لبخندی اروم و پر از درد گفت...نفس زنان   

تازه دارم کم کم به دردش عادت می کنم...م خونهوگرنه یه راست می رفت...کلید خونه رو نداشتم-  

:رنگ پریده بهش خیره شدم  

؟.تا اینجا که بیای اذیت نشدی -  

نه.-  

:در اومد که زود گفتمبه قلبم ..غمگین بهش خیره شدم و از دردی که می کشید  

کلید ..فقط یادم بندازه....بعدش  زود میام خونه..مالقت دوستم ..یه سر برم بیمارستان...امروز کار ی ندارم-

؟می تونی تنهایی بری ..جدیدو بهت بدم   

و ر این همه درد... اصال حال نداشت و با این سنش ..دست و دلم به کار نمی رفت...سرشو تکون داد 

...تحمل می کرد   
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..حالم بدتر می شد..زرد می دیدمش و  این طوری که بی حال...برداشتم  و توی دهنش بردم رو اینه    

که صدام زدو چشمامو بستم  موندن لحظه ای بی حرکت ناراحت دستام   

:بزنه سعی کرد به روم لبخند ...چشمامو باز کردم   

باور کن..من خوبم-  

 

دستمالی ... با لبخند دل مرده ای ...برخورد کردبه گونه اش  اینه  سر.و ینه رو از تو دهنش در اوردم که یها

با و صمیمیم حرکت دوستانه این و روی گونه اش کشیدم که خرسند متوجه ..از تو جعبه بیرون کشیدم

شد و نگاهی بهمون انداختمرتضی   

:دوباره اینه و گیره رو به داخل دهنش بردم و گفتم  

درد داری پاشو ببرمت خونه...خوبی واقعا مرتضی ؟...ون برسیمباید بهش....افل شدی از دندونات غ-  

اومدم  که  خودم دوست داشتم...شورشو در نیار..نه خوبم-  

ه بررسی کنم که خرسند طرف دیگهم ش رو نای بعدیوسرمو بیشتر خم کردم تا دند...غمگین و اخم کرده

:مرتضی ایستاد و گفت  

پر کردن داره؟-  

:و گفتم نگاهی به خرسند انداختم  

نه فقط معاینه است-  

:و با نگاهی به صورت مرتضی گفت یه تای ابروشو باال داد   

بده رو  اینه -  

 

:ندن های مرتضی گفتوبا نگاهی به د...لحظه ای بهش خیره موندم و اینه رو به سمتش گرفتم   

...پر کردن و ترمیم می خواد -  

:گفتکه  ...به جفتمون خیره بود ..نگاهمو باال دادم   

که امروزم می تونی کارشون رو راه بندازی ....؟.بده برای فردا نوبت به مرادی می گی چرا پس -  

:رو به خرسند گفتم کردم و بعدلحظه ای به مرتضی نگاهی   

امروز نمی تونن-  
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:سوالی بهم خیره شد  

؟نمی تونن  اونوقت چرا... -  

گاهی به خرسند خیره  و  گاهی به من..قرار داده بود سینه اش روی ن دوتامون با دستایی که یمرتضی ب

:میشد  

دیگه  خوب نمیشه-  

:کنه عصبیم  می خواد که به نظر می رسید   

  ولی من میگم امروز میشه-

تو دستم رو ی گیره ..قصد زود رفتن از کلینیک رو دارم..فکر می کرد چون...باهام لج کرده بودشاید هم 

:روی میز گذاشتم و گفتم  

دکتر ...زمان خوبیهرو کاهش می ده و  خونریزی ناشی از مصرف هپارتینریسک ....یه روز فاصله زمانی -  

ه مرتضی که فکر می کرد مثل و رو ب ابروهاشو باال داد و بعد به مرتضی خرسند لحظه ای خیره به من 

:گفت ...ههمه مراجعه کننده های دیگه ام  

؟شما امروز دیالیز شدی ...می گن درست  رخانم دکت بله ...خوب..اهان  -  

 

می ناراحت و غمگینم ....هنشون می داد  گواه همین امرکه صورتش  زرد مرتضی و بی حالی  رنگ و روی

:گفت که کرد   

من امروز دیالیز شدم ..بله-  

:ته توی همه چیزو در بیارهبخواد حساس بشه و انقدر نمی دونم چی باعث شده بود روی مرتضی   

اقای ؟ ..شما-  

:خودشو معرفی کرد ...مرتضی گنگ سوالهای خرسند  

مرتضی پاکزاد ...پاکزاد  -  

:تضی انداخت که گفتمنگاهی به من  و بعد به مر..رتضی با شنیدن اسم فامیلی م  

دکتر  برادرم هستن-  
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:هر دو برای لحظاتی به هم دیگه چشم دوخته بودیم  که به خودش اومد و گفت  

..ومه..پس خوب..باشه ...آهان -  

:به موهای پشت سر و گردنش کشید و ادامه داددستی   

چرا زودتر نمی گی ...به کارشون رسیدگی کنپس ...باشه دیگه -  

مرتضی با  ازمون فاصله گرفت و به سمت دیگه ای رفت که ..ی که با صدا زدن مراد ابروهام باال رفت 

:نگاهی به من گفت  

؟این کی بود-  

:لبخندی بهش زدم و گفت  

....بالی جون من-  

:خندون گفت  

..مشخصه-  

اینطوری نمی تونم ..حال نداری ..پاشو مرتضی-  

خونه  تا زودتر ببرمش اونقدر که دیگه مقاومت نکرد  و بلند شد ..درد داشت  

رفتنم ایراد  و خرسند از این زود..خونه رسوندم مرتضی رو به از وقت همیشگی  یک ساعت زودتر... 

 نگرفت

 

*** 
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*** 

 

نگاهم بهش بود که همچنان ورم های صورتش باعث کبودی بیش از حد صورت سفیدش ..از پشت شیشه

..شده بودن   

نا امید کرده بود  از زنده موندنش  همه رو.. بودی که خیلی دردناک وضعیت و  دست و پای شکسته 

مدام یاد دیدن وضعیتش با ...کنم  شنگاه بودم از همون بیرون مجبور ...داخل شدن رو نمی دادن اجازه ...

بوی مرگ ... رنگ صورت الناز ...نای تکون خوردن هم نداشت... عمرش پدرم می افتادم که روزهای اخر

ختمی داد و به وحشتم می ندا  

 

 آهی کشیدم  و چرخیدم و ...تحمل دیدنش رو در این وضعیت نداشتم..تام فشردشگبند کوله ام رو بین ان

...حرکت کردم به طرف اسانسور   

با کمی معطلی با اسانسور به طبقه اول  که ...نمالقات شلوغ بود ساعت راهرو و اسانسور به خاطر 

 برگشتم 

 

نبود هم و خبری از خانواده الناز  رفت و امد زیاد بود..انداختم مدورو براز اسانسور که در اومدم نگاهی به 

  ایون افتادبه هم نگاهمن یک آکه 

کننده ها گذاشته بودن نشسته بود و از زمین و سالن برای مراجعه  یگوشه که صندلیهایی یکی از  روی 

جدا شده بود...زمان   

به کف دستش تکیه داه بود  هم و ر گذاشته بود و سرش صندلی دسته  ی و لبهجشارن  

زل زده بودبه گوشیش گویی سالیان سال بود که همونطور بی حرکت اونجا نشسته بود و   

...در این مدت به خودش نرسیده...زیاد مرتبی نداشت و نشون می دادسر و صورت   

رفتم سمتشبه ...بودمکه براش گرفته اب معدنی  و ساندویچ  با  بعد از دقایقی ......به سمت بوفه رفتم   

که هم ساندویچ و هم اب رو به ...و به رفت و اومدها اهمیت نمی داد ..توجهی به اطرافش نداشت

لبهاش خشک و رنگ صورتش به زردی می زد...گرفتم طرفش  

رفت و به من دادش گنگاهش رو اروم از گوشی....مقابل چشماش ساندویچ و بطری اب  قرار گرفتن  با   
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:ش دیده بودم خیلی فرق کرده بود که خیره تو چشمام گفتاز ای که اون روز تو دفتر کار با چهره  

رفتی دیدیش؟-  

:سرمو باال و پایین کردم  

هنوز خونه نرفتید؟-  

:جدا کردو از دستش ر صفحه گوشیش رو بست و سرش...خشک و بی روح   

شاید کاری پیش بیاد ..اینجا نمی مونه دیگه کسی برم که -  

:جلوتر بردمرو دستام ..تشنگی رو فریاد می زدن...خشک و سفیدش لبهای  

...چیزی نخورده باشید  فکر کنم-  

:افتادتوی دستم نگاهش به ساندویچ   

سفارش دادم به سلیقه خودم  براتون ..نمی دونستم از چی خوشتون میاد-  

القل بعد از ماجرای اون روز ...فکر می کردم ازم بدت میاد-  

 

 

 خودم وضعیتبه ا بخاطر داشتن وضعیتی مشابه با اینکه ادم عجیب و غریبی بود امواهی کشیدم 

  ...و دلتننگیهام بشینه  اشتم و کسی هم نبود که پای حرفهاند یبود و هیچ امید بیمار زمانی که پدرم ....

:نشستم  و گفتم صندلی  رویمون اب ما بین خودبطری گذاشتن ساندویچ و  با همراه ..با فاصله ...  

...خونه برید و به خودتون برسیدبه بخاطر النازم که شده یه سر ..بهتره-  

مثل همون روزایی که من دلم می خواست...که دلش می خواد با کسی درد و دل کنه...فهمیده بودم    

و می  خاص بود...با این وجود نوع نشستن و برخورد کردنش ...چطور باشه سر و وضعش  براش مهم نبود

که برای جدا شدن  دلشو به همچین مردی سپرده که اینطور  تونستم حدس بزنم کامال مورد پسنده النازه

به گریه بیفته ..ازش   
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حرکاتش رو زیر نظر داشتم ...دست بلند کرد و بطری اب رو برداشت   

جرعه ای از اب رو ..اب بودی درشو باز کرد و بخاطر لبهای خشک و احتمال گلویی که تشنه به کندی 

:نوشید و گفت  

حتی تهدیدش ..نقدر گفت و رفت رو اعصابم که بالخره رضایت دادموا...خودش اصرار به جدایی داشت-

امانشد..پشیمون بشهشاید که ..هم بهش نمی دم اشو  کردم که مهریه  

 

:و خیره بهش گفت..رو بستو گرفته در ش ... از اب بطری رو خورد دیگه باز یه قلپ   

بیرون فکر می کردم من از زندگیش ...اونقدر دوست و اشنا داره که این روزا بهش سر بزنن...باز خوبه-

..خیلی تنها میشه..برم  

:چشم دوختممنظورش نفهمیدم و سرمو برگردوندم و بهش   

احتماال .....فرق چندانی نداره...بود و نبود من تو زندگیش ..و فهمیدم ...اومدن شبرای مالقات اامروز خیلی-

 برای خودمه که می خوام پیش خودم بمونه

:...ج خرسند و رحمانی شدمویه لحظه متوجه باز شدن در اسانسور و خر  

 

ممنون بابت ساندویچ-  

:سری تکون دادم و از جام بلند شدم و گفتم  

خبرای خوبی در مورد سالمتیش بهتون بدن  اامیدوارم خوب بشه و به همین زودیا دکتر..من دیگه باید برم-  

:لبخند تلخی زد و ازم پرسید  

؟مگه به اون پول احتیاج نداشتی..؟اون سفته ها رو امضا نزدی ...اون روز چی شد -  

:خیره به چشمای قرمز و خسته اش لب زدم   

به کسی ...ی که براش قران می خوننروز...دلش نمی خواست...یر خ  پیرمرد  شاید اون  ...نمی دونم-

 گناه بیفته
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:چشماش تنگ شد  ی گوشه  

؟من بدت بیاد ادمایی مثل  باید از....پس توام مثل الناز -  

خودمو کنار کشیدم..مونده بودم چی بگم که از پشت سر صدای خرسند اومد   

هش دست داد بهم رحمانی ...کرد  ارزوی سالمتیاز خدا برای الناز  ...رو به همایون در حال دست دادن   

که همایون به احترام همه امون تا در ...جواب سالمشون رو دادم...دادن سالمبهم ..و هر دو با دیدن من

...بیمارستان همراهیمون کردخروجی   

 

 

رد و به داخل کازمون خداحافظی همایون با اصرار همگیمون ..میانه راه..از حضور هر دوشون معذب بودم

:که خرسند ازم پرسید...برگشت  

؟!میباال ندیدعجیبه من شما رو اون ..دکتر  شما کی اومدید-  

...کم کم داشتم می رفتم...میشه یه نیم ساعتی -  

می رید؟خونه -  

:رحمانی که طرف دیگه خرسند می اومد بهم خیره شد که گفتم  

بله-  

:گفت به رحمانی لبخند زنان رو خرسند برگشت و   

که دلت خواستیی بعد برو هر جا  ...پس  اول ما رو برسون..دکتر با مسیر من یکیه مسیر خانم-  

:مرحمانی خنده اش گرفته بود که زود گفت  

خودم می رم.....زحمت نمی دم شما رو .ممنون...نه-  

 

:گفتا چهره ای گشاده ب..رحمانی   

دکتر خرسندو ..یایدچه نتازه چه شما بیایید ...مسیر منم همون طرفیه...ی جا هستوقت..چه زحمتی -

نمتوی اون مسیر  برسو باید  

....خرسند بهش خندید و چیزی نگفت که برای اوردن ماشین زودتراز ما جدا شد   
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:م که برگشتم   و گفتمبیمارستان هر دو کنار هم ایستاده بودی مقابل   

...مسیری نیست...برمبا اجازه اتون من -  

:بود حواسش به دورو بر   

چرا تعارف وقتی جا هست ...تازه ماشین من نیست  که به من میگی ...رفت ماشین بیارهدکتر رحمانی -

..مسیری نیست که قول خودت  ه؟؟؟ب.می کنی   

 

و پیام رو باز ...اوردمگوشیم رو در ...پیامی برای گوشیم اومدهمون لحظه نگاهی به دو روبرش انداخت که .

 کردم

 

ناراحت ..ن از شب تصادف الناز به بعد رنگ و بوی پیامها تغییر کرده بود و حاال از حالت شعر در اومده بود

:پیامش رو خوندم  

خوبی ؟-  

چشم متوجه پکری و حالت  ی خرسند از گوشه..گذاشتمکاپشنم چشمامو بستم و گوشی رو تو جیب 

...مانی  جلومون ایستاد بدم شده بود که ماشین رح  

شد و تعللم مردد بودم و می خواستم بهانه ای جور کنم که خرسند متوجه ..کاش می ذاشتن خودم برم

:باز کرد و گفت رو برام  در عقب  

....خسته به نظر می رسی ..سوار شو ...احتماال دوسه باری این مسیر رو امروز رفتی و اومدی -  

:خنده اش گرفته بود  

؟؟رفتی چرا خودت ن..تو که پا داشتی  بگه که یا مثال ...ی؟نمیگه چرا سوار شدبهت کسی مطمئن باش -  

ناچار با خجالت ازش رو گرفتم و سکوت کرده به ..خیره به شوخیش و خنده ای که صورتش رو پوشنده بود

 سوار شدم 

نشسته  با کلی فخر و ناز  که  صندلی عقبیه دختر چشم رنگی  زیبا   متوجه که یهو 

..م بودری یشاهکار بی نظ...ظاهرشمن در برابر تیپ و  دختری که ..شدم...ودب  

از حضور جمع و ..سالم ارومی بهش دادمشوکه شده بودم  به طرز باورنکردنی در حالی که از حضورش 

خواهی کردم  عذر مجددا برای حضور ناگهانیم   

:گفتخرسند جلو نشست و رو به رحمانی   

کجایی ؟...امشب -  
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؟ دکاری داری...اصال نیستم  امشب-  

 

:خرسند با جا به جا شدن تو جاش  راحت به عقب تکیه داد و گفت  

..نه-  

تی می ذیتم می کرد و نمی دونستم چه نسبا...وجود دختر ...رحمانی دنده رو جا به جا کرد  و به راه افتاد

...تونه با رحمانی داشته باشه  

که  ....نگاهی انداختم... ی مانیکور شده اش ها به ناخون..م چشی  از گوشه ...در اورد  گوشیش رو 

آهسته و قایمکی به ناخون های خودم خیره شدم..خیلی تو چشم بودن   

اب دهنمو قورت دادم و ..اونم توی مهمونی ها و یا روزای تعطیل بود  ...بزرگترین هنرم الک زدن به ناخونهام

 دستامو به زیر کیفم بردم 

چرا که برام مهم بود بدونم این دختر چه برتریهایی ..فکر کنم یی که داشتم نمی تونستم به برتری هافعال 

ی منو نهلنسبت به من داره که  رحمانی میتونه اونو ببینه و  

 

به شوخی و خنده ...خرسند با کنایه از طرح دواطلبانه و البته زوری ...مبهرحمانی با نگاهی از تو اینه 

:گفت  

از دکتر خرسند که ...که همیشه داوطلبم  من..؟.را داوطلب شدیدشما چ..؟.شما دیگه چرا خانم دکتر-

بال بال می زنم برای این طرحها ..پنهون نیست  

اهی فکر چرا که گ..و ناراحت  بودم حال خوشی برای خندیدن به شوخی هاش نداشتم و حسابی معذب

مد و رفتارش به گونه ای بود اما اصال بهش نمی او..می کردم باید اون باشه که پیام ها رو برام می فرسته

کرده بودمهمونطور که درباره الناز اشتباه ..که نشون می داد دارم اشتباه می کنم  

خرسند از اینه بغل ماشین تا جایی که امکان ..از گوشه چشم نگاهی به خرسند انداخت..حرفی که نزدم

نگاهی به من بندازه..داشت سعی کرد   

:گفتمحواسمو جمع کردم و ...هی به من کرد و نیم نگاباال اورد تر سرشو دخ  

.خوبه...آخر هفته است دیگه-  

:نه اضافه کردمو به طع  

چه اشکالی داره ...ما هم که بیکار.-  
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بینشون غریبه بودم ...خرسند خنده اش گرفته بود و چیزی نمی گفت که رحمانی لبخندی زد و سکوت کرد

:رو به رحمانی گفتو راحت نبودم که دختر گوشیش رو پایین اورد و   

امشب یادت نره-  

 

 

:رحمانی لبخندی پر مهری بهش زد و گفت  

؟مگه میشه فراموش کنم..نه یادم هست-  

شتمروی هم گذارو  م او لبهنجره گرفت و دل من به درد اومد خرسند اروم و لبخند زنان روشو به سمت پ  

...دختر لبخند دندون نمایی زد و دسته ای از موهای خوش رنگشو به زیر شالش برد   

 از شیشه به...که گوشی دختر زنگ خورد...زمان به کندی سپری میشد و هر لحظه  بی قرار تر میشدم

:بیرون خیره شدم  

خداحافظ...شما کاری نداری ....باشه...نه با بهزادم...سالم-  

 

:رو به خرسند گفترحمانی که کمی جلوتر ...ر می شدمتو ناراحت  غمگین..گذشتهر چه می   

..تون نمیشه من بنزین بزنم اگر دیر-  

...نه -  

 

با حرکت اروم ماشینا  آهسته و تو نوبت بودیم ..باز گوشی دختر زنگ خورد ...ماشین که تو جایگاه رفت

 جلوتر می رفتیم 

چندتا بالخره بعد از ...اری تماس از ماشین پیاده شد ربا برق...ههای خصوصی بزندختر که می خواست حرف

به ما رسید نوبت ..تا ماشین    

فشرده بودمشون انگشتای دستم رو بهم دیگه اونقدر .از زیر کیفم در اورم  رو دستام ...رحمانی پیاده شد

:..بغض داشتم..تو حال خودم نبودم...که همه اشون قرمز شده بودن  

د روز بیکاری دکتر ؟تو هفته چن-  

:..اب دهنمو قورت دادم..نگاهش به رو به رو بود..لند کردمسرمو ب...من حرف بزنه انتظار نداشتم با  

تو کلینیک کاری پیش بیاد یا نه  بسته به این داره که ...بعضی وقتام یه روز ..معموال دو روز تو هفته-  
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؟جایی مشغول هستی  ...بیرونم-  

:و گفتم سریع سری تکون دادم  

...نه-  

 

:سری تکون داد و گفت ...لبش  ی جا خوش کرده گوشهبا لبخند    

اونم خیلی سکرت....بیرونم مشغولن ...هستن که خیلی از بچه ها -  

:نگاهش به رو به رو بود که مطمئن گفتم..بهش زل زده بودم  

من جایی مشغول نیستم-  

؟قبول نمی کنی ...یعنی اگر بهت پیشنهادم بشه -  

:اما رک و راست جواب دادم..ی دونستم منظورش از این حرفا چی بود نم  

قبولم ...هرجایی هم راحت قبول نمی کنن..ادمو محدود می کنه  و قوانین دانشکده  کلینیک...دونم ینم-

 کنن بیشتر جاها حقوقش کمه

که  دختر رو  تا  کار رحمانی تموم شده بود و بغضمو به سختی قورت دادم که سوار شد و حرکت کرد 

سوار کنه  نزدیک یه سوپری ایستاده بود  

 

:خرسند نرسیده به دختر از رحمانی پرسید  

مراسمتون کیه؟-  

:نشونه گرفته شدتیری به سمت قلبم   

یکی دوماه اینده-  

:خرسند ابروهاشو باال داد  و با لبخندی گفت  

مبارکه..بسالمتی-  

:جواب لبخندشو با لبخند داد و گفت..رحمانی   

..ممنون-  
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دختر با ..بین دندونام گاز گرفتم  درون  رو از لب پایینم ....که اشکام می خوان در بیان احساس می کردم .

...خندون سوار شد ...نیش ترمز رحمانی  

...به طور زننده ای من رو نادیده می گرفت و مرتب سعی داشت با رحمانی و خرسند حرف بزنه  

:اشکام در بیاد  رو به رحمانی گفتمبی طاقت شدم و قبل از اینکه که   

.ممنون میشم یکم جلوتر نگه دارید-  

 

 

 

:ازم پرسید به مکانی که گفته بودمبا نگاهی ..خرسند متعجب  

؟؟!!اینجا-  

:لبهام بی اراده می خواستن بلرزن  که زود گفتم  

بله-  

چند خیابون باالتر پیاده ..اون روز بارونی ..ته بودم خیره شده بودسکوت کرده همین طور به مکانی که گف

 شده بودم و اونم می دونست این مسیر من نیست

درو باز کردم ..که با تشکر از رحمانی و خرسند ..می کرد  اسحساسینه ام  روی  روحجم سنگینی از درد 

از ماشین پیاده شدم جمعی و با یه خداحافظی   

راه افتاد به  وقی برام زد ومانی بکر بهم خیره شده بود که رحخرسند با دقت و فرو رفته تو ف  

با گاز گرفتن لبهام مانع لرزش و سرازیر شدن اشکهام شدم  بهشونپشت کرده ...با دور شدن ماشین   

در اوردم و نم نشسته گوشه چشمم رو گرفتم و  از تو کوله ام  یع دستمالیسر.. هوا خیلی سرد بود

دادمتکون نزدیک می شد دست بهم برای اولین ماشین که   
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*** 

....مرتضی ساعاتی بود که بخاطر  بی حالی و دردش  رفته بود که زودتر بخوابه...به خونه که رسیدم  

تو هال کوچیک خونه مقابل ...گرفته و ناراحت بدون اینکه چیزی بخوریم ...منم که حال مساعدی نداشتم

رفته بودبی حرکت نشسته بودم و توی فکر فرو  ی که سریال پخش می کردونیتلویز  

که  شب بود 11 ...کرده نگاهی به ساعت انداختم بغض...بود چهره دختر  همه اش جلوی چشمام 

به سمت در رفتم بلند شدم و اهی کشیدم  و ..قفل در داره تکون می خوره..احساس کردم  

می به به من قد سعیده شوک زده خیره..باز کردم  یهو  درو...همین طور که طرف سعی داشت درو باز کنه

:و گفت عقب رفت  

خونه اید ؟ هاشما ..اه-  

...:...کردم با نفرت نگاهش   

گفتم بیا بینم برای شما هم سرده یا نه؟..راستش اب باال سرد شده بود-  

 

 

تو از کی تا حاال باال نیست؟ اون  مگه اب گرم کن..؟..ال تو دارهچه فرقی به ح ...گرمینجا سرد باشه یا ا-

نمی دونستی  یعنی ؟...سرد بود  ماب این پایین که از همون اول...انقدر دلسوز شدی ؟  

:گزارش داده بود شآذر خانم همه چی رو بهدونستم می   

؟چرا قفل درو عوض کردی -  

؟یا ازت اجازه می گرفتم ...باید بهت جواب پس بدم -  

...:اخمالود بهم خیره شد  

؟اومدی مفت تو خونه مادرم نشستی  و تازه طلبکارم هستی -  

:حرف می زد دختر  و  حمانیخرسند حتما داشت از مراسم ر  

خوب ؟؟؟..باال میکشی  پول خونه بابامو ..توام داری مفت الذین-  

طبقه باال رفت به ید و خچر..رنگش پرید و عصبانی   

قفل کردم  تو  درو از  پشت سرش محکم بهم کوبیدم و همونطور عصبی  چونه ام لرزید  و درو  
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با وجود دختری که با رحمانی بود معلوم بود ...با دستی که روی در باقی مونده بود به پایین در خیره شدم 

دستمو از روی در برداشتم و به سراغ ..یهو  پیامی برای گوشیم اومد که...که چنین پیامهایی برام میاد

:گوشیم رفتم و پیام رو باز کردم  

سر نمی زنی ؟ تچرا دیگه به تلگرام-  

و از این بازی لذت می  شخصیتم رو داشتکردن تخریب  قصد..قصد ابرو ریزی نداشت..طرفم هر کی بود

:خشمگین نشسته روی مبل براش نوشتم....برد   

؟چرا خودتو معرفی نمی کنی -  

کردم پرت حرص روی مبل  کنارم  با  گوشی رو ...جوابی نداد  

حال درست درمونی هم  خودم مرتضی خوب نبود و  حال..گذاشتمانوهامو باال اوردم و سرم رو روشون ز

دراز کشیدم  و  انداختمش سر مبل  برداشتم و  بالشت رو از پشت کمرم ...نداشتم  

 

به پهلو ...رنگ به رو نداشت ...و وزن کم می کرد  حال مرتضی بدتر میشد که می گذشت هر روز 

...و به دیوار رو به روم خیره شدم...شدم  

 

 

 

و  حالم رو بد...دیدن نمای دیوار های کثیف  ترک خورده نم زده ..بود تا خونهانباری  بیه یشتر شخونه ب

برگشتم و طاق باز رو به سقف شدم...نمی کرد دگرگون   

...نیم خیز شدمبرداشتم و  تسرم رو از روی بالش...احساس خفگی می کردم  

تا که شاید اروم تر ...باید با کسی حرف می زدم ...گوشیم رو برداشتم...هیچ خبری از فروش خونه نبود

بین شماره ها هر چی باال و پایین کردم کسی رو پیدا نکردم که بتونم این موقع شب باهاش ...می شدم 

اما همون لحظه پشیمون شدم و با جان تماس گرفتم  تماس بگیرم که اتفاقی  و توی یه تصمیم آنی 

:ب داد و نگران ازم پرسیدخواستم تماس رو قطع کنم که جوا  

چیزی شده گیسو -  

:گفتم اما نشد  و به سختی ...خیلی زور زدم که چیزی بگم و بهانه برای حرف زدن پیدا کنم  

نه چیزی نشده..ماره اتشببخش حواسم نبود دستم خورد به -  
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؟مطمئنی -  

ت بخیربش....چیزی نشده..اره-  

:متعجب و با صدای پر از تردید ی گفت  

بخیرشب -  

 

اونقدر راه . از روی مبل بلند شدم و شروع به راه رفتن  کردم..هوای خونه گرفته بود...نفسم باال نمی اومد

 رفتم و فکر کردم که بالخره بعد از دو ساعت خواب به چشمام اومد و برای خوابیدن  به مبل پناه بردم 

*** 

چندتا جا برای کار رو انداخته ...وب نبودروزها همین طور می اومدن ومی رفتن و خبری از یه اتفاق خ

  ادم نیمه وقت به دردشون نمی خورد یا پولی که می دادن خیلی کم بود..اما بی فایده بود..بودم

هزینه های دوا و درمون مرتضی هم ..بانک رو پرداخت می کردم از  قسطای اخر این ماه باز باید دوتا

از غصه و کم غذایی  الغر و ضعیف شده بودم حاال عالوه بر مرتضی خودم هم ...بود  

این هوای سرد رفته بود که برای  اون درو وقت ازادمون بود ..منتظر اومدن راحله بودم...طه کلینیک تو محو 

چایی بگیره هر دومون   

شتری اومده مدو سه تا ..در طی این چند روز ...خیلی طولش داده بود که رفتم و روی پله ها نشستم

م که اومده بود پول نقد ه یکی..نیست ری از فروش خونه و منصور گفته بود هنوز خب نرفته بود بودن و

....می تونه پولو بدهن آینده داشت و می گفت تا سه ماه ن  

 

 

از  برای اون مهم نبود و چیزی رو ..ی کرد م یهر چند منصور رو راض..و این برای من و مرتضی خوب نبود

چند ماهی که برای من حکم مرگ رو ..از چند ماه پول به دستش  می رسید چون بعد..دست نمی داد

 داشتند

سعی می کردم به پیام هایش بی توجه ...پیام می دادبهم حاال با شماره های مختلف ..فرد ناشناس

چیزی می گفت که نمی تونستم بهش فکر نکنم ..اما هر بار ..باشم   

دیگه مثل قبل ...ای برای مرتضی بودم پیامی برای گوشیم اومدته بودم  و به فکر چاره همونطور که نشس

:استرس باز کردن پیامها رو نداشتم و بیشتر با خوندنشون ناراحت میشدم  

رنگ به روت نمونده ..؟؟؟الغر  شدی چرا انقدر  این روزا -  
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اونم این ..نداشتم هم  از اونجایی که اونقدر مشکل داشتم دیگه حوصله شکایت کردن از این شماره رو

از شماره های مختلف استفاده می کرد مدام  مزاحم که  

حس ...که باز صدای پیام اومد   ...چند نفر از بچه ها از جلوم رد شدن و رفتن..گوشی رو تو جیبم گذاشتم

و  زدم پشت سرم تکیه  ی سفیداز حالت خمیدگی در اومدم و به دیوار سیمان...دیدن پیامها رو نداشتم

ی باالتر دادمرنوهامو مقدازا  

ز راحله نیومده بود وبه اطراف انداختم هن ینگاه  

که یه پیام دیگه چشم دوختم که در حال حرف زدن بودن  ییبه روی لب پایین کشیدم و به بچه هازبونم رو 

  برام پیام بفرسته اینطور پشت سر هم ..سابقه نداشت..اومد

 

 

اما همین که پیام ...شروپوشم در اوردم و جلوی چشمام گرفتم توی جیب گوشی رو از ..خیره به بچه ها 

پیام رو رد کردم و پیام قبلی رو باز ..حالت چهره ام عوض شد و اخمی روی پیشونیم نشست..رو خوندم 

..:کردم  

«؟ دوقت داری...سالم»-  

:دوباره باز کردمرو  پیام دوم   

زل زدم ....گنگ به پیام فرستاده شده «... دممنون میشم جواب بدی »-  

 

 مدو دستبین گوشی رو .شناراحت از بازی جدید..ازم می خواست بهش جواب بدم که  باورم نمی شد 

:گرفتم و  براش نوشتم  

« ؟دچرا دست از سرم بر نمی داری»-  

:جواب بدهتا کمی طول کشید   

«حل کنم  نومن می تونم مشکلتو»-  

:بستم و باز کردم و گوشی رو تو دستم جا به جا کردم  و براش نوشتمچشمهامو عصبی   

؟ دمعرفی نمی کنی نچرا خودتو-  
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:جوابم سریع اومد  

کنم ونگفتم که  می تونم کمکت-  

به این نتیجه رسیده بودم که طرفم رحمانیه و جز اون نمی تونه کس دیگه ای ..بعد از کلی فکر کردن 

...باشه  

شیدب یبهتون نمیاد که اینطور مزاحم کس اصال...آقای رحمانی -  

:جواب پیامم رو بده تاطول کشید  ای ظه لح  

که من دکتر رحمانی هستم؟ دچرا اصرار داری-  

بی خیال رحمانی و اینکه دوسش داشتم و اونم می دونست  ..لبهامو با زبون تر کردم و خیره به گوشی

:نوشتم عصبی  دوسش دارم   

وگرنه برای چی که اون روز می تونست حرفای منو و خانم دکتر رو بشنوه شما بودی چون تنها کسی -

؟؟!!اونم این همه مدت ..؟؟11باید اون پیام ها و اون شعرهای بی سر و ته رو برام بفرستید  

خوشبحال جناب دکتر رحمانی -  

 

:خسته از این موش و گربه بازی به عقب تکیه دادم و براش نوشتم  

این بازی رو تمومش کنید ...برای من پیام نفرستیدلطقا دیگه -  

:اینبار تند جواب داد  

خانم دکترمی دم بهتون پیام  دارم  که هاولین باری این -  

 

 

:جواب ندادم که بهم پیام داد..م و طرفم داشت اذیتم می کردمطمئن بودم سرکار  

این بچه  ل این بازیهای کثیف و اه  اما مطمئنم که..ی حرف می زنیدبنده که نمی دونم دارید درباره چ-

نیستم بازیا   

 

:با حرص نوشتم  

خوب ؟-  
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م و باز داشت...سرکار بودم ...کالفه سرمو باال اوردم.. اما پیامی نیومد..خیره به گوشی منتظر پیامش شدم

فاده چرا که چند روز پیش هم از این لحنهای مودبانه است.. خام بازی میشدم که به ضررم تموم میشد ...

:گوشی رو نگاه کردم  نارحت از دست طرف صفحه ..ه با شنیدن صدای پیام اومدهک..کرده بود   

 رو من دبرای همین اگه می خوای...افتاده خوشم نمیاد و پا  همونطور که گفتم از این اینکارای پیش-

توقف ممنوع زیر تابلو ..خیابون طرف ناو  من... دانشکده جلوی در ورودی اصلی  ید بیاهمین االن .دببینی

..ایستادم   

به سمتم   کاغذی ده لحظه ای هنگ کردم که راحله با دوتا لیوان چاییششوک زده به پیام خونده 

ه راحله چشم دوختم ب تند گوشی رو پایین اوردم و لحظه ای..دماو  

:خندون لیوان چایی رو به سمتم گرفت  گفت  

یه چای دبش سفارشی-  

:گفتم ...بوددستش اخل گاز کوچیکی گرفتم و خیره به راحله  که منتظر گرفتن لیوان چای از لپم رو از د  

االن می فهمم کیه؟-  

:شد گرد چشماش با تعجب   

کی ؟-  

 

  دیگه تعلل نکردم و با یه حرکت از جام برخاستم و تند ازکنارش رد شدم 

راه افتادمبا قدمهایی تندی ...به جای دویدنم با عجله ...شدم به سمت در خروجی  که  وارد سالن  

 

پایین پله ها با دیدن دکتر سعیدی ... دویدم پله ها رو با یکی دوتا کردن پایین  و از ساختمون خارج شدم 

دور  کردم و به محض موقر از کنار ش عبور..سریع از سرعتم کاستم و با ادای احترام و سالم ارومی ..

قدمهام افزودم به  سرعت...شدن از ش  

...منو سرکار گذاشته باشه...که حتی یه صدم به این فکر نکردم که شاید نقدر جدی پیام داده بودوا  

م و از دو باز کم کرد رو  سرعتم...برای اینکه زیاد جلب توجه نکنم...زیاد شلوغ نبود...وارد محوطه شدم

نعه ام کشیدم طرف دستی به لبه های مق  

دکتر ..نگاهی به ساعتم انداختم باید تند بر می گشتم...نگل انداخته بود ..دویدن شدت گونه هام از 

..می اومد به سمتم  صدیقی رو دیدم که کیف به دست داشت  
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سرمو تکون دادم و ...رسیدمدستی به روی پیشونی عرق کرده و گونه داغم کشیدم و همین که بهش 

:زد و جوابم رو داد که یهو ازم پرسید نب به جا لبخند کم رنگی..دادمهش سالم اروم ب  

اینجا چیکار داری ؟-  

یکی از بیمارا بریم  نهفته عقل ندندو جراحیبرای  با بچه های ترم پایینی  قرار بود همین االن باهاش

خیابون نگاهی بندازم طرفب سعی کردم از بین نرده ها به اون نگران و مضطر....  

:نگاهی به جهت نگاهم انداخت که تند گفتم...توجه پریشون حالی و بی حواسیم شدم  

..هیچی دکتر -  

نگاهمو از نرده ها گرفتم و چند قدم عقب .به راه که افتاد..با نا امیدی  بار دیگه نگاهی به نرده ها انداختم 

..ه افتادمبه را..تر ازش   

دیدن و شناختن کسی بود که اون طرف خیابون به انتظارم ایستاده بود اما دلم بدجور بی تاب.  

 

نت لع..ه ی بدشانسیو تو دلم به هر چ...دوندون گرفتمگوشه ناخون شستم رو لحظه ای به ...عصبی 

 فرستادم

که دوتا ..کردن بودن در حال صحبت...دکتر صدیقی به همراه دکتر بهرامی ...وارد کلینیک شدم...حواس پرت

هیچ پیامی نیومده ...مو چک کردنیگوش...مان با نشستن رو تابورههمز..عصبی ...د شدنراز بچه ها وا

گازش گرفتم که مرد جونی که روی یونیت نشسته ...زبونم رو روی لب پایینم کشیدم و پشت بندش...بود

:فتگبود خیره بهم   

؟...خیلی طول میکشه بی حس شه-  

 

:تکون دادم و گفتمبی هوا سرمو .. تازه متوجه حرفش شدم چند ثانیههش نگاه کردم و بعد از گنگ ب  

...نه-  

دش رحمانی به سمت یونیت خو..از مقابلم رد شدن..که تازه اومده بودن  خرسند دکتر رحمانی و 

 وخرسند هم پیش دکتر صدیقی رفت

چم شده ..ازم پرسید اشبا حرکت چشم گرفته بود راحله که حسابی زیر نظرم ...  

و به بیمار ر خودمصندلی به سمت یونیت سرمو تکون دادم  و چراغ یونیت رو روشن کردم و با کشیدن 

شم برای جراحی دکتر صدیقی اماده دندونشو  با کشیدن  تا سریع..نزدیک کردم  
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حتی نفهمیدم کار بیمارمو چطور تموم ..و مرتب به بچه ها نگاه می کردم ..سرجاش نبود دیگه حواسم اما 

مکرد  

*** 

و این فکر مثل خوره به جونم افتاده بود که چی کسی می به پایان ساعت کاری نزدیک می شدیم 

...باشه..تونست اونی که می خواستم بشناسمش   

جز دکتر رحمانی ...با سخاوت کمکم کنهمثال می خواست همه چیزو درباره من می دونست و  که  کسی

 کس دیگه ای به ذهنم نمی رسید

هشدار یک طرفه  بی سر و ته و شعرهایی که بهم  درباره ی این عشق .های د از اون همه پیاماما بع...

ر مطمئن می شدم خودش نیستتشبی می دادن  

 

نگاهی به دکتر ..محتاط و زیر چشمی ...کشد که کارش رو به اتمام بود با سان بوواخرین بیمار یه خانم جو

..رحمانی انداختم  

از اونجایی ...با کسی هم صحبت نمی شد ها  متشخصی بود و به همین راحتیفوق العاده ادم اروم و 

..سرگرم کار خودش بود..که حسابی هم   

باقی فقط دو سه نفری از بچه ها تو سالن ..کشیدمتر  خودمو عقب ..م نمی شد ها اصال متوجه نگاه

ونیت ها دست به به یکی از یداده   تکیه..شدم به روی خودم  خرسندکه یهو متوجه نگاه   مونده بودیم 

 سینه بهم خیره شده بود

در برابر مچی که ازم گرفته بود دیگه هم نمیشد ...یه ابرو ریزی به تمام معنا...صورتم به شدت رنگ باخت

و وانمود کنم که اشتباه کرده بشممنکر چیزی   

 

چیکار کنم  که  مونده بودم... که با نگاهاش بهم فهمونده بود که حواسم کجاست  بود ی این چندمین بار

قدم اروم به سمتم  ت جدا کرد و ه تکیه اش از یونیننیابا طم بود که رنگ به رنگ شدهحسابی صورتم ...

 برداشت

 

برای انجام این  هم اما دیگه قدرتی...باید کار زن رو تموم می کردم...راه گریزی نبود ..نفسم بند اومده بود

 کار در من نمونده بود 

بدون جلب  به باال سرم که رسید نگران چشم دوختم  ..و به بیمارم...لرزون پایین اوردمساکشن  رو .

خم شد  به روم  آروم و موقر ..توجه  
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:سر یونیت گذاشت و با نگاهی به دندون بیمار گفت دست راستشو   

تا کجا پیش رفتی ؟ -  

:خودمو با خته بودم که اروم لب زدم...حاضر بودم قسم بخورم ...شک نداشتم..همه چی رو فهمیده بود  

من  ..دکتر .. اشتباه  متوجه شدیدشما کامال -  

 

:و بیشتر خم شد و گفت ...ابروهاش باال رفت  

؟تا کجا پیش رفتی -  

 

:گفتکه با بررسی دهن بیمارم ...ش بودکاز قبل دستش دست...روی نگاه کردن بهش رو نداشتم   

کارتو ادامه بده-  

:ارومی کشیدم  و ساکشن رو برداشتم و به کندی مشغول شدم که گفت نفس  

می تونی به من ...که نمی تونی به کسی بگی و برات دردسر شده اگر مشکلی  تو محیط اینجا داری  -

و انقدر خودتو عذاب ندی بگی   

:به تته پته افتاده بود ... و از گوشه چشم بهش خیره شدم شدن دستام بی حرکت   

...گفتم که اشتباه متوجه شدید..ندارممشکلی  من ....من -  

تو دو نفر دیگه از بچه ها ... لحظه ای بهم چشم دوخت که رحمانی کارش تموم شد و از جاش بلند شد 

ازمون فاصله زیادی داشتن اونا هم  مونده بودن کهسالن   

 

:فتو گ صاف ایستادرحمانی داشت به طرفمون می اومد که خرسند لبخند زنان   

؟  داری می ری-  

باهم بریم..شما هم کارتون تموم شه ..می خواید منتظر شم اگر ...بله...خسته نباشید دکتر -  

شما برو  ....شهطول می ک..نه ممنون من هنوز کار دارم-  

خیره بهش  به سمت در شیشه ای رفت که خرسند مون نفر رحمانی لبخندی زد و با خداحافظی از هر دو

:گفتاروم بهم   

نیستیی محیطها همچین ..مناسباصال این طرز نگاها ...رفتاراتو درست کن-  
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و با خروج رحمانی  از کلینیک به من دادر م نگاهشوار..مله اشبا اتمام ج  

 عرق شرم روی پیشونیم نشسته بود و دیگه نمی تونستم به کارم ادامه بدم

:بهم فشرد و خیره به دستای بی حرکتم گفت...لبهاشو   

...تمومش کن-  

:نگاهش کردم نفهمیدم چی میگه و  مضطرب  

فقط تو موندی ..همه کم کم دارن می رن..خیلی وقته که منتظر هستن...کار خانم رو تمومش کن..گفتم-  

نیک رفتیبه طرف یکی از بچه های مونده تو کلکه اروم  ازم فاصله گرفت وبه سختی نفس می کشیدم   

چیزی ...زن بهم خیره مونده بود...دیگه نمی تونستم کاری انجام بدم تمام بدنم بی حس شده بود  و

رفت  و اون  هم  یگه از بچه هامدیکی ...قورت دادم  هراسون  اب دهنمو ..ود که اشکم در بیاد نمونده ب

 یکی هم کارش رو به اتمام بود که به دستام حرکتی دادم تا زودتر کارشو تموم کنم 

..نگاهی به ساعت انداختم..نفر اخر هم رفت ......چیکار کنمباید بودم که اما انگار فراموش کرده   

شرم شدت که از  به صورتم و با نگاهی ..و اون طرف یونیت ایستاد ...ال سرم برگشت ابه ب.متوجه ام شد 

:گفت..بیارمش باال نمی تونستم   

بقیه اشم برو  ...نصفشو رفتی..االن باید تاج دندونی که عصب کشی کردی رو ترمیم کنی -  

و مثل  بچه های حرف گوش کن کاری رو سرمو اروم تکون دادم ..جرات خیره شدن تو صورتش رو نداشتم 

دادم انجام  گفته بودکه   

...که بالخره کارم با دندون زن تموم شد چیکار کنم   اونقدر اونجا ایستاد و بهم تذکر داد و گفت  

 

با داروهایی که خرسند تو دفترچه اش نوشته بود از کلینیک خارح و زن با تشکری از روی یونیت بلند شد 

 شد 

وسایلش رفت به سمت میزش برای برداشتن  خرسند با برگشتن به داخل کلینیک   

که خیره به وسایلی که توی کیفش می جم بخورم بدنم سرد و گرخت شده بود و نمی تونستم از جام 

:گفتذاشت   

اون روز حاال  می تونی بیای یا نه؟..دواطلبانه نبوده...افرادی که انتخاب شدنمی دونم طرحی که گفتم و -

باشه از روی  اجباراومدنتون  نمی خواماما واقعا ..یه چیزی گفتم   
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برای همین ...به نظرم بچه های کار درستی بودید...این چندتایی که اسم بردم...خوب دوروغ چراولی .

ینت کنم بگو تا یه نفر دیگه رو  جایگز..ی نی و شرایطش رو نداراما اگر نمی تو..انتخابتون کردم  

 

:ت خیره بودم که سرشو متعجب بلند کردم و بهم خیره شد ه رو به روم و لبه ی یونیب  

؟!!پاکزاد-  

:نگاهمو ترسیده بهش دادم و گفتم که  تازه صداشو شنیده باشم  انگار..هول شدم  

بله؟-  

؟یا نهچته تو ؟میگم می تونی بیای  -  

:تازه دوزاریم افتاد که منظورش به طرحه که با تردید ازش پرسیدم  

؟دارید منو امتحان می کنید -  

:رو داخل کیفش جای داد ی روی میزش خیره بهم چند تا از برگه ها  

نه چه امتحانی؟مگه بچه مدرسه ای هستی ؟-  

تو خودش قورت بده  ودلم می خواست زمین دهن باز کنه و من  

 

..یهو...اخه -  

..مهر سه نفرشون گفتن میای..پرسیدم از بقیه بچه ها هممن ..نه .....اهان-  

:خنده اش گرفت  

به هر ...راحت بگو..ی هم مشکلی نیستانی...می پرسم االنم دارم از تو...البته از ته دل که راضی نبودن -

نمیشه زوری کسی رو برد...حال گفتیم طرح داوطلبانه   

 

از شدت خجالت بهش نگاه ..و همین باعث میشد...نداشت که از رحمانی خوشم میادخرسند دیگه شک 

:نکنم   

  ..برای اومدن  می ذارم پای موافقتت..جواب ندی ..حرف بزن پاکزاد-
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:داد م و گفتم دیش جدقیق و  لرزون نگاهم رو سر سری به چشمای  

می کنید؟ مجایگزیندیگه رو یه نفر شما .یعنی االن بگم نه-  

:بت مونده بود به طرفم چرخید ی که روی دسته کیفش ثابا دست در کیفش رو بست و    

؟می خوای بگی نه-  

 

خجالت اب شدت که هنوز از  م بود از چی بود خود از کم اوردن زیاد...نمی دونم از راحتی خرسند بود

و هنوز نفس می کشیدم .نشده بودم  

که واقعا چیزی نمی دونه و با حرف زدن می خواستم  رو داده بودم  امیدواری این  شایدم به خودم.

:گمراهش کنم  

نمی خوام بیام ..بله..اگر حق انتخاب داشته باشم -  

:مثل همیشه داره خنده اشو قورت می ده..احساس می کردم ... ابروهاش باال رفت  

؟خوب من االن کی رو جایگزینت کنم-  

 

:سرخ و گلگون بودن که دسته کیفش رو چسبید و گفت ...شرمت شدهنوز گونه هام از ...وا رفتم  

گاهی اعصاب خورد کن ..تیم خوبی هستید.......حضورت مفیده...دارم واقعا می گم ..اگر تونستی بیا -

سریع پیش می برید  و رید ولی کاراو غرغر...هماهنگ و منظمید ..ولی خوبید  .میشید  

اون روزم  ..من بیماراتو راه می ندازم و مثل روزایی که باتاخیر میای..نمیادمشکلی پیش . یای نم اما اگر 

تا وقتی که اینجا ..های خودتونهایش تواناییاین طرحها برای افزهمونطور که قبال گفتم ..می کنم همون کارو

همیشه گیرت نمیاد ..هستی از این فرصتها استفاده کن   

 

و زمان به عقب  بزنم زیر گریه...می خواست از سوتی که داده بودم دلم...زل زده بودبا نگاه خندونش بهم 

.. برگرده که دیگه به رحمانی نگاه نکنم   

 

:شده بود برای خرسند آشکار هیچی در پس ابر نمونده بود و ..اما نمیشد  

ی یا ببین می تونی بیا...تو بکن راکتوام ف...امشب مطبمم چندتا نوبت دارم .....خیل خب من دیگه برم-

...خسته نباشی ...بده  شوبهم خبرهم تا فردا ...نه  
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م کنه تا  وادار مصمم بهم خیره شده بود...اما زهی خیال باطل ...زودتر بره  هرچه  دم کهدعا می کردعا 

بهش رو اما واقعا دیگه روی نگاه کردن ... دکتر  خسته نباشیدهم  که منم بهش نگاه کنم و بگم شما 

   اونم با این ابرو ریزی ..نداشتم

کرده  سرتا پا ذوق و شادیهمعلوم بود که از کشفی که   

که بالخره از  لجباز تر و یه دنده تر از من بود  ولی اون..اول خواستم اونقدر سرمو پایین نگه دارم که بره

ر یک شده بود از اشکایی که منتظ و چشمایی که توشون پر با صورتی سرخ..هجوم سنگینی نگاهش 

بودنکوچیک برای باریدن اشاره   

 توی چشمای خندونش تا طوالنی خیره نسببا مکث و نگاهمو تو چشماش انداختم سرم رو باال دادم و ... 

:گفتم   

خسته نباشیدشما هم -  

:خنده اش رنگ گرفت و گفت  

خیلی...خوبی بود  روز  خیلی ..امروز اتفاقا ..پاکزاد خسته نیستم  ...اصال..نه-  

 

بالخره دیدی مدام بهم می گفت ون و خندونی که نگاه شیطاز اون ...مبهوت خنده و راحتیش شده بودم

؟؟؟..مچتو گرفتم  

:خندون گفت ...از کلینیک  شحین خروجبهم زد و کی چشم عذاب می کشیدم که یهو   

. هنرمند..خداحافظ -  

  و ضربان قلبم رو تا به  بی نهایت رسوند فرو ریخت  باره به یک رو  قلبم..حرکت شیطنت بارش 
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هر چیزی که مورد نیازم بود  رو بر می داشتم و تو چرخ خرید  می ...خیره به قفسه های خوراکی 

...ذاشتم  

رو به یاد می اوردم و مدام برخورد خرسند  زد چشمام روی تک تک قوطی ها و شیشه ها چرخ می   

سوام کرده بودبدجوری ر..خجالت می کشیدم بی سر و ته لعنتی بخاطر این دوست داشتن از خودم   

رتضی وانمود کنم که تا با خودم کنار نمی اومدم نمی تونستم برم خونه و جلوی مداشتم و بشدت بغض 

همه چی رو به راههحالم خوبه و   

 

ن بودن و در زن و شوهر جونی در حال برداشتن  وسایل مورد نظرشون از تو لیست خریدشو...کمی جلوتر 

می کرد و چیزهایی  رو برای هایی با همسرش شوخی  ....هم خنده کنان و سرحالمرد ...این میون

 خندوندنش می گفت 

حاال بعد از این چطور باید به کلینیک می رفتم اونم با اون لبخند و خنده های ....نچشمام رنگ غم گرفت

می اورد شخرسند که بی واهمه از ناراحت شدنم بر لب  

پیام  بهم ...فرستنده  پیام ها خیلی دوست داشتم باز ...شون گرفتم  و گوشیم رودر اوردمهر دونگاه از  

..و  بخواد که خودشو بهم نشون بده بده  

...منصور  بود ...انداختم  که گوشیم زنگ خورد یباالیی نگاه و پایین اوردم و باز به قفسه هایگوشی ر  

:بدون سالم گفت..همیشگیش  اشتم که طبق عادتدم گوشم گذگوشی رو ناچار به   

کجایی ؟-  

:دارمتوی این دنیا که یه برادر بزرگتر از خودم  این حس در من وجود نداشت اصال   

کارتو بگو -  

کی میای خونه ؟-  

باز چی شده؟-  

این وقت  شب کجایی ؟-  

...:حوصله اشو نداشتم   

و قطع کن اگر کاری نداری تماس-  
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:بهش برخورد  

کدوم گوری هستی؟...هیچ معلوم هست ..خیلی وقته که کارت تو کلینیک تموم شده-  

توان سر و کله زدن با منصور رو نداشتم..بعد از ماجرای امروز   

چرخ خرید رو ول کردم ی دسته ..گوشی رو از گوشم جدا کردم و تماس رو قطع کردم  که باز تماس گرفت 

و گوشیم رو خاموش کردم   

مدام بهش می خندید و  به شوخی های همسرش...که زن افتاد ن و شوهر م به همون زیه دفعه نگاه

نگاهمون می کننهمه دارن ..زشته ...می گفت یواشتر   

و دسته چرخ رو چسبیدم و به سمت  انداختم گوشی رو تو کیفم ی کشیدم و با نگاه گرفتن ازشون ، اه

 صندوق رفتم

 

** 

نگاهی ...منصور عصبی دن صدای نیشو چرخوندمش که از باال سرم با  و توی در چوبی انداختم اروم قفل

 به راه پله ها انداختم

از پشت و قدمی به داخل گذاشتم که  درو باز کردم  .پیچید تو راهرو  .. عجوالنه اش صدای پایین اومدن 

:یه نفس شروع کردسر و کله اش پیدا شد و ..سر   

خبره؟خیلی ادم شدی ؟چه ...آره؟.هی ولت می کنم پرو می شی-  

 

هر چی به دهنش ...بیفته به جون نداشته ام ...ست از کجا باید  شروع کنه و با کدوم بهونه اصال نمی دون

عصبی ترم می کرد ...  پر از کینه اش نگاه اون می اورد  و  با   شزبونمی رسید رو بدون تامل و فکر  بر 

:گفتبا شدت و خشم بیشتری  روی دراز شده ی  زون ای آویکلیددسته نگاهی به با  یه دفعه  که...  

هان؟ ...خونه مردمو عوض  می کنی در با اجازه کی قفل  تو اصال -  

فهمیدم ...ایستادن سرجاشون یهویی  از راه رسیدن و خیره به هر دومونسعیده و مادرش چند پله باال تر 

..متوجه عوض کردن قفل در شدن از وقتی که   

که اینطور عصبی از خوندن شکوه کردن و اونقدر دم گوشش گفتن و و اری وع به گله گزشر...پیش منصور 

بود راه نرسیده به سراغم اومده  

دیگه هیچ چیز و هیچ کسی جلودارش نبود  و تا خودشو یه جوری ..زمانی هم که اینطور عصبانی میشد 

نمی کرد آروم و قرار نمی گرفتخالی   
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از ..از اینکه ادم حسابش نکنم ..از اینکه جلوی زن و مادر زنش نادیده اش بگیرم ...از بی محلی متنفر بود

و بیزار بود ....و جیب خودم باشه ر باشم و دستم تاز اینکه خود س  ..اینکه کارامو باهاش در میون نذارم   

 

نصوری که م غرور  تکرارا همه ی این حرفا و جریحه دار کردن..سعیده ام هم  صبح تا شب کارش شده بود

مرد زندگی ..چشمش به جیب این و اون بود و خودش نتونسته بود اونطور که باید و شاید ..تمام عمرش 

مهیا کنهباشه و پولی  برای اداره امور زندگیش   

 

بیشتر جلوی زن و مادر زنش دور بر می داشتم و سرم ..بیشتر داغ می کرد ..هر چی بیشتر وایمیستادم 

 ی بی پایه و اساسش برای خالصی از طعنه ها و کنایه ها..از داد و بیدادهاشمی شدم که خسته اور 

چسبید و محکم  بازوم روسر از پشت  خیلی عصبی و بهم ریخته  گرفتم و خواستم  برم تو کهرو  ازش 

:گفت  

با توام..هوی -  

 

با طرفش چرخیدم و  و رها کردم و به ر کسیه های خریدم  گرفت  و با چهره ای درهم  دشدت در بازوم به 

:گفتمعصبانیت   

درو ل فق م باید..تو خونه  دمیای د و سرتو می ندازی..و مثل چی  هشنمی ون حرمت سرت...تو و زنت  وقتی -

خونه مردم تو نمیشه رفت طوری  که همین..عوض کنم که شاید شعورت بکشه  

 

:با صدای ارومی گفت ... خیره به من...اذر خانم   

نمیشه که ...تنها  اونم ...یه دختر و پسر جون...رت به خاطر خودت می گهدبرا...ترمدخ...گیسو جان -

تو این محل ابرو داریم  ما ...ری که دلتون خواست بکنید هر کا..ور به امون خدا بسپریمتون کهطهمین   

 

:رده قدمی بهم نزدیک شد منصور اخم ک  

خواست نیست که هر کاری که دلت  معنیش این .... جا اگر اذر خانم لطف کرده و اجازه داده که بیایید این-

  ....سرتهباال هنوز بزرگتر ..هار نشو ....می تونی بکنی و کسیم چیزی بهت نگه
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:مرو به منصور گفت تنفربا  شد که  دست به سینهبه من خندونی و خیره سعیده با نگاه   

...خونه تا انباریه...بیشتر شبیه ..م نکردنیلطف ....واال همچین-  

 

:چشم و ابرویی اومد با حرص  سعیده   

خوب پول داشتی می رفتی یه ..جوابمون میشه این همه بی احترامی ...کنیم  که می محبتم...خوبه واال-

اینجا کسی زورت نکرده بود که  بیای ...گیسو جون اجاره می کردی از اینجا جای بهتر   

:شد و گفتبه کمر ور دست صمن..عصبی به هر سه تاشون خیره شدم   

می  در میاری هان؟نکنه به اون چند غاز پولی که ..باشی  یبرون چه معنی می ده تا این وقت شب -

....نذارم  دیگه بریا..کاری نکن ...به خدای احد و واحد ... ؟آره ؟گیسو نازی  

هر ...شد نمیشه مدام باهاشون دهن به دهن...بعد از چند سال شناخت منصور و زنش می دونستم 

..بودن  ای  برای عصبی کردن و البته محدود کردن من تو خونه  دنبال بهونه به دوشون   

 

ونم جبه  مدام در تالش بودن  برادر بزرگ ترم رو هر بار به یه طریقی  غریبهآدم که دو نفر  از اینکه 

:گفتمنا امید از دست منصور نارحت و ..بندازن  

نرم که تو خرجمون بدی ؟-  

:غبغبه انداخت و گفت بادی به  

و بهش ننازی اون چندر غاز ت نباشی  جاونقدر می دم که محتا.. رتبرادر بزرگت...من هنوز هستم...اره من-  

 

:گفت صورتم  توکه اذر خانم با نگاه دقیقی پوزخند زدم   

فردا پس .. دخترمبعد نیست  یکم ابرو داری کنید.... یکم به حرف برادرت گوش بده....به فکر شماهاست-

بیارن که دختره معلوم نیست برای خرجی خونه و زندگیش حرف در  ست که مردم پشت سرتون فردا

 چیکارا که نمی کنه 

 

کلی نقشه ..چرا که تو هر حرف و نیش و کنایه هاش ..به حرفهای این زن نباید اهمیت داد میاد گرفته بود

بود از اون طریق  شده  حلقه به گوششون که می خواست سرم بیاره و چون منصور غالم...زیرسر داشت

.که شده بهم ضربه بزنه  یمی خواست هر جور  
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هر چند این حرفا توهین ...کار دیگه ای بلد نبود  اروم کردن دختری که جز حسات به من  خاطر باونم .

که اگر عقل منصور قد می داد باید می فهمید که مادر زنش  چقدر  محسوب میشد منصور به من و بزرگی 

برچسب هرزه بودن زده بود خواهرش نه به راحت و وقیحا  

 

با پوزخندی کنج لبم جا دادم و ..حالیش نبود رو نمی دید و صد  افسوس که برادرم این چیزا  حیف و  اما

:گفتممنصور  به  رو   یبا نگاهش بهم می فهموند  تو هیچی نیستنگاهی به اذر خانم که   

منو می دی  یخرج..به من می گی  اونوقت...گه ای برای خرجی خودت محتاج یه نفر دی...تو خودت -

که بدبخت تر از این شم ؟آره؟شم محتاج تو ..یام ب..؟  

 

رنگ از صورت منصور رفت و سعیده عصبانی و خشمگین به من خیره شد که توی یه چشم بر هم زدنی 

به در صورتم ....گونه و زیر چشمبا سوزش  لی سریع به حرفم واکنش نشون داد و یه دفعه منصور خی..

پرت شدم و به داخل راهروی کوچیک خونه  چوبی نیمه باز برخورد کرد  

اما حرکت مایع گرم از .. آمادگی این ضربه رو نداشتم ...ه نفهمیدم چه اتفاقی افتاداصال برای یه لحظه 

..ی وحشتناک در جای جای بدنمو آغاز درد به روی لبهام  و سرازیر شدنش  بینیمدرون   

با تمام قدرت بر روی صورتم نواخته شده و منو رو اینطور به  ....دست منصورکه  ه این امر کرد منو متوج

 زمین زده 

ن و باورشون نمیشد اینطور عصبی به کرد می ر خانم با تعجب به منصور نگاه و اذعیده وحشت زده س

 جونم افتاده باشه 

منتظر بود که باز هر لحظه و م ایستاده بود  باال سر مونده رو هواش لرزون ونه ها با دست مثل دیو..منصور

ونم بیفته و صدامو جتا که باز به  جلوی همسر و مادر زنش بشم یش لب باز کنم و باعث حقارت و تحقیر

 ببره 

از عکس العمل وحشیانه  سعیده ترسیدهت فرو رفته بود که چیز برای لحظاتی در سکون و سکوهمه 

له از پله ها به سمتم پایین دوید به خودش اومد و با عج...منصور   

لبهام از شدت خشم  ...رنگ غم و اندوه گرفت شسته منصور   نخیره توی چشمای به خون نگاهم 

  بکنه کردنم از روز زمین کاری برای بلند  خواست کنارم زانو زد و  که سعیده  لرزیدند و حسرت خوردم 

و پس زدم تا بهم دست نزنه محکم دستاشو ..به روی منصور بود  و کینه ام  همونطور که نگاه پر از خشم

 ازم دوری کنه 

از کارم ترسید و سریع عقب کشید  حسابی   
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و  در مقابل چشمای بی حرکت و ر خودم..  در حالی که به شدت سرم درد می کرد و سرگیجه داشتم 

و  خونه کشیدم به داخل ...بودن مونده با وجود خریدایی که پشت در  کردم  و و جور  جمع منصور  یخ زده  

بستم   محکم  ...در رو به روی هر سه نفرشون  

 

... چشم دوخته بودم  و لرز  به در بسته شده با ترسو    نبدنم می لرزید و نفسهام به شماره افتاده بود

سرمو هول کرده ...اتاقش در اومدداخل  مرتضی ازیه دفعه که   سر و صدایی نمی اومد  هیچ 

و حواسش به من نبود  .ی حال تلو تلو خوران  از تو اتاقش در اومده بودرنجور و ب ای  با چهره....چرخوندم

پاک کردم خون زیر بینم رو  رد با پشت دست .  

 

ش له اصدای نا که یک آن  گه اشو روی چهار چوب دردست دی و  گذاشتروی پهلوش به  دست چپش رو 

 کل خونه رو فرا گرفت 

به اطراف می نگاهش .. دویدم از روی زمین بلند شدم و به طرفش  دبا وجود در...و وحشت زده  ترسیده

...چرخید   

 

چشماش ... روی صورتم نشسته  با دیدن من و خون یه لحظه  سرم از شدت درد ذوق ذوق می کرد که 

چشماش ...درد و لرزبا یه دفعه  که ...به سمتم بلند کند  خواست دستشو و   نبا تعجب از هم باز موند

به اسمون رفت  مزمین شد و فریادبر م نقش جلوی چشما در یک چشم بر هم زدن رنگ باختن و   
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*** 

به نوک کفشام .. ده به دیوار سبیچ های  صندلییکی از روی  بر نشسته ...توی راهروی بیمارستان 

رو به تکه های کوچیکی تبدیل می کردم  که ...دستمال مچاله شده توی دستم ه بودم و چشم دوخت

پایین می افتادن از بین دستام به هم  بعضیاش  

 

 بودنایستاده سمت دیگه راهرو در کنار هم رو به روم ..سعیده و منصور ..به شدت کبود شده بود ..صورتم

در ..ار جدا کرد و به سمتم اومد ومنصور تکیه اشو از دی...و نگاهشون به من بود  که با گذشت  دقایقی 

:گفت و ستادفاصله یک قدمی باال سرم ای  

همراه نمی ذارن بمونه...امشب اینجا بستریه....بلند شو بریم-  

:های سالن چشم دوختمتگرفتم و به ان ماز کفشا نگاهم رو   

...پاشو ...؟مگه با تو نیستم -  

که جز  از برادری که داشتم از دست می دادم و برادر دیگه ای..دلم می سوخت از بی رحمی زمونه

به ارومی تر کردم و رو لبهام ..نداشته کردم برای عرضهنر دیگه ای ..ی و داشتن دست بزنفحاش

:همونطور خیره به انتهای سالن گفتم  

برو بذار به درد ..حالم بدتر میشه..می شنوم هم که  صداتو.....حوصله اتو ندارماالن واقعا ...منصور برو -

......زنتم خسته است  و برو به اون برس ..برو ...خودم بمیرم  

:قدمی ازم فاصله گرفت و گفت...که با نگاهی به سعیده و حرکت چشمای اون موند هم خیره ب  

خبری شد بهم زنگ بزناگر  پس-  

 

...چشم دوختم به انتهای سالن  با چشمایی پر از اشک لبهامو بهم فشردم و مسرانه  

بغضمو به .. ؟نمی دیدچرا درد کشیدنش رو .؟.چرا براش بیماری مرتضی مهم نبود ...رف سعیده رفتبه ط

...بلعیدم همراه اب دهنم   
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...درد می کردهمچنان کبود شده بود و  ...دری شدید از صورتم با برخورد دست منصور و ضربه  ینیم  

 دم  و سرم رو  به دیواراز حالت خمیده در ام...ون می رفتنمان خرامان از طرف دیگه ای راهرو بیراهر دو خر

چشم دوختم به رفتنشون تکیه دادم و  پشت سرم   

 

ندیدن این همه بدبختی و درد و همسو شدی با زنی که حتی برای خود منصور هم احترام ....درد داشت 

 قائل نبود 

یکساعت در همون ...زمان به کندی سپری می شد ...نگاه خیسم رو ازشون گرفتم و به رو به روم زل زدم

مرتضی حالش هیچی مشکلی نیست و رد که طر جمعم کخا ی بخش اپرستاریکی از که  وضعیت موندم 

و تاثیری برای مرتضی نداشتبی فایده بود  مچرا که موند...برمو ازم خواست خوبه   

 

تازه دردام داشتن ..همه جام درد می کرد..کوفته وارد خونه شدمو بود که خسته  سه صبح ساعت  

 خودشونو نشون می دادن

زل زدم با حیرت به خودم ...ه بود کبود شد یاسفناک وارد دستشویی که شدم با دیدن صورتی که به طور  

نزدیک کردم  و آهسته روی  کبودی ها  شتام رو به گسر ان ...ی از صورتم به رنگ دیگه ای در اومده بودنیم

....و چشمامو بستم  ...در هم رفت...درد  شدت  صورتم از  که گذاشتم  ها  کبودیاز  اعظمی قسمت   

 

سر مراسم پدرم کلی غیبت داشتم  ..م نرماما نمی تونستم.....ک ممکن نبود ن به کلینیبا این صورت رفت

خونه رو  ی این موندن تو دونستم طاقتاز طرفی هم با وجود سعیده و مادرش که باال سرم بودن می 

ندارمحتی برای کی ساعت   

 

به بعد از زدن ابی ..خوابم نمی اومد..نگران مرتضی بودم......روشن شدن هوا نمونده بود به  زمان زیادی تا

لباسام نشستم  و به مدم و روی نزدیک ترین مبل بدون عوض کردن دستشویی در او تو ازرتم سر و صو

خیره شدم  خونه  تو تاریکی ینقطه نامعلوم  

مبل جدا روی از  رو  مونده بود که بی رمق خودمبیشتر نیک ساعت به طلوع افتاب ..به خودم که اومدم 

 کردم و برای رفتن به کلینیک آماده شدم 
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و پنهونشون کنم ببرم از بین  ی روی صورتم رو کبودی ها  ته بودم کمی از تونس با ارایش  

 باز معلوم...م ه با وجود عینک..همچنان ...عینکم رو روی چشمام زدم و دستامو پایین اوردم...مقابل اینه 

 حسابی..ش شه لب و گونه ای که سبزی و زردی کبودیوگخونمردگی ..بود یه بالیی سر صورتم اومده 

هر کسی رو متوجه این موضوع می کرد که یه چیزی تو صورتم خورده ...نمایان بود  

که بالخره کیفم رو برداشتم و از خونه بیرون زدم..بین رفتن و نرفتن مردد مونده بودم    

 

 

 

*** 

 

ت یکراس..پیاده شدم که از اتوبوس ...کاله کاپشنم رو روی سرم کشیده بودم تا کبودی ها جلب توجه نکنه

...شدم ی قدیمی خودم وارد پس کوچه ها   

 سمت کلینیکپاهام کششی برای رفتن به ....ون خیلی دوست داشتم شاین کوچه ها رو به خاطر خلوتی

..نداشتن  

در بزرگ یه در حال رد شدن از جلوی که  ...مبوددر جدال همچنان با خودم ...خودمم نمی خواستم برم 

و روی شیشه به کار رفته توش دیدمصویر منعکس شده خودم رسبز رنگ ت  

با دقت به خودم خیره شدم  ه تو جیب کاپشنم فرو برده بودم  سرجام ایستادم  و با دستایی ک  

 

همون مهری برام ..مشغول به کار شم و بی تفاوت  با چه رویی می خواستم کلینیک برم ..با این صورت

اقی برام افتادهتا ظهر نشده همه رو خبر دار که یه اتفکافی بود   

با و  کشیدم  دستامو از جیبام بیرون..به در نزدیکتر شدم .. نامطمئن و پر از افسوس و حسرت  یهایبا قدم

از روی چشمام برداشتنمرو  معینک هر دوشون   

هول کرده و مضطرب    دفعه با شنیدن صدای خرسند کی به جای جای کبودی کشیدم کهرو انگشتام 

م زدم و برگشتمچشماروی به  رو عینک   
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چهره اش در زیر نور ...گوشیش رو دم گوشش نگه داشته بود و حرف می زد ل اشاد و سرح چهره ای با 

همه که متوجه من شد  اما عقب رفتم به قدمی تو سایه  ...خیلی روشن تر دیده میشد ...افتاب 

:حواسش پی حرفاش بود  

...باشهکه گفتم ...چرا انقدر تکرار می کنی ...باشه -  

...  

...قول ..حاال یه روز قرار می ذاریم دیگه-  

:خندید  

دیگه ؟..چشم اونم  برات انجام می دم -  

 

:بازم خندید و در انتها گفت  

 

..کم کم داری می ری رو اعصابم..کاری نداری -  

 

...کاری نداری ..باشه قول که تو این روزا حتما بهت سر می زنم -  

.... 

قربانت-  

 

روی بر با همون لبخند نشسته  با لبهایی نیمه باز نگاهش می کردم که...رو قطع کرد  شخندون تماس

با دقیق شدن توی صورتم یه دفعه چشماش  پایین اورد و خواست چیزی بگه که   ش رو لبهاش گوشی

شدن  گتن  

اب دهنمو قورت ..فاصله امون برای تشخیص کبودی ها زیاد نبود برا ی همین نگاهش رنگ تعجب گرفت 

دادم  بهش سالم   و به پایین دوختمرو  نگاهم ... کامال مشخص بود چه بالیی سرم اومده ..دادم  

:احت گفتربگه که با دو سه بار پلک زدن خیلی ناچی مونده بود باید   

سالم-  

:باالتر کشیدم و بین انگشتام فشردمش که ازم پرسیدکوله دستم رو روی بند   

؟ داری میای کلینیک -  
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درست نبود..با این وضعیت رفتن به کلینیک ...می گرفتم برم پیش مرتضی  پیش داشتم تصمیم یتا دقایق  

حتی نمی خواستم به این فکر کنم ...چی درسته  و چی غلط..این روزا اصال نمی تونستم تشخیص بدم 

...که کلی غیبت دارم  

مستقیم تو  منمی تونست...فاصله امون خیلی کم بود ..نگاهش از جاهای کبوی صورتم کنده نمیشد 

:چشماش خیره بشم  که با نگاهی رو به پایین گفتم  

من نمی تونم برای روزی که تعیین کردید بیام ...کنید من ر اگر میشه یه نفر دیگه رو جایگزین دکت-  

سرمو به اهستگی بلند  ...جوابی که نشنیدم...خیره بود صورتم  روی های  به کبودی و خون مردگیهنوز 

 کردم

 

می مقابلش  درم خود که با دیدن ناراحتی و خجالتی که از وضعیتگرفته و عصبی به نظر می رسید 

:گفترتم گرفت و نگاهش رو از صو...کشیدم   

...باشه -  

 

تم تمام فکر و قبال هم از این چیزا روی صورتم دیده بود و می دونس...هر دو مقابل هم ایستاده بودیم 

:و گفتم مپیش قدم شد که زودتر از اون برای رفتنشده کشیده ر ذهنش به سمت منصو  

... با اجازه اتون...خیلی ممنون -  

روی پاشنه پاش به سمت  از کنارش رد شدم و در جهت مخالف مسیر دانشکده خواستم راه بیفتم که 

:ازم پرسیدچرخید  و   

برادرت خوبه؟-  

برگردوندم بود سرم رو به سمتش ثابت مونده  ی بند کیفوگنگ و متعجب ایستادم و با دستی که ر

نبودری خب ش قبل از دیدن منرژی توی نگاهاز اون شادی و ان دیگه ...  

برم بهشت زهرا و با گریه  ممی خواست و دلم بشدت گرفته بود...خوب نبود ممن حال ...مرتضی خوب نبود 

حس عجیبی رو بهم تزریق کرده بود   ....هنگا طرز  این سوال و این حاال  وکردن خودمو اروم کنم   

به  شازبا نگاه گرفتن سرمو به اهستگی باال و پایین کردم و پس ...نمی چرخید که حرفی بزنم زبونم 

دادم راهم ادامه   
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*** 

:بالشتو پشتش گذاشتم و ازش پرسیدم  

خوبه ؟-  

...بی حال سرشو تکون داد  

:و صاف ایستادم.. نگران دستمو از روی بالشت برداشتم  

من برم برات یه چیزی درست کنمتا ..یکم استراحت کن-  

 

....اومدمخت و از تو اتاق در نگاهشو به سمت دیگه ای دو...ورتمهایی روی ص به کبودی رهغمگین خی  

  فردا ببینه  بهم پیام داده بود .. نداده بودم ش رو و چون جواب تماس گرفته بودبار باهام ین راحله چند

 باهاشون می رم یا نه 

 

با اینکه می دونست  هم  منصور ...فرصت پاسخ گویی نداشتم که  کارای مرتضی بودم اونقدر درگیر اما

دشو به اون راه زده بود و حتی یکبارم باهام تماس نگرفته بود و به چه روزی ترخیص میشه خومرتضی 

.از بیماری کلیه داره رنج می برهمرتضی خودشم نیورده بود که مبارک روی   

غذا  آماده کردن  در حین گوشی رو برداشتم و ...تماس گرفتم باهام  بازراحله که ....ه رفتمتوی اشپزخون

داد ش رو جواب...  

 

:بهم توپید و گفت فرصتی هیچ  دادن بدون  ود که اونقدر از دستم عصبانی ب  

چرا جواب نمی دی ....هزار بار مردم و زنده شدم ..خبری ازت نیست؟..هیچ معلوم هست  کجایی گیسو-

چی میشه مگه ؟...آدم شو دیگه یکم  خو...ای کرمتو شکر ..؟کجایی ؟مردم از نگرانی دختر   

:چوبی رو روی کابینت  گذاشتمی تخته   

خوبی تو؟....چه خبرا ....مبود درگیر-  

:از دستم وار رفت و دلخور گفت  

...مثل همیشه...خبری که نیست.....نمیری تو -  
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کردم  که ازم  اخرد کردن پیازچاقو رو برداشتم و شروع به ..گوشی رو بین شونه و گوشم نگه داشتم 

:پرسید  

یام پیشت ؟یه سر ب خونه ای -  

االن؟..-  

ناوهوم اال-  

؟شب این وقت-  

حاال اگر حوصله امو داری درو باز کن....ه انگار ساعت چندکه بابا همچین میگه این وقت شب -  

:سریع به ساعت نگاهی انداختم و ازش پرسیدم  

؟پشت دری -  

زنده ای ..اومدم ببینم سالمی ...نگرانت شدم ...جواب ندادی چند بار باهات تماس گرفتم ...تو ماشینم -

اگر مزاحم نیستم درو باز کن....اش اتفاقات بد می افتهواال این روزا همه   

ایفن رفتم و دکمه رو زدم  گذاشتم و با شستن دستام به سمت روی تحته  رو  چاقو   

داخل بیاد   و منتظرش شدم  باز کردمبراش صله در چوبی رو بالفادر حال خشک کردن دستام   

 

 

ها  تو اومد نگاهی به راه پلهبا  احتیاط تو اورد و از الی در اهنی با  قایمکی  چند ثانیه بعد سرشو  

...بست و اهسته به سمت اومدپشت سرش درو بی سر و صدا  و محتاط  یواشکی ...خنده ام گرفت ..  

که اروم اروم صورتش از اون حالت شاد و پر از خنده جدا شد و با  خندون در حال نزدیک شدن بهم بود 

:گفتو زل زد بهم  نرسیده تعجب و نگرانی  

کی این بال رو سرت اورده؟.. ؟چی شده گیسو...خدا مرگم بده -  

 

:دش جوابشو گرفت و با نگاهی به طبقه باال گفتویه دفعه خلب به سخن باز نکرده بودم که   

...خدا بگم چیکارش کنه.؟.برا همین نیومدی کلینیک.؟.چیکار کرده با تو ...الهی دستش بشکنه-  
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که زودی دستشو چسبیدم و تو کشیدمش و با ..ردزد و منصور رو نفرین می کحرف می پشت سر هم 

:بستن در اروم بهش گفتم  

؟می خوای همه رو خبر دار کنی ..اروم تر -  

مگه غیر خودت ..نه؟به جهنم که همه بفهمن..نمی بینی چه بالیی سرت اورده؟؟ !!..چی چی رو اروم تر -

الهی دستش ..اِه اِه...ی می کنه که به فکر ابروتی کس دیگه ای توی این خونه زندگ ...اون نامرداو 

...نمونده  تیه جای سالم تو صورت...ا نگاش کنتو رو خد. ..بکشنه   

:هر دو دستش رو دو طرف صورتم گذاشت  و با حرص گفت..کفری از دستم   

؟؟نه ؟؟...سرویست کنه ...دی همین طوری اوایستتوام -  

:لبخندی زدم و گفتم  

تازه خوب شده-  

؟؟!!اون نامرد  رو زنشم اینطوری دست بلند می کنه...خدا لعنتش کنه..؟.شده کجاش خوب  خوب شده؟-  

:اروم روی لبهاش گذاشتم و با صدای ارومی گفتم رو  دستم  

مرتضی تازه خوابیده..یواشتر -  

سمت  نیمی از صورتم بههای عصبانی از دستم با حرص لبهاش رو روی هم گذاشت و با اندوه به کبودی 

 یکی از مبلها رفت

 

با دیدن دور تا  مبل یکی از ی با پرت کردن کیفش روو  لحظه ای سرجاش ایستاد...با لبخند نگاهش کردم 

:چشماشو بستم  و سری تکون داد و گفت..دور خونه   

چرا اینطوریه؟؟..اینجا کجاست که شما اومدید-  

:پام ناله کنه و غر بزنه  االن محتاج کسی بودم که ارومم کنه نه اینکه پا به  

غر می زنی داری انقدر خوبه هنوز مادر شوهر نشدی  و ...واوو-  

:غمگین   و حرصیش می کرد ....سیاه خونهکثیف و ر و دیوار نگاه کردن به د  

...حیف اون خونه درندشت نبود -  

:با دیدن چهره پکر  و گرفته ام زبون به دهن گرفت و غمگین تر از من گفت  

بودم که هر جوری شده فردا با خودم ببرمت طرح منو باش اومده-  
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:براش بریزم یچایفنجون تو اشپرخونه رفتم تا یه   

قبول کرد که نیام ..خرسند حرف زدم  با دکتر -  

 

:چشمام  چنان گشاد شد که خودم خنده ام گرفت  

وافعا؟-  

:سرمو تکون دادم و قوری رو برداشتم و چای رو توی فنجون ریختم  

؟باهاش حرف زدی  ؟اصال کی ..من ندیدم  که اومده  دانشکدهکی -  

اومدم دیگه -  

ایش رو خیره تو صورتم فنجون چ..سمتش گرفتم به نی رو خم شده یزخونه در اومدم و ساز تو آشپ

:برداشت و گفت  

 غم و  که تو اوج از اون جماعتی هستن ..باید حتما برم ...مونه ا مراسم سال یکی از اقوام نزدیکدفر-

یه چهلم نرفتم کل فامیل رو پر کردن که دختر فالنی ..کی نیومد حتی امار می گیرن که کی اومداران

چلش میشد یه توک پا بیاد مراسم..  

خرسند نمی ذاره زودتر برم.. دیگه  توام که فردا نیای هیچی  

 

:یهو خیره بهم با نوشیدن قلپی از چایش گفتم  

؟ی واقعا قبول کرد که نیا-  

نیا ...گفت باشه...اره بابا-  

:پوفی کرد و به عقب تکیه داد و گفت  

ون وضعیتههماین جور وقتها النازو می نداختم جلو که اون بنده خدا هم هنوز تو -  

:کنارش گرفته نشستم و گفتم  

به اونم نتونستم سر بزنم -  

:اهی کشید و به فنجونش خیره شد که ازش پرسیدم  

؟ جایگزین من نکردهمگه کس دیگه ای رو -  
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:به لبهاش نزدیک کرد  فنجونو ی لبه..  

عدی و رحمانی برای فردا اتفاقا امروز که داشتم با مو..من تا همین االنم نمی دونستم نمی خوای بیای -

فردا میای که و مطمئن بودن ..تو چرا نیستی ...می گفتن .... حرف می زدم   

ن شدن که ئاره اسم ما چهار نفرو برای مطمدوبمروز آخه ا....جایگزین نکرده مطمئنم خرسندم کسی رو 

گفتولی اسمتو ....انگار نه انگار ...توام که نبودی ...می ریم تکرار کرد   

 

:طرفش نشستم  هو راحت رو مبل بکشیدم نفسی بیرون دادم و پای چپم رو باال   

؟چرا اسم منو باز برده...من که بهش گفته بودم نمیام-  

 سر بهن طوریشم موعدی و رحمانی می خوان همی..عمرا قبول کنه..اشی توام که نب...چه می دونم-

داغ می کنن...هوای منو داشته باشید که برم متازه بیام و بهشون بگ..تنش نباشه  

:بلند شدم تا برم براش میوه بیارم که گفت  

.....می خوام برم ... یا چیزی نیار-  

؟؟چی میشه ...نرو مراسم حاال -  

 

اعصاب ...لینیکی میگه همه اش ک..یعنی باید برم...لتیماتوم دادهوا پدر جانمم ...ن کهفقط اونا نیست-

باید بیای...برامون نذاشتی   

 

:گفتخونه و بر ایستادم که با نگاهی مجدد به دور ن پشت اپ  

مرتضی ..از وقتی که تو اومدم داره نفسم بند میاد..؟؟.گیسو چطوری تو این خونه نفس می کشی-

؟؟!!اره اینجاچطوری دوم می  

:دستامو لبه اپن گذاشتم   

باشه فردا میام-  

:چشم دوخت بهم   با چشما ی باز و پر امید  

؟جدی می گی-  

؟؟بگم نه بهت  می تونم ...یه بار بهم رو انداختی تو زندگیت-  
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نه که نمی تونی -  

:روییش خنده ام گرفت از پ  

؟؟؟!!با این صورت  ...یگفقط چی می خوای به بچه ها ب-  

خونه دیوونه ام می کنهی این موندن تو ..دلم تنگ شده مخودم..میام...قرار نیست چیزی بهشون بگم-  

رتضی رو چیکار می کنی ؟م-  

 

:خسته دستی به روی صورتم کشیدم  

تا غروب خودمو ...فردا باید استراحت کنه...حال نداره راه بره..اون بنده خدا که از درس و مدرسه افتاده-

 بهش می رسونم

کی میای کلینیک؟-  

...میام ...از بین برن کبودیا یکم این -  

؟غیبتاتو چطوری می خوای توجیه کنی -  

غیبتا رو هم یه طوری توجیه می کنم دیگه...حاال بیام کار تو رو راه بندازم ...نمی دونم-  

 

:اومدسمتم خوشحال از روی مبل بلند شد و به   

 مدیون من باشی که به زور...ذهنته به خاطر مسائلی که تو الزم نیست...بگو ....ر نمی تونی بیایاگ-

 بیای 

ی جزئی  که می الاقل با همین  کارها. و پدرشو رو حاال حاال ها نمی تونستم جبران کنم محبت خودش

..نمخودم رو قانع کتونستم    

:ببینه کبود  با این صورت دوست نداشتم رحمانی من رو هرچند اصال   

از خونه نشینی خیلی بهتره ...کلینیک و کار رو دندونا ارومم می کنه...به زور نمیام...نه -  

پس فردا زودتر میام دنبالت-  

فردا صبح منتظرتم...باشه-  
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:رو بوسید و گفتام  خوشحال قدمی بهم نزدیک شد و گونه  

اول  یه ...نهومی پوشدارم که این کبودی ها رو راحت  کرم معرکه یه ..زودتر میام میه نیم ساعتاصال -

خالقینلمی ریم پیش احسن ا م م بعدیمی د حالی به صورتت  

:بهش خندیدم که لبخندش رنگ غم گرفت و گفت  

...اما امیدوارم  منصور یه روز تقاص همه ی این بدیاشو پس بده..این حرفم ناراحت بشیشاید از -  

 

ار دیگه بوسه ای به ناراحت بودیم که یه بدو هر ...چشم دوختم...نگاه دلسوزانه اش  لب به دندون به 

خداحافظی کرد ماز...گونه ام زد و با عجله برای زودتر رسیدن به خونه   

 

 

 

*** 

.... ماون طرف خیابون دیدرو مانی موعدی و رح......ممرا راحله  که از ماشین پیاده شده  

لحن های ....با یه شماره دیگه تو این مدت باز بهم پیام داده بود ...شماره ناشناس ...رفتم توی فکرفرو ..

:...به رحمانی نمی خورد ...خودمونی و گاهی تمسخرهاش   

؟...هنوز بهش فکر می کنی-  

معلوم بود که تو تنهایی هام ..انداختم بهش چرخیدم و نگاه کوتاهی ..سوال یهویی راحله   ازب جمتع

:اما گفتم... به عالقه ای که هنوز چیزی ازش کمرنگ نشده بود..به دوست داشتنش..فکر می کردمبهش   

...نه-  

پس چرا اونطوری نگاهش می کنی ؟-  

حضورش اذیتم می کنه... رحمانی نمی اومد   کاش امروز -  

:پوزخند زد   

بهش فکر می کنی دیگهداری خوب عقل کل پس -  
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:نگاهش کردم...ناراحت..   

ولی عجب هنری ...اون لکه خیلی کم  دیده میشه..ی رفقط عینک بردا..دیده نمیشه...ان نباش نگر-

...خوردنی ..خوشگل ...با نمک..عروسااین تازه  ی عین شد..نه انگار نصف صورتت کبوده انگار  اصال..ادارم  

: به خندیدنکرده بود  شروع و فت هی می گبرای خودش   

 نقدر به خودش ظلم می کنه اآخه ادم ..؟؟.می کنی تو که انقدر با ارایش خوشگل میشی چرا ارایش ن-

؟؟!!دختر  

اونی که قراره از من ...چه برسه به ارایش  ..دیگه حس و حال نفس کشیدنم برام نمونده...ول کن بابا-

نه با یه من ارایش یاد خوشش بیاد باید بدون ارایش خوشش ب  

میشه ..سرخاب،سفیداب می ماله ه خودش بکه ننه قمری  دوره زمونه ای شده که دیگه حاال هر ...تازه

...مرلین مونرو  

...آخر شب که دیگه ارایشی در کار نیست...باید عاقل باشهطرف   

 

اشون توی مرکز تهر دو..رومو برگردوندم ..همونطور خندون به خندیدنش ادامه داد و دزدگیر ماشینشو زد 

...  پشت سر ماشین رحمانی یه ماشین مدل باال  که...راحله ماشینشو دور زد و کنارم اومد  ...رفتن 

:گفت سر داد و بلند باال  و یه سوتبه موهای زیر مقنعه  کشید دستی ..راحله...متوقف شد   

ماشین رو داشته باش-  

:ماشین که خامو ش شد با پیاده شدن خرسند هر دومون با تعجب بهش خیره شدیم و راحله گفت   

ندیده بودم با ماشین دانشکده تا حاال ...شته و ما بی خبر بودیم مثل اینکه ماشین دا شازده پسر ماهم-

...چه ماشین قشنگیم داره..بیاد  

از اومدنم پشیمون شدم که راحله بازوم رو .و برخورد اون روز هر دومون ..با نگاهی به ماشین مدل باالش 

:و گفت د نبال خودش کشونچسبید و به د  

اول صبحی راحت تر میشه باهاش کنار ...باهاش حرف بزنمبرم  نرفته  تازود باش ....دختر دست بجنبون -

 اومد 

ول کردم  رو  سرخوشانه دستم..له از پشت سر حتو رفت و ما هم به دنبالش  که را..متوجه ما نشده بود 

:گفت و خودشو بهش رسوند و هول هولکی  تند یو با قدمهای  

سالم دکتر -  
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:خندونش گفت صورت و  خرسند  لبخند زنان با نگاهی به راحله  

تازه اومدید؟.... سالمعلیک -  

:کردن خرسند به کار گرفته بودراحله تمام تبحر و تخصصش رو برای رام   

...بله--  

:موهاش کشید و گفت روی  دستی بهخرسند   

هنوز چک نشده ؟ .... پس وسایلی که فرستادن-  

انجام داده باشن به نحو احسن یر رودکتر رحمانی و موعدی این وظیفه خطالبته شاید  ...نه-  

تو جیب شلوارش رو  ششو کناز رد و دستکتی خندون لبه  ...خرسند که معلوم بود امروز حسابی سرحاله

:فرو برد  و با خنده گفت  

لطفا  یکم عجله کنید و بهشون ملحق بشید  ..نموندید جاپس شما هم تا از این وظیفه خطیر -  

:گفت عاجزانه خیره به نیم رخ خرسند و راحله دستی به لبه ی مقنعه اش کشید   

باید برم  که کاری پیش اومده...اگر اجازه بفرمایید من ظهر به بعد برم ...دکتر-  

 

 

:گفتو ع به تایپ کردن کرد  شرو که براش اومده بود گوشیش رو در اورد و با دیدن پیامی خرسند   

...تعدادمون کمه..شما هم بری که دیگه هیچی ..کارمون تموم بشه امروز باید ...اصال حرفشو نزنید -  

 

:راحله هر جور که شده بود می خواست بره  

کمکی اوردم ینیرویه وبا خودم حواسم به همه چی بوده .....دکتر نباشید  این موضوع  نگراننه -  

داد و به راحله  خرسند نگاهش رو سوالی از گوشیش گرفت   

 خرسند ... ُسر دادبه سمت من  رو  نگاهش خیلی امیدوار بود که بتونه موافقتشو بگیره که اهسته  راحله

 که ..به من رسوند  رو  نگاهش سرشو به عقب برگردوند و.. راحله ب نگاه یتعق با  با ابروهای باال رفته 

:گفتبا ذوق راحله   

دکتر ؟ دیگه  حله -  
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کردم و بهش سالم عینک رو از روی چشمام برداشتم  بلند کردم و  امو دست..معذب ..خرسند  خیرهبا نگاه   

:کرد و جوابم رو داد و از راحله پرسید اروم باال و پایین ش رو سراز حضورم خیلی تعجب کرده بود که   

؟؟!!کجا می رید می خواید اونوقت خودتون  ...نیرو کمی میارید -  

...ئی ها اخزر های  اشت یکی از بزرگ خانداندن مراسم بزرگبا اجازه اتو-  

 

در ...خرسند که کال با بچه ها راحت بود  ...بهم امیدوارانه چشم دوخت .. ی کش اومدهراحله با لبخند

:جوابش گفت  

؟؟ ...همه چیز بهم می ریزه؟...نرید بزرگ داشت  مراسماین ...اگهمثال -  

:راحله لبهاشو خندون بهم فشرد   

ولی  ...االبته تا ظهر هستم...دکتر  درخواستا زیاد بوده...برم من حتما خیلی سفارش شده که ...بله-

....دیگهفرمایید و اجازه بدید بمرحمت اگر ..بعدش   

:با خنده و لبخند گفت اشاره اشو باال اورد و عاجزانه  تشگانیهو   

برای همین  ..می بندن فرو چشم از این جهان ..اقوام ما هم معموال دیر به دیر ... هیه بار بخدا همین-

صال خیالتون تخت ا..مطمئن باشید دفعه بعدی انشاهلل چند ساله دیگه میشه   

خنده ای که مثال  با حفظ ظاهر و لبخند و..خرسند که از شیطنت و شوخی راحله تو تعجب مونده بود 

:گفتظاهر نمی کرد   

هر وقت دوست داشتید تشریف ببرید...ست شماست اجازه ما هم د-  

 

:راحله از خوشحالی نمی دونست باید چیکار کنه و از شادی رو پاهاش بند نبود  

پس با اجازه اتون  من زودتر برم تا از وظایف خطیرم جا نموندم..یک دنیا سپاس دکتر-  

 

:گفت بهشرو  ...راحله  می رفت خرسند با تکون سر و نشون دادن مسیری که باید  

تا جا نموندید ..بفرمایید-  

که خرسند   ازش رو گرفت و به سمت ساختمون راه افتاد ....همونطور که سعی می کرد نخنده راحله 

:زد و گفت به طرفم  نیم چرخ کوتاهی  

می بینمتنتا سال بعد همین موقع ها ..گفتم...همچین اون روز گفتی نمی تونم بیام که-  



 

 
 

 
 

23 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

 

:جددش تپش قلب گرفته بودم اما با خودداری گفتم دن مبا اینکه با دی... خنده اش گرفته بود  

بگم نه  نتونستم بهشون... ..اشون بیامازم خواستن امروز ج... خانم دکتر -  

نگاهم رو  ..بود  ک هنوز بین دستامعین  ....ن داد و کامال تو صورتم خیره شدسری تکو..ابروهاش باال رفت 

:ماطر طرز نگاهش به پایین دوختم و گفتخبه   

البته اگر از نظر شما ایرادی نداشته باشه-  

 

:لبخندی به روی لبهاش نشست  

...خیلیم خوبه...نه چه ایرادی -  

با اینکه بابت اون روز همچنان ازش خجالت می کشیدم اما اون با بی اهمیت جلوه دادن اون موضوع کامال 

:گفتلبخند به لب د و نفسی بیرون دا آهسته ...منو راحت کرده بود که کمتر بهش فکر کنم  

اینام می ترسم زیادی وظایف خطیر انجام بدن  و خودشونو به کشتن بدن ...هوا سرده...بریم-  

عینک رو توی کیفم دسته های عینک رو خوابوندم و ...دراه افتا چرخید و به  نگاهش رو ازم گرفت و

 گذاشتم و به دنبالش  در فاصله چند قدمی به راه افتادم 

 

رحمانی و ..به ما اختصاص داده شده بود .... تجهیزات تمام به همراه  تبا چهار تا یونی نسبتا بزرگ تاقیه ا

راحله هم در حال چک کردن تمام وسایل بود که به همراه..موعدی همه چیز رو داشتن مهیا می کردن  

دکتر خرسند وارد اتاق شدیم   

با دادن  د لبخند به لب رو به همه اشونخرسنسرشون رو بلند کردم که رودمون وهر سه نفرشون با  

:گفتن سالمی   

 

فس فس فس ...ای بابا..دیگه دیدست بجنبون.... لی تنبلیدخی-  

 

:به صورتم رو به خرسند گفت یرحمانی با نگاه سریع و دقیق  

..ر همه چی اماده است دکت-  
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:خرسند  با نگاهی به همه چی گفت  

..دیگهب شروع کنید خو..؟.ید بهتون بگمالبد افرین می خوای-  

 

نن که خرسند رو به رحمانی ره نشسروی یونیت های نزدیک به پنج و  رفتن خندون  رحمانی و موعدی

:گفت  

راه  دلم ..امروز قراره ...بشین همنبه نزدیک که یونیت  یکی وی اینشما ر...دکتر جان اگه مشکلی نیست-

و زیارت کنم ماه مبارکت هی روی و دوست دارم پیش من بشینی.. ...شهببه راه برات تنگ   

:گفتاز روی صندلی خندون حین بلند شدن  هم رحمانی   و  نراحله و موعدی به حرف خرسند خندید   

...فقط زورتون به من می رسه؟ دکتر  چرا شما منو همیشه مظلوم گیر میاری-  

:تحالی که مثال غر غر می کرد که بچه ها اول صبحی بیشتر بخندن  گف و بعد در  

کافیه فقط گردش چشم ...روی ماه مبارکو همه جا میشه دید ..؟.اینجا و اونجا چه فرقی می کنه آخه -

 داشت 

:خرسند خندون در حال در اوردن کتش گفت  

م حوصله گردش  دور تا دور اتاق..نام امروز فقط یه جهتو می بینمچش...برای مظلومیتت بمیرم من-

پس بدون غر غر بیا اینجا بشین  و کارتو انجام بده ..رو ببینشون می خواد تو دل مفقط.....ندارن  

خرسند بهش  روی یونیتی که غل و غش شروع به خندیدن کردن و رحمانی رفت  هر سه نفرشون بی

 گفته بود نشست 

 

نکه بچه ها بفهمن یروی میز بدون ا شگیر می شدن که خرسند با گذاشتن کیفتن جابچه ها کم کم داش

..شینم نب می خواست روش بنشینه  که در ابتدا رحمانی یازم خواست روی یونیت چیکی با اشاره کو  

و اینطور پنجره میشد  رو به  صورتم..موقع نشستن  بود کههم به گونه ای نحوه قرار گیری اون یونیت 

قرار ..خیالم راحت بود که زیر ذربین نگاههای موعدی و رحمانی که دلم نمی خواست منو اینطور ببینه

قرار بگیرم  ...نیست  

 

:تکون دادم و به سمت یونیت رفتم که رحمانی گفت براش  سری با نگاهی قدرشناسانه   

تموم دیگه دکتر؟ امروز-  
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:گفتدستی به پشت سر و گردنش کشید و  خرسند  

...امروز تمومه ..بله..س فس نکنید  اگر شل نباشید  و ف-  

وقتی که ....از اتاق بیرون رفتم..لباسم  ی عوض کردنو برا...کیفم رو یونیت گذاشتم و روپوشم رو برداشتم

.بود  ایستاده  دست خرسند کراحله کم...بچه ها دست به کار شده بودن...برگشتم  

به سمت یونیت خودم رفتم و یه  وسرمو پایین تر گرفتم  ....رحمانی  دوباره نیم نگاهی به من انداخت 

 جفت دستکش از تو جعبه بیرون کشیدم

احله باال سر ر..ا به سمت راحله و خرسند رفتمکشخالی بود که حین دست کردن دست نیتم هنوز یو

ه لشوخی از راح خرسند نگاهی به من انداخت  که برای ..بهشون نزدیک شدمخرسند ایستاده بود 

:پرسید  

... ه؟؟لزامیاانقدر  توش که وجود شما  ...هاین چطور بزرگ خاندانی-  

 

:نا بود گفتوبا نگاهی به خرسند که دقتش رو دند...راحله لبخند به لب   

چنان خواسته ناخواسته ....دکتر دشیاب اخزرائیمثل خاندان ..بزرگ خاندان  یه  ...بزرگ ی وقتی نوه-

تو وصفش عاجز می مونه ...که ادم نمی تونه توصیفش کنه دمتی پیدا می کنیظع  

:خرسند خندون بهش خیره شد و ازش پرسید  

؟نوه بزرگه ای-  

:ال و پایین کرد و گفتبا یجانسوز هآبا  راحله سرشو   

وظایف خطیر ما تمومی نداره....دکتر   دمی بیندی-  

:ای پیرزن   خیره شد و گفتاز دست راحله خندون دوباره به دندونخرسندم ..به همراه راحله اروم خندیدم  

ندارم  یچنین حس عظمت...پس چرا من که نوه بزرگم -  

؟؟!!وای دکتر شمام نوه بزرگه اید-  

 

 

برای وارد شدن به  با نگاهی به خرسند لبخند به لب رحمانی ..باال و پایین کرد  خرسند خندون سرشو

:فتگفتگوشون گ  

عظمت شما که ستودنیه دکتر -  
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..نگفت  چیزی و  نگاه کوتاهی بهش انداخت لبخند زنان  خرسند  

 طرفای ظهر بود که راحله...مدیکرد و هر پنج نفرمون مشغول شپیدا  و ترتیب  نظم..کم کم اوردن بیمارا

..نیت داشتیمودیگه یه ی...ونمعظم رفتن کرد  و هر کدوم  

نسبتا جون و خوش پوش  یخانم...همونطور که مشغول بودیم....و رسیدن به وقت ناهار ...با رفتن راحله

داخل اتاق اومد و رو به موعدی ..شت دا بد و تندی  خیلی   اخالقالبته که مسئول اسایشگاه بود و 

:گفت  

؟؟؟...دکتر یه لحظه تشریف میارید -  

ر کردزدیک تگاهی به موعدی  خودشو به یونیت نبا نیم ن..خرسند که دقتش رو ترمیم دندونا بود   

:ست و ازش پرسیداف نشموعدی متعجب ص  

من؟ -  

دکتر  شما   بله-  

 

:جاش بلند شد  و به سمت در رفت که زن  گفتو از  چرخید بین ما سه نفر  نگاه موعدی   

فقط شما بگید کارتون کی تموم میشه..اماده کنن  مجاور  ون رو تو اتاقدم ناهارتا سپرهبه  بچه -  

:موعدی با تعجب به خرسند خیره شد  که زن رو بهش گفت  

دندوناشون بندازید  نیست بیایید یه نگاهی به یاگه زحمت..هستن هم  البته دو نفر دیگه..دکتر خرسند -

ببینید االن بیان یا بعد از ناهار ...  

.کرد دی که خنده اش گرفته بود  نگاه به موع خرسند با چشمای باز  

کرد بلند نخنده   ی سرشو با خنده پایین انداخت  و سعیرحمان.  

د  ه خرسنبه دنبالش راه افتاد کمسئول بد عنق اسایشگاه خوشحال از سر به سر گذاشتن  که موعدی

:ایین داد و گفتپ شبا دو انگشتدر اوج ناباوری ماسکشو   

؟؟این پسره کجا رفت -  

با  نادیده گرفته بشه و کسی نشناستش وری خرسند که باورش نمیشد اینط...نوز می خندیدرحمانی ه

:گفتناباوری    

؟؟؟ یهو انقدر جو گیر شد ه چرا این پسر-  
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:عدی رو صدا زدیه دفعه صداشو خندون تو گلو انداخت و مو  

؟؟!!دکتر موعدی -  

 

:ید از روی صندلیش بلند شد و به سمت در رفت و گفتجوابی که نشن  

دکتر خرسنده..نه مثل اینکه باورش شده-  

 

:رحمانی از شدت خنده دستشو روی پهلوش گذاشته بود که خرسند گفت  

؟!!رفتو این پسره چرا باورش شد ...خرسند باشمدکتر من نمیاد  مگه به-  

و دستمو روی چشمام گذاشته بودم و می خندیدم که یه بار دیگه موعدی رو در ..منم خنده ام گرفته بود  

:حالی که خنده اش گرفته بود صدا زد  

دکتر خرسند کارتون داره...دکتر موعدی عزیز-  

 

:خندون سر یونیتش برگشت و گفت..خبری از موعدی نبود که خرسند از دستش   

جلو چشمون یکی دیگه .....وای به حال اینکه بمیرم ..ع اینهضو.اینم و نفس می کشیم  زنده...خوبه واال-

مثل اینکه زیادیم داره بهش خوش می گذره که خبری ازش نیست ..می زنه اخودشو جای م  

:شده بود گفت انی که از شدت خنده اش کاستهمرح  

دکتر راحتش بذارید ...به دوران خوش مجردیش برگشته -  

:نان اومد و گفتخرسند خندون ساکشن رو برداشت که موعدی خنده ک  

؟؟کارم داشتید  ....بله دکتر-  

:خرسند  با کنترل خنده اش  بهش خیره شد که موعدی گفت  

همه امون باشه ...مورد عالقه...فقط رفتم ببینم غذاها ....به جان خودم -  

 

:خرسندی سری تکون داد  گفت  

زحماتتون جای بسی تقدیر داره ...م فهمیدیمهما..بله -  
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که متوجه اشتباهش  رو سرکار بذاره که یهو زنطرف استه وخ..یم به خاطر بد اخالقی زنهمه فهمیده بود

رو به اومد و  تو پشت سر موعدی  رنگ پریده ...خرسند نیست که شده بود و موعدی بهش گفته بود 

:گفتخرسند   

...ببخشید دکتر خرسند-  

:گفت  خرسند خندون با نیم نگاهی به زن   

بچه ها یکم استراحت کننو  ..د اون دو نفرم بعد از ناهار باشهازه بدیاج...موردی نیست-  

  .شرمنده ..بازم ببخشید..بفرمایید ناهار اماده استپس ..چشم-

 

*** 

عقب تر ....هر سه نفر شون داشتن می رفتن سمت میز ..و برگشتم  رفتم  دستام  نبرای شستوقتی 

ی که در حال...کنار خرسند خالی موند و  نف میز نشستو موعدی یه طر نیرحمااز همه اشون بودم که 

حسابی برای ...با کشیدن صندلی به عقب کنارش نشستم ..می کردم خشک  با دستمال  رو  دستام

...پذیرایی از مون سنگ تموم گذاشته بودن  

 

 

هم با می گفتن و می خندیدن و خرسند  رسولی  موعدی و رحمانی هنوز از سرکار گذاشتن خانم

یک بهش گذاشته که نزدای کاسه زیتون پرورده ...غذاش که  حین خوردن  بخندی همراهیشون می کردل

تعارف کردچه ها بطرف   به ظرفو ..هنشتوی د ونونه اشبرداشت و  با گذاشتن یه دو ر بودن  

:سری تکون داد و گفت..رحمانی   

اصال اهل این چیزا نیستم-  

تون سر باز زد از خوردن زی..می کردزای دیگه پر م  که معده اشو داشت با چیه موعدی  

 

یه دونه  ازشونو برداشتم که خرسند همونطور که ..کرده بودم  هوس زیتون  بود خیلی وقت که اما من 

:می خورد با تست مزه اش گفت  

اصال یه چیز دیگه است ...؟..تا حاال امتحان کردی ...خوشمزه است  طارم زیتون -  

:حرفشو تایید کردم و گفتم  

خوب میشن ... مرودبار  زیتونایالبته ...شون خوشمزه ترهطعم-  
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:ابرویی باال داد و گفت  

.....مال اونجا هم خوشمزه است ..اره-  

 

:که رحمانی رو به هر دومون گفتقرار داد خودش و من بین  زیتون رو  یه دونه دیگه برداشت و ظرف   

؟زه استمشیعنی واقعا انقدر خو-  

:ن سرشو باال و پایین کرد مئخرسند مط  

نخوری نصف عمرت بر فناست -  

:سری تکون داد و گفت...رحمانی خندون   

عمرا لب بزنم -  

یه دونه دیگه برداشتم ...پر اشتهاشد شونه ای باال داد و یه دونه دیگه برداشت که منم با خوردن خرسن

گذاشت تو دهنشکه موعدی هم به هوس اومد و دوتاشو   

:این چیزا به درد نمی خوره  گفت..دون و خیره  به رحمانی که مثال می خواست بگه خرسند خن    

..چه کالسیم میاد..سوسول -  

 

خندیدم..ه خودشم می خندید به حرف خرسند کهمه   

کرده بودن اینکه کبودی روی صورتم رو می دیدن چیزی نمی گفتن و خیلی عادی برخورد وجود هر سه با 

داشته باشمروز خوبی رو ..با وجود ناراحتی ها..شده بودن از این نظر باعث که   
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*** 

 رحمانی به همراه موعدی بلند شده بودن ...وسایلمو برداشتم و کاپشنمو تنم کردم..موقع رفتن شده بود

 هم چون ماشین ندارم همراهشون برم و تا یه مسیری منو از منم خواستن که و در این میون که برن 

 برسونن

رو تکرار کنم به  تلخ  اون تجربه...دیگه حاضر نبودم....اون روز و دیدن اون دختر تو ماشین رحمانی  بعد از

م که زیاد اهل تعارف ااون..و مزاحمشون نمیشم  مسیر یه جای دیگه است..بهشون گفتم  همین منظور 

قبلو کردن و رفتنسریع حرفمو نبودن    

...جدا شده بود زودتر از همه امون  خیلی..رفته بود سه سم  که برای حرف زدن با رئیس موخرسند  

با مرتضی تماس گرفته  یدم ظهر..دست تو کیفم کردم  و گوشیم رو چک کردم  ...فتمبه سر خیابون ر

بارون ....گوشی رو تو جیب کاپشنم گذاشتم و قدمی جلوتر رفتم تا ماشین بگیرم..حالش خوب بود ..بودم 

  نگاهی به اسمون انداختم  کهکاله کاپشنمو رو سرم کشیدم  و ..ه بودنم نم شروع به باریدن کرد 

..ترمز زد رو  جلو پاهامیهو  ماشین خرسند  

:شیشه رو پایین داد و گفتفکر می کردم  باید زودتر از ماها رفته باشه که   

ون سوارشید  می رسونمت-  

:ایستاده بودمماشین  به فاصله یک قدم از   

م ماشین می گیرماالن خود..وننه ممن-  

تا یه جایی می رسونمتون ... سوار شدید..احت گیر نمیادماشین راینجا ..داره بارون می گیره-  

 

خم شد و خودش که  ....چم رو گرفته بودموش کرده بودم که اون روز چطور مامروزش فرابا برخوردای خوب 

.. برام باز کرد رو  در جلو   

واب داد با اشاره سر ازم خواست سوار جو قبل از گوشیش رو در اورد ..گوشیش زنگ خورد  همون موقع 

 شم
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و هدستش رو ... گوشی رو تو دستش جا به جا کرد...بیرون دادم و سوار شدم و درو بستم رو  نفسم

:روشن کرد و به راه افتاد و خیره به جلو گفت  

سالم-  

... 

شما کجایی  ؟...در اومدم ههمین االن تاز-  

…. 

 خوب ؟

:ن نگاهی انداخت  و چشماشو تنگ کرد و گفتبه دو طرف خیابو  

در مورد ؟-  

با عبور ..رد شهاز جلومون خنده اش گرفت و ترمز زد که ماشینی که از سمت راست می اومد 

:به سمت چپ پیچید و خندون گفت...ماشین  

در مورد ش فکر می کنم-  

... 

؟.هان..یه فکری می کنیم دیگه.....حاال بذارید من بیام...قول ..باشه-  

.. 

:راحت می خندید و سر به سر طرفش می ذاشت  

قسم ...نه به اجدادم-  

:بلند تر خندید  

..اون همیشگی رو سفارش بدید..فعال ..به موقع میام..چشم  

... 

:رو زد و ازم پرسیدشنکبرف پا..رفته بودبارونی که شدت گ به خاطر ...تماس  که قطع شد    

؟؟ری دیگهه اونجا پیاده شی می همون روزی ک-  

:به ماشینا بود شنگاهش کردم حواس  

...نه -  
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:زود گفتم ت ونگاهی بهم انداخ  

....دیگه اونجا زندگی نمی کنیم....ز اون محله رفتیم ا-  

 

:ابرویی باال داد و ازم پرسید  

؟پس االن مسیرت کدوم طرفی میشه -  

:گفتمیم دستمو بلند کرد م و با نشون دادن چهار راهی که بهش نزدیک می شد  

خودم  می رم...چهار راه پیاده کنید همین منو -  

:فوق العاده راحت بود  

معذب یا ... که راحت باشی مقصدتت برسونه تو رو به  انسانیت به خرج بده و ..بخواد از اینکه کسی-

 ناراحت میشی؟

:و متعجب حواب دادم ...از گوشه چشم نگاهش کردم  

  نه-

:و گفتسرشو مطمئن باال وپایین کرد   

بده پس ادرستو..گر جوابت نه است ا-  

مسیرتون به من نمی خوره-  

:نداخت نگاهی  بهمبود همونطور که حواسش به جلو   

خوردن ...که تو فکر ...مگه می دونی مقصد بعدی من کجاست  ...که نمی خوره ؟از کجا می دونی -

 مسیرم به مسیرت هستی 

 دست......الفه خورد نگاهی به شماره انداخت و ک و همون لحظه گوشیش زنگ ت...سوالی نگاهش کردم 

پرتش کرد کرد و روی داشبورد  بلند کردم و هدستش رو از گوشش جدا  

کشیدم و اسم خیابون  تر باال  روی پاهام  کیفمو...بارون سوارم کرده بودو توی این  بهم لطف کرده بود

 مورد نظرم رو بر لب اوردم 
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و ترافیکی که داشتیم بهش نزدیک  خیابون  لباش نشست و با نگاهی به دو طرف کوتاهی رو  خند لب

....خیابون فرعی پیجید  یه  م با دقت به سمتدیمی ش  

که بعد از رد کردن چندتا خیابون فرعی  دزده نمی ش حرفی بینمون..کم کرده بودم خیلی صدای پخش رو 

بهش گفتم هم  ون بعدی رووارد خیابون اصلی شد که اسم خیاب  

 

پیامکی برای گوشیم اومد  کشیدم کهو روی گونه ر اروم دستم...واکنشی از خودش نشون نداد 

:م نگاه نمی کرد که پیام رو خوندماصال به..گوشیم رو در اوردم......  

«به چقدر پول احتیاج داری ؟»-  

:گفت خرسند چشمامو محکم روی هم گذاشتم  که  

میای بیرون نه ؟حتما صبحا زودتر از خونه ...شده  مسیرت طوالنی تر-  

:ام فشردم و اروم گفتمگوشی رو بین دست  

...موقتیه-  

ای شست هر دو دستم کنار رفتن و پیام انگشت...که یه پیام دیگه اومد ...د از گوشیه چشم نگاهم کر

:بعدیش رو خوندم  

«؟؟دی یچرا جوابم رو نم»-  

هم به روی خودش نیورد  و پنهون نموند اما چیزی  از دیدش ...عصبیم حرکت ..کیفم انداختم گوشی رو تو 

:ه گفتمنگاهی به من انداخت که بقیه راهو بهش ادرس بدم ک و  یمبالخره به خیابون مورد نظر رسید  

یه خرده خرید دارم..از اینجا به بعد باید پیاده برم-  

یاد بگیرهدوست نداشتم ادرس خونه ام رو   

 

و  هدایت کرداط ماشین رو با زدن چراغ راهنما به سمتی از خیابون یبا احت ...شده بود رتشدت بارون کم

:گفت  

شنبه کلینیک میای ؟-  

نمی دونستم چرا بعضی وقتا از افعال جمع استفاده می کرد و گاهی وقتا هم مثل االن راحت و خودمونی 

:میشد   

خیلی غیبت داشتم باید بیایم..بله-  
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؟نه ..هماهنگ نکرده بودی با دکتر صدیقی -  

:لحظه ای نگاهش کردم که گفتناراحت   

پس شنبه می بینمت ...باشه-  

 

:فت  که خیره به جلو گفتبه سمت دستگیره در ر دستم  

هر چی زنگ زده جوابشو ندادی ..فشار می گفتا-  

:بهش چشم دوختم که گفت..نگاهشو به من داد هر دو دستش روی فرمون بود که فقط  

زاد داری برای همین فرستادمش پیشت وقت ا ...می کردمفکر -  

:از برنامه هفته بعدم خبرم نداشتم  

قرار بذارمسعی می  کنم هفته اینده یه روز باهاش -  

م وکارش باهات سر یه جلسه دو جلسه تم...میشناسمش...اصرای نیست..اگر وقتشو نداری -

ت تر باشیتو راح...پیش کس دیگه  هبهش بگم بر...کنم فکر ...نمیشه  

:م رو می کرد؟؟حال ده بودم که مراعاتم انگیز شترح  

ایرادی نداره..دو سه جلسه هم بشه...ندارم باهاش  من مشکلی..نه -  

:شده بودن ازم پرسیدتر خیره به صورت و جای کمبودی ها که به لطف راحله کم رنگ   

چه روزایی بیکاری ؟-  

 

ز فقط کسی دور و برت نباشه و  تنها باشی و فرداش با اینکه یه رو...کار هر کسی نیست لمس تنهایی 

به معنای تنهایی نیست ..هجوم اطرافیانت فراموش کنی که دیروز تنها بودی   

پژواک صدات جایی ...تنهایی یعنی تو عمق شلوغی ها هیچ کسی رو برای صدا زدن نداشته باشی 

نرسهجز خودت و به گوش کسی ...پخش نشه  

لمس کرد که ...بايد لمسش کرد.. چون فقط نوشتنش کافي نیست.. خط بريل نوشتتنهايي رو بايد با 

داره توانایی سوزندن دلت رو چقدر...چقدر دردناکه   

یه بغض بی وقفه تو گلوم ..که کم کم دارم دربرابرش کم میارم نقدر زورش زیاد شده واین روزا ا« تنهایی»  

به این تنهایی دامن می زنهو  نمی شه  هم ارومگیر کرده و   
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حرف بزنه که  م  و یا اون برامبا کسی فقط حرف بزن و دلم می خواد  خیلی احساس تنهایی می کنم 

...نپیچیه سرم تو....صدام    مدام باز خورد  

 برای حرف زدن باشه وباهام فقط دلم می خواد یکی ...م نیست مقابل این به معنی دوست داشتن طرف

  ..نش می رسهکه به ذه اونچه در مورد هر ...حرف بزنه

اما فقط ...بخنده  بهشون  تعریف کنه و ساعتهای بی جهتحتی می تونه بی مزه ترین جوک ها رو برام 

کنه دور م از مشکالتهرچند کوتاه بشه و منو برای دقایقی صداش تو گوشام طنین انداز   

 

م می تونه همون ناحساس می ک...ه چی و عادی جلوه دادن هم با رفتار امروزش ... بهش نگاه می کنم

  باشه شده  همونی که حتی به اندازه چند دقیقه هم که..کسی باشه که می خوام

و  زندگی  فقط مشکالت من نیست ...یادم بیاره...ن کردم زدنهاش  درباره چیزای که فراموششو با حرف

که میشه بهشون فکر کردچیزای دیگه ای هم وجود داره   

 

پر  مثل لحن های..صدایی که مثل پرخاشگری های منصور نباشه...دوست داشتم یه صدای جدید بشنوم 

مثل ناله های مرتضی دلم رو به درد نیارهاز کنایه سعیده اذیتم نکنه  و   

مونم به گ... ..تکرار صدام نباشه ..که تو تنهایام مثل صدای خودم نباشهیه صدا ..یه صدای جدید می خوام 

نه یه جورایی صداش ارومم می ک  

کسی که به ناچار به خاطر کمبود یه نفر تو زندگیم برای امروزم همون شده بود این دقایق  درخرسند 

...جایگزینش کرده بودم  

یه ..لذت می برمدارم تن صداش با همیشه فرق داره و از شنیدنش ..نگاهم رو به نگاهش گره می زنم 

جنس  از  که  یفرد شنیدن صدای اونم با ..تسکین بدم نیدن صداش شبا  ی خواستم درداموجوری انگار م

 من نبود 

جمعه ها  و سه شنبه ها -  

داشتم  یو نیاز به یه آرامش موقت مفقط کم اورد..دیونه نشده بودم  

موهای خرمایی رنگ حالت ...دانشکده بود مورد تحسین بچه های ...صورت جذاب و لبخندای  زیباش  

رو به باال بود همیشه  که  دارش  

که ناخودگاه اونقدر بانمک و قشنگ میشد ... می بارید و موهاش خیس از اب بارون میشدوقتیم که بارون 

 با خودم می گفت چه  بهش میاد 

جدی و چطور چهره اشو که ...   اش برانداز می کنم  ای نسبتا  کشیدهبا ابروه رو خوش فرمش بینی ..

کردن  تر جذاب  
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  هنتحسینم رو بیشتر می ک... ر بود قدی که یه سرو گردن از من بلند ت سفیدی صورت و 

  همین خنده های خودمونی و بی غل و غشش ..راحتیاش همین..اما ..باشه جذاب ن امنقدروشایدم ا

ود همه چیزش برام خوب باعث شده ب ...اصول و اهمیت دادن به اطرافیانش  همین رعایت کردن خیلی از..

ه نظر برسه و بی نقص ب  

 

:سری تکون داد و گفت  

هیچ ..ردش می کنم...کافیه فقط بهم بگی ...دارم بهت می گم..این دختره مختو می خوره..اوکی -

نیست دیگه ..ما اگه خودت می گی مشکلی نیست ا...مشکلی نداره  

 

من رو در می زنه و بی گدار به اب داره ...در این لحظات  حسی که ... کرده رو احاطه درونم  یعجیبحس 

:...نرم تر کرده ...م جبهه گیرهای ناعادالنه می کرد در برابر شاول های از روز  هبرابر مردی ک  

...شکالی ندارها-  

پشیمون میشی  ...بعدا از گفتن این حرفت-  

 

اما  ...صورتش  رنگ باخت و ناراحت شد که چرا به این روز افتادم...اون روز که خرسند کبودی هام رو دید 

ه براش همه چی عادی شد فقط تعجب کرد و بعدشم ....شدامروز که رحمانی با ورودم متوجه کبودی ها 

  همداورد که چه بالیی سرم اوو به روی خودشم نمی ... بود

:...حتی سر  دو سه تا از مراجعه کننده ها  به کمکم اومده بود ..هوامو داشت   خیلی  خرسند امروز  

ه منو رسوندیدک ممنون-  

و دیگه طعم اون لبخندای ...داشت  خوبی خیلی  حس... برای اولین بار ...لبخند ملیح نشسته رو لبهاش 

  نمی دادبود  تمسخر که گاها برای چزوندنمپر از 

:یاده شدنم  قبل از بستن در گفتپون داد و خیره به سرشو تک  

خداحافظ -  

..و متتظر شدم که راه بیفته  درو بستم  قدمی به عقب رفتن  باو  ارومی بر لب اوردم  خداحافظ  
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..به راه افتاد   برام  بوقی ا برداشتن هدست و زدن ب دوباره گوشی داشت زنگ می خوزد که  

 

چشم دوختم ..به دور شدنش لبخند بر لبم اوردم  و   

 همه ی وجودم...کافی بود که اونقدر اما همون چندتا جمله کوتاه ..حرف زیادی بینمون رد و بدل نشده بود 

بشهلبریز از آرامش    

 

** 
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به سختی از هم باز کردم و به آهستگی  سرم رو به سمت راست حرکت دادم  پلکهامو با االرم گوشیم 

ی اطرافم به تاریکی می زد فضا..  

 اتاق مرتضی تو  پنجره ای کهتنها پنجره خونه به جز  و  خونه روشنایی زیادی نداشت..بخاطر اینکه اونم 

..راه نمی داد  خونه به داخل نور زیادی رو اونم  پنجره آشپزخونه بود که..  وجود داشت  

حس کرد که یک روز دیگه از راه رسیده و باید از جام ...شد طلوع خورشید رو حس کرد  با این وجود می

  بلند شم

و تو جام نشستم  کنار زدم  دم و با نگاهی به ساعت گوشیم پتو رو از رومدست بلند کر  خوابالود  

 

مثال ما رو ...با ما کاری نداشتهم دیگه ور و زنش نبود و اذر خانم دیگه خبری از منص از اون جز و بحثبعد 

...به حال خودمون رها کرده بودن  

م کنه که امیدوار نتیجه ایهیچ چند باری به انجمن سر زده بودم اما ....حال مرتضی بهتر شده بود 

..نگرفته بودم  ازشون ...  

 نو با واکنش های که ازم اونم  درگیر کارای خودش بود....بگیرم کمک هم  حتی دیگه روم نمیشد از جان

حرف بزنهباهام  هم  مرتضی چه برسه که بخواد درباره سعی می کرد کمتر بهم نزدیک بشه ...دیده بود   

رو به  ازشون دستی به موهای پریشونم کشیدم و دسته ای ...نشسته رو کاناپه...همونطور خوابالود 

ردم هدایت ک پشت گوشم  

خیره شدم ..اش روشن بود  روی گوشیم که هنوز صفحه شده  به تاریخ افتاده بی هدف   

 در یه روز خوبطی می شدن و قرار نبود شتابان همین طور ..روزهای هفته در مسلسل ناگزیر تقویم 

لوع کنه ط میون این همه روزهایی که می اومدن و می رفتن   

تا برای یک روز تکراری ...کنده شدم ژی دادم و به کندی از جام رو اروم ماسا م پلک هر دو با کف دستام 

شم دیگه آماده ب  
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*** 

به سمت یونیت رفتم و نگاهی به دو رو برم انداختم ...همه بچه ها بودن ...وارد کلینیک شدم وقت سر 

اومده بودن اطالع داد هاشونه به بچه هایی که مراجعه کنند و مرادی داخل اومد ...اثری از خرسند نبود   

 

جای تعجب ..نگاهی به میز خرسند انداختم ..راحله شروع به کار کرده بود...مراجعه کننده ای نداشتم

 داشت که هنوز نیومده بود

 

به گوشه .....صدیقی  با جدیت با یکی از بچه ها حرف می زد..برگشتم و به انتهای سالن چشم دوختم

لبهامو بهم فشردم و روی صندلی برگشتم که راحله خندون ...شیدم سرک ک امبا گردش چشم... کنارا

:گفت  

احسن الخالقین نیومده..سر وقت اومدی   اشدی و پیه روزم که سرت به سنگ خورده و عین بچه ادم -  

 

:و ازش پرسیدم جاشنی لبهای کش اومده ام کردملبخند کم رنگی   

نیومده؟..؟.نیست-  

..:هر دو دستش بند گیره و اینه بود  

که خبری ازش نیست هم فعال..ندیدمش...ومدنی که ا-  

هاش گویی عادت  به بودنها و مچ گرفتن..ابرویی باال دادم و برگشتم و به در شیشه ای چشم دوختم

داخل اومد و به مرادی با مرد جوانی برام عجیب شده بود که در این هنگام ..این نبودنش کرده بودم که 

:گفت  

برای معاینه اومدن-  

کون دادم و یه جفت دستکش برداشتم که از مرادی بدون اینکه جلب توجه ای کرده باشم تسری 

:پرسیدم  

دکتر خرسند نیومدن؟-  

 منم مجبور شدم نوبت بیماراشونو بندازم ...امروز نمی تونن بیان ..تن و گفتنیک ساعت پیش تماس گرف-

به دکتر صدیقی سپردنکه خودشون بعضیا روهم ..یه روز دیگه  
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:گرافی قدیمی مرد به دستم اروم گفتو مرادی با دادن مرد روی یونیت دراز کشید  ..  

باز ......بندازم امروز  پنجشنبه ای  که اصرار داشتن حتما نوبت جراحی یکی از بیمارا رو اول وقت-

 که  چی شده حاال ..روز قرار بود بیانام...خداروشکر به موقع تماس گرفتن  و همه چی رو کنسل کردن

من نمی دونم ..نیومدن   

 متعجب ازش نگاه گرفتم و خودمو به یونیت نزدیک کردم 

 

*** 

ی یاد می دونست  کجاست و چرا به دانشکده نمکسی هم ن هیچ .. خبری از خرسند نبود  یتا سه روز

غیبتش برای همه جای سوال و تعجب داشت ...  

دندون یکی از مراجعه کننده هام  در حال پر کردنمن دو سه ساعتی به پایان ساعت کاری مونده بود و 

ودن و کار بیمارا رو راه می نداختن هنوز تعدادی از بچه ها تو کلینیک ب...بودم  

بچه ها برای رفع این خستگی  بودم و از این رو هر رفتار و حرکتی از جانب  شده حسابی خستهاز صبح 

..سرگرمم می کرد...  

و مدام باهاشون سر و کله می زدچه ها بود که در حال حرف زدن با بدکتر صدیقی مخصوصا   

تو این شرایطم اونقدر از دست بچه ها کفری و خسته میشد که ناخواسته صداش باالتر تر از حد معمول  

...گوشیش زنگ خورد  که یهو می رفت  و نا خودآگاه همه می فهمیدیم داره چه میگه   

دون اینکه نگاهش کنم راحت می تونستم صداشو ب ...نزدیک به یونیت  من ایستاده بود چون با بچه ها

با ..رو که جواب داد  گوشیش..کم نشده بود شهم چیزی از تن صداین تماس مخصوصا که با ا.بشنوم  

:گفت زود  فاصله از بچه ها  

شما کجایی ؟...کلینیکم دکتر -  

.... 

االن میام ...باشه -  

:گفت رو به بچه ها و  پایین اوردسریع  گوشیش رو   

من االن باید برم ..بعدا درباره اش حرف می زنیم بچه ها -  
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به  هم  دیقیر کنان به اطراف پرا کنده شدن و صغر غدیگه جوابگوشون نیست دکتر  که دیدن بچه ها 

:سمت در  رفت و به مرادی که داشت تو می اومد گفت  

مدن کلی از بیماراش موندنامروزم نیو...بگو بیاد و برای فردا با دکتر یاسری تماس بگیر -  

چشم دکتر -  

 

یهو نگاهم به در شیشه ای به بیمارم نزدیک تر کردم که   که به پاهام وارد کرده بودمبا فشاری  خودمو

.افتاد  

دست داد و هر دو ..داشت تن به مشکی  کوتاه با دیدن خرسند که پالتوی ..در از صدیقی با فاصله ای 

نزدیک تا جایی که می تونستن از کلینیک فاصله گرفتن و ..حرف زدندر حال  دیگه  دست در دست هم...

ایستادن  در شیشه ای رو به رویی  دیوار به   

خسته و  ...داشت  م بر خالف همیشه که لبخند بر لبخرسندصدیقی  متعجب باهاش حرف می زد و 

یین می کرد و شو می داد و صدیقی هم اهسته سرشو در میون حرفهاش گاها باال و پاها جدی جواب

 حرفهای خرسند رو تایید می کرد

:گفت جون داریمالیری که از سر بیکاری تو سالن می چرخید با دیدن خرسند  با صدای کم و بیش   

دکتر خرسند...ه ا  -  

و ر دست ازادش...نگاهی به در شیشه ای انداختن  که صدیقی صدای مالیری شنیدن با هم بقیه بچه ها 

و چیزی بهش گفت شت گذاروی بازوی خرسند   

 

و سری تکون داد و  با  بر لبانش روند لبخند کوتاه و خسته ای  یبه صدیقی احترام ادا هم برای خرسند 

که مالیری با عجله به دنبالش از کلینیک بیرون   عبور کرد جدا شدن از صدیقی از جلوی در شیشه ای 

 رفت

نمی تونستم در ک کنم هم واستن رو حس درونیم می گفت کاش تو کلینیک می اومد  و علت این خ

...که رحمانی هم بلند شد و از کلینک خارج شد ...  

باعث نشاط و ...کلینیک  توحضورش  ...کسل تر شدم ..اما با رفتنش  رسید  مسخره به نظر می

 سرزندگی بچه ها میشد 

از کلینیک  ...همهکسی که همیشه اخر ..به حضورش در این مدت عادت کرده بودم ..دست خودم نبود 

حاال خبری ازش نبود  و کمتر به کلینیک می اومد  خارج می شد  
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مالیری با ...باال دادمبه  و ر نگاهمای بی حال اخرین مراحل کارو پیش می بردم  که با حرکت در شیشه 

چسبیده بود و مدام با اشاره به برگه هایی که به کرده بود  شحاال روپوش تنکه  یبه خرسند هیجان

حرف می زد و ازش راه کار می خواست  ریز یک ....ت خرسند داده بود دس  

 

 

 کهه شده رو به ترتیب ورق می زد و به توضیحات مالیری هم گوش می داد  نخرسند برگه های منگ

نقش هاش لب روی  به دندون نمایی  لبخند و گفت  دم گوششخندون چیزی  از سمت دیگه  رحمانی 

  بست 

ه بی حالی در اومد حالت  و از اون ه بود دنش به داخل کلینیک حس خوبی تو وجودم سرازیر شدبا اوم

 چرا که همه با ورود خرسند به کاراشون جدیت ..البته میشد این حس رو تو تک تک بچه ها دید ....م بود

ن ه بودو از اون حالت شل  و ولی خارج شد  می کردن ن و بعضی هم با ذوق بهش سالم ه بودبیشتر داد  

مو کباال سرم که ایستاد  نگاهمو بهش دادم و ماس...جان به سراغم اومد  شغول بودم همونطور که م

کشیدم پایین   

:راحله هم تو همین لحظه بهمون ملحق شد و خندون و از سر اذیت کردنم گفت  

؟؟!!میگم چطوریاست که این همه غیبت می کنی و صدیقی صداش در نمیاد -  

:کرد و هر دوشون بهم نظری انداختن که گفتم جانم با لبخندی حرف راحله رو تایید  

منم دیگه مسئله رو باز نکردم...چیزی نگفت ..چه می دونم-  

:جدی شد و گفت  

متوجه شدی ؟..کال کسی بهت گیر نداد -  

:باال دادم و گفتم ای شونه ...با کج کردن سر  

...نمی دونم-  

 

:دست به سینه به جان که نگاهم می کرد خیره شد و گفت  

پارتیش خیلی کلفته..هر کیم هست...من نمی دونم.. ؟کی..یکی هواتو دارهگمونم  به-  

...دیگه داری خیلی بزرگش می کنی ..اووو-  
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:اومد  برام  چشم و ابرویی  

به ما بگی  که شایدم دوست نداری-  

 

:و باال داد م و گفتممبا بیرون دادن نفسم ماسک  

همه ی این خوشیا از دماغم در میاد..دیگه احتماال تا چند روز ..پیچیده اش نکنید -  

:هر دوشون بهم خندیدن که خرسند رو به مالیری که یه ریز دم گوشش حرف می زد با عجز و خنده گفت  

؟؟!!...چه خبرته که انقدر حرف می زنی پسر ...نفست نرفت...وای سرم رفت-  

:مالیری خندون دستی به سرش کشید و گفت  

...ه منتظرم که بیایید چند روز..تقصیر خودتونه دکتر -  

داده بود رو  بررسی می کرد به دستش  خرسند وسط سالن ایستاده بود و هنوز برگه هایی که مالیری

:که گفت  

راه بندازهرو دکتر صدیقی هم می تونست کارت ...من که تنها دکتر کلینیک نیستم -  

هیچکی شما نمیشه ... ..نفرمایید حضرت استاد  -  

:د و گفتچشماشو باال دا..خرسند خندون  

زبون باز...اره جون خودت-  

:رحمانی به مالیری خندید و دستشو روی شونه خرسند گذاشت و خیره به برگه های تو دستش گفت  

دکتر؟ فعال هستید دیگه-  

:خرسند سرشو باال و پایین کرد و یهو رو به هر دوشون گفت  

؟؟!!شما دوتا کار دیگه ای ندارید-  

ه اش برداشت و صاف ایستاد و مالیری هم لبخندشو بند اورد که یهو رحمانی سریع دستشو از روی شون

هخند زدن زیر دوتایی   
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:خرسند با تاسف خوردن به حال هر دوشون گفت  

یکم خودتونو اصال ح کنید -  

:ون یه ریز می خندیدن که راحله گفتشدوتا  

خرسند فقط زورش ...بی خیال عالم  ن یکیم کهیا ...هبله دیگه رحمانی که رفیق فابریک احسن الخالیقن-

 به ماها میچربه

 

 

:جان به تایید حرف راحله گفت  

برای مقاله ام که برای کنفرانس برلین اماده اش می  ی کنم دو هفته است که بهش التماس م-

انگار نه انگار اما ..کمکم کنه...کنم  

:راحله با غصه گفت  

ه تقاضای جا به جایی داشت و می خواست خرسند با  یکی از بچه ها ک...باز خوبه کارت بهش نیفته-

به من چه ...نه ...بود  گفته بهش ...رئیس دانشکده حرف  بزنه  

:جان نالید  

...نه کمک...نه میشه راحت ازش امضا گرفت-  

ازم پرسیده بود برای غیبت هام  ...از ماشینش  منگاهم خیره به خرسند بود که اون روز قبل از پیاده شدن

ته بودم نه گفبهش حرف زدم یا نه و منم صدیقی  دکتر  با  

:و سکوت کردم که راحله گفتزبونم رو به روی لب پایینم کشیدم    

تو همون روزایی که نبودی ..عادله دو روز نتونست بیاد ...منظورم به تو نیست....ناراحت نشی گیسو -

می ...مربوط نمیشهبه من ..رفت با خرسند حرف زد که با صدیقی حرف بزنه ولی بهش گفت ......

 خواستی بیای

:دست از کار کشیدم و گفتم  

در حالی که اسم من و تو  رو .اون روز طرح که بنده خدا بهت گفت برو  ؟؟؟را اینطوری می گی راحلهتو چ-

مگه نه ..می تونست بهت بگه نه..برای طرح اعالم کرده بود...از قبل ...  

...نو می گیرهبرای همین حالش... سو استفاده می کنن دارن  این بچه ها رو می بینه کهبعدشم .  

دیگه چه ...به خیالشم نیست ..یه روز در میون می اومد ...عادله از اولشم همیشه همین طوری بود

 توقعی از خرسند داره؟
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:راحله لبهاشو بهم فشرد و گفت  

پس جان چی ؟..خوب اون اره-  

 

:نگاهی به جان انداختم  

نگاه به مالیری ...برای همینم  کمکش نمیکنه ....رشو راه بندازهخودش بخواد می تونه کا حتما دیده جان -

مالیری انقدر دو رو بر خرسند  که  اگه راه می نداخت...کارشو راه نمی ندازه.....نکن هی می ره پیشش

می پلکید ؟؟ن  

 

:به رحمانی که بی نهایت به خرسند نزدیک بود گفتم ای اشاره  با و   

...البته به نظرم فقط رحمانیه که زیادی خوش بحالشه-  

برگشتم و به رحمانی نگاه کردیم یسه نفر  

:جدا شد و جان هم گفت ونازم....ه خوشبحالش را...با گفتن..راحله که مراجعه کننده جدیدش اومده بود   

جواب گرفتم..شاید اینبار ...باز برم باهاش حرف بزنم  تا سرحاله  من-  

اخرین کارا رو روی دندون انجام دادم که بچه ها همراه خرسند به طرف میزش ...دو رو برم که خلوت شد 

و  برگشتن  رحمانی و مالیری بعد از دقایقی حرف زدن و شوخی کردن به سر یونیت های خودشون..تنرف

 تنها جان موند

با حرفهای جان برگه های مالیری رو کنار میزش گذاشت و بعد رو به جان  به  خرسند در حال گوش دادن

:گفت لحن آروم و دوستانه ای   

...بفرست به ادرس ایمیلم امشب ...باشه-  

ت خودش رفتخندی زد  و با تشکری به سمت یونین لبجا  

و با نگاه کوتاهی به بچه ها شروع به  چک خرسند دستی به روی موهاش کشید و گوشیش رو در اورد 

کرد کردن گوشیش  

و هر دو دستش رو روی دسته   راحت به عقب تکیه داد ش گذاشت  وبعد از کمی ور رفتن اونم روی میز 

نگاهش به من که نزدیک به  انتهای  نگاهش رو دور تا دور سالن چرخوند  تا اینکههای صندلی گذاشت و 

ختم شد بودم نشسته میزش   
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با لبخند محسوسی سرشو تکون داد و بعد از خیره شدن ...تکون دادم...سالم و  امرای ادای احترسرمو ب

 تو صورت و زیر چشمم که با وجود ماسک زیاد قابل دیدن نبود 

ازم گرفت و با اون شروع به حرف  ش رو نگاه... که داشت بهش نزدیک میشد  ییی از بچه هایکدیدن با 

 زدن کرد  

ند بل...با اومدن یکی از مراجعه کننده هاش این اومدنش  حالم رو خوب می کرد که ..بعد از سه روز نبودن

رفت شد و به سمت یکی از یونیت ها   

 

می تونستم ...و چون مراجعه کننده دیگه ای نداشتم... یت دور کرده بود که خودم رو از یونکارم تموم شد

برمکه   

خرسند ...کلینیک خلوت شده بودم راحله و همه دوستان نزدیکم رفته بودن و ...بلند شدم از روی صندلی

  باال سر مریضش بودهنوز 

ش نزدیک شدم اورم به بودن کهکار خودشون  همه سرگرم ...نگاهی به بچه ها انداختم  

پیشونیش نشسته بود  که یونیت رو دور زدم و رو  ی وو مشغول کارش بود و اخم ظریفی ر حسابی محو

 به روش ایستادم

:سرشو باال داد و بهم چشم دوخت که گفتم...با احساس حضورم  

خسته نباشید-  

:برای تشکر ازش گفتم سری تکون داد که ..خیره تو صورتم   

دید ممنون که برای غیبتابم با دکتر صدیقی حرف ز-  

:گفت لحظه ای تو نگاهم خیره موند و   

درباره چی حرف می زنی ؟-  

ها نداشت که از این  صدیقی از این لطف..شک نداشتم کار خودشه ..هامو باز و بسته کردمبار پلک دو

بی توجه بگذره غیبتها   

خیلی بهش گی به روی لبهام نشست  و با نگاه کوتاهی به بیمارش به قصد بیرون رفتن رو نلبخند کم ر

:گفتمقدرشناسانه   

با اجازه اتون ...ممنونخیلی -  

به بیمارش داد و من به سمت در راه افتادم به چند ثانیه هم نکشید که ازم جدا شد و...نگاه خیره اش  
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*** 

... ما  توسط دانشگاه دندانی های ایمپلنت المللی بین همایش نچهارمیبا نزدیک شدن به زمان برگزاری 

دانشکده هم تغییر کرده بود حال و هوای ..  

تنها پزشکی بود که تا جایی که ...بیشتر بچه ها رو کالفه کرده بودهم خرسند  اومدن های یکی در میون 

کمکش حساب باز کرده بودناز این رو اکثر بچه ها رو و در توانش بود بچه ها رو همراهی می کرد   

 

مالقات یک قرار ه بودم و چند روز پیش با افشار هماهنگ کرد..روز دوشنبه زمان برگزاری همایش  بود 

...م ترتیب داده بود شاساعتی رو باه  

د  امروز ه بوو قرار شد...ی زد که خودمم بعضی وقتا نمی فهمیدم چی میگهمبه قول خرسند اونقدر حرف  

دوباره  به بحث و گفتگو  در صورت امکان  و اگر وقتی بوددانشکده بیاد به   وز همایش هستکه اولین ر 

 بنشینیم 

ها تا بیکار می شدن سری به سالن بعضی بچه ......تو دانشکده زیاد شده بود ها هم  رفت و اومد

..نبود همیشگیشو روال برنامه  ی وضعیت کلینیک مثل همیشه رو یو یه جوراکنفرانس می زدن   

که کاری نداشتیم تصمیم گرفتیم  با چند نفری از بچه ها  راجعه کننده زیادی هم نبود  از این روو البته م

  داده باشیمو استراحتی به خودمون  سری به همایش بزنیم برای نیم ساعتی هم که شده 

سعی کردیم دل و گوش بسپریم و از همایش ..سالن  انتهایی هایبا ورود به سالن  و نشستن در ردیف

هره ببریمب  

به اساتید و   گاهی ردن و با هم دیگه حرف می زدنلوغی سالن استفاده می کشبچه ها  که گاهی از 

م می و حضورشون رو اعال ندپزشکای خودمون که تو ردیفهای ابتدایی نشسته بودن اشاره می کر

...کردن  

می ....دم اول چرخون های  چشمم رو روی ردیفنشسته روی صندلی ...بودن اومده اکثر پزشکها 

...ه اونم کامال بی اراد..گردن ستم چشمها به دنبال چه کسی می دون  

ب تکیه قبه عمطمئن از نبودنش ...بعد از کمی جستجو...خبری ازش نبود و نمی تونستم پیداش کنم 

 دادم

که با من هم اونایی  ی همه..به مراسم نبود نراحله با معصومه مدام حرف می زد  و اصال حواسشو

برای خودشون تلقی کرده بودن که کمی وقت بگذرونن  ور زنگ تفریحاین همایش رو یه ج اومده بودن   
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چند نفر از بچه های دانشکده ...سالن کم کم از حضور مودعوین پر شده بود و مقاله ها برتر ارائه میشدن

 صدای  که با شنیدن داشتم کم کم داشت حوصله ام سر می رفت و  قصد ترک سالن رو ..ما هم بودن

...سری چرخوندم و به در ورودی خیره شدمنشسته سر جام ..بچه ها  سالم و علیک های گرم  

 

شده بود و بچه هایی که نزدیک به در ایستاده سالن وارد ..کیف بدست  پوشیده  خرسند کت و شلوار

سالم می دادن به گرمی  بهش..بودن  

 

نگاهی به ردیفهای پر جلو انداخت  و ...ه ها بچبعضی از  ..و دادن جواب سالم دوستانه کامال یربا  رفتا

 سری چرخوند 

صندلی خالی کنارم که محل  جاشون رو به خرسند تعارف می کردن که با دیدن ...هر کدوم از بچه ها 

سرم رد شد و با تشکر از بچه هایی که  یاز باال نبود  هم  و جای مناسبی برای نشستن رفت و اومد بود

...کنارم نشست..ودنبلند شده باز جاشون به احترامش    

بهش سالم دادم ...نیم خیز شدن توجام  و  دادم و با جا به جا شدن رو صندلینفسی تو   

 جوابم رو خیره به مراسم داد و کیفش رو روی پاهاش گذاشت

...رسمی تر روی صندلی نشستمکمی  از اون حالت راحت خارج شدم و  

ز پله ها باال اومد و نرسیده به خرسند با ادای احترام یکی از مسئولین که متوجه اومدن خرسند شده بود ا

 ازش خواست به ردیف جلو بره و در کنار ما بقی پزشکا بنشینه 

برای خرسند  همون لحظه  رو  شونیو دیدن صندلی ها پر که فقط یک جلو ردیف  خرسند با نگاهی به 

خواهد بودگفت جاش خوبه و از همینجا شاهد مراسم  خالی کرده بودن   

و صندلی که روش نشسته بود رو ترجیح داد و راحت تر از جاش بلند نشد ..اصرار کرد   هر چی مرد بهش 

 نشست 

خیلی دوستانه نزدیک  هم  باال سرش ایستادن و بعضی ها  هم که از بودن خرسند لذت می بردن ها بچه

لیش روی اخرین پله نشستن دبه صن  

..تش داد تا خرسند نگاهی بهشون بندازه دسه ه یه سری برگه بگیکی از مسئولین دی...در این بین   

و در اورد ر ا عینکیشخرسند با وجود اینکه معلوم بود حوصله اشو نداره اما دست تو کیفش کرد و ج  
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عینکش کرد که  های  با دستمال مخصوص شروع به تمیز کردن شیشه عینکش رو که به دست گرفت  

و خرسند با برداشتن  وزیع شده رو به سمتش تعارف کردیکی از بچه ها خوراکیهایی که برای پذیرایی ت

ول تمیز کردن عینیکش شد غشم..و زدن گاز کوچیکی بهش  بسته درون ی ها یکی از کیک  

یی به برگه ها  خیره بود زل زدم  که همانطور  مقالهفردی که در حال ارائه روی هم گذاشتم و به دستامو 

:ازم پرسید همچنان عینکش رو تمیز می کردو گذاشته بود  کیفش  یکه رو  

مقاله نداده بودی ؟-  

واسش انتظار نداشتم ح..گردوند رشد و سرشو بسوال خرسند  جه راحله که بغل دستم نشسته بود متو

:به من باشه که اروم لب  زدم و گفتم  

نه-  

کیک و تموم ما بقی به چشماش زد و با گاز دیگه ای به   ششیشه ها نگاهی به تمیزبودن با عینکشو

:کردنش گفت  

کوه کندی ار چین مطمئن و محکم می گی نه که انگهم-  

و به عقب که خرسند سرش.. صورتم رنگ باخت  به بازوم زد  و آرومی  ندون با بازوش ضربه ایراحله خ

:کشید و  از دکتر سعدنیا که  باالسرش  ایستاده بود پرسید   

تو چی پروفسور ؟؟-  

:ی به پس گردنش کشید و گفتتسو خجل دسعدنیا خندون   

نه-  

افرین یکی از یکی هنرمند تر -  

 

ی سریع به بچه های خرسند و دیدن افشار با برگردوندن سر   که چند ردیف جلوتر بچه ها بهش خندیدن

 متوجه خرسند شد ن و  سری برگردوندن و چیزی گفت که همگی  که  بغل دستش نشسته بودن 

خواستن از جاشون بلند شدن که خرسند  با حرکت دست ازشون خواست سر جاشون بنشینن و نظم  

و با دست دادن به خرسند و  بلند شد و به سمت خرسند اومد اقایون مابینشون رو بهم نریزن که یکی از

 سالم و علیک شروع به حرف زدن کرد 

نشست و ...اونقدر حرفش با خرسند گل انداخته بود که برای جلب توجه نکردن مقابل خرسند رو پاهاش ..

نفر از بچه هاشون  پذیرفته شد  پنج مقاله ..و روی زانوی خرسند گذاشت و بهش گفتاشیکی از دست  
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:سری باال و پایین کرد و با نگاهی به همه امون گفت..خرسند با لبخند   

االن من کدومتون رو پز بدم ؟؟-  

:همه با خنده و خجالت بهش نگاه کردیم که با تاسف سر تکون داد و گفت  

...فقط بلدید بخندید...همین دیگه -  

..خرسند از روی پاهاش بلند شد  و به پیش دوستانش برگشت  و اجازه گرفتن از پسر با تشکر  

ز برگه ها رو امضا می زد بدون خرسند پای راستشو روی پای دیگه اشو انداخت و  همونطور که بعضی ا

دونه دونه اشون رو چون بغل دستش نشسته بودم به دستم می داد که براش ..نکه به من چیزی  بگه ای

 نگه دارم

 

...نش به دانشکده نمی گذشت و این چنین بچه ها دوستش داشتنخیلی از اومد  

 با همه یه جور رفتار می کرد و سعی می کرد محبتهای بچه ها واطرافیانش رو نادیده نگیره

تا  در حالی که داشت جواب یکی از بچه ها رو می داد خیره بهش دست بلند کرد..با امضا زدن اخرین برگه

.....هبرگه ها رو از دستم بگیر   

برگه ها رو روی برگه ی تو دستش ..بدون هیچ نگاهی به من..تو دستش گذاشتم ...برگه ها رو مرتب کرده

راحله سرشو بهم نزدیک کرد و ازم خواست ....ت به عقب تکیه دادحگذاشت و همونطور عینک به چشم را

...بریم  

از ...دوم حرفی برای گفتن داشتنو تو شلوغی حاکم بین خرسند و بچه هایی که هر ک...سری تکون دادم

 اما خیلی جام بلند شدم که لحظه ای متوجه برخاستن و دور شدنم شد و نگاه کوتاهی بهم انداخت  

 سریع دوباره به دکتر جلیلی که لحظه ای از نطق های علمیش کاسته نمیشد خیره شد

گوشیش رو در اورد  با ..با شنیدن صدای زنگ گوشیش راحله .... دیم مدر اواز تو سالن همایش 

دور شد ازم ش شیگوبه  برای خوردن اب و جواب دادن ..لهفاص  

به فاصله همون چند دقیقه ای که در کنارش نشسته بودم و ....با تنها شدنم به یاد سالن همایش افتادم 

همه رفته در خلسه این فرو ..در وجودم نهفته شده بودحس خوبی ....ادکلنش  استشمام بوی خوش

به ارومی راه  دانشکده  روی شلوغتو راه...نزدیکی که برای اولین بار بود داشتم بهش توجه می کردم 

چشمهای قهوه  و به  کندم نگاه  از زمین ..که با شنیدن صدای رحمانی که مقابلم ایستاده بود  می رفتم 

 ایش دادم
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متواری کرد  و به ارومی بهش سالم لبخندهای حامی خرسند رو از ذهنم .. لبخند نشسته بر لبهاش 

 دادم

همایش بودید ؟...طبق معمول دیر رسیدم -  

نیم نشست  و ر پیشوعرق سردی ب...به انی بیدار شدن..حس های نهفته شده درونم..با دیدن رحمانی 

:با فشردنم  لبهام گفتم  

حتی جایی برای نشستن پیدا نمیشه...زیادی شلوغه...بله-  

:با حفظ لبهایی که لبخند روشون بود گفت ابرویی باال داد و  

؟دکتر خرسندم تو همایش بودن-  

صفحه  شده رویافتاده با دیدن شماره ..خواستم لب باز کنم و جوابش رو بدم که گوشیش زنگ خورد  

با ببخشیدی به من جوابش رو داد  و ازم رو گرفت و به ...بی فوت وقت گوشیش  لبخندش غلیط تر شد  و 

یوار رفتسمت برد روی د  

به سمت راحله که تماسش تموم شده بود  نگاهم رو به همراه چرخش سر..تگی با حسی از تحقیر و گرف

:قدمی به سمتش  برداشتم و گفتم...دادم  و با حفظ ظاهر ..و داشت  به سمتم اومد   

قرار دور همی رو کی گذاشتید؟-  

:دو رو بر گفتبه رو به رو و بچه های  وشیش رو تو جیبش گذاشت  و خیره گ  

پایه ای دیگه؟نیای من نمی رما..... فرداشب-  

خیلی وقت بو د از ..دم رو  از این وضعیت اشفته  دور کنممی خواستم خو...یه تازه ای داشتمنیاز به روح

 ته دل نخندیده بودم

همه میان؟-  

..همه هستن...جای الناز خالی ..اوهوم-  

:دستمو روی شونه اش گذاشتم و گفتم..  

همه رو  همرادیم تا تونست...کسیم نیست.....تعطیلهبه نظر امروز که کلینیک .کاری نداری من برم..ه گا-

 کنسل کرده 

؟اگر می خوای وایستا تا برسونمت..من هنوز یکم کار دارم....باشه-  

تو راه خرید دارم..نه خودم می رم -  

باشه پس تا فرداشب -  
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 شونه اشو فشردم و ازش جدا شدم

 

 

*** 

می ذاشتیم که هر از چند گاهی با هم دیگه  تایی از بچه ها قدیمی 8-7با حضور  سادهیه دور همی   

به شدت چیزی که این روزا ..میشد ضخند زیاد داشت و حس و حال ادم عویه دور همه ی که توش بگو ب

  بهش احتیاج داشتم 

و شال قرمز  خوش  مکه فرصت پوشیدنش رو پیدا نکرده بودم رو به تن کرد رو  از مدتها مانتوی جدیدمبعد 

:سرم انداختم که از پشت سر مرتضی داخل اتاق اومد و گفترنگم به روی   

؟ی می ریارد-  

:سرمو برگردوندم  

نرم؟؟..له ات سر می رهاگر حوص-  

:رنگ و روش بهتر شده بود  

توام که نمیشه همیشه اسیر من باشی ....باید بشینم بخونم ...خیلی از درسام عقب افتادم...نه بابا-  

امیدوارم بهت خوش بگذره...برو  

ولی سعی ...شاید تا بیام دیر بشه...گرمش کن و بخور بردار .د گشنه ات ش..گذاشتم تو یخچال غذاتو -

 می کنم زودتر بیام
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*** 

 

:پسر نسبتا قد بلندی با نزدیک شدن به سمتونم ازمون پرسید  رد کافی شاپ شدیموا که  همراه راحله  

شما از دوستان دکتر رحمانی هستید ؟-  

  نشسته بودنو داد که با نشون دادن طبقه باال ازمون خواست به جمع بچه ها که باال ر راحله جوابش

:ها گذاشت و گفت شدیم راحله دستشو روی نردهمی به پله ها که نزدیک ..دیم نبپیو  

امشب به گمونم همه مهمون بهزاد جونتیم -  

باال رفتیم ازشون  به پله ها خیره شدم و همراه راحله به ارومی اب دهنمو بلعیدم و دلواپس  

 

که زودتر از ما اومده بودن از جاشون  همگی ا دیدن بچه ها لبخند عریضی زد و راحله که جلوتر از من بود ب

..بلند شدن  

خالی نشستیم که نگاهم به همون دختر ی که های صندلی از  با سالم و خوش بش با بچه ها روی دو تا 

بود افتاد دیده ماشین رحمانی یاون روز تو  

له نمی گرفت و حسابی با همه گرم بیشتر از اون روز به خودش رسیده بود   و لحظه ای از رحمانی فاص

 گرفته بود 

:ه به عقب گفتیکبا ت...به لب و خیره به بچه ها  راحله با دیدن دختر لبخند  

انگاری قراره کوفتمون شه...خوش بگذرونیم اما از قرار معلومخیر سرمون اومده بودیم که -  

ه نگاه نکنملبه دختر و راحسعی کردم ...در اومدن و با نگاهی به دو رو برچشمهام به رنگ غم   

:ازم پرسیدکه برای تغییر خال و هوام    

؟تازه گرفتی ..و ندیده بودماین مانتوت-  

:دل و دماغی برام نمونده بود  

شاولین باره که دارم می پوشم..گرفته بود...قبل از فوت بابا-  

و سعی کردم به  دستی به شال و موهای خرمایم کشیدم...نگاه سنگیش رو که رو خودم احساس کردم

لبخند بزنممی کرد شوخی یکی از بچه ها که خاطره ای رو از گذشته ها باز گو   
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که بدتر از من حالش گرفته شد که همون پسر جون از پله ها باال اومد و ...راحله فهمید از درون داغونم...

:از رحمانی پرسید  

؟دکتر همه چی اماده است بیارم-  

:ت مچیش گفترحمانی  با نگاهی به ساع  

یه نفر دیگه قراره بیاد..یکم دیگه صبرکنیدنه -  

لیوان اب دست نخوره نزدیکش رو برداشتم و قلپی ازش رو نوشید  و گوشیش رو در اورد ..راحله با حرص 

گوش می دادم که شاید حواسم پرت بشه..های بچه ها وخی اما من مسرانه به حرفها و ش...  

 شک..های دختر افتادمیاد ناخون ناخودآگاه  ..شب به خودم رسیده بودمچقدر برای تغییر روحیه ام ام

 داشتم با گوشی که مدام تو دستش بود برتری بیشتری نسبت به من داشته باشه 

لبخند بی حسی بهش ..و ظریفم به دستای الغر..لحظه ای چشم دوختم ..به دستام از زیر میز  با اندوه 

ن همه بچه ها به خودم اومدم صندلی ها رو زمین  و برخاست ای پایه ه که با کشیده شدنشون زدم 

 ونگاهم رو به سمت نگاه بچه ها دادم

 

له ها باال اومده بوداز پ.با شکل و شمایلی نه چندان سرحال...خرسند لبخند به لب   

معلوم بود ...اومدنش رو خوشامد گفتن .. گشادهها با روی باز و  بچه...شدم به کندی از روی صندلیم بلند 

اومده  هوقت نکرده لباس عوض کنه و یکراست به این دور همی که بی شک دعوت کننده اش رحمانی بود

بود    

رحمالنی از میز فاصله گرفت و به سمتش رفت و حین دست دان بهش برای حضور و اومدنش تشکر کرد و 

...به سر میز دعوتش کرد  

 

حتما بخاطر دوستی زیادش با ..رو درک نمی کردمحضور خرسند ..قرار بود یه دورهمی دوستانه باشه

 رحمانی به این جمع دعوت شده بود 

لی داز روی صنبه همون کندی که ...با روی خندون سر جاشون نشستن..بچه ها خوشحال از اومدنش 

نشستم سرجام ..بلند شده بودن   

سرحال سریع  و دقایقی خیلی  بعد از که  رحمانی از پله ها پایین رفت  و   خندون بودن و همه خوشحال 

:که با نگاهی به بچه هاگفت...خستگی از سر و صورت خرسند می بارید ...برگشت  

همه هستن...ماشاهلل کسیم از قافله عقب نمونده -  
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:لب به سخن گشود و گفت..مالیری که تازه سر کیف اومده بود  

حضور شما هم که .. دکتر  کنیمهمی ها  تحمل می  که داریم هم دیگه رو تو این دور میشه چند سالی-

....پرایزی بودرامشب سو  

همه زدن زیر خنده اما من فقط تونستم به زور لبخندی بزنم که نگاهش به من و لبخند بی رمقم ختم شد 

... 

کیک به دست از پله ها باال ..و بدون جلب توجه با تکیه دادن به عقب ازم نگاه گرفت که همون لحظه پسر 

چیزی ته دلم فرو ریخت ...وع به دست زدن کردن اومد  و همه شر  

و پسر کیک رو مقابلشون قرار داد رحمانی با ذوق و شوق بلند شد  

:خرسند با لبخند بهشون نگاه می کرد که رحمانی شوخ طبعیش گل کرد و گفت  

منت بر سرمون ...بعد از کلی التماس و درخواست ...برای حضورشون ممنون از دکتر خرسند عزیز-

ون رو خوشحال کردنمذاشتن و جمعگ  

:همه رو خنده انداخت که رحمانی ادامه داد...لبخند دندون نمای خرسند  

و اما قضیه این کیک-  

 

دلم لرزید و دوباره ...فریاد زد  یوقش رو با خنده های کنترل نشده اچشمان دختر برق خاصی زد و ذ

:صبوری کردم  

کنمدر جمع شما دوستان گل مطرح لبی رو بهانه خوبی بود که  مط... دور همی امشب -  

که گرفته و ناراحت دست بلند کردم و دستمالی رو از تو جعبه بیرون ...همه بهش خیره شده بودیم

 کشیدم 

به اهستگی به روی لبهام  که دستمال رو و دارم از درون می پزم  احساس می کردم همه جا گرمه

باید این ادم رو دوست داشته  برای چی..؟و به این فکر کردم علت این همه دوست داشتنم چیه گذاشتم 

د باهام حرف بزنهی اومکسی که حتی زورش می.؟.باشم  

...ن گرفتم و از دست خودم حرص خوردملب پایینم رو  از زیر دستمال به دندو  

حرف می زد دوسش ...مثل بختک افتاده بود به جونم...دست خودم نبود.؟.چیکار باید می کردم

وسش داشتممی خندید د..نگاه می کرد دوسش داشتم...داشتم  

ن بود دست از این دوست ماز خودم بدم می اومد هر کی جای ...دوست داشتن بی سر و تهی بود

..داشتن یک طرفه  بر می داشت  
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که به ..امشبم به خودم رسیده بودم که تو چشمش باشم...بمالم  شیره سر خودم که نمی تونستم .

از این همه رسیدگی به  یگه ایچیز د..و خالی   اما جز یه سالم و علیک ساده و خشک...من نگاه کنه

 نزدیک بهش ای  بود و به هر بهانه شده جز دیدن دختری که مدام بهش اویزون... خودم عایدم نشده بود

...میشد  

ر بیشت..از این همه نزدیکی متنفر بودم .از خود بی خودم کرد ...رو به دختر ...لبخند دندون نمای رحمانی 

 گرمم شد و نفس کم اوردم 

منو ...رش بود که  با بازگو کردن چیزی که می خواست بگههمه حواسا به رحمانی و دختر ایستاده در کنا

:تو شوک عمیقی  فرو برد  

..اعالم کنم  ب  نامزدی خودم رو با تینای عزیزجا داره که امش-  

و بی  ی رس  به  عضالت بدنم رو ..بی حرکت خیره به رحمانی و لبخند های از ته دل نشسته رو لبهاش 

   گذاشتحس 

به هر دوشون   ه بود و با تعجب ذهنم قفل کرد و ه بود هام موندهمونطور روی لب   ...مدست  یدستمال تو

 خیره شده بودم

راحله شوک زده شده بود که زود خودش رو پیدا ..همه براشون دست می زدن و رنگ به روم نمونده بود .. 

ظاهری شروع به دست زدن کرد یخندبکرد  و شل و بی رمق با ل  

بچه ها سری  داغ تبریک های بازار میون ..تکیه داده به صندلیخرسند ...حتی قادر به پلک زدن نبودم 

با تنگ کردن چشماش بهم زل رد..ه شوک زده و صورت رنگ پریده اماچرخوند که با دیدن نگ  

بیاره سعی کرد منو به خودم.به بازوم . راحله همونطور که دست می زد با زدن ارنجش   

 

 

ه خرسند منتظر و سنگینی نگا...اشاره برای باریدن بودننیاز مند یک ...حلقه اشک نهفته درون چشمام

 وقوع این لحظه 

محو شده بود که با ضربه مجدد راحله  سریع چند بار ...های ذهنیمدرون سرو صدا...ها  صدای دست زدن

...قورت دادم و دستمو با دستمال  پایین اوردم و بغضم رو به انی  هامو باز و بسته کردمپلک  

 

ی نگاه خرسند جه سنگینبا اینکه متو... صال تو حال خودم نبودم مثال به خودم اومده بودم اما ا

شروع به دست زدن کردم ...به صورت خندون هر دوشون  خیره .....بودم  

از درون  نبود که امشب چطور ...کسی متوجه من از خود بی خود شده و نگاه سنگین خرسند به روم نبود

 شکستم و احساس تنهایی کردم 
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ما  از درون چنان اتیش جیگر سوزی گرفته بودم که کسی قادر به خاموش لبخند و نگاهم می خندیدن ا

 کردنش نبود 

بعد از اعالم نامزدی دیگه نفهمیدم بچه ها چی گفتن و چه کردن و زمانی که تکه کیکی مقابلم گذاشته 

..شد   

وع  این موض اصال ناراحت..نشون بدم  االن وقت نشون دادن حرکی از جانب خودم هستم تا مفهمید

...فاق مهمی نیفتادهنیستم  و مثال ات  

سم هر بار سر خودم شیر میمالیدم دارن درباره یه مرا..ه مراسم حرف می زدناردرببا خرسند اون روز که 

...امشب اما ..خبری نیست دیگه حرف می زنن و   

 از درون آه عمیقی کشیدم  و با حسرت به نگاه خندون رحمانی زل زدم 

 

دگی نن بار مسئولیت این زکشیدو  تحمل مرگ پدرم ...بعدبازی کردن و   عمر نقش مادر خونه رو کبعد از ی

...خیلی زود بود..تحمل این شکست  ....نکبت بار   

که راحله دستشو روی شونه ام ... شونه هام احساس سنگینی می کردن...زبونم رو به روی لبم کشیدم

 گذاشت و زمزمه وار دم گوشم از حال خرابم پرسید

:مقابلم گفتم سری تکون دادم و  و خیره به کیک  

؟کی بیرم....خوبم-  

...مات و مبهوت بهم خیره موند   

تکیه ام رو از صندلی جدا کردم  و بدون ...نیاز داشتم فقط فرار کنم... تم برام حرف بزنهنیازی نداش

چنگ کنار بشقاب رو برداشتم و تکه ای از کیک رو جدا کردم و بدون مالحظه تو دهنم گذاشتم ..مکث  

  ن قورتش دادنیلعیدن  و به پایهمراه با بغض کیک رو  ب..لبهای بسته ام ..

بدون اینکه سر بلند کنم  و در  از کیک رو  تا اخرین ذره کامم حسابی تلخ و زننده شده بود با این وجود 

  مخورد ها ی بچه ها حضور داشته باشم  شوخی

برای بی  اما مقدار کیک اونقدر نبود  البته...اختم دبرداشتم و نگاهی به بچه ها انسر  با تموم شدن کیک.

اشو بخورم تفاوت جلوه دادن این نامزدی  سعی کرده بودم تا اخرین ذره  

دستمال دیگه ای برداشتم و گوشه لبهام رو پاک کردم و ..ر بچه ها هم کیکشون رو تموم کرده بودنتشبی..

 با غرور لعنتی مزاحم به هر دوشون چشم دوختم

 ای  ور کنندهسکم سن و سال تر بود و زیبایی محوه های دلربای دخترکی که ازمن به طنازی ها و عش

 داشت



 

 
 

 
 

22 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

و بین حرفها و شوخی های بچه ها حرفی می زد که رو به ...خرسند حتی نیمی از کیکشم رو نخورده بود 

:راحله گفتم  

من برم یه ابی به دست و صورتم بزنم-  

؟می خوای باهات بیام-  

:که جدی گفتم... به نگاه پر از ترحمش..هش چشم دوختم سرمو برگردوندم و ب  

زود برمی گردم..نه-  

 برداشتن پالتوم تو دست گرفتم  و کیفم رو بدون ..سری تکون داد و کسل به جمع بچه ها چشم دوخت

...از پله ها پایین رفتم بلند شدم و   

نخواهم کرد برسم برای رفتن از کافی شاپ تعللمی دونستم به اخرین پله که   

لحظه ای .....ری درون کافی شاپ با پایین اومدنم نگاهی بهم انداختن چند مشت...خیلی تحمل کرده بودم

و به خودم تشر زدم...ایستادم سرجام  خواستم به سمت در خروجی برم که  

کی رو مقصر می دونستم که می خواستم از دستش فرار ..؟.از کی و چی داشتم فرار می کردم 

عصبانی از دستش  بخوام  که حاال ...ده بودنکر ن  ابراز عالقه ای به م نی ؟اون که تا به حالاکنم؟رحم

 باشم و از این جمع فرار کنم

برای تنبیه خودم باید تا اخرش تحمل می کردم و بعد ..باید تا اخرش تحمل می کردم ..ردوندم گبرسرمو 

؟مه بودپس چرا به حرفش گوش نداد..چقدر راحله بهم گفت بهش فکر نکن....همه چی تموم میشد   

 

اما مجبور نبودم برای از دست  مدل شکسته بود...برای این مرد گریه نخواهم کردمطمئن بودم هرگز 

قم عاشیه روزی  ودم که فکر می کردم حتما اونممقصر من ب...گریه کنم و به خودم دلداری بدم ...دادنش 

 میشه 

ه باال رفتم به سمت طبق..بی روح..با گامهایی....و ....دستمو روی نرده ها گذاشتم خمیده و گرفته   

م نگاهم کردن اما چند نفر دیگه ه...خرسند بودوجه اومدنم شد که متی اولین نفر ...سر بلند کردم

...نه..رحمانی   

...نداشت ن هام توجهی به بود و نبوداون اصال   

:به سمت صندلیم رفتم  و در کنار راحله جای گرفتم که گفت  

 دختره رو  د برداشتهیندید بد..می خوره حالم بهمدیگه داره  که  وه های مزخرف میاددختره انقدر عش-

؟اخه این دور همی جای اینکاراست ..احمق...د دارمدتش تو جمع دوستانه ما که بگه نامزاور  
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حس  و حالی نداشتم که بخوام حرف بزنم دستی به موها و  در واقعه...بی برای  حرفاش نداشتمجوا

:مهری خندون بهم گفتشالم کشیدم  که   

  یم؟باز کیک گذاشتیم برای توام بذار گیسو جان برای بچه ها-

:با لبخندی رو بهم گفت  دختر که متوجه ما شد  

تعارف نکنید ..بفرمایید -  

خرسند و بچه ها هم ....تموم کرده بودن  حتی برای بار دوم  کیکشونو ااکثر..لحظه ای بهش خیره موندم

:گفتممتوحه ما بودن که با لبخندی   

...تبریک می گمبهتون ...ممنون نه-  

:با برداشتن پالتوم گفتم دست بلند کردم و....نه نمی تونستم تحملش کنم ..لبخند دختر کش اومد  

گر اجازه بفرمایید من دیگه باید ا..تبریک می گم مجددا..بر شما هم که خوب ترش کردخ..شب خوبی بود-

قول دادم باید زودتر برگردم..برم  

:راحله هم سریع بلند شد و گفت.  

وگرنه خونم حالله ..خونه باشم 01منم قول دادم قبل از ساعت -  

دیدن اما خرسند خیلی عادی اما دقیق تو صورتم بهم زل زده بود بچه ها به شوخیش خن  

:دیم که راحله در حالی که با حرص پالتوشو تنش می کردمهر دومون پایین او ..با خدا حافظی از جمع  

همین طوری ولش ...تحفه نطنز.....تعارف نکنید ..بفرمایید ..پایین بیارم وچقدر دلم می خواست اون فکش-

نکبت دختره  جفنگ گفتناش ادامه می داد می کردی به  

:با ارامش اما دل شکسته پالتوم رو تنم کردم که  گفت  

؟فکر کردم دیگه باال نمیای -  

:پالتوم رو مرتب کردم و گفتمهای یقه   

؟مگه بهم وعده وعید داده بود که بهم بریزمنیام؟چرا -  

:با چشمای گشاد شده بهم خیره شد  

...چه بهتر که االن تموم شد...تموم میشد اخرش که باید یه جایی -  
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:غم بهم خیره شد و سعی کرد با لبخندی ذهنمو از اتفاق باال منحرف کنهبا   

بریم یه مکزیکی بزنیم ؟-  

:زدم و گفتملبخندی   

...اشهبرا من تند نب-  

بهش میگم تنده تندش کن..باشه-  

بهش خندیدم ..اینکه نزدیک بود اشکم در بیاد با   

 

*** 

   

 

لبخندی کم رنگی زد و بهم سالم داد...که زودتر ازش اومده بود راحله با ورودش به کلینیک و دیدن من  

تمرکز کردم زیر دستم  کارم و دندون بیمار ون دادم و رو سرمو تک  

گلگی می کرد  و انقدر غر غر  ابراز ..اینکه چیزی داخل دهنش بره خانم مسنی زیر دستام بود و مدام از

نگاهی به من انداخت ....بالخره راحله خسته از صدای زنمی کرد که   

..مانعم میشد و  ستم می گذاشتچ ددستشو روی مبرای جلوگیری گاهی زن  حین کار در    

 

زن مرتب حرف می پیر مخصوصا رحمانی اما .و کسی به من خیره بشه..نمی خواستم مرکز توجه باشم

دست از کار کشیدم و بهش خیره شدم که با لحن طلبکارانه ای ..که خسته از دستش  زد و نمی ذاشت

:گفت  

؟نمیشه اروم تر این کارو کنی -  

...مادر جان-  

:ی کرد و با لحن بدی گفتاخم  

ما نیستممن مادر ش-  

:چشمامو  برای لحظاتی روی هم گذاشتم و باز کردم  

ممکنه اسیب ببینید ...خطرناکه..نگیرید خانم لطفا انقدر دستای منو-  
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من اسیب نمی بینم..تو اگر کارتو بلد باشی-  

ر کرده بود با عجله واردکلینیک شد   که حسابی دی...خرسند ...روی هم گذاشتم و باز کردم دوباره پلکامو 

:ادی که دنبالش راه افتاده بود گفتوسایلش روی میز رو به مرو با گذاشتن   

هیچ کدومو که کنسل نکردی ؟-  

؟تم تو بفرس..نه دکتر -  

:گفتکشید و دستی  به روی موهاش .. هر دو دست اخرسند ب  

نوبت دیگه ای برام نذار ...بیان یی که نوبت دارن همونابرای فردا هم ...اره-  

نیستید دکتر ؟فردا مگه -  

:خرسند که در کیفش رو باز کرده بود با چشم غره خیره به مرادی گفت  

برو بیمارو بفرست تو -  

:مرادی رنگ پریده گفت  

چشم-  

:به خرسند که داشت می رفت سمت یونیت گفتبا نگاهی سرشو چرخوند و ..پیرزن  

تو انگار ..و دستاش جون دار تره..بالخره هر چی باشه مرده...؟کار دندونمو تموم کنه..یش این اقامن برم پ-

...داره جونت در میاد  

 

اروم شروع به خندیدن کردن و پیرزن واقعا خواست بلند شه که زود مانعش شدم و ..بچه های نزدیک بهم

:گفتم  

...چی چی رو برم ؟...نه خانم-  

:دوباره بهم گفت پیرزن به خرسند خیره شد و  

انگاری اون وارد تره...تو بلد نیستی -  

چرخیدم که یکی از فایال رو بردارم ..ری به زن خیره شد با ناباو..راحله..خودمو عقب کشیدم پوفی کردم و 

:و دست به کار شم که صداشو باال برد و گفت   

چرا نمی فهمی میگم تو رو نمی خوام-  
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رنگم  پرید ..با صدای زن سرشو برگردوندبا شنیدن  خرسند... ممتعجب و شوک زده به زن خیره شد

:راحله بلند شد و به باال سر زن اومد و گفت...  

االن تموم میشه..یکم صبر داشته باشید...دخانم خودتون نمی ذاری-  

این کارشو بلند نیست  ...نمی خوام-  

:رمون اومد و گفتسراحله به من نگاهی انداخت که خرسند به باال   

چی شده؟-  

:ن خوشحال رو یونیت نیم خیز شد و گفتپیرز  

؟میشه کارمو شما انجام بدی ..این بلد نیست-  

:من و راحله ناراحت به زن خیره شدیم که خرسند گفت...چشمای خرسند از تعجب باز موند   

تون رو ببینم دندون-  

مرتب بهانه می پیش  یدقایقتا من و راحله به زن که ...دراز کشید و کامل دهنشو باز کرد..پیرزن ذوق زده

با ابروهایی باال رفته چشم دوختیم مباز کن مو م دهنن نمی تونی گفت بیشتر از ایماورد و   

:به دندون پیرزن گفت خیره  خرسند  

خوب ؟-  

به دلم نمی شینه اصال  کارش...قوه نداره ..این انگار اصال جون نداره...پسرم شما بقیه اشو انجام بده -  

:خرسند خنده اشو قورت داد و گفت  

ایشونم از پزشکای خوبمون ...گه تمومهیه ذره دی...ی پیش رفته بوکار دندونتون به خ...بقیه ای نداره -

ها  االنم کار دندون شما ربطی به قوه موه نداره..هستن   

 

:ت و بعد رو به خرسند گفتزن نگاه نامطمئنی بهم انداخ  

تا تمومش کنه..پس شما بشین-  

...بچه ها خنده اشون گرفته بود..رفت سر یونیت خودش نشستاما خندون راحله کفری   

یکی از صندلیها رو ..خرسندم از حرکت زن خوشش نیومد اما به ناچار تا قبل از اینکه مراجعه کننده اش بیاد

 کشید و باال سر زن نشست

باز نگه با چشمای بسته  ده دستاشو روی هم روی سینه اش گذاشت و دهنشو با خیالی اسو..پیرزن 

...داشت  
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:گفت بهم  متوجه بشه بدون اینکه پیرزن  خرسند نگاهی گذرایی به من انداخت و اروم  

تو کار خودتو بکن -  

 

کم کم کنترلم رو داشتم از دست می دادم که ..که باز مچ دستم رو چسبید...اخم کرده شروع به کار کردم

:خرسند بهش گفت  

وری نمی تونهاینط ...دستشو ول کن..مادر جان-  

دستو عقب ..یهویی دستمو چسبید که با ترس  شنوداد   که موقع تراش تاج دندبه حرف خرسند گوش 

:گفت هشو رو ب زن از روی صندلی بلند شد پیر حتی خرسندم ترسید  و عصبی از دست ..کشیدم  

نزدیک بود لبتون اسیب ببینه ؟؟چیکار می کنید-  

:و یهو حق به جانب گفت...فقط به خرسند خیره موند..رد کنه ار نداشت خرسند اینطور برخوظزن که انت  

کار بلد نیستاین  گفتم که -  

مبلکه منم کارتون رو انجام نمی د.نه تنها ایشون..ه باز دستشو بگیریداگمنتها ..خیلیم خوب بلدن-  

به من  رو  نگاهشپیرزن ...خرسند به سمت یونیت خودش رفت  ...بهش خیره شد  تعجب و گلگیزن با 

شو باز کرد  داد و اروم دهن  

سرم برگشت تا مطمئن شه  به باال مجدداکه  هنوز بیمارش نیومده بود  خرسنددوباره شروع به کار کردم 

..درست نمی کنه پیرزن  دردسر  

با اومدن بیمارش به طرف یونیت خودش رفت ..گذشت خرسند که کمی   

 

با عصبانیت روی یونیت انداخت  و غرلند  بندشو زن طلبکارانه از روی یونیت بلند شد و پیش ...با اتمام کار

همونطور ...چنین رفتاری داشته باشهاین زن پیرخرسند که باورش نمی شد ...کنان از کلینیک خارج شد

..خیره موند دندون بیمارش کار می کرد  به من که رو   

پیشبند رو برداشتم و همراه ....دلی بلند شدم همراه بیرون دادن نفسم پایین دادم و از روی صن و مماسک

توی سطل زباله انداختم...دستکشهام   

:برم که مرادی تو اومد و گفتمی خواسم بیرون ...نیاز به هوای ازاد داشتم  

االن بیمار بعدیتون میاد -  
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:گفت جدی بهش  ایین داد وپکه خرسند  ماسکشو  کشیدم به روی پیشونیم دستی   

ه بعدم هر مراجعه کننده ای که تو می فرستی اولش با از این ب..ستش تو ریه ده دقیقه دیگه بف..االن نه-

خودت به تنهایی هماهنگ نکن ... بعد بیارش تو  دکترش هماهنگ کن  

و مشغول شد  مجددا سری تکون داد و بیرون رفت و خرسند با باال دادن ماسکش  و ناراحت  مرادی گنگ

از کلینیک بیرون رفتم من   

قل دلم خوش بود حدا.....البته برای من که بد نبود ...تردیدی نبود جای هیج..از اینکه خرسند هوامو داشت

..هوامو داره که یکی گاهی   

 

ص رو ته کیفم بسته قر ..به شدت درد می کرد سرم ..در اوردم کیفم رو از تو کمد وارد اتاق شدم و .

و با برداشتن بطری  جدا کردم و بین لبهام گذاشتم  شیه دونه قرص از...جستجو کردم و با پیدا کردنش 

چشمامو بستم که پیامی برای  پایین دادم و  بطری  چشم بسته با جرعه جرعه از اب قرص رو..اب 

:م اومد گوشی  

...:یه شماره جدید و یه پیام جدید ...رو خوندم اومده  و پیام  پشت دست اب روی لبهام رو گرفتم  با   

«؟؟میشه حال و هوای االنتو برام بنویسی-»  

این لعنتی ...گذاشتم روی پیشونیم به  رو و کف دستم  با عذاب روی صندلی نشستم ...ی خیره به گوش

...دست بردار نبود   

بر می گشتم کلینیک  به سرم درد می کرد اما باید زودتر   

مقابل رو دیدم که  ناگهان خرسند نرسیده به کلینیک ...گوشی رو تو جیبم انداختم  و از اتاق بیرون رفتم 

ه دست به بی راه می رفت و گوشتو دستش بودن با دستکشایی که هنوز عصبی  در شیشه ای کلینیک 

:گفتبا صدایی که تقریبا بلند شده بود حرفای طرف مقابلش گوش می داد که یه دفعه   

شما برای چی بدون اینکه نظر منو بپرسید این کارو کردید؟...ما حرف زده بودیمقرارمون این بود؟-  

... 

:لبش رو به دندون گرفت و با حرص گفتی گوشه   

.. نه-  

.... 

پس برای چی می پرسی ؟...نه شما خیلی وقته که دیگه به حرف من گوش نمی دید-  
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:شو بست و باز کرد و بی طاقت گفتچشماناراحت   

االن وقتشو ندارم ...باید برم من ببخشید -  

 

وسط ...گوشی رو از گوشیش دور کرد  و خیلی عصبی با چشمایی بسته ه بدون اینکه خداحافظی کنو 

...سالن ایستاد  و تو فکر فرو رفت  

سرمو پایین انداختم  و به ..گردوند و منو دیدربه راه افتادم که یهو چشماشو باز کرد وسرشو ب..خیره بهش 

رفتم  سمت در   

...ک اومد و مرادی بیمارم رو تو فرستادیبه دنبالم تو کلینچند ثانیه بعد    

*** 

از دانشکده بیرون زدم  ...با خداحافظی ازش  راحله هنوز کار داشت که کار م تموم شد و  

د تا اتوبوس بیاد به محض چند دقیقه طول کشی..تو ایستکاه اتوبوس ایستاده بودم و منتظر اتوبوس بودم 

که همون لحظه   و روی اولین صندلی خالی جا خوش کردم  سریع توش پریدم  ...شو متوقف شدن اومدن

اومد  یه پیام برای گوشیم   

به متعجب و بی حرکت ...تا جواب دندون شکنی براش بفرستم که با خوندن پیامص پیام رو باز کردم حربا 

:گوشی زل زدم  

کافی شاپ میخک... صبح فردا 7ساعت -  

نگاهی به دور ..باورم نمیشد..طرفم می خواست باهام قرار بذاره....چند بار پلک زدم   و پیام رو مرور کردم 

باره پیام رو خوندم و برم انداختم و دو  

 

..ر دادمکاپشنم س   جیب  وشی رو تویگبونم رو به روی لب پایینم کشیدم  و ز....حتما سرکاری بود  

می دونستم کجاست با این وجود ادرسشو هم برام ..فی شاپ میخک  از دانشکده زیاد دور نبودکا

 فرستاده بود

به کار نبرده بود  هم  آمیزیهیچ لحن تمسخر..عجیب بود  

 

برم یا  که آیا و به این فکر کردم  نفس عمیقی کشیدم و سرمو برگردوندم و از پنجره به بیرون خیره شدم

 نه
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*** 

 

که  بودم تالش خیلی دمغ و بی حوصله شده بودم و در ...فهمیدن نامزدی رحمانی بعداز اون شب و 

نداشتهم  ارج شدندام تو سرم رژه می رفت و قصد خم...فراموشش کنم اما به این راحتی ها هم نبود   

باید برای دیالیز می رفت   نگاهی به مرتضی انداختم ...با جمع کرد وسایل صبحونه  کیفم رو برداشتم 

تا یه جایی از مسیر همراهم باشهاومد بیرون  زودتر  از خونه...همراهم ...طر همینبخا..  

حتی شده بود می خواست تو این سرما .. شتو مثل من تحملش رو ندا...ت میشداز بودن توی خونه اذی

شده به روم نمی اورد اما می فهمیدم دیگه بی طاقت ..با من بیاد ولی لحظه ای توی اون خونه تنها نمونه  

و زیاد بود  شده هوا به نسبت روزهای گذشته بهتر ....یه ماشین دربست گرفتمبرای اینکه اذیت نشه 

ود بسرد ن  

:گفتم از ماشین پیاده شدم و رو بهش ...اون هنوز باید می رفت   اما ..زودتر از  مرتضی به مقصد رسیدم   

؟باشه ..تموم شد باهام تماس بگیر که  کارت-  

صورت و احساس می کردم حالش خیلی بهتره و  همیشه وقتی که در کنارم بود..کردسرشو باال و پایین 

...غمگین نیست نگاهش   

سرمو  خیره به ماشین نفسمو بیرون دادم و ...و در و بستم و ماشین به راه افتاد پاشیدملبخندی بهش 

 برگردوندم 

رو کوله ام ند ابون ببا نگاهی به اطراف خی...قرار داشتتو خیابون بعدی کمی باالتر  ی شاپ میخک کاف

راه افتادم به  دوشم کشیدم وبه سمت کافی شاپ روی   

و با پیام بعدیش برای  این اخرین بار باشه ..اگر سرکارم گذاشته باشه که  م گرفته بودمتصمیبا خودم 

حتما اقدام کنم شکایت  
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تو کافی شاپ نبود دیگه ای مشتری ..جز دو سه نفراز روز به در این ساعت ..درو به ارومی باز کردم  

به طبقه باال برم  و اونجا منتظرش بمونم..شخص مورد نظر ازم خواسته بود  

 

پسری که پشت پیشخون ایستاده بودن و با دستمال یکی از لیوانهای پایه بلند رو تمیز می  دو  از  یکی 

...ز کردن لیوان شدنگاهی به همکارش انداخت و دوباره مشغول تمی..صورتم روی به کرد با نگاه دقیقی   

...االن اون باال به انتظارم نشسته بوداون ناشناس حتما   
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                                                                                                    :توهج

هن اپیان این پست...رمان  این  الاقل ات اپیان...دالهن نکنیداقضاوت انع  
 

 

 

 

مشتری  دیگه ای تو کافی شاپ نبود..در این ساعت از روز به جز دو سه نفر..درو به ارومی باز کردم  

به طبقه باال برم  و اونجا منتظرش بمونم..شخص مورد نظر ازم خواسته بود  

 

یکی از  دو  پسری که پشت پیشخون ایستاده بودن و با دستمال یکی از لیوانهای پایه بلند رو تمیز می  

...نگاهی به همکارش انداخت و دوباره مشغول تمیز کردن لیوان شد..کرد با نگاه دقیقی به روی صورتم   

...حتما اون ناشناس االن اون باال به انتظارم نشسته بود  

 

 

فضای کافی شاپ در طبقه باال کمی  متفاوت تر از طبقه پایین بود ....نامطمئن و نگران از پله ها باال رفتم  

البته این همه سکوت هم رعب آور .. فوق العاده مالیم یه فضای خیلی دنج و راحت با یک  نوای  موسیقی

سری چرخوندم  و دور تا دورم رو نگاه کردم...بود   
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نگاهی به ..چیز دیگه ای در انتظارم نبود.... جز صندلی و میزهای خالی چیده شده دور تا دور سالن

بود  شده دقیقه 5:7... ساعت انداختم  

معمول سر کار بودم و شایدم هم طبقشاید هنوز نیومده بود   

و با نگاه دوباره ای به ساعت روی دیوار با خودم قرار گذاشتم برای طرفم تا  به سمت یکی از میز ها رفتم

...وقت بگذارم 7::5ساعت   

این بازی دیگه بیش از حد کش ، و ازش شکایت می کردم بعد از اون حتما به اداره پلیس مراجعه می کردم

 پیدا کرده بود

کوله ام رو پایین اوردم  و روی صندلی بغلیم گذاشتنم که پسری ... دم یکی از صندلی ها رو  عقب کشی

مقابلم با احترام باال اومد و  با یک فنجون قهوه داغ ..سنگینی می کردروم ... که نگاهش از بدو ورود

 گذاشتم

:متعجب بهش خیره شدم و گفتم  

من که چیزی سفارش نداده بودم-  

خانم پاکزاد؟؟-  

:دادملحظه ای بدون پلک زدن بهش زل زدم و جواب   

بله-  

اینو برای شما سفارش دادن -  

کی ؟-  

بهش خیره شدمبرگشتم و با دلهره ..داد  و به  پایین رفتشونه ای باال   

کمی که گذشت .ترسیده بودم ....با رفتنش به پایین سرجام چرخیدم و به فنجون مقابلم چشم دوختم 

جریان ...ده بودمنز ام قهوهفنجون دقیقه شده بود و من لب به  7::5...به ساعت نگاه کردمسر بلند کردم و 

 زیادی ترسناک به نظر می رسید 

با ظرف کوچیکی از یه ..پر از استرس به عقب تکیه دادم و هر دو دستم رو روی میز گذاشتم  که باز پسر 

..باال اومد شکالتی تکه کیک   

خسته از و  چنگی به کیفم زدم ..بود  چیدن وسایل روی میز خیره به نیم رخ پسری که در حال رنگ پریده 

بلند شدم و قصد رفتن که روش نشسته بودم  از روی صندلی ...در یک تصمیم آنی ...تنش  بازی پر این 

با ارامش رو بهم صاف ایستاد و ..با رفتن قدمی به عقب ... متوجه از ظاهر کالفه و نگرانم که پسر کردم 

:گفت  

  ..گفتن این کیکم براتون بیارم..چون دیر کردن ...االن میان-



 

 
 

 
 

4 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

 

:قلبم  داشت تو دهنم می اومد و بی حرف بهش زل زده بودم   

تا چند دقیقه دیگه میان...لطفا بفرمایید بنشینید-  

به اهستگی روی صندلی نشستم ..پر ار تشویش و نگرانی   

با ...اعصابم بود یرو...صدای تیک تیک ساعت و بوق ماشین هایی که هر از گاهی از خیابون رد می شدن

یاد دور همی و نامزدی رحمانی افتادم شکالتی مقابلم به  کنگاهی به کی  

 های  از هجوم تلخی...م رو که   روی میز گذاشته  بودم دست راست... اخمی روی پیشونیم نشست  

زل زدم که  شکالتی  کیک تکه  و با حرص به اون شب جمع کردم و به صورت مشت شده درش اوردم 

تیز شدن ...چوبی باال می اومد ام به شنیدن صدای قدمهایی که  از پله هایهگوش  

رو نشون می داد و سی دقیقه  5ساعت روی دیوار زمان .... تر شد محکمفشرده تر و مشتم   

سخت و بی طاقت به ...حضورش رو توی طبقه باال حس  کردم...امیدوار بودم که  اینبار دیگه پسر باال نیاد

طنین انداز شدعقب تکیه دادم که مجددا صدای قدمهاش در فضا ی اطرافم   

خیلی بهم نزدیک شده ..بوی ادکلنش مشامم رو پر کرد...بیرون  دادم به آرومی رو  حبس شده ام  نفس

 بود

م ایستاد و کنارم عبور کرد   و کمی جلوتر از جرات چرخوندن سرم رو نداشتم که از...این بو برام اشنا بود 

...به سمتم برگشت  

امکان نداشت طرف حسابم ...دمبهش زل ز ...که رنگ به روش نمونده بود با ابروهایی باال رفته و صورتی

...م نمی گنجیده اتو مخیل..این ادم باشه  

اتفاقیه و حضورش در   کامال  دیدار ودم که  یهو با فکر اینکه حتما یک حتی یه ذره هم بهش فکر نکرده ب

بود  رو چسبیده  از روی صندلیم به تندی  بلند شدم  و با دستی که پشتی صندلی..اینجا از سر تصادفه 

:گفتم سریع  

خیلی مونده  8ساعت  هنوز تا...شتم می رفتم دانشکدهمن دا-  

 

زبون به دهن گرفتم و ...که از این همه خشکی و سکوت...و حرفی نمی زدخیلی جدی به نظر می رسید 

بیرون کشید  وبا در اوردن پالتوی مشکیش و  از پشت میز بهش چشم دوختم که اروم صندلی مقابلم رو

هسته روی صندلی نشست ا..روی پشتی صندلی کناریش  به  انداختنش   
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دلی بلند کرد و با اشاره به صن  دستی..نخوره املبهام خشک شده بودن که با دیدن قهوه و کیک دست 

:بلند شده بودم گفتکه از روش   

بشین-  

دادن قوای جسمانی مقابلش روی  با از دست...تندی می تپید که متحیر و حیرت زده دیوانه وار به  قلبم 

:نشستم صندلی  

البته ..فکر نمی کردم اینطوری بشه...خیلی دیر شد..بود 5ساعت ترافیک بود وگرنه قرارمون ...ببخش-

همه چیز همیشه قابل پیش بینی نیست ..خوب گاهی پیش میاد  

 

واقعا این همونی بود که اون پیام ها رو برای من ...نمی تونستم نگاه ازش بگیرم..و قورت دادم ر اب دهنم

 می فرستاد؟؟

:و گفتروی میز گذاشت ...قفل کرده در هم هر دو دستش رو   

یا می خوای همین طوری بهم زل بزنی ؟...حرف بزنم-  

با دلخوری  خیره  ..روی هم گذاشتم و با اخم از این همه اذیت و ازاری که به من روا داشته بود رو  لبهام

:بهش گفتم  

پس فرستنده اون پیام ها شما بودید؟-  

اگر منظورت روزی که قرار شد بیای و منو اونطرف خیابون ببینی وپیام  دیروز که ادرس اینجا رو بهت داده -

فقط همین دوتا پیام ..پیام بودم من فرستنده این دو... بله ..بودم  

:پوزخندی کنج لبم نشست  

دوتا پیام؟ می گید  فقط تاونوق...فقط دوتا پیام ؟؟؟شما خواب و خوراک و زندگی رو برای من حروم کردید -  

چرا باید بهت دروغ بگم؟-  

قابل باور ...چوت اصال این کارا بهتون نمیاد..اما واقعا منظورتون رو از این کارا نمی فهمم...نمی دونم-

شک به حرفام می خنده و باور نمی کنه  به هرکیم بگم بدون ..نیست  

 

:و گفتبا ارامش به عقب تکیه داد   

ینی م ریخته ای و نمی تونی  بنشبه نظر می رسه االن خیلی به..؟؟ دیگه قرار بذاریممی خوای یه وقت -

به حرفام گوش بدی   و    
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:عصبی از دستش از روی صندلی بلند شدم  

شما چند وقته که برای من ..چون همین حاالشم نمی خوام حرفاتونو بشنوم..به نظرم اصال قراری نذاریم-

و حاال خیلی راحت ازم می خواید ..روح و روانم رو به بازی گرفتید...هم ریختیدزندگیم رو ب...اعصاب نذاشتید

؟؟؟!!که اینجا  بشینم  و به حرفاتون گوش بدم   

:به سمتم کیفم خم شدم و دست بلند کردم که خیره به حرکتم گفت  

میشه یه نگاهی به من و موقعیتم  بندازی؟؟-  

:برد  کمی صداشو باالدیدن بی توجهیم با   

ه؟اگه میش..البته لطفا-  

:چشم  ایستاده نگاهش کردمی از گوشه   

و متاسفانه االن  به اشتباه داری  فکر می کنی ...از جوابهای اون روزت متوجه شدم مزاحم  تلفنی داری -

 که  اون مزاحم منم 

:دلخور شده بودخیلی از دستم   

اصال انگار شک نداری ....خیلیم مطمئنی که اون منم-  

:هر دو برای لحظاتی بهم خیره موندیم  

و چرا باید اینقدر بی کار باشم که صبح تا شبم بشینم ... منطقتو به کار بنداز ...فکر کن با خودت  یکم-

 بهت پیام بدم؟؟

؟خوشبختانه بیمار سادیسمی هم ...داره اعصاب خورد کردن تو چه دخلی برا من ؟؟؟مثال  که چی بشه 

 نیستم که از زجر کش کردن طرف مقابلم لذت ببرم و کیف کنم

باید از خودتون پرسید که چرا دارید این کارا رو می کنید...نمی دونم -  

در  خیره به هم دیگه بالجبار  باال اومد و هر دو ..پسر با به فنجون قهوه دیگه  همون  در همین حین 

وت فرو رفتیم سک  

زیر زیرکی  قهوه رو مقابلش قرار داد  و  های  با نگاه بین ما دو  نفر شده بود پسر که متوجه جو متشنج 

رفت به پایین  

چسبید و خیره به اش دسته فنجون رو با دو انگشت شست و اشاره بیرون داد و  به  نفسش رو اروم

:فنجون گفت  

دیدم که اومدی و با دکتر صدیقی رو به رو شدی و ...بار اول قصد داشتم حرفمو بهت بزنم که نشد -

زیاد  همین طور  که امروزمچند اون روز ز یاد مطمئن نبودم هر ..البد قسمت نبوده....نتونستی بیای 

اما اومدم   ...مطمئن نیستم  
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چرا باید حرفاتون رو باور کنم؟-  

باید ...بیشتر وقت نداریم   8تا ساعت ....اگه تو یه لحظه به من فرصت بدی و بشینی خیلی خوب میشه-

فام خوب گوش بده پس بشین و به حر..برگردیم کلینیک   

:ره کرد و گفتعصبی از سرسختیم دوباره به صندلی اشا  

کردی می همونطور که در این مدت اون مزاحم رو تحمل .... فکر کن داری تحمل می کنی-  

 

:بدم نمی اومد دالیل این همه اذیت و ازارش رو می فهمیدم که به طعنه گفتم  

شما کاری کردید که به بهترین دوستم بد بین بشم حتی -  

:خیلی راحت ذهنمو خوند و گفت  

؟؟!!!نه...رحمانی حتی به دکتر -  

و به فنجونش خیره شد و  جا خوش کرده ای گوشه لبش پوزخند خست..دنمون از هم باز  لبهام بی حرکت

:یه دفعه نگاهش رو توی نگاه گنگم رها کرد و گفت  

برم سر اصل مطلب؟یا هنوز دوست داری به مسائل بی اهمیت پیرامونت  فکر کنی  و درموردشون با من -

به بحث بنشینی ؟   

خیره به ..راضی شده از نشستنم ..نشستم  مو به اهستگی روی صندلی جواب بهش چشم دوختم بی

:انینه گفتفنجون قهوه اش  با طم  

 نیستی حاضر حتی و کنی می قطع تبیرون دنیای با ارتباطتت رو  کامال اوقات گاهیتو  ادمی هستی که -

ی حرف بزن درباره اون چیزایی که تو ذهنت می گذرن  با کسی  

 حال عین در و باهوش و قوی تو یه ادم ....خوای می اون چیزیه که  تمام ....بودن تنها که چون اعتقاد داری 

پس انقدر ..دکتر  ده می بیشتری کیفیتت زندگی به دیگران با ارتباط که باش مطمئن اما ....ییگرا درون

الاقل برا من یکی که ..اثبات نمی کنن برای هیچ کسی ..چون اینا هیچی رو...لجوج و سرسخت نباش

ثبات نمی کنها  

 

:بدون  پلک زدن بهش خیره مونده بودم و منظورشو از این حرفا نمی فهمیدم  

 دلیله که  سعی می کنی  همین به شایدم ...؟ .. کنی اطمینان کسی به بتونی که سخته  خیلی برات-

نشه و بهشونم پی  شونمتوجه ا کسی که پنهون کنی  ت قلب اعماق تو  عواطفت رو  و احساسات

...نبره  
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 احساسات و افکارت و در  بیان تو میشه فهمید که  با دوبار حرف زدن ...برعکس ..ی ادم پیچیده ای نیست

نمونه اشم همین برچسبایی که داری به من می ....ی پاکزاد مشکل دچار خیلی..خودت ارائه در مجموع

 چسبونی 

 

:باهام حرف می زدکامال جدی و بدون از تمسخر داشت   

حرف زدن  به شروع عواطفت و احساسات دربارهبه خودت رحم کنی  و سعی کنی که بهتره یه خرده -

و دیگران هم در ارامش در  برات می گذره ساده تر از اینی که هستت زندگیچون در اون صورت ...کنی

دگیشون ادامه می دن به زن... کنارت بدون اینکه نگران قضاوتهای ناعادالنه ات باشن   

 

:عصبانیه خیلی  میشد فهمید از دستم  

می بینی که می دونم طرف حسابم کیه  و چطور آدمیه  و  امیدوارم تو هم  در مورد من  به ...خوب -

که  اگر پیدا می کردی اینطور یه تنه به قاضی نمی ..اندازه کافی شناخت پیدا کرده باشی که شک دارم 

بهم نمی گفتی مزاحم  ابه گردن من نمی نداختی  و مطمئنرفتی و گناه های دیگری رو   

 

:به اخم نشسته روی صورتم  ادامه دادخیره  با لبخندتغییر ی به چهره اش داد و ..کمی که گذشت  

که می تونه خیلی بهت .. البته یه کمک دوجانبه..می خوام کمکت کنم..همونطور که تو پیام اولم  گفتم-

هوم؟....خوای  تو ب  در صورتی که..سود برسونه   

...هم من می تونم به تو نفع برسونم هم تو به من ... یعنی اگر تو بخوای و اراده کنی   

 

فنجونشو از مقابلش برداشت و با .. لحظه ای به عکس العملم خیره موند که لبخندش رنگ گرفت

:با اطمینان گفت خم شده به طرفمو  گره زد ر دو دستش رو در هم  میز  ه ای از  گوشه گذاشتنش  

موافقی ؟-  

 

-:سکوت کرده بهش خیره موندم  

تو موضع ضعفت قرار بگیری و فکر کنی که می خوام از اون جهت ...نمی خوام با عنوان کردن این موضوع -

و بهم به یه ادمی که قراره ازت سو استفاده کنه نگاه ...پس به حرفام با دقت  گوش بده ..کنم  تاذیت

لطفا..نکن  
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در ترس و دلهره ...لحظه به لحظه صورتم رنگ می باخت و از اینکه انقدر راحت تونسته بود من رو بشناسه 

:به سر می بردم  

حتی ...می خوام بهت بگم من می تونم کمکت کنم...اونم یه مبلغ زیاد ...یمی دونم که نیاز به پول دار-

اونم بدون اینکه ... مکه می خوای رو بهت می دپولی ..ه با یه چک امضا شد...همین االن اگر تو  بخوای 

 بخوام ازت پسش بگیرم

 

با ..تنها چیزی که درک کرده بودم این بود که ازم می خواست براش یه کاری کنم ..حرفاشو نمی فهمیدم

:ازش پرسیدم ...اینکه از این معامله خوشم نیومده بود و جوابم نه بود برای سر در اوردن از کارش  

در قبال؟؟؟-  

 

نسبتا  نفسشو اروم بیرون داد و با نگاهی به اطرافمون و خیره شدن تو نگاه پرسشگرانه ام با مکث

و لحظه ای سکوت کرد   روی  لبهاش گذاشتبه  دست مشت شده رو ..کوتاهی   

خیره شد و سعی کرد کمی تمرکز کنه  و طوری که فنجونش به ...و با استرس زیر نظر داشتمرحرکاتش 

:انگار گفتنشم زیاد براش راحت نباشه  گفت  

که اونم ...برای یه مدت کوتاه... قبول کنی  تو  می خوام اگر...می دونم چطور عنوانش کنم ولی دقیقا ن-

... هدقیقا نمی دونم چقدر کوتاه  

دستشو پایین ..مرتب حرفشو مزه مره می کرد..بگه که هنوز سختش بود ..مل نفسش رو بیرون دادابا ت

که بالخره از عنوان کردنش کمی رنگ پریده به نظر می رسید ....ون دسته اشو چسبید جاورد و خیره به فن

:شو زد حرفراحت کرد و و ر خودش  

بذاری که  اسمت به عنوان همسرم تو شناسنامه ام بره -  

 

 روی  بدون پلک زدن بهش چشم دوخته بودم که به سختی کلمات رو بر....خیره تو صورت  و نگاه جدیش

:م جاری کردم و ازش پرسیدمهالب  

مگه  نه؟ ...االن دارید با من شوخی می کنید دیگه -  

:به عقب تکیه داد  و با تکون سر گفتم و نشوند  شلب بالجباری برلبخند بی رمق و   

تا این حد که ...از سر بیکاری و تفریح نیست...حداقل انقدر منو می شناسی که هر چی بگم ...نه پاکزاد -

.باید منو شناخته باشی  



 

 
 

 
 

10 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

 

 

یی می زد یه جوری می خواست هنوز همون کسی باشه که تو کلینیک می شناختمش برای همین حرفا

:که هم خودشو و هم من رو قانع کنه  

عجب ادم مزخرفی که فکر می کنی  داری  چون االن بدون شک...گفتنش برای منم خیلی راحت نبود -

...هستم و حس نسبتا بدی به من پیدا کردی   

پس ...که می خواستم مطرحش کنم بازم همین فکرو درباره ام می کردی  هر جور دیگه ای هم ..هرچند 

تا توام راحت تر بتونی تصمیم بگیری ...یه راست رفتم سر اصل مطلب   

:گفتم ناراحت از دستش ..به سختی  صورتم رنگ باخت و  

نمی گنجید در تصوراتتم ...ین ادمی باشیدفکر نمی کردم چن-  

:ت و با حرص گفتگوشه لبش رو به دندون گرف...ناراحت از حرفی که بهش زده بودم   

هر چند ..یکم به غیر از  دکتر رحمانی به ادمای اطرافت بیشتر فکر کن و ببین چطور ادمایی هستن-

 مطمئنم که رحمانی رو هم درست نتونستی بشناسی 

و برای همین نمی ...ریاد اهل شوخی نیستن...تو از اون دست از ادمایی هستی که به زور می خندن

...و بفهمن  از ته دل ادمای مقابلشون رو خوب درک کننتونن شوخی و لبخندای   

...کی واقعا خوشحاله کی ناراحت..ه  کی نهحرف جدی می زن طرفشون دارهکی که بفهمن    

برای همینم زود آدما رو قضاوت می کنی ...سطح تصوراتت یکم پایینه .... از این نظر به نظرم  

 

انی داشتم داده طعنه ام رو با طعنه به  عالقه ای که به رحم جواب..به صورت رنگ باختم چشم دوخت 

 بود 

خودشم دیگه اون راحتی توی دانشکده و کلینیک رو نداشت و سعی می کرد یه جوری حرفاشو بزنه که 

مخصوصا که نمی ذاشت چیزی رو دلش ..منطقی به نظر بیان که خوب صد البته برای من منطقی نبودن

:سنگینی کنه  و جوابهامو می داد  

یه قرار داد که بین من و ...فکر کن اومدی  سرمعامله...در ترسیدیچیز وحشتناکی ازت نخواستم که انق-

حتی نزدیک ترین کسای زندگیت..هیچ کس..تو منعقد میشه و کسی ازش مطلع نمیشه  

 قرارم نیست اتفاق وحشتناکی بیفته 
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می خیلی به اون پول احتیاج داری و از این نظر دارم کمی نامردی و بی انصافی می کنم که ... می دونم

من فقط می خوام یه ..فعال شرایطت با شرایط من جوره ..ولی خوب ..خوام از موقعیتت سو استفاده کنم 

یه اسم که برام درسر درست نکنه ...همین..اسم بره تو اون شناسنامه   

قررا دادی بین خودمون تنظیم کنیم که نسبت بهش پای بند باشیم ..ما می تونیم   

 

اما احساس می کردم مثل من دل نگرانه که سریع برگشت و برگه ای از داخل با اینکه نمی فهمیدمش 

..:کیفش در اورد و مقابلم  گذاشت  

توی این برگه نوشته میشه و هیچ ... هم شرایط من هم شرایط تو ...اگر پیشنهاد منو قبول کنی -

 کدوممون زیرش نمی زنیم 

:بود چشم دوخت و اروم گفت برای لحظاتی به نگاه متحیرم که به برگه دوخته شده  

اینکه قبول می کنی یا نه...حاال فقط منتظر جواب توام-  

:نمی تونستم حرفی بزنم و یه جورایی شوک زده شده بودم  

مطمئن باش مشکلی پیش ...من خیلی رو این موضوع فکر کردم...جوابش انقدر سخت نیست  -

هر جور تعهدی هم بخوای بهت می دم که ..قط می ذاری یه مدت اسمت تو شناسنامه من باشهف...نمیاد

.مشکلی برات پیش نیاد   

بعدشم همون روال ..همین ..فقط می ذاری  اسمت بره  تو شناسنامه من ..همه چیز فرمالیته است.

هم هیچ آسیبی ...همه بر می گردیم سرکار و زندگی خودمون..رو پیش می گیریم عادی زندگی خودمون 

از این نظر  مطمئن باش..بهت نمی رسه   

 

و برای اینکه این جو شوک بودم  تو شوک فرو رفتهبدجوری  ...می گفت که به حرف بیام  یایمدام یه چیزی

زده و شاید بی رحم رو تغییر بده به سختی  لب پایینشو گاز گرفت و برگه ای که جلوم گذاشته بود رو به 

:گفتطرف خودش کشید  و خودکارشو برداشت و خیره به برگه   

اونوقت ببین می خوای قبول کنی یا نه ؟هوم؟خوبه اینطوری ..شرط و شرو ط می ذاریم..پس اول .. باشه-

 ؟

:حرفاشو نمی تونستم باور کنم...نگاهمو بهش دادم  

چرا؟-  

:امیدوار از به حرف اومدنم پرسید  

چی چرا؟-  



 

 
 

 
 

12 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

 

چرا می خواید اینکارو کنی ؟-  

 

:همونطور که دستاشو رو ی هم روی میز می ذاشت گفت.. لبهاشو با زبون  تر کرد و خیره به من  

توام به طبعش ..من نمی پرسم چرا به اون پول احتیاج داری ..شاید بهتر باشه که اینطوری بگم..خوب -

کنمبازم نمی پرسی چرا می خوام اینکارو   

:یه جای کار می لنگید  

خیلی جالبه که شما همه چی رو  ی کردید ؟باور م ...یه نفر این حرفا رو بهتون  می زد...شما جای من-

اونوقت بهم میگید بهتون اطمینان کنم؟...درباره من می دونید و من نه  

 

:شونه ای باال داد   

من سعی می کنم خوشبین باشم-  

:پوزخند زدم   

پس زیادی خوشبین هستید-  

اینم یکی از حسنامه-  

حسنی که ممکنه تو دردسرتون بندازه-  

:چشماشو تنگ کرد  

چه دردسری؟-  

لحن شوخ و ..عی می کرد که برخالف دقایق پیش  که س..لبهامو روی هم گذاشتم  و سکوت کردم

:برگه رو مقابل خودش قرار داد و گفت..کامال جدی ..داشته باشه سرزنده ای  

..من دالیل خودم رو دارم و همونطور که قرار گذاشتیم کسی از این موضوع  خبردار نمیشه-  

نخوامو اگه من -  

اونوقت من همین االن می تونم بلند شم و برم تو دانشکده و نشون ....نمی خوای دیگه..چیزی نمی شه-

یه حرف ساده  معمولی که بین دو نفر زده شده و به تفاهم نرسیدن..بدم که از اولم چیزی نبوده  
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:در سکوت با تردید بهش خیره شدم  

همونطور که من ندارم..برای فکر کردن زیاد وقت نداری ..بگیریبهتره همین االن درباره اش تصمیم -  

 

:برای همین به تمسخر ازش پرسیدم..خیلی مسخره به نظر می رسید   

و بهم می دید؟؟...یعنی من االن هر مبلغی که بهتون بگم رو قبول می کنید-  

:مطمئن سرشو باال و پایین کرد  

....یه فکری براش می کنم دیگه..زیادم باشه...خوب اگر زیاد نباشه اره-  

اما می دونستم  نمی خوام تن به چنین چیزی بدم و همه اون احترامی ...پیشنهاد وسوسه انگیزی بود

هر چند باید می گفتم با این پیشنهاد ..از بین رفته می دیدمرو  که در این مدت بهش پیدا کرده بودم 

:حسابی هم  تو  فکر فرو رفته بودم  

 

این  ....می تونم پرینت تمام تماسا و پیامک هام برات  بیارم که ببینی ..ون مزاحم من نیستمباور کن ا-

درک کن که من ادم خوش گذرونی ...بهت می دم که من فقط دو خط تلفن دارم نه بیشتر هم اطمینانو 

.نیستم  

ه اونقدر درگیری اومده بودم وگرن..تمام تو گوشم خونده بود ی اون شبم به اصرار دکتر رحمانی که یه هفته

نداشته باشم ... جمع دوستانه شما   تو اونم  ...ه وقتی برای مطرح کردن نامزدیش دارم ک  

 

اما لحظه ای با یاد ... من یه اشتباه محض شنهاد نادرسته و قبول کردنش از جانب شک نداشتم که این پی

نگاهم در برابر ..جلوم جون بده.... یبخاطر بی پول..قرار بود...اوری مرتضی و رنگ و روی زرد ش و اینکه 

:بلعیدم و با یه دم و بازدم کوتاه گفتم..اب دهنمو خیره به برگه مقابلش..پیشنهادش به تردید افتاد  

شرایطتون چیه؟-  

:زود از بینش برد و گفت...لبخند کم رنگی رو لباش جا خوش کرد که به محض بلند کردن سرم  

یعنی االن قبول کردی ؟-  

ون چیه ؟تبدونم شرایط می خوام-  

:لبهاشو با لبخند بهم فشرد و با تکون سر گفت  

من ادم سخت گیری نیستم و معموال با هر چیزی زود کنار .اصال بهش فکر نکردم  ...راستش رو بخوای-

چطوره که تو اول بگی ....میام   
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:گنگ بود و حس بدی داشتم   

قبول می  پیشنهادتون رو ..ه هر کسی که می گفتید کنم بفکر ..بود توی اون دانشکده ...این همه  ادم -

چرا من؟...کرد   

:خنده اش گرفت  

...دنبال دردسر نیستم به  من...بسته به شرایط خودش قبول می کرد ...اگر م قبول می کرد-  

:اب دهنمو قورت دادم  

منم مثل یکی از اونا...مثل شرایط اونا نباشه..که شرایط منانقدر مطمئنید از کجا -  

:گفت مطمئن خیره تو نگاهم  

..تو با اونا فرق داری -  

خیلی کلیشه ای بود-  

:خنده اش گرفت  

تو این مدت حسابی شناختمت که .....بهتره خودتو به اون راه نزنی ..تو واقعا شرایطتت با اونا فرق داره-

 دارم اینو می گم 

:رنگ ترس گرفت منگاه..ئن بود مخیلی بهم مط  

کامال تو اشتباه هستید-  

:به راست و چپ حرکت داد و گفتسرشو لبخند زنان   

هیچ دردسری برام ...به هزار و یک دلیل می دونم که اگه پیشنهادمو قبول کنی ...من ادم شناس خوبیم-

 درست نمی کنی 

 

:جرات نداشتم به این بحث ادامه بدم که ازش پرسیدم؟.چرا انقدر منو خوب می شناخت  

م؟از کجا می دونید که من به اون  پول احتیاج دار-  

من خیلی ...االن مهم برای من اینکه تو قبول می کنی با نه...این مهم نیست که من از کجا می دونم-

نمیتونم بگم یه هفته فکر کن ..وقت ندارم  
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چون اگر قبول کنی باید این کار زود انجام ..می خوام  ازت  ترین زمان ممکن یه جواب قطعی در نزدیک..من 

مرردن ندافرصتی برای وقت تلف ک...بشه  

 نمی تونستم  چنین تصوری از خرسند داشته باشم که یه روز ی چنین خواسته ای ازم داشته باشه 

 

شما داری  از شرایط من سو استفاده می کنید-  

 

:ناراحت خیره به من  با لبخند غمگینی گفت  

  ..درباره افکار و ادمای اطرافت و اینکه از کسی خوشت میاد یا نه  کاری ندارم-

مشکالتم مو به مو خبر داره و این  همه  بدبختیام و  فهمیدم از همه ی احساساتم از..وقتی این حرفو زد 

:محض به سر می برم منم که  در بی خبری   

  ...نکنی می تونی هم قبولش  ....این یه پیشنهاده که می تونی قبولش کنی .-

 

کار بودنم چنین بی از این وضعیت خجالت می کشیدم که به خاطر بی کس و ...نگاهم رو ازش گرفتم

..پیشنهادی بهم شده بود  

...کر کنمبیشتر از این ناراحت بودم که بخاطر بی پولی  ذهنم در تقال بود که به این پیشنهاد رزالنه ف  

 

با سنگینی از جام بلند شدم...خشمگین باشمکه به ارومی بدون اینکه ...احساس تحقیر شدن داشتم   

::متعجب از رفتارم پرسید بود که کوله امو برداشتم و نگاهش روم   

نمی خوای چیزی بگی ؟-  

تش رنگ توی چشمام صور شده  با دیدن اشک نهفته...چشمام پر از اشک شدن و نگاهم رو بهش دادم

:باخت و سکوت کرد و من به حرف اومدم  

......... غم از دست دادن پدرم خیلی برام  کم رنگ شده باشه...گذشت چند ماه  فکر می کردم بعد از-

..اما  

و با حسرت   قبت بخیری و عروس شدنم رو می کردکه  گاهی برام دعای عا یذوق نگاه پدر..یادآوری با 

:گفتمنی لبخند غمگی  

ددلم خیلی براش تنگ ش...اما همین االن که احساس کردم داره از بی کسیم سو استفاده میشه-  
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:حسرت تکرار کردمبا   

خیلی -  

 

چیزی به در اومدن اشکام نمونده بود که رومو ازش گرفتم  و بهش پشت کردم ...هر دو بهم خیره موندیم 

:صدام زداز جاش بلند شد و با صدای گرفته ای و که اروم   

؟؟!!خانم دکتر -  

 

 

چند قدمی که ازش فاصله گرفته بودم  رو با ..ناراحت و نادم از حرفاش..دل چرکین سرمو برگردوندم

 برداشتن وسایلش  طی کرد و به سمتم اومد 

رو بهم نگاهش رنگ شرمندگی  و خجالت زدگی گرفته بود که با بیرون کشیدن دستش از جیب پالتوش 

:گفت  

قصد توهین نداشتم...ببخشد -  

در حالی که سعی می کرد هم بهم نگاه کنه ....  و مقابلم  باز کرد ر دستش لبهاشو بهم فشرد و کف 

:اره  به گل سر تو دستش گفتهم نه با اش  

اونقدرم با عجله رفتید که نشد ..زیر پایه ی صندلی افتاده بود..فکر کنم اون روز دنبال این می گشتید-

 بهتون بگم 

:لبخند شرمزده ای زد و با نگاهی به گل سر گفت..از گفته اش  پشیمون ..بغض گلوم رو ازار می داد  

شحال میشم این گل سر و در ازای جواب بله اتون داشته خو...فکر می کردم که بتونم بهتون بگم-

یه فکر خام که از یه ذهن بچگانه نشات گرفته بود ..فکرم از اساس اشتباه بود...اما ...باشم  

باید منو ببخشید که  باعث ...والنه فکر کردم و  تصمیم گرفتمخیلی  عج..ارم که  به خاطر مشکلم شک ند

 شدم این حس بد رو  پیدا کنید 

ی استفاده نمی و دیگه از افعال و کلمات خودمون خوندم چقدر از دست خودش عصبانیه از نگاهش می

:کنه  

شاید ..مشکل که نه....فقط چون دچار مشکل شدم  چنین چیزی رو مطرح کردم...ادم بدی نیستم..من-

  چون مسئله ای که تو زندگی برام پیش اومده
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:لحظه ای سکوت کرد  

با خودم فکر ....راستش ...بگذریم ..راه حلی داره یا نه اصال  ؟ یا مسئله  واقعا نمی دونم مشکله -

... اون کسی باشید که  بتونه کمکم بکنهشاید شما ...کردم  

فقط به خودم فکر می کردم که چطور مشکلم رو حل ..اون لحظه که داشتم چنین تصمیمی رو می گرفتم

به این فکر نمی کردم که شاید این خواسته و تصمیم احساسا ت کسی رو بهم بریزه ....کنم   

 

:نگاهشو ازم گرفت و انگشت شستش رو به زیر لبش کشید و خیره به زمین گفت  

  کردنش مطرح چه برسه به ...چیزی ی فکر می کردم ال درباره چنینمتاسفم نباید اص-

:لبه ی یکی از میزا گذاشت و خیره بهش گفت... گل سر رو  

در هر حال امیدوارم که برخوردها و ....یکیشونم من ...همه ادما تو زندگیشون اشتباه می کنن -

... فراموش کنیم رفتارهامون مثل گذشته باشه و این دیدار رو  هر دومون به کل   

 

 

:لبخند غمگینی به روم پاشید  

اونم به بدترین شکل ممکن که می تونست باشه...اینبار استاد خطا کرد -  

 

:خجالت  زده نگاهشو ازم گرفت   

داره  که دنیاییحسابی یادش می ره ...همین طوریم  میشه دیگه..ادمی که زیاد به خودش مطمئن بشه-

بازم ..هرچقدرم مشکل داشته باشه ...نیست کتاب و حساب بی توش زندگی می کنه   

خودمون به خودمون  از تر نزدیک .....همینجاست کهداره  شنوا و بینا و دست گشاده و نمهربو یه صاحب  

 به احتمال زیاد فراموش کردم دنبال چیم که به این نتیجه بی سرو ته رسیدم 

...روشون می باره یه لحظه شدم مثل اون ادمایی که خودخواهی از سر و  
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... خیلی ناراحت بود و انگار می خواست با یه  لبخند ظاهری ..به سختی نگاهشو تو نگاهم انداخت 

.:شرایط رو درست کنه   

بگی ...خیلی سخته  که به کسی که همیشه می گی چیکار باید بکنه و کجای کارش غلط و  نادرست -

وای و ازش معذرت بخکم اوردی ..و اعتراف کنی که   

اونقدر نادرست که باعث شده چنین حس بدی رو تو ..چون می دونم کارم نادرست بوده ...اما باید بگم

 خودتون پیدا کنید 

:خیره تو چشمای پر از اشکم گفت...سرشو باال تر اورد و در فاصله یک وجبی ازم   

گرفتم که نه در شان تصمیمی ..غرق مشکالتم ...جسارت کردم... خانم دکتر من ازتون  معذرت می خوام-

یدباید منو ببخش......در شان من  ..شما بود  

با ..روی لبهاش بربرای لحظاتی به همدیگه چشم دوخته بودیم که با تالشی دوباره برای نشوندن لبخند 

:گفتجدیت   

لطفا دیر نکنید ...تو کلینیک می بینمتون  8ساعت -  

از  ..با گرفتن نگاهش از تو چشمام  ورو محو کرد به انی لبخندش ..ناراحت و گرفته..دیگه خیره به هم

 کنارم عبور کرد و از پله ها پایین رفت 

از گوشه چشمم   اهسته دست بلند کردم و گل سر گذاشته شده روی میز  اولین قطره اشکبا افتادن 

ا رسیدمچی شد که به اینج...و به این فکر کردم رو  برداشتم  

 

 

 

** 

فکر فرو رفته بود و به خرسند ایستاده باال سر بچه های ترم پایین تو ....روپوش پوشیده وارد کلینیک شدم

:دستاشو از پشت سر  تو هم گرفته بود که راحله با دیدنم گفت...کارشون نظارت داشت  

عیلک سالم-  

 

:گفت...و جوابش رو دادم که خنده بر لب...سرمو باال و پایین کردم  

؟بیمار نداری -  

نه -  
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؟پس بریم بیرون-  

:مرادی  تو اومد و رو به خرسند گفتبیرون بریم که  باهاش سری تکون دادم و خواستمبی حال   

؟چیکار کنم اشو مراجعه کننده ..دکتر ایزدی نیومدن ...دکتر -  

با تامل ..بیکاری من و راحله  و  بودنبه کار خرسند سرشو بلند کرد و با دیدن بچه هایی که مشغول 

:لبهاشو بهم فشرد و رو بهم گفت  

ه پیش معاینه بوده و االن پر کردن دارنگویی جلس..خانم دکتر شما می تونید کارشو انجام بدید؟ -  

فقط به بچه ها ی ترم  ...نه ایرادی ..نه سر زنشی ..نه لبخندی ..نه خنده ای...حالش حسابی گرفته بود 

کرد و روشون بی حرف نظارت داشت  پایین نگاه می   

:اروم سرم  گفتمبا باال و پایین کردم ...دو خیره در نگاه هم دیگههر   

انجامش می دم ...بله -  

به کار بچه ها چشم  ایستاده . پشت به منو  روشو برگردوندسرشو تکونی داد و  با نگاهی قدرشناسانه 

 دوخت 

:راحله خیره به خرسند ابرویی باال داد و با نگاهی به من گفت  

 این همه احترام از کجا اومد...د؟فکر کنم امروز یه چیزش میشه ها این االن ازت خواهش کرد یا دستور دا-

؟یهو   

به سمتم یونیتم رفتم گلوم کشیدم  و روی از زیر مقنعه دستی به منم مثل خرسند خوب نبود که حال 

:و عصبی از دستم گفتگنگ سرجاش ایستاد و دوباره به خرسند خیره شد  ..  

توام بشین و کار راه بنداز...اصال خودم برای خودم می رم چایی بگیرم -  
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 بد  رنگ قهویی داخلش حلقه کردم و به محتوای چای  یدستمو به دور لیوان کاغذ..ت میز نشسته  پش

  زل زدم 

و چون مراجعه ...رو تموم کرده بودم مراجعه کننده دکتر ایزدی کار پر کرن دندون چند دقیقه ای بود که 

 نشسته بودم و به اتفاقبرای خودم  کلینیک به تنهایی اینجا تو محوطه پشتی شته کننده دیگه ای ندا

...صبح فکر می کردم  

و پیشنهاد  حرفا  ...تام فشرده میشد شگمقابلی که بین ان خیره به لیوان با چشمهایی تنگ شده

اوردمو به یاد ر شانگیز وسوسه   

ه اون لحظه مطمئن بودم جوابم منفیه اما از با اینک....همه چیز بسته به یک جواب کوتاه من داشت 

قبول می کردم  پیشنهادش رو  موقعی که به کلینیک برگشته بودم با خودم فکر می کردم چی میشد اگر

می پول ناقابل  ...میلیون تومن 011به   ..ی که  می تونست وارد شناسنامه اش بشهاسم و در ازای 

 برسم

بده نجات   جون مرتضی رومی تونست لیونی که صد می  

که دست راحله  و خیال در اومدم م با چند بار پلک زدن از وهعصبی از دست خودم سری تکون دادم و 

:سنگینی کرد و صداش تو  گوشم پیچید روی شونه ام  

خوبی ؟-  

:گفتمکشیدم و خیره به لیوان پایینم  زبونم رو به روی لبم   

زود اومدی-  

:اطرافمون گفت دور و  ا نگاهی بهب در حال نشستن صندلی رو عقب کشید و  

بچه ها کجان؟..تنها نشستی ...کار زیادی نداشتم-  

:دور و بر انداختم و گفتمراحله و  نگاه بی هوایی به    

کسی بیرون نمیاد ...هوا سرده....نمی دونم -  

 لیدر حا و این دوست داشتم شعله ور شده بود  م دروناتیشی که در برای خاموش کردن  رو سردی هوا 

بازوی راستشو با  دست دیگه اش مرتب ماساژ می داد و ...ی موجود بر ای غلبه بر سرما که راحله بود 

:سعی می کرد از شدت سرما بکاهه  

تنهایی اینجا نشستی که چی ؟نمی ...هوای سرد به سرت زدهیه ..هوای از صبح تو خودتی ؟...؟چته -

سرما بخوری ؟ گی شاید   
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::گفتمشل و ول صل ودرموندم امستدادن به افکار  شونه ای باال دادم و با نظم  

...گفتم یکم تو سکوت باشم...تو شلوغ بود...م مثل همیشه ا .... نه-  

 

:گفتم باز کرده بودم یکنار لیوان چای با خیره شدن به بسته کیکی که ابرویی باال داد و   

آره ؟..که مثل همیشه ای -  

اصال برام قابل فهم نبودن..داش رفا و صاما ح ...حضور فیزیکیشو درک می کردم  

:گفت با لبخند حین تکیه دادن به عقب  داخل بسته  ن کیک برداشت دست بلند کرد و با   

خرسندم امروز مثل تو شده..جالبه-  

لحظه ...کشوندم داغ چاییم  لیوانره جدا روی  به ارومیاه گذرایی بهش انداختم و انگشتای دستم رو نگ

:عذر خوایش تو سرم تکرار شد   

تو مود به نظر می رسه امروز زیاد ...تو عالم هپروت سیر می کرداما ..چند بار صداش زد ...دکتر صدیقی -

به کسی گیر نمی  اصال  امروزبهتره بگم که البته ....نچه هام خوب برای خودشون می تازونب..نیست

از  دارن و ...... میان و  می رنبرای خودشون همین طور  هم  بچه ها..م حواسش نبودگتا اینکه ب..ده

 شرایط سو استفاده می کنن

 

باز حرکت   از  لبهاش برای  لحظاتی خیره به چهره پکر و بی حالم با نگاهی  ه بود کهنصف کیکم رو خورد

:ایستاد و نگران ازم پرسید  

؟شمی خواستی بخورینکنه -  

:گفتم ...به لبهام ..لبه لیوان چایم  رو برداشتم و با نزدیک کردن وانلی با  تکون سری لبخند زنان   

طعمشو دوست ندارم..نمی خورم ...بخورش-  

:با خیال آسوده گاز دیگه ای به کیک زد وگفت  

؟مرتضی چطوره-  

:لیوان رو از لبهام دور کردم  

...مثل همیشه...خوبه-  
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: سرشو باال و پایین کرد   

«مثل همیشه » ..هشد م تاهمه جواب....خوبه-  

 

صدای زنگ  ...مشغول بود که جوابی  برای حرفاش نداشته باشم که با نگاه گرفتن ازش  ذهنم  انقدر

در اومد گوشیش   

:با دست ازادش گوشیش رو در اورد و با دیدن شماره گفت  

تو این خدا نکنه به کسی ..بخدا رفم حالیش نمیشهح....این مومن آبادی هم مدام فرتو فرت زنگ می زنه-

  ارهکه عین کنه بهت بچسبه که پدرتو دره اونوقت..انجام می دمدوره زمونه بگی کاری برات 

دم گوشش نگه گوشی رو  و برای جواب دادم تماس رو برقرار کرد   ل حابااین خسته به نظر می رسید 

 داشت 

...از جام بلند شدمسرکشیدم و رو  م چایی از  قلپ دیگه ایآهی کشیدم و    

 با باال و پایین کردن سرهم با حرکت دست بهش اشاره کردم که من دارم می رم و اون ...متوجه  ام شد 

   راحت تر به صندلیش تکیه داد

حسابی از راحله ..با منصور تماس گرفتم  از میز گرفتن  با فاصله وگوشیم رو در اوردم ..پشت کرده بهش  

:داد تماسم رو  جواب گی بی حوصله و خوابالود با  بعد از کمی معطلی دور شده بودم که  

هوم؟-  

:و ازش پرسیدم کشیدم  دستی به روی صورت و چشمهام  

خونه چی شد؟-  

:گفت در میان خمیازه های ادامه دارش بد عنق خمیازه ای کشید و   

بهت می گم ...مگه نگفتم خبری بشه ....خبری نشده هنوز که ...می خواستی چی بشه؟-  

:و ناراحت از دستش گفتمبا انگشت میانی دستی به گوشه چشم چپم  کشیدم نا امید و گرفته   

من به پولش احتیاج دارم-  

؟مگه خونه به فروش رفته که ازم پول می خوای -  
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:دستمو از چشمم دور کردم عصبی   

باید هر چه زودتر براش ...یستخوب ناصال وضع مرتضی ...منصور  چرا خودتو زدی به اون راهتو نمی دونم -

دست می رهاینطوری از ..یه کلیه جور کنیم   

خوب به من چه ؟خوب که چی ؟-  

 

:مو بهم فشردم احرصی لبه  

یه خرده غیرت داشته باش و یه کاری بکن..برادر بزرگترمونی خیر سومون  خوب-  

:صداشو باال برد  

حق و پله و و موقع پول حاال که ...حاال یهو چی شد؟هوم؟.......ادم حساب نمی کردی تا االن که منو-

رت؟برادر بزرگت شدم حاال من...آره؟..یادتت افتادم ؟ شد من به حقوق   

:در سکوت فرو رفتم...با اخم  

دکترا یه چیزی می گن که ...داری خیلی بزرگش می کنی تو بعدشم ...هنوز که چیزی نشده-

.. تا کی بخواد برسه به عمل کلیه...وووا...اونم بدون هیچ مشکلی ..فعال که داره دیالیز میشه...بترسوننت

یه کاریش می کنیم ...تا اون موقع هم خدا بزرگه....این حرفا  و  

:فت و اشک تو چشمام حلقه زد دلم گر  

؟...خدا که خیلی بزرگه اما تو که بنده اش هستی چی هستی -  

:داغ کرده باز صداشو باال تر برد  

سگ کنی اصال افریده شده که منو ..منسگ  اعصاب  اون گند بزنی تو  می خوای اول صبحی باز -  

یه نفرم نخواست خونه رو بینشون یعنی  ...و رفتن  این همه ادم اومدن...کنی بیه کاری  که  زنگ زدم-

؟؟بخره  

:مرتب داد و بیداد می کرد و پشت سرهم حرف می زد  

و توام ت..در به در دنبال پول..فعال که پول شده غول و ما بسم هللا .؟..چرا حالیت نیست ..ای بابا ..نه ...نه-

مردم تمام عمرشون دیالیز .. ؟افتادی دنبال کلیه که چی....روش و خرید خونه بازار فاین کسادی 

و دم نمی زننو در نمیاد صداشون...میشن  

 چند غاز پول افتادهه چشمت به ینکنه ..؟افتادی دنبالش که چی..هنوز نه به داره نه به باره که  اونوقت تو 

.که قراره بهمون برسه؟؟؟اره ؟  
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انگار داشت درباره کلیه یه ..ضی برادرشهکی این بشر انقدر بی رحم شده بو که فراموش کرده بود مرتاز 

:غریبه حرف می زد آدم   

خوبم که پول پارو می ...تو که صبح تا شب تو اون خراب شده کاری می کنی و با انبر دندون می کشی -

اعصاب ادمو اول صبحی سگ می ...هان ؟ولم کن دیگه..  ؟از جون ما باز چی می خوای.. ماشاهلل  کنی

می کنید  هی پول پول..کشتید ما رو دیگه.شمخالص بمیرم از دست همه اتون  من  کنی که چی ؟کی

... 

شدن و  حاال همه هم برام طلبکار .....کی دید ؟هیچ کس...جون کندم..این همه براتون سگ دو زدم ..

 یمی خواست به چه بهونه ای اشت وگرنه خوب شد بابا یه خونه برامون گذ......می خوانازم پولشون رو 

 خرمو بچسبی و پول پول کنی ؟

 

 

ش رو سر یکی خالی کنه یق معمول می خواست تمام دق و دلزورش به حرفای سعیده نمی رسید وطب

صاب خورد کنش عای حرفها و طعنه ها ..که بین به نام من بدبخت افتاده بود  که از قرار معلوم  قید قرعه 

:چیزی براش نذاشتم از کردم و دهن ب  

؟ مثال برامون چیکار کردی تا حاال -  

:اکت شد یهو س  

من یکیشون رو به یاد  حداقلشمر تا بو  ویه دونه اشو بگبرامون چیکار کردی؟محض رضای خدا ...بگو دیگه-

فقط ..کنی  خودت  خجالت زدهبگو که منو ...بگو دیگه..ببندی  باهاش ومن که دهن...یکیشون بگو  ....بیارم

منصور..بگو  

:زبونش بند اومده بود  

همه اش ..اره تو راست می گی .......بگمبذار خودم برات پس ..احتماال اونقدر زیاده که یادت رفته ..نه -

..کارای ما رو تو انجام دادی   

یی که زنت یس طالکه بتونی اون سرو..تو خرجت نمونی  من برات وام گرفتم که... وقتی عروسیت .

بتونی یه که ...بخری به سبک و سلیقه اون  ونیکه بتونی الاقل یه تلویز..براش بگیری دوسش داشت رو 

که بابا بعد یه عمر بچه بزرگ کردن بهت افتخار   جلوی زن و مادر زنت جمع کنی و سرت بلند باشه یابروی

 کنه

پول اجاره مغازه اتو نصفشو من ...ول ماه اتا چند ...وقتی  خواستی مغازه بزنی ...اره تو راست می گی 

تی نمی تونم به بابا نه سچون می دون..دادم چون به بابا رو انداخته بودی که بهم بگه کمکت کنم می 

 بگم 
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امروز و فردا که اخرم انقدر ..ا رو بندازمنازم خواستی به یکی از دکترای اش...برای خرج عمل دماغ زنتم 

خودم تا ابروم بیشتر از این  مجبور شدم  که دست اخر کردی  و پولشو ندادی و خواستی چک بدی 

...پول کل عمل رو بدم ..نرفته  

االن  به ظاهر قشنگ نیوردید که این دماغ چطوری شد دماغ  ودتون مبارک ختو و زنت اصال به روی بعدم    

ی گرفتی له قبلی مونه اتونم که بماند همه رو از محخورد و خوراک خ پول ..؟.می بینی چقدر کار کردی ...

ت تا یه جاهایی رو اونم صداش در نمی اومد و برای حفظ ابرو...ی بدبختمون و می زدی به حساب بابا

 حساب کرده بود

؟...نکرده باشی برامون  کاریم مونده که تو این سالها ...دستت درد نکنه   

 

:زون گفتمربود که با چونه ای ل خلوت  محوطه خلوت...نگاهی به دو رو برم انداختم  

خوب برو ...؟می خوای بمیری مگه سختی کشیدی که ؟کنی  ارزو ی مرگ میحاال  برای چی -

 حداقل ابرومندانه و با شرفت بمیر که نگم عرضه این؟...بذاری  ن سرمبرای مردنتم منت می خوای ...بمیر

...م نداشت یه قلم کار  

 

 یاد برای همینم سریع تماس رو قطع کردم وعصبی و عصبانی شده که صداش در ن می دونستم اونقدر

باید خودم یه فکری برای خونه می کردم اینطوری منصور ..تو جیب روپوشم انداختم رو با حرص  گوشی 

یه مبلغ باالتر بفروشه  است بشینه که خونه رو بحاال حالها می خوا  

دستی به روی لبهام کشیدم و به سمت کلینیک پا تند کردم...با پشت دست   

 

:که با دفترچه یکی از بیمارا ور می رفت رو بهم گفت...مرادی ...کلینیکدر شیشه ای با نزدیک شدن به   

؟بفرستمش  ده دقیقه دیگهیه مراجعه کننده اتون رو بفرستم تو یا -  

اون روز خرسند داشت بهم کنایه می زد که ازش  های به حرفبا توجه بی شک ..مو تنگ کردمچشما

:پرسیدم  

سالی هست که اینجا کاری می کنی نه؟ 5یه -  

:ناراحته  از دستم ی که خرسند بهش زده معلوم بود از اون روز با حرف  

له خانم دکتر ی-  
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؟ کل شخصی داشتی شمتا حاال با کسیم -  

:پریدرنگش   

؟...چه مشکلی خانم دکتر ..نه-  

:خیره موند که با اخم بهش گفتم بهمزرد کرده   

 وقت که امادههر ...جدید باشهگرافیشم  عکس ...ببند و پیشبندشم براش...بفرستش تو  دیگه یه ربع -

خبرم کن ..اش کردی   

توی کلینیک  گوشیم رو در اوردم و..که بی توجه بهش قرمز شدن از شدت خشم و ناراحتی  گونه هاش

 رفتم 

 

ایستاده بود حلقه  یونیتی که خرسند نزدیک بهش  به دورهیجان زده  ترم پایینی شر و شور بچه های پر

:زده بودن و به حرفاش گوش می دادن  

که مربوط به  درمانهایی در بخصوص...هیه امر خیلی مهم نپزشکیفعالیتهای دندو در تمام  ...درد کنترل-

  هبیشتر مراتب بهاون  اهمیت که   ...بچه ها میشه

بی توجه به این امر طوری عمل می کنن که بچه برای بار دوم عمرا پاشو تو ..متاسفانه بعضی از همکارا 

و سر سری از  از این نظر الزمه که به همه ی این مواد خیلی توجه بشه...مطب دندون پزشکی بذاره

 کنارشون رد نشیم 

 

 

و ..نیست اما خوب تونسته بود با بچه ها ارتباط برقرار کنه  سرجاش  اد حواسشیبا اینکه راحله گفته بود ز

پا بند بالجبار خوند که یه جورایی ..و کسلی رو تو نگاهش خوند  بی حالی ین در صورتی بود که میشدا

 کلینیک شده 

نزدیک  ...بعضی از بچه های ما هم...به بچه ها نزدیک شدم....جالبی می گفت که چند قدمی مطالب 

:بهش ایستاده بودن  

...هستش  تحتانی آلوئوالر عصب بالک ...پایین فک شیری مولرهای حسی بی در ..ولمعم تزریق  -  
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:می نداخت شمدام منو یاد صبح..بین بچه ها چشماش حرکتهای بی رمق دستاش  و نگاه گردش وار   

اشاره  مهمترینشون مثال می تونیم به این..هاطفال نپزشکیدندو  تو بخصوص معایبی دارای تکنیک این -

پزشکو هم برای دندونبچه  ایبرایجاد استرس هم  کنیم که   

نپزشک هم دچار استرس می شه و نمی تونه با ارامش همکاری کنه مسلما دندو..بچه  نتونه وقتی 

 کارشو انجام بده

 

تغییری در بخواد نکه اما بدون ای....و چرخوند تا اینکه به من رسید ند ورخو دوباره بین بچه ها چر نگاهش

:رو دوباره چرخوند و ادامه دادنگاهش ..رفتار و کالمش بده  

ایجاد ..ومهمترشون....مواردش هست یکی دیگه از ...کان به وجود میادواکنش های شدیدی که در کود-

ن میشهنی که  باع  گاز گرفتگی لب و زبوطوال های  بی حسی  

س هایی که خیلی می تونه موفقیت امیز تر از بی ح..انفیلتراسیون تزریقثل م جانشینیبه همین منظور 

 گفته شد باشه

 

 

پشت  د و با تکیه به سر یونیت خالیدست به سینه شبا مک  کوتاهی  از اون حالت ایستاده  خسته

:خیره به بچه ها گفت گذاشت و  چپش جلوی پای به  ش رو راستی پا ....سرش   

 ه راحت و ساده خیلی  تزریقیه  که انفیلتره تزریق ...شده مکه انجا و تحقیقاتی  با توجه به ازمایش ها -

  ..پیشنهاد میشه .....

:گفت نگاه مستقیممخیره تو با نگاه مجدد به بچه ها یهو سرشو باال اورد و   

طی ..فک پایین  مولرهای شیری دندون پالپوتومی در بالک با انفیلتره تزریق موفقیت میزان مقایسه-

نتیجه مطلوبی داره..شامل درصدی هست که نشون می دهه مطالعه های انجام شد  

کار کرده بودید   ظفرمند ا دکترب اله ای تحت همین عنوانهم مق به اینکه شما با توجه...خانم دکتر پاکزاد 

 می تونید دقیقا بگید به چه نتایجی رسیدید؟
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پارسال ..که بچه ها به ارومی سرشون رو برگردوندن و بهم خیره شدن  معقب تر از همه ایستاده بود

 مقاله ای رو به همکاری دکتر ظفرمند اماده کرده بودیم که بی شک خرسند اونم مطالعه کرده بود 

با تعلل و تعجب  ی مختلف اهحس  شده بود از بی حسی و بی حال و خیره تو چشمایی که توشون پر 

:گفتم  

درصد  رسیدیم که  81سال به درصد خوب و مطلوب  8تا  5مایشهای انجام شده بین بچه های طی از -

برای بی حس هاست نشون می دادجایگزین خوب و مناسبی   

 

:همونطور دست به سینه گفت سرشو مطمئن باال و پایین کرد و رو به بچه ها   

 سبت بهی مندیبل از تزریق انفیلتره که نن مولرهای شیرومی تونیم برای بی حسی دند..کامال درسته-

استفاده کرد ...بهتر تحمل میشه.... بالک بسیار ساده تر  و توسط بچه هم   

درصد تزریق مده که تقریبا مشابه درصد به دست او 81درصد موفقیتش همونطور که خانم دکتر گفتند 

درصد  01یعنی ..بالک هست  

تزریق انفیلتره روش ..ی که انفیلتره نسبت به بالک داره یجه به مزایااما همونطور که گفته شد با تو

 مناسب و قابل توصیه ای جهت پالیوتومی مولرهای شیری هستن 

 

 

که یهو ن بهم بود وو نگاه هر دوم نبین من و خرسند به وجود اورده بودخالی  بچه ها ناخواسته مسیری 

:گفتخارج شد و صاف ایستاد و از حالت دست به سینه   

  یدم دست بجنبونبهتره که کمی ه...یج خوبی هم رسیدیم او به نت میخوب فکر کنم امروز زیاد صبحت کرد-

سب کنید برای تجریه کهر چقدر بتونید اینجا ...پزشکها و بچه های ترم باالیی بشید(دستیار ) aid و برید

مطمئن باشید در انتها جواب می گیرید و این ..نید کدوباره خرابکاری ..یه بار خرابکاری کنید...ون بهترهخودت

 د کرده باشیاقعا تالش تیکه خودتون واقعا ودرصور

دتون هیچی عای...فایل صوتی تهیه کنید این که هر بار بیاید وسری بچرخونید یه سری ...

تر بکشونید که هستید باال  و خودتون رو باالتر از اون سطحی الش کنیدکمی ت..پس لطفا ..نمیشه

... 

فقط همه چیز رو در ...هستم در غیر این صورت بنده در خدمتتون ..سوالی بود می تونید از بچه ها ببرسید

ممنون.....ایجاد نکیدی بی مورد هم نظر بگیرد  و سرو صدا  
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که این روزا دل خوشی از من نداشت داختیم که مرادی با پخش و پال شدن بچه ها  هر دو نگاهی بهم ان

سری ..به سمت میزش رفت  با نگاه گرفتن از من  خرسند...بهم نزدیک شد و گفت بیمارم اماده است 

...مرادی همه چیر رو اماده کرده بود ..چرخوندم و به بیمارم چشم دوختم   

*** 

:ماسکمو پایین دادم و رو به بیمارم گفتم..ونیت با فاصله گرفتن از ی..بعد  ساعت نیم   

بیایید شچیزی نخورید تا برای پر کردن روش-  

؟اگر پرش نکنم چی میشه-  

:و گفتم نگاهی به زن انداختم  

؟...چرا پرش نکنید-  

:سری تکون دادم...بهم خیره موند  

ره اما بعد به مرو با خوردن هر چیز سفت و سختی دندونتون می شکنه و باز اذیت یاونوقت شاید درد نگ-

 می شید 

راحله  ..ام رو در اوردم هدستکششد  م و ار روی یونیت بلندبرای پر کردن بیاد مشخص بود نمی خواد 

گوشیش زنگ خورد که با بلند شدن صداش  خرسند که باال سر یکی از بچه ها ایستاده بود رو به راحله 

:گفت  

 

...ه؟ تر خزرائی این چندمین بارکخانم د-  

 

در کمال تعجب خیلی سختگیرانه خیره به  راحله به خرسند خیره موند که شاید دلش به رحم بیاد اما

:راحله گفت  

و به کار بیمارتون برسیدبذارید میز من روی ..گوشیتون رو -  

دلیش بلند شد که خرسند به سمت بیمار راحله اومد و راحله لبهاشو بهم فشرد و به سنگینی از روی صن

:گفتی به وضعیت دندونهای بیمار با نگاه....حله برگردهقبل از اینکه را  

برای هر بیمار که ادم یه ساعت وقت نمی ذاره..یکم دست بجنبوندید... خیلی کندید -  

 راحله ناراحت از گیر دادنهای خرسند لب برچید و زیر چشمی نگاهی به من انداخت 

و دستکش ها رو توی سطل انداختم  پدال سطل رو با پا فشردم  
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:خرسند به سمت دکتر همتی رفت که راحله با غر گفت  

...نگفتم امروز یه چیزیش هست-  

:گفت سند با اخم   با نگاهی به گوشی راحله باز زنگ خورد که خرگوشی    

خاموشش کنید لطفا -  

بیرون داد و از روی صندلی بلند شد  با حرص راحله نفسشو   

رفت واروم چیزی دم ش از خدمه وارد شد و به سمت که یکی باال سر موعدی رفت  به بهش بود که نگاهم 

 گوشش گفت

:چهره خرسند در هم رفت و ازش پرسید  

االن؟-  

گفتن همین االن برید ..بله اقای دکتر -  

:پر صدا بیرون داد  و گفتنفسشو   

منم االن میام...باشه شما برو -  

چشم اقای دکتر -  

:و گفت تکون داد با نگاهی به موعدی دستشو با اشاره به قسمتی از دندون   

ومتر آر؟....مگه دنبالت کردن ..هنیشکار بیاری میکم دیگه فش...ی جبور نیستی انقدر با عجله کار کنم-

بی ...مشخصه دندونش کامال سر نشده...داری خساست به خرج می دی  بعدم اینجا که مطبت نیست...

...تر کن حسیشو بیش   

 

 

روپوشش در اورد  و  از تو جیب  زنگ می خورد  رو که  گوشیش  شو باال و پایین کرد و خرسندی سرموعد

که نرسیده به در  به سمت در شیشه ای به راه افتاد برای جواب دادن  با نگاهی به صفحه گوشیش

:سرجاش ایستاد و گفت  

گفتی کجایی ؟-  

:ناراحت سرشو تکون داد و گفت  

برای چی اینجا؟-  
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... 

..صبر کن اومدم..خیل خب -  

:جدی و عصبی شدصداش   

گفتم صبر کن -  

در  بلند شدم و در حال تماس گرفتن با مرتضی از کلینیکبا بیرون رفتنن خرسند  ننده ای نداشتم مراجعه ک

ده شدمکشاومدم و وارد محوطه پشتی دان  

 بی حال و بی رمق جوابم رو داد

گردنم کشیدم و همین طور که  به روی  مقنعه رو از زیر  دستم..مهره های گردنم اروم کردن درد برای 

ور و برم نگاهی انداختمسرمو بلند کردم و به د...باهاش حرف می زدم  

بود که متوجه خرسند شدم که در حالی لبه ی روپوشش رو کنار زده  محوطه خلوت...بخاطر سردی هوا 

قدم بر اروم و بدون عجله در خروجی دانشکده ...بود و دستشو تو جیب شلوارش فرو برده بود به سمت 

  می داشت

خیره به خرسند که بی رستار گرفته بود حرف می زد و من پمرتضی درباره وقتی که برای دکتر رفتن از 

سرما همین طور داشت می رفت نگاه می کردم این حس و حال تو   

در جواب خرسند  در اومد و  شنیقک نگهبااتای هبان  از تونگ..با نزدیک شدن خرسند به در خروجی

رفت بیرون و بلند کرد  براش  رو دست دیگه اش سالمش   

:و گوشی رو تو دستم جا به جا کردم و ازش پرسیدم جلوتر رفتم چند قدمی    

؟ساعت چند-  

فه ای که اون روز منو اسانت ای می تونستم ببینمش که به سمت از پشت نرده ه...مو تنگ کردمامشچ

 باهاش رسونده بود می رفت

روی زمین  بایسته و  سرجاش ه که می رفت که احساس می کردم االنراه  و به ارامش  به کندی اونقدر

شینه نب  

گویی ...کشید وارش بیرون شل و ول دستشو از جیب شل..طرفشدو  به ماشین که رسید با نگاهی به 

با نشستنش درو بست در سمت شاگرد رو باز کرد و دلش نمی خواست سوار بشه که   
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:به مرتضی گفتم    

ی بندازه روز سه شنبه که منم باشمفمیگ..خوب -  

... 

...اره اگر تونستی بنداز روز سه شنبه-  

.... 

 

با رها کردنش و درو باز کرد  با چهره ای در هم ..کلینیک که خرسند  توو برگردم  چرخمی خواستم کم کم ب

..باز کرد  در عقبو..خیلی جدی و بد عنق ..  

پیاده شد و ماشین رو دو به سرعت  ...نگران  کامال  با چهره ایشد و دختری   ه باز در سمت رانند

خرسند خم شد و کیف دختر رو  برداشت..زد  

اما معلوم بود مدام از خرسند می خواد اینکار و نکنه که وقتی دید خرسند ...صدای دختر رو نمی شنیدم 

...اراحتی سرجاش ایستادنبا ..اش گوش نمی ده به حرف  

به نظرم رفتارشون غیر عادی ...نگاهم روشون بود که اما از ابتدا ...رفتارشون زیاد جلب توجه نمی کرد 

  می اومد 

ومد رو روی صندلی دستش می ا به ضافه که و بعضی از وسایل ا.خرسند دست تو کیف دختر کرده بود 

.ردماشین پرت می ک  

ی کیفش رو نگرده باز ازش خواست تو و  دستی به روی صورتش کشیددختر   

که من  شکردن که با پیدا و به دنبال چیزی  تمام کیفش رو جستجو می کرد  خرسند دست بر دار نبود اما 

درست ببینم چیهنمی تونستم   

خیره شدبه دختر کینه  زپر ا ی نگاهدر سکوت با خید و سریع چر..   

تو  رو  کیف و همونطور عصبی ..تو جیب پیرهنش گذاشت بند اومده بود که خرسند اون چیز رو دختر زبون 

.بغل دختر انداخت   

سریع هر دو دستش رو برای گرفتن . ..رفتن به عقب ...قدمی گی این برخورد رو نداشت با که اماد دختر

...و به خرسند خیره شد کرد باز  شو بستاچشم کیف باال اورد و   
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و به  به سمت در دانشکده راه افتاد که اومده بود  ومی به همون ار به اطراف  ای  خرسند با نگاه دوباره

:به دنبالش قدمهاشو تند کرد و گفت ناالن و مضطرب  دختر ...دختر پشت کرد  

...صبر کن برات توضیح بدم -  

 

موهاش روی با دست کشیدن به  دستاشو بلند کرد و از دو طرفه خیلی بهش بی توجه بود ک خرسند

که به در دانشکده .....اونها رو از اون حالت اشفته در اورد  و دستی به روی لب و چونه اش کشید ..

و تو اومدم  سریع چرخیدم  نزدیک شده   

  قدمهامو تند تر کردم مکالمه ام با مرتضی تموم شده بود که گوشی رو تو جیب روپوشم سر دادم  و 

ازش پرسید  تو اومد و رادی با عجلهم..ه وارد شد و به سمت میزش رفت به یونیتم نزدیک شده بودم ک

:با تکون سر گفتخرسند ..قبول می کنه یا نه که بیمار برای معاینه   

باید برم 2که ساعت ..زودتر بیارش-  

...چشم دکتر -  

:شید که رو به بچه های ترم پایینی گفتبود وارد شد و روی یونیت دراز ک السبیمار که یه مرد نسبتا میان  

؟بشه مکس می خواد دستیار -  

 

با جمع شدن بچه ها  که خرسند... دست جنبوندم و پیش قدم شدن  عچندتا از پسرهای  ترم پایینی سری

:به دورش رو به یکی از پسرها  گفت  

اماده اش کن تا من برگردم-  

:پسر با ذوق قبول کرد  و خرسند از بینشون در اومد و برای کاری از کلینیک خارج شد که راحله گفت  

؟طبیعیه ...به نظرت رفتار ای امروز ش-  

:گفتماروم لب زدم و به بچه ها  هریخ  

اره-  

:ه رحمانی گفتابروهاش باال رفت  و با نگاهی ب  

انوقت خرسند به من گیر داده که دارم با  ....یک تو جیکهجصبح گوشی دستشه و با نامزد جونش اقا از -

 گوشیم حرف می زنم
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که ... نمی کردم  شنگاه تی از راه دورم دیگه ح..ممکنه سیدنم به رحمانی غیرراز روزی که فهمیده بودم 

:بهش گفتم  

ای چند ساعتی ازت قرض بگیرمروز سه شنبه می تونم ماشینتو بر-  

:رد سرشو باال و پایین ک  

هر وقت خواستی بگو ...اره عزیزم-  

 

:فتتو اومد و راحله گ...در این حین خرسند   

برای کنفرانس یادته  اونروز..خیلیم بد اخالق میشه..قابل پیش بینی نیستدیگه ..وقتی بد اخالق میشه-

ده سابقش اومده بودن؟کشبچه های دان  

:باال و پایین کردم به خرسند سرموخیره   

؟می دونی درباره اش چی می گفت..خیلی جالبه ..یکیشون حرف می زدم با -  

:م و ابرویی اومد و گفتچش...برگردوندمسرمو   

االنم که اینجاست ...باورت میشه ؟؟؟..اونم وسط ترم ..یهویی گذاشته رفتهخرسند میگفت -  

:که به طرف بچه ها رفت و گفتسرموبرگردوندم   

اوکی ؟..نمی کنم  بار تکرار حرفامم دو...خوب ببینید و گوش بدید که دارم چیکار می کنم -  

 منو و راحله نگاهی بهم انداختیم 

:زد  و رو به بچه ها گفت باال  در حین نشستن روی صندلی ماسکشو  

یا حرف نزنید یا برید بیرون ...صدای پچ پچتون اذیتم می کنه...خیلی حرف می زنید -  

 همه ترسیده خاموش شدن 

بهتره سه شنبه ای که ...به این فکر کردم به ارامش ظاهریش چشم دوختم  و ...شبا نگاهی به نیم رخ

بزنم  یسرسر کوچه بنگاه  می ویماشین دستمه به محله قد  

... 

*** 
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راحله که داخل کیفش رو جستجو ..به سمت میز رفتم..روپوشم رو از تو کمد در اوردم و به همراه کیفم 

:گفت روپوش تو دستم می کرد با نگاهی به   

نقدر سرم کار ریخته که نمی تونم از جام جم بخورموامروز  اخداروشکر -  

: پاشیدمبه روش لبخندی   

می خوای برات غذا بگیرم؟-  

:پیدا کرد سوئیچشو ...سری باال داد و بالخره  

  ..ازت بگیرمش  و احتماال اخر شبم بیام...برام بیاریشدیگه الزم نیست ...بابا میاد دنبالم-

:گرفتم و گفتم شو ازسوئیچسری تکون دادم و   

امطمئنی نمی خوایش؟من می تونم آژانس بگیرم-  

 

از این  تهرون  برای مرتضی هم خوب نیست مدام توی این دود و دم...فعال که تا غروب درگیرم..اره بابا-

بره و خودشو خسته کنه ماشین به اون ماشین  

 

:گفت حین بستن در کمدش  که ند کوله رو روی دوشم انداختم   و اماده رفتن شدمب  

کاریم داشتی حتما بهم زنگ بزن..برو تا دیرت نشده  ....دوباره الکی بنزین نزنی ..بنزین داره-  

 

و ازم  ظاهر شد چشمام جلوی  اتاق در بیام که مرادی تو سوئیچ رو تو دستم جا به جا کردم و خواستم از

:پرسید  

دارید می رید خانم دکتر ؟-  

:گفت نفسش رون دادنبی با من و راحله نگاهی بهم انداختیم که راحله   

چی شده؟-  

دکتر صدیقی گفتن هر ... دکتر خرسندم که نیستن...مراجعه کننده امروز زیاد داریم ..چیزی نشده-

 پزشکی که تو کلینیک هست بیاد
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:و گفتراحله  خمی به ابروش اورد   

 االنم من..برو شما ...خانم دکتر پاکزادم که مثل همه سه شنبه ها نیستن... فعال که من هستم..باشه -

.میام  

 

 

:راحله گفتم که به خواست منم به کلینیک بکشونهاحتماال می ...مرادی نگاهی به من انداخت  

؟کاری نداری ...من  دیگه  برم -  

:گفت و طوری که مرادی بشنوه شونه ام گذاشت به روی دستی  

 

منم برم ببینم این دکتر صدیقی چی ...روزای تعطیلتو باید حسابی خوش بگذرونی ..مراقب خودت باش-

رو دقیق نمی دونم این اطالعات ...که تا چشمش به دوتا دکتر می افته می کشونتشون کلینیک  میگه

نیستن کدوما ..دکترا هستن می فهمه  کدوم ازکجا میاره که دقیقا   

به مرادی بود که راحله  تمام منظور ...روش نمونده بود نگاهی انداختم  هب یبه مرادی که رنگزیر چشمی 

:قورت دادن خنده اش گفت  اب  

برو که خوش باشی و خندون ..عزیزم خداحافظ -  

*** 

کمی باالتر پارکش کرده .....چرخوندم  اومدم به دنبال ماشین راحله سری از  در دانشکده که بیرون 

...نگاهی انداختم   از دستمشده  اه افتادم و به روپوش کثیف آویزنروم به رآ..بود  

پیاده رو در اومدم   و به پشت سرم از ... دنبالش برمبه امروز مرتضی وقت دکتر داشت و منتظرم بود که 

و حواسم بهشون بود ماشینا به تندی می اومدن و می رفتن..نگاهی انداختم   

ینم از من و ماش چند قدم جلوتر رو دیدم که  خرسند.. داشتم به ماشین نزدیک می شدم همین طور که 

فاصله بین ماشین اون ...از پیاده رو در اومد و به سمت ماشینی که اون روز اون دختر سوارش بود  رفت ...

...و ماشین راحله به اندازه دوتا ماشین بود   

  ...بهش زل زدم.... مرادی می گفت امروز کلینیک  نیومده  متعجب از حضورش که
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اما بخاطر گیر کردن  در اورد   پالتوش جیبش از با عجله رو  سوئیچشکه  و اطراف نبود حواسش به دور

...روی زمین افتادبه  و  رها شدسوئیچ از دستش  یهو.. پالتوش  به جیبسر آستین دگمه   

رو از روی زمین برداشت متوجه من شدچش یئرو زدم که همین که سو دزدگیرکناز ماشین ایستادم  و    

 می دادم سالم  اگر هم بهش  زیاد بود وبینمون  فاصله.... م براش باال و پایین کردمابا ادای احتر ور سرم

  نمی تونست بشنوه

بشه  شو خواست سوار ماشینداد  برام تکونمثال  یصاف ایستاد و با تعلل سر  

 

 

و پشت فرمون نشستم بدون عجله  باز کردمدر  رو ....نگاه گرفته ازش   

 

رو هم   کاپشنم .....نگاهی به خودم تو  اینه با  حین مرتب کردنشون  دستی به موها و شالم  کشیدم و

  می تونستم به همه کارام برسم با داشتن ماشین راحله امروز ...و روی صندلی بغلیم گذاشتم در اوردم 

طه پارک از محو ...و نگاهی به بیرون  خوندم و با زدن راهنمارفرمون رو چ..تو جام که درست نشستم 

 شده در اومدم

راه افتاده بودزودتر از من خرسند   

 

خیلی جلوتر چراغ قرمز....رسیدمترافیک به  ....دوتا میدونرد کردن بود که بعد از حواسم به رانندگی   

...بود  

یم که بالخره یه جا ترافیک قفل کرد به کندی صورت می گرفت و اروم اروم جلوتر می رفت ها حرکت ماشین

...دممجبور به  توقف کامل ش و    

.... خوب به نظر می رسید  داشتن سوز و سردیهوا با وجود ....منتظر شدمدادم و به عقب راحت تکیه 

لذت ببرماز این هوای مطبوع تا  شاگرد رو پایین دادم  شیشه سمت تکیه داده بودم به عقب  همونطور که  

 

می  از اون اهنگهای شاد و تندی بود که به راحله هم..اولین اهنگ ..و روی پخش گذاشتمر دستم 

چشم دوختمکردم و به رو به روم  صدای پخشو کم ..نده ای داشتحس شاد و سر ز...خورد  
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دست مادرش گذاشته بود  یدستشو توپسر بچه ای که پیاده رو و صبحونه چیزی نخورده بودم که با دیدن 

و دلم  بهم دست داد و گرسنگی  ضعف احساس ... و با دست دیگه اش کیک کوچیکش رو گاز می داد 

کرد هوس خوردن یه چیز شیرین  

 

 

تو ماشین راحله همیشه یه چیزی برای ..خم شدم و داشبورد رو باز کردم ...امو از صندلی جدا کردم تکیه 

مخصوصا که اهل خوردن تنقالت و چیزهای شیرین بود ...خوردن پیدا میشد  

..خیره شدم ..بود شتا داشبورد رو باز کرد با نیش باز به بسته شکالت کاکویی که عاشق  

 

...می کشت در جا  رو می زد و منو چندین و چند سالمون قید دوستی...زدماگر می فهمید بهش دست   

که بسته رو در اوردم و با نگاهی به ترافیک پیش روم حالیش نمی شد شکم گرسنه این چیزا ...خوباما 

با باز کردن بسته  تکیه داده به عقب  از کاری که می خواستم بکنم  ...یبدون هیچ گونه عذاب وجدان.....

همین طوری  فتم و به چهره به خون نشسته  راحله که می تونستمکامم رو از شکالت گر یناول دورش 

تصورش کنم لبخندی زدم جلو چشمام هم   

ایی بود که  امروز از اون روز... پخش رو زیاد تر کردم صدای......هم زدمرو  م گاز دوملپم باد کرده بود که 

 دلم می خواست شاد باشم 

 

 

ی اهنگزیر زبونی که حین زمزمه کردن  و هی رو ترمز می زدن بعضی از ماشینهای کناریم جلو می رفتن 

به  انگشتام آروم  ضرب اومدنو با چشمامو بستم  .. یه بار دیگه اهنگو از اول گذاشتم...شدکه پخش می 

..لذت بردم تا تونستم  از این فضا روی فرمون  

 

 

  داشته باشم می تونستم یه ماشین برای خودم که منم چقدر دوست داشتم 

 حتی ..ال نمی تونستم به خرید ماشین حاال حا..م یو خرجهایی که داشت..اما با این بی پولی ها 

فکر کنم شاقساطی  
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 با حس سرمایی که ازو سری چرخوندم که  بشدت شکالت بهم مزه داده بود که گاز دیگه ای بهش زدم

برای لبهامو و  رو فرمون اهسته نیم رخم رو برگردوندم   با همون ضرب اومدن طرف دیگه ام می اومد  

درست که ماشینش  توی خرسند  با  دیدن  کهبیشتر بهم فشردم شکالتی که بهش رحم نکرده بودم 

از فشردگی در و لبهام از حرکت باز ایستادن م برای لحظاتی ادست...متوقف شده بود نم کنار ماشین

 اومدن 

ه شده بود رخیبه کار و کردارم  از تو ماشینش   

 

لی باال کشیدم و با صورت خودمو روی صندسریع ...خجالت زده ..ته دلم رو خالی کرد که رو لباش  لبخند

 نصفه نیمه خورده  سر و صورتم کشیدم وبسته شکالت مثال دستی به تر دادم و  جلو شالمو ... گر گرفته

رو  روی کاپشنم انداختم شده   

 شازم با همون لبخند گرفته بود و به رو به رو ش رو نگاه...زیر نظر داشتماز گوشه چشم حرکاتش رو .. 

بود شده خیره   

با و موسیقی شادی که هیچ هماهنگی  با دیدن پخشکه ..انجام ندادم درست رو که حس کردم یه کاری 

...خ نشسته دست بلند کردم و ضبطو خاموش کردمیهمونطور س..این فضا نداشت    

 

وتر و مقداری جل...پامو روی گاز فشردمبهترین موقعیت برای فرار بود که ....حرکت کرد کمی  ماشین جلویم

 رفتم که چراغ سبز شد و ماشینها سرعت گرفتن

بی جهت ناراحت ..و شیشه رو باال دادم کردم بیشتری  م رو سرعتکه م از ماشینش فاصله گرفته بود 

...که احساس کردم رفته رفته داره از سرعت ماشین کم میشهم شده بود   

زود به رو به رو نگاه  ... ماشین  بیشتر کم شد پامو بیشتر روی گاز فشردم اما با صدای خفه ای سرعت

 کردم 

فرمون رو به و ممکن بود هر لحظه ماشین وسط خیابون خاموش کنه که   ودمرد خیابون اصلی شده بوا

ی با سرعت بهم نزدیک بشه قبل از اینکه ماشین...سمت راست چرخوندم و با نگاهی به پشت سر   

و این در حالی بود که ......متوقف کردمترمز  ماشین رو  یرو به  با گذاشتن پام....از خیابونای گوشه ...

بوق  خیلی از ماشینا با عصبانیت برام ....کشیده بودم  یکنار به  ه بود و ماشین روترمز کرد چون یهوی

 می زدن و رد می شدن
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 متعجب سوئیچ رو چرخوندم و دوباره بر روشن کردن ماشین تالش کردم

هر نی کرده بود و  باراننده هایی که با سرعت می اومدن رو عص ...ماشین توسط من  پارک کردن یهویی

خیره به من  متعجب زده  نگاهیبا  هم  می پروند و بعضی از رهگذرهابهم به چیزی  که رد میشد  کسی

 شده بودن

ترسیده ...نمی دونستم باید چیکار کنم..صورتی رنگ پریده از ماشین پیاده شدم  شده و  خورد یاعصاببا  

 از اینکه بالیی سر ماشین راحله اومده باشه 

به  ماشین خرسند از کنارم...اومدن و می رفتن خواستم کاپوت رو باال بزنم که بین ماشینایی که می ..

مز زد ررو ت جلوترارومی رد شد و   

 توش ن پارک کرد و با ارامش  ازخیلی راحت ماشین رو گوشه خیابو...لبم رو به دندون گرفتم   ی  شهگو

و  شکشید   شترالبا از زیر برامدگی بینی..گشت اشاره عینک به چشماش زده بود که با ان..پیاده شد

:خیره به ماشین ازم پرسید  

 

جی شد؟-  

سرمو ..از هم دوری می کردیم ..رعایت فاصله باهاش هم کالم نشده بودم و هر دو با ..از اون روز به بعد 

:و گفتم برگردوندم رو به طرف ماشین   

دکرخاموش  ..کنممز تراینکه بتونم درست یه دفعه قبل از یهو سرعت کم کرد و ...منمی دون-  

 

کاپوت رو باال داد و  خم شد و نگاهی به وضعیت تسمه و موتور انداخت..خیره به ماشینا  

...چند قدم عقب تر ازش ایستاده بودم..رو چک کرد دردستی به داخل برد و بعضی از موا  

احساس سرما می کردم ..مانتو  یک حاال با داشتن تنها...چون قبل از سوار شدن کاپشنمو در اورده بودم   

 

:داشت باهاش ور می رفت گفت کمی که گذشت خیره به جایی که  

برو روشنش کن -  

نگران از خراب شدن ماشین راحله  سوئیچ رو  ..پشت فرمون نشستمکون دادم و  رفتم و سری ت

دیگه سوئیچ رو نچرخونم...که گفت....چرخوندم اما روشن نشد   

ته بود  هنوز با ارامش و البته اخمی که رو پیشونیش نشس...و پیاده شدملعنتی به شانسم فرستادم 

:داشت ور می رفت  که ازم پرسید  
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قبال هم این طور شده بود؟-  

:لبهامو جمع کردم   

ماشن خانم دکتر خزرائیه...ماشین من نیست..نمی دونم -  

کثیف شده بودسیاه و مقداری سر استین پیرهنش ....لبهاشو روی هم گذاشت   

:فتمگ با خجالت بهش چشم دوختم و  

زنگ می زنم  تااالن ... مت نندازیدحرو به ز خودتون-  

:گفتقبل از اینکه حرفم کامل بشه دستشو بیشتر تو برد و   

....می دونم چشه...نه نمی خواد -  

 ....اورد پالتش رو  در پالتوش مرتب پایین می اومدن که کالفه از دستشون صاف ایستاد و های سرآستین 

ش بگیرمازپیش بردم تا پالتشو سریع دست   

که گوشیش زنگ خورد  ن کردور رفت شروع به  دوباره خم شد و با اخم پالتوشو به دستم  داد و ..بیتفاوت 

... 

:که گفت فهمیدم گوشیش تو جیب پالتوشه  ....نبا نگاهی به م  

؟میشه درش بیاری ...تو جیب پالتومه-  

و گوشیش رو از جیب پالتوش در اوردم و به سمتش گرفتم که با دیدن سری تکون دادم 

:جواب داد مقابل جایی که داشت باهاش ور می رفت  هدستش رو فشرد و خم شده...شماره  

سالم-  

.... 

چشماشو که باز ..و چشماشو عصبی بست و صاف ایستاد ... ایستادن باز  یه لحظه دستاش از حرکت

:و به تندی گفت..... مشغول شد ...دوباره خم شد و با اخم بیشتر ...بی حرف..کرد   

 

برید دوست دارید خودتون ....کلی کار دارم...امی نه امشب نمی-  

... 

چرا نشه؟..بدون من هم میشه-  
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که لنگی پارچه ماشین رفتم و سریع  صندوق عقب دستاش حسابی کثیف شده بودن که  به سمت 

 راحله صندوق عقب می ذاشت رو برداشتم و برگشتم و به سمتش گرفتم 

:گفت م گرفتش و دستاشو پاک کرد  و با بی حالی با دیدن دستمال تو دستام دستی بلند کرد و از  

 

......عوض بشهکه امکانم نداره ..جوابمو قبال گفتم من-  

و با  هتو دستش  رو پاک کن سیاه  نایغتا روچلوند ...و دستمال رو بین دستاش دستاشو عقب کشید  

کنم ماشین رو روشنحرکت سر ازم خواست برم   

نفس اسوده ای کشیدم و پیاده شدم ...پشت فرمون نشستم  و سوئیچ رو چرخوندم که یهو روشن شد 

از ماشین و نزدیک  گرفتن  هبا فاصل مطمئن میشد که یهو صاف ایستاد  و شت از قسمتهای دیگهدا..

:گفت شدن به ماشین خودش   

...نیستم هفته بعد-  

.. 

نیستم اون یکی هفته دیگه اشم ...بله اتفافا-  

سرما حسابی توم نفوذ پیدا کرده بود و ...بوی خوبی می داد...ه بودش مشمام رو پر کردوپالت بوی ادکلن 

 به ستشوو د دیخکه یه دفعه به سمتم چر م ا دادج شزیر پالتو هگره کرد رو دستام که سردم شده بود 

:هدست نزدیک کرد   

خداحافظ ...خودتون می دونید....باشه-  

سعی کرد با دستمال   رو  دستاش..نگاهمو ازش دزدیدم ..خیره شد مبا اخم با قطع تماس لحظه ای به

:کنه که  خیره به دستاش با اخم  گفت تر تمیز  

از شدت سرما قرمز شده  تمام صورتت....پوشیدی  الاقل یه چیزی می ...هوا سرده-  

 

:تم گفو  پالتوشو به سمتش گرفتم..که کارش با دستمال تموم شد...نگاهش به من نبود   

..ممنون-  

فارغ ..گوشیش رو به سمتش گرفتم..بهم داد که گوشیش مجددا زنگ خورد ..و با شنیدن صدامر نگاهش

دستم گرفت و در  از تو  گوشی رو..با دیدن شماره ..ه بوداز دستمالی که حسابی روغنی و کثیف شد

برای  نشو باز کرد ویشدر ما....م بوداالتوش هنوز تو دستپ...حال پاسخ دادن به سمت ماشینش رفت

شد  خم برداشتن چیزی    
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بود بازی که با دیدن کاپوت که بیشتر بهم فشردم زیر پالتوش ...دستامو از شدت سرما ....   

 ی دستاشو لبه...پالتو رو روی ساعد دستم جای دادم و خواستم دستمو بلند کنم که از پشت سر .... 

گرمای تنش  کنار  خودش و دام به بستنش کرد که خودم رو از حضور قا یحرفهیچ کاپوت گذاشت و بدون 

:رفته گفتمگر گ د قدمی عقب رفتم و کشیدم و چن  

دکتر  دیداتو زحمت افت..ممنون-  

ممکنه باز این اتفاق بیفته..فکری براش بکنه یه  حتما به خانم دکتر بگید که....زیاد بهش اعتباری نیست -  

 

پالتوشو به به خودم اومدم و زود ...استینهای پیرهنش کمی سیاه شده بودن ک با خیره شدن به پالتوش

  سمتش گرفتم

دستش اویزون کرد  ساعد از روی....نش کنهازم گرفت  و بدون اینکه ت با لبخند مرموزی  پالتوش رو  

:م بره که با لبخندی گفتدتظر شنم تشکری ازش کردم و  امجدد  

نیست  برای یه خانم  مناسبی هم جای  اینجا ..نیست  من اعتمادی ستزیاد به هنرای د..شما اول برو-  

 

:کرده تکونی دادم و خواستم برم که گفتسرمو  هول   

ممکنه باز خاموش کنه...نرو  مزیاد با سرعت....در ضمن ...-  

 

می از کنارمون خیره تو چشماش  با عبور ماشینهایی که با سرعت لحظاتی ایستاده سر جام برای 

 از  موهام لبه شالم  از روی شونه ام به پایین لیز خورد  و دسته ای بهش زل زدم که گذشتن و می رفتن 

هجوم اوردن به روی صورتم ..با وزش باد    

هدایت به زیر شال  رو ی یاغی و فراریم رو بلند کردم و موها که اهسته دستم...به شدت سرد بود هوا 

:تمگف..و  لبه شالی که کنار رفته بود رو  به روی شونه ام بگردوندم و سر به زیر  کردم   

خیلی ممنون-  

پیدا  به جونم رسوخ  طرز وحشتناکی  به داره شاین نگاه ساس می کردمهمونطور خیره به من  که اح

:گفت  خیره به نگاه هراسون و هول کرده ام می کنه با لبخندی   

خواهش می کنم -  
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الخره درست بهش دادمه روم نمونده بود که نگاهمو برنگ ب  

به چند قدمی خیره ..لبهاش بود که به سمت ماشین رفتم و پشت فرمون نشستمبه روی همچنان لبخند 

ایستادمنتظر حرکتم ...ماشینش عقب رفت و نزدیک به من   

اومد و نفسم به سختی باال  شدت گرفتیهو بود که ضربان قلبم  نمی دونم چم شده  

ر چهره به لبخند نشسته اش رو از  ویتص چشمام  د که نبو بودم اما لحظه ای با اینکه نگاه ازش گرفته

دور کنن نخودشو  

خرسند دادم به ...و نگاهم رو  تی چسبیدم سددو  دست پیش بردم و فرمون رو   

 

بی جهت هول کرده بود  ..تکیه داده بودبه ماشینش ه با پالتویی که مابین دستاش بود ندست به سیحاال 

پامو رو گاز گذاشتم و به راه افتادم و نگاهش معذبم می کرد  که   

 ن حالم رو و همی  مقادر به  استشمامش بودگویی به دستام سرایت کرده بودن که هنوز ...بوی ادکلنش 

می کرد تر  دگرگون  
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*** 

برای مرتضی چیکار کردید ؟-  

 

:کردم و گفتمگره  خیره تو نگاه پرسشگرش دستامو مستاصل در هم   

هنوزم که خبری نشده...خیلیا تو نوبتن-  

:با انگشت اشاره عینکش رو باال داد   

اش می نداختم  پرونده نگاهی به دوباره داشتم  هکامروز ..اینطوری حسابی زمان از دست می دیم-

دیالیز کار کلیه رو انجام درسته قراره ...شرایط جسمانیش بدتر شده ..نسبت به قبل ..متوجه شدم ...

به این معنا نیست که دیگه همه چی عالیه و مشکلی پیش نمیاد  اما ..بده  

از این ..باشهداشته  به همون اندازه هم  عوارضی  می تونه کمک دهنده باشه ممکنهدیالیز همونقدر که 

..دست گذاشت  ینمیشه دست رو.دینظر باید هر چه سریعتر یه کاری بکن  

 دچاراکثرا  نخودشو اینکه خصوص به ....هبرابر چندین ...ندیالیز تحت که یبیمارای تو  عروقی قلبی عوارض

نباال فشارخون یا دیابت  

...بگیره  قرار دیالیزم تحتواد بخ ...داره فشارخون و دیابت که بیماریشما در نظر بگیرید  حاال   

؟؟؟....فکر می کنید چی میشه   

 

:همه حرفاشو می تونستم پیش گویی کنم  

قرار  قلب جراحی عمل تحتباید  و میشه  اضافه اون  به هم قلبی بیماری...خانم پاکزاد در این صورت-

نذارید مرتضی به این ... بیشتر   تو اونا دیابتی های  زخممیشه و  آسیب دچار ااون پای به طبع ...بگیره

...مراحل برسه  

ا دولتی باشن اما شاید بعضی از داروه... می ذارید و انرژیتون رو  و وقت  این همه دارید  هزینه میکنید 

هزینه های سرسام اور بعضی از  آزمایشها ..بدید می دونید باید از جیب خودتون بهتر خودتون  بقیه رو که 

شتر میشههر چی جلوتر برید این هزینه ها بی..نگم بهتره...هم که جای خود دارن ها و سونوگرافی  

 

همین هزینه های سه چهار ساعته دیالیز اونقدر برای دولت سنگین شده که دیگه نخوان به هزینه های 

  مازاد دارو و این جور چیزا زیاد توجه کنن
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می این همه تالش  شما دارید  چون...به فکر عمل پیوند کلیه باشید..صحبت من اینکه هر جوری که شده 

..جواب نگیرید  اصال  ممکنه در حالی که ...کردیدزینه ه وکنید   

 ممکنم هست چندین سال با همین ....ممکنه نتونه طاقت بیاره..متحمل کلی دردهبدنش ..مرتضی جوونه

ش ادامه بدهزندگیبه روند دوم بیاره و   

باهاتون صحبت می کنم که وخامت اوضاع رو درک کنید رک  دارم   

و رطوبت ؟شما جای رطوبتی زندگی می کنید...شم دچار مشکل شدهانفس کشیدناحساس می کنم 

خوب نیست برای کلیه  اصال  سرما  

سعی ..صرف هزینه های مرتضی می کردمهر چی پول دستم می اومد ...قادر به تکون دادن لبهام نبودم

دیوونه ام حرفهای دکتر داشت ...مونده بودن ه جبی نتی زحمتام ...ولی انگار ...براش کم نذارم کرده بودم 

:می کرد  

می تونید یه  هاگ م فعال اینکه پیشنهاد..هوای تهرانم اصال براش خوب نیست ..با این شرایط و کلیه خراب-

...دنبال کلیه هم باشید..جای خوش اب و هوا ببریدش و حسابی به تغذیه اشم اهمیت بدید  

از پوکی  ..خانم پاکزاد  نتایج خوبی نداره..ک نداشتنتحر..نداره آنچنانی هم و تحرک حسابی ضعیف شده 

 استخوان بگیرید تا مسائل دیگه 

 

گرفته دستاش  یره تو پرونده مرتضی  که  بین راحت به صندلیش تکیه داد و خ...ان بهش خیره شدمگرن

:بود گفت  

  ساخته نیست یکاری از دست هیچ کساونوقت ..نگران اون روزیم که دیالیزم دیگه جواب نده  -

 

 

مرتضی رو به روم  رنگ پریده  بعد از دیالیز روی ..با حالی منقلب و ترسیده بیرون اومدم از اتاق پزشک 

 صندلی به انتظارم نشسته بود 

:بهش نزدیک شدم  که از جاش بلند شد و ازم پرسید  

؟چی شد ؟چی می گفت-  
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چه گناهی مرتکب آخه مگه ..هم منو امتحان کنبا از دست دادن تک تک عزیزان خدا می خواست  حتما 

؟؟!!شده بودم که مستوجب این همه بال و عذاب بودم  

 خوب نگاهش کردم

 ...زل بزنم  اهی دلم نمی اومد مستقیم تو چشماش اونقدر زیاد شده بود که گچشماش  اطراف تورم ...

..دن بو بدهامونش برهاشم که   دنده زیر و های پهلودرد ...  

بهش امیدواری  تم چیزی رو به روی  خودم نیارم و چطور می تونس...باال بود  تعادل وفشار خونشم نام

بودم همه امیدش من....بدم  

یه نور امید بخش  بود ظر تو من فت هز روز بیشتر از قبل تو خودش فرو می ر...واهمه داشت از مرگ ...

:...بهش نشون بدم   

راستی ...چیزی که خداروشکر تغییر نکرده...بدنفقط بلدن به ادم استرس الکی ...ای تکراریهمون حرفه-

 از منصور خبر نداری ؟

:می رسید نمی تونه حرفامو باور کنه  طوری نگاهم می کرد که به نظر  

چیکارش داری ؟...باهاش تماس نداشتم..نه -  

حس  این خونه ....دنبال یه خونه دیگه می خوام برم....می خواستم بدونم خونه رو چیکار کرد..هیچی -

 خفگی بهم می ده

تا دیوونه نشدم می خوام پولمون رو بده ...کم کم داره می ره رو اعصابم...نم  دیوار اشپزخونه و اتاق تو ...

 که از اونجا بریم

؟مطمئنی دکتر حرف دیگه ای بهت نزد-  

:نگاهمو بهش دادم ..با اعصابی اشفته   

  ؟؟بگمم نمی خوا بهم  بگه که به تو اره مثال قرار بود چی-

؟پس چرا انقدر بهم ریخته ای-  

 

فقط می ...اخرم میگه  ...و  وقتمو گرفت هزد  حرفای بی سر و تهبرام کلی ..برای اینکه یکساعت تمام -

..خواستم در جریانتون بذارم  

ی نگاه...م دزدگیر رو زدمدر اومدی که  از بیمارستان..ابرویی باال داد و ساکت شد و در کنارم به راه افتاد

نفسمو مضطرب بیرون داد م و رفتم سوار ...دلی جلویی نشستبا ارامش رفت و رو صن..هش انداختمب

:گفتم کمربندبا بستن شدم و   

...زود بر می گردم ..برم یه جاییبعدش باید ...هنتو رو می رسونم خو-  
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هر ...ردم ک شنگاه چشم ی از گوشه ..بیرون خیره شد  خوابوند و بی حرف به بی حال صندلی رو 

..و بی پولی  منم از بی کسی و بی پناهی ..اون از درد و ترس ..ره اب می شدیم دومون داشتیم ذره ذ  

شده  سوئیچ رو با دهنی خشک آب دهنم رو بلعیدم و  ...افتاده بود رنجورم  با وجود رعشه ای که بر تن

حرکت کردمچرخوندم و   

*** 

همه چی مثل همیشه بود و تغییری نکرده ..انداختم  مون قدیمی محلهنگاهی به ...با پیاده شدن از ماشین

  راه افتادم  امالک بود که به سمت بنگاه

گرم صحبت با اونا  ن و آقای جمالی هن خونه اومده بودبرای ررو دیدم که زن و شوهری با ورود به بنگاه 

...شستمکه رو یکی از صندلیا ن بود   

به حرفهای دکتر فکر کردم و مرتب به خودم ارامش دادم ..بیرون به  ی خیرهیک ربع...تا کارشون تموم بشه

خدا بزرگه ..که چیزی نمیشه   

در به سمت میز رفتم و ایستاده و کیفم رو از روی پاهام برداشتم ....وقتی که بلند شدن و عزم رفتن کردن

:مقابلش با سالم و علیکی کوتاهی ازش پرسیدم  

این مدت مشتری نیومد؟...نشدخبری ..هر چی منتظر تماس شما موندیم-  

:گفتهم ب با ابروهایی باال رفته  گله مند   

؟؟؟!!شما ما رو دست انداختید...خانم پاکزاد -  

:ینی به پیشونیم دادم و ازش پرسیدمچمتعجب   

منظورتون چیه؟-  

:با خبرم به نظر می رسید که فکر می کنه من از همه چی   

اومدی  پا شدی و  بعد امروز شما...داریمفعال قصد فروش خونه رو نو  گفتن  دو هفته پیش برادرتون اومدن-

خونه رو فروختی ؟مشتری کو؟گی چی شد؟ یم بهم   

 

 

:و با کنایه گفتدر اومد رو بست و از پشت میزش  شمقابلباز   زونکن  

از ..مخاناین همه نقش بازی کردن نداره که حق داللی ما رو ندید که دیگه  داگه  کس دیگه ای پیدا کردی-

مایولش می گفتید ما شما رو نمی خوا  
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:داغ کرده با اخم گفتم  

من اصال نمی فهمم شما ...؟قرار بود اگر مشتری اومد شما به ما اطالع بدی آقای جمالی یعنی چی -

 چی می گی 

 

:زونکن رو بین زونکنهای توی قفسه جای داد و بی حوصله گفت  

تا حرف سند می ...تون گفتن نهراما براد....ت به نقدشم اومددس.خوبشم اومد  ..اومد مشتری  الوا-

پا شد و اومد اینجا  یه روز با خانومش  تا اینکه..برادرتون یه اما و اگر می اورد و مشتری رو می پروند...شد

خونه رو بفروش... و گفت که  نمی خواد   

ه تو چشمام  ادامه ند کرد و خیراهی به داخلش سرشو بلکرد و با نگ شباز  ...زونکن دیگه ای  برداشت 

:داد  

ت سخونه شما رو از لی  ...و سعی داره دست به سرم کنه ه اینطوری می کنه راستش منم که دیدم دار-

..ه برنامه ای داشتهر روز ی...د نداشتاین خونه برای ما اوم...م کنار گذاشتم اکار  

یه ..می اومد می خواست نصف خونه رو بخره یه روز یه نفر..یه روز یکی رو می اورد تا خونه رو رهن کنه

معلوم نیست چندتا صاحب داره ..روز یه نفر می اومد و می گفت این خونه اصال سندش درست نیست 

..واال من دیگه مونده بودم چه کنم که برادرتون راحتم کرد و گفت نمی خواد بفروشتش...  

نین کاری و نمی دونستید که برادرتون چید  ریان نیستالبته اگر واقعا در ج..ه چه وضعیتاالنم نمی دونم تو 

و ..واال من که تو شوک فرو رفتم..بزنید  اتون  حتما یه سری به خونهکه پیشنهاد می کنم بهتون ....کرده 

امیدوارم شما تو شوک فرو ....  هللا و اعلم ..انقدر دوند  ما رو چراحاال...تازه فهمیدم قضیه از چه قرار بوده

  نری

با نزدیک شدن به در ...راه افتادمبه با خشم و حرص ..و عصبی از تو بنگاه در اومد و به طرف خونه  متعجب

وجودم رو فرا می گرفت وصف ناشدنی  و خشم ..هر لحظه بر شدت تعجبم افزوده میشد..خونه   

 

خیره به خونه ای باز  ا و دهانی نیمهه با چشم...خونه کامال  فرو ریخته شده بود و در حاال پی ریزی بودن

..که چیزی ازش نمونده بود  سرجام خشکم زد   

چند دقیقه .. ای که چیزی ازش نمونده بود  خیره به خونه قدم از قدم نمی تونستم بردارم و نا ناباورانه 

متوی اون وضعیت موند  
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کارگر بودن  دم  و همه ازنبود  م جوابگواونجا متاسفانه کسی  اما ..رفتمکه بالخره برای پرس و جو پیش    

حتی شماره ای به کسی جواب پس ندن و از این رو میشد فهمید به همه اشون فهمونده شده که  البته..

کردن  نسبت به همه چی اظهار بی اطالعی و  بهم ندادن شون رو هم صاحب کار از  

ه از شدت عصابنیت نفس می کشیدم کبه سختی ..خراب و داغون  پشت فرمون نشستم  یبا حال

بگیرم  تماس منصور  شماره تا با گوشیم رو در اوردم   

رفتم  که له شماره  سعیده رو گبالفاص...اما در دسترس نبود ...گوشی رو با حرص دم گوشم نگه داشتم

  :جواب داد بعداز کلی انتظار  و معطل کردنم 

؟منصور کجاست-  

علیک سالم خانم دکتر-  

؟منصور کجاست-  

سر کار -  

؟جا دقیقاک-  

درست صحبت کن ..من ادمت نیستم که اینطور باهام حرف می زنیا-  

 

:چشمامو روی هم گذاشتم و بی طاقت گفتم  

جواب می دی یا نه؟-  

:صداشو باال برد  

...نه-  

حکم به  روی صندلی بغلیم پرتش مبا اعصابی بهم ریخته قطع کردم  و  با دندون قروچه ای  گوشی رو

تمروی فرمون گذاش سرمو کردم و  

 

...و حاال خونه رو اینطور فرو ریخته می دیدم مشتری اومده بود و خونه رو برای فروش نداده بود  

چرخوندم  و با جا به با کمی تمرکز سوئیچ رو  بهم ریخته رمو بلند کردم و که س سردرگم و اشفته بودم 

احله برسونم تا قبل از تاریکی هوا ماشین رو به دست ر به راه افتادم ... جا کردن دنده  
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*** 

 

م به منصور فکر کردم که از در حال پوشیدن لباسم بودم که خیره به دیوار رو به رو... صبح  بعد از اذان 

حتما بخاطر حرفای دیروز باهام قهر کرده بود ...داده بود رو نجوابم  تا حاال دیشب  

همونطور که ..تنم کردم پالتوم رو  از روی مبل برداشتم  و ...اما وضعیت خونه هم داشت دیونه ام می کرد

می کردم به مرتضی که خواب بود سری زدم و به باال سرش رفتم مرتبش تو تنم   

:با حضورم چشماش رو خوابالود از هم باز کرد  و ازم پرسید  

داری می ری؟-  

کاری نداری؟...اره-  

؟رو یکم باز کنی  آشپزخونه هوای خونه دم کرده است میشه پنجره تو -  

:ایین کردم و گفتمسرمو باال و پ  

باشه؟..یکم که هوا خوب شد ببندش ...اما حسابی خودتو بپوشون ...شخیلی کم باز می ذارم-  

 باشه ای گفت و چشماشو روی هم گذاشت 

 

بدنش توان این همه درد و رو نداشت ...و  ضعیف شده بودخیلی الغر ..  

نستم منصور سرم رژه می رفتن و نمی دوتو  هزار تا فکر...نگران کنار تختش صاف ایستادم و بهش زل زدم

...چه بالیی سر خونه اورده  

 

 

با نگاهی به در اتاق مرتضی  اما ..لبهامو بهم فشردم و از تو اتاق در اومدم و پنجره رو خیلی کم باز کردم

ه در حالی که زانوهام رو باال اورد کتونیم ساعتی  وسط  اشپزخونه روی م...نگران از اینکه سرما بخوره

  ی آسوده خیال با  بودم نشستم تا هوای خونه عوض بشه و بعد حلقه کرده  بودم و دستامو به دورشون

 برم

غرق خواب ..مبلند شدم و توی اتاقش رفت با فکر کردن به همه چیز اندوهگین و گرفته  بعد از نیم ساعت

..بستم  و ر که  برگشتم و پنجرهی داخل خونه  بهتر شده هوا می رسید بنظر ...بود   

نگران دستی به پیشونیم کشیدم و از خونه بیرون زدم..بارندگی داشت  اسمون ابری بود و احتمال  
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*** 

چندتا ...که کف خیابونا رو خیس کرده بود خیره شده بودم   بارونی صندلی اتوبوس به  یشسته رون

...دوباره سرعت کم کرد و ایستادایستگاه رد کرده بود که   

و تعدادی هم سوار شدن که  پیاده شدن بعضی ها ..شدم  و نگاهم رو از بیرون گرفتم دست به سینه 

خرسندم باال اومد  ...بینشون  

و  با تکون لبها ..ا این وجود متوجه هم دیگه شدیمبود بشده تعداد مسافرا زیاد بارندگی سرما و بخاطر 

ر بهش سالم دادمحرکت س  

بر شدت بارندگی  ...ن چشم دوختو میله رو چسبید و به زمیگذرا و بی توجه تکونی داد سرشو خیلی 

میسیدکه به ایستگاه بعدی ر افروده شده بود  

 

فقط من و خرسند قصد پیاده شدن ...دلی جلویی گذاشتم و بلند شدمصن  پشتی و رویر سریع دستم

 داشتیم 

پیاده شدیمبه در اتوبوس رسیدیم و با نگاهی به هم دیگه ...هر دو همزمان    

.ی دویدن ر موو اونبه اینور  برای خیس نشدن  بارون تند تر می شدهمین طور که ..عجله مردم با...  

پالتوم به باال راه افتادم یقه ی  پشت سرش  با دادن لبه های..زودتر از من به سمت کوچه راه افتاد   

 

 

به باریدن شروع ..قیقه وسط کوچه  دلمو رو لرزوند  که یهو بعد از گذشت دو سه د...صدای رعد و برق 

به کرد  و خودشو  ترخرسند قدمهاشو تند....به طوری که دیگه نمیشد ازادانه تو کوچه راه رفت...کرد  تگرگ

:سریع گفت..یه سرپناه رسوند  و با دیدن من که داشتم بهش نزدیک می شدم   

ن شدتش بیشتر میشهبدو بیا اینجا اال-  

 

... فضای زیادی نداشت یممحلی که ایستاده بود...جایی به من دادکمی جا به جا شد و ...تا بهش رسیدم

طوری که می تونستم گرما بدنش رو حس کنم..از این رو هر دو خیلی نزدیک بهم ایستادیم   
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لبه های پالتوم رو با یه دست بهم دیگه ..دستی به روی موهای خیسش کشید و موهاشو به عقب روند 

:با نگاهی به اسمون گفتکه های درشت چشم دوختم گو ریزش تگرنزدیک تر کردم  و به رو به رو   

خدا کنه زود تموم بشه-  

 

:نگاهم رو از زمین به اسمون دادم و گفتم  

سردیه زمستون-  

خوب شد از این ور اومدم وگرنه تا خود دانشکده یا خیس می شدم یا کور-  

که قدمی عقب تر ر خورد می کردن بم ها به نیم بوت تگرگ  دونه ها....شتر شد  شدت بارش تگر گ بی

:گفتاومدم  که با نگاهی به دستام   

؟؟!!...دستکش دستت نمی کنی هیچ وقت چرا -  

کردم و هر دو دستم رو تو  التوم رو رها توجهش به من بود که  لبه های پ..وشه چشم نگاهش کردم  از گ

:جیب پالتوم فرو بردم و گفتم  

همین طوری -  

:ید و گفتبینیش کشزیر دستی به   

پوست دستات دارن کم کم خشک می شن -  

:ازم پرسید ...چیزی نگفتم و نگاهم رو به زمین دوختم که اروم خیره به نیم رخم  

هنوز با من مشکلی داری ؟-  

:چشم تو چشمش شدمسریع سرمو بلند کردم و   

فکر می کردم یاینطور یکی  ل منالاق..همه چی بینمون حل شده..کردممی فکر -  

 

و کارتی  از توش در اورد و ..لتوش برد ادستامو بیشتر تو جیبام فرو بردم و سکوت کردم که دست تو جیب پ

:به سمتم گرفت  

؟می تونی از هفته بعد بیای....این ادرس مطب منه-  

:تکه گف انداختم  بهش نگاهی که به سمتم گرفته بود ه کارتی متعجب خیره ب  

ر نمی گشتی ؟کامگه  دنبال -  
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:تکون دادجلوم  که کارتشو  به دهن گرفتم  زبون  

خوبی بهت نمی دن  قحقو..کنم ولی مطمئنم  معرفیرو بهت ای بخوای هم می تونم مطب کس دیگه -

 و با نیمه وقت اومدنت هم مشکل پیدا می کنن

 

:با ناباوری خیره تو نگاه جدیش گفتم  

...من-  

نمیگم حقوق کامل و عالی ....فته بعد می تونی  بیاکه از ه...اگر می خوای ..؟.می خوای کار کنی یا نه -

و کارتو راه بندازه اما اونقدری بهت می دم که نسبت به جاهای دیگه بهتر باشه..بهت می دم   

به انضمام روزهای سه شنبه که می گی  ها ربعد از ظه... تم مشکل پیدا نمی کنمار اومدنو البته با دی

خوبه ؟هوم؟..میای مطب بیکاری   

امتحانم  تو فکر این بودم که شاید بخواد...بدجوری تو شوک فرو رفته بودم...ی دونستم چی باید بگمنم

:کنه که با تردید دست بلند کردم و کارتو از تو دستش گرفتم و گفتم  

دانشکده  اما-  

:نگاهشو ازم گرفت و به اسمون خیره شدو گفت  

...کی می خواد بفهمه -  

: ه جدی و اخم کرده گفتبا بهت بهش نگاه می کردم ک  

اونجا ...مسلما انعطاف و مالحظه ای که اینجا برای دانشجوها دارم...جا با کلینیک فرق دارهفقط اون-

بیا...کنار بیایبا این وضعیت اگر می تونی ..ندارم  

:نمی دونستم چی بگم که ادامه داد..یره شداز گوشه چشم بهم خ  

...شرایط کاریت صحبت می کنیم هر وقت اومدی با هم در مورد حقوق و -  

 

:داد تر باال  شده بود که لبه های یقه پالتوشو از شدت بارش تگرگ کاسته  

دیگه تو طرحهای دانشکده ...سعی هم می کنم..تا هفته بعد فرصت داری ...فکر کن بهش پس خوب -

رفتن رو نزنی تا حقوی که و حرف زود بمونی  تو مطب یکار ساعت  باید تا پایان...توام ..عوضش...نیارمت

ارتی و همونطور که بعضی وقتا میگم و می خندم به همون اندازه هم مقر...می گیری درست باشه

....بهم بزنهرو کسی  این نظم و ترتیب  معالقه ای هم ندار...منظمم  
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و به  تی بیرون رفتیسقف سرپوشیده ایران زیر  از.. بهم دیگه خیره شده بودیم که با اون نگاه جدیش 

...سمت دانشکده به راه افتاد  

و دوباره به خرسند که به سر چشم دوختم باال اوردم  و به بهش اروم کارت تو دستم رو ...خیره بهش

 کوچه رسیده بود زل زدم

 

 

*** 

 

 

حتی به خونه مادر زنشم سر نزده بود ..به تماسام ندادهم صور نشد و جوابی تا پایان هفته خبری از من  

..سر ساختمون رفتم و کسی چیزی بهم نگفت یک بار دیگه.  

رو نفهمیده بودم  خرسند با اینکه هنوز شک داشتم و علت اینکار..بعد از کلینیک...روز هفته کاری اولین 

چون خیلی به این کار و پولش احتیاج داشتم ..م گرفتم به مطبش برماما تصمی..  

خواست بهم کار بده  با همه ی شرایطم راه اومده بود و می هم  یه جورایی..پیشنهاد خوبی داده بود

تین پیشنهاد کاری نه نمی گفجای من بود به ا هم که  دیگه ای هر کس بی تردید ..  

 

پیش  در به سمت زنگ رو انگشتم بیرون دادم و به سختی  بار دو...ایستاده پشت در مطبش نفسم رو 

...با تعلل دستمو پایین اوردم..بردم اما   

ات دیگه خبری از هر چند بعد از اون مالق...اما اون روز خیلی جدی بود..شاید داشت امتحانم می کرد

که و منو به این فکر می نداخت رو بیشتر می کرد  م ها همین گمانه زنی و مزاحم تلفنی نشده بود 

برام قابل باور نبود اما بازم  ...خودشه شاید خرسند بهم دروغ گفته و کار   

 

حرف اون روزش رو تو کافی که یهو  دستمو مشت کردم و از در رو گرفتم و دو قدمی ازش فاصله گرفتم

؟؟؟...شاپ به یاد اوردم که بهم گفته بود چرا به ادما اعتماد نمی کنم   

:بستم و باز کرد و به خودم گفتمچشمامو   

.پیش داروی نکن...امتحان کن-  
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 دادن بکننجوالن  م شروع به تو ذهناینکه بذارم افکار منفی برگشتم و بدون دوباره ..وسط راهرو ایستاده 

تم رو روی زنگ فشردمشگان   

با هم و سالن نشسته بودن و منشی چند نفر مراجعه کننده ت...دد  داخل رفتم رم...در باز شدخیلی زود 

..مشغول نوشتن بوداراسته پشت میزش  هریظا  

رو برداشت و به مراجعه کننده  وشیگ...به صدا در اومدتلفن گوشی ...رسیدم همه روم بود که به میزنگاه 

:گفتخیره به دفترش و شروع به یادداشت کرد  که  نوبت دادای که وقت می خواست   

ید می تونم البته اگر نوبت می خوا..چون بین بیمارا زمانی ندارن..بدون وقت قبلی دکتر قبول نمی کنن-

گه آخر وقت بهتون نوبت بدم برای دو روز دی  

..باهاشون قرار داشتم...دکتر پاکزاد..پاکزاد هستم -  

:که گفت سرشو بلند کرد و درست تو صورتم زل زد  

...چیزی به من نگفته بودن-  

:لبهامو بهم فشردم و گفتم  

؟بگید شون میشه به-  

یکراست از کلینیک اینجا اومده بودم  و ...پر از تردید خیره به چهره خسته ام از جاش با بی رقبتی بلند شد

..نمی خواستم نا امید برگردم    

از یکی از اتاقا بیرون اومد  و داخل از  که خانومیسراغش بره به عقب کشید و خواست رو  صندلیش .

:منشی پرسید   

؟داخل هستن-  

:ه بودمش گفتدبا لبخند رو به دختری که اون روز تو خیابون دی منشی   

تا ده دقیقه دیگه کارشون تموم میشه...بله-  

 

منشی ..بود  شد بهش اشاره کرده منشی  وارد اتافی که از ابتدا..سری تکون داد و بدون در زدندختر 

:ی صندلی نشست که گفتمرو امجدد  

؟بهشون بگیدو میشه برید -  

:و ورود دختر گفت با نگاهی به در نیمه باز  

چشم ...بیان بیرون...یکم صبر کنید ..فعال خانم دکتر رفتن-  
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و با نگاهی به دو نفر از  م ه کار خودش مشغول شد که اروم چرخیدرفت و بم رو گبا حرکت چشماش  از

  از راحتیها رفتم  و روش نشستم به سمت یکی ...ها مراجعه کننده 

 

 به تن داشت  ی کهآبی  رنگ استین کوتاه  خرسند با روپوش...همین که خواستم به عقب تکیه بدماما 

رو دیدیمه بیرون اومد و هر و در یک لحظه هم دیگ  

و سریع بهش سالم کردم  ند شدم لزود ازجام ب   

چهره اش اروم تر و البته ..دیدمش  اولین باری بود که اینطوری می..موهاشو به طرز قشنگی باال داده بود 

 جدی تر از کلینیک بود 

:خیلی دوستانه ازم پرسید  داد و  جواب سالم رو  خیره بهم  با تکون سر  

؟اومدی  کی-  

:ایستاده سرجام گفتم  

چند دقیقه ای هستیه -  

چرا به منشی نگفتی ؟؟س چرا اینجا نشستی پ-..  

مزمان به منشیش که رنگ به روش نمونده بود خیره شد و ه  

در اومده  ازش  اتاقی که  با چرخش به سمت  برام ناشناخته بود که...ر متفاوتش نسبت به کلینیک ظاه

:گفت شبا حرکت دست بود  

بیا اینجا-  

 

بیرون اورد و رو به  در  از الی سرشو یه دفعه ..خرسند که تو رفته بود ..منشی متعجب به من خیره شد 

:منشی گفت  

ت دارمشما هم یه پنج دیگه بیا تو کار-  

...اروم وارد اتاق شدم  

بد  بود که برخورد اونقدر دوست داشتنی و جذاب   شدکور زیباین همچن...مطب  محیط تمیز و شیک 

 منشی رو به کل فراموش کردم 

:بهم گفت برداشتن جعبه دستکشاسمت میزی رفت و با  به   

؟پس تصمیمت رو گرفتی که بیای -  
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که تو اتاق نزدیک به ی رضایت داشت که دختر ..طبش اومدم احساس می کردم از اینکه قبول کردم و به م

:با نگاهی رو به من با تعجب به خرسند گفت....کمد ایستاده بود   

نگفتی چیکار کنم؟-  

:به کاری مشغول شد و گفت..کوتاهی بهش خرسند با نگاه   

...گفتم خودتون می دونید-  

...که روش دراز کشیده بود رفت یرددستکش جدید به سر یونیت و م یه جفت  و با برداشتن  

 

:ازم پرسید  ...بهم یدقیقنگاه با دختر   

؟ از دانشجوهای دکتر هستی-  

:خرسند نشسته رو تابوره به دختر گفت  

؟ با اقای صدر تموم شده بود  کارتون  -  

:یره به خرسند گفتخدختر   

نه باید تا االن بی حس شده باشه-  

  برید تا صداش در نیومدهپس ..عالیه-

 

 

بهم و ماسکشو باال داد و رو برداشت خرسند مته  ...از تو اتاق بیرون رفت...سند دختر ناراحت از برخورد خر

:گفت  

اون کیفتو ول کن و بیا اینجا تا شرایط کاری رو بهت بگم...هنرمند-  

ی به حس ترس نفهته درونم رو کم کرد  و با خیال راحت تر ..اما به کار بردن همین لحن پشتش بهم بود 

 طرفش رفتم 

:دلیها گذاشتم که از مرد پرسیدکیفم رو روی یکی از صن  

؟درد که ندارید-  
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:مرد سرشو تکون داد و خرسند نگاهی به من انداخت و دوباره مشغول شد و گفت  

یعنی نیومدی و اون روزت رو حساب نمی کنم ..دیر بیای ..اینجا باشی  5بعد از کلینیک باید راس ساعت -

..عنی چی ؟یعنی حقوق بی حقوقاونوقت ی..  

:مته رو سرجاش گذاشت و فایلی رو برداشت و ادامه داد  

تا اینجا حله؟....ای  نه کس دیگه..گوش می دی  و من گفتمکه  هر چی اینجا -  

زل زد سرشو بلند کرد و بهم ..متوجه از تعجببم ..کرده بود که گنگ بهش خیره شدم اونقدر رفتارش فرق 

:سریع گفتم که   

فقط شما..بله-  

:سرشو باال و پایین کرد  

؟با اینم که مشکلی نداری ...مشغول میشی  متو همین اتاق و پیش خودم-  

 

:ن گفتمش ترسیده بودم مطمئبا اینکه از برخورد  

نه-  

تر و فرز ..م بگیرم که چقدر بهت بدم بعد  تصمی..باید ببینم کارت چطوره...اما حقوق و ..خوبه-

اینم اوکی ؟.... است بازم شرایطش یه جور دیگه..شل و کم کار ..جورهشرایط یه ..باشی  

:از یونیت گفت ماسکشو پایین داد و با فاصله  دست ازکار کشید و...که دید رو  سکوتم   

؟؟!!پاکزاد-  

 

 

:بدون پلک زدن نگاهش کردم ...خیره بهش   

درک می کنی که؟...ام بدهپس کارتو درست انج ...حهمن مطر اعتبار..لینیک فرق دارهاینجا با ک-  

بله دکتر -  

:با مچ دست پیشونیش رو لمس کرد و گفت...خیره بهم   

اینجا هم فقط کارتو می کنی و با مسائل حاشیه ای ...الن کارتو شروع کنی امی تونی از ...خیل خب -

...تو انجام می دی خود تو فقط کار..هر اتفاقی هم افتاد..کاری نداری  
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:که خرسند بدون نگاه کردن بهش گفتد شاتاق در همین بین منشی وارد   

؟؟؟ش توینو بفرست ید معطلش نکن..نگفته بودم اگر کسی باهام کار داره-  

خانم دکتر ...ولی دکتر -  

:نمی ذاشت دختر حرفشو بزنهاصال   

چون یک نفر دیگه رو جایگزینتون ... ددفعه بعد بهتره دیگه نیای....؟خیلی سر خود شدیدا ..ارهاین چندمین ب-

کارشون رو شروع پاکزاد اماده اش کنید که خانم دکتر  ...تمدن اومدن...انم حاال هم اگر خ..می کنم

کار می کنن  مروی همین یونیت کناری..کنن  

:باز کرد و بهم خیره موند که خرسند بهش گفت دختر چشماشو با تعجب   

؟؟؟توضیح بدم  ون اینم برات...که نوایستادی-  

:دختر ترسیده حرکتی به خودش داد  و گفت  

االن ..ببخشید دکتر-  

بیمارش نزدیک تر شد  و من برا عوض کردن لباسم به اتاقی که منشی بهم سرشو تکون داد و به  خرسند

داده بود رفتم نشون   

 

روی صندلی نشستم   کردم و نگاهی   به خرسند که پشتش بهم بود با استرس  ...با ورود اولین بیمارم 

:که گفت  

اگر منتظر تماس ..گوشیتم مدام دم دستت نباشه...تر بریزودامروز اگر خواستی می تونی  عااناستث-

چ وقتم تو مطب کفش هی...از صدای زنگ گوشی بدم میاد...ضرروری نیستی بهتره که خاموشش کنی 

 پاشنه بلند نپوش 

به روی میز ش نزدیک گوشیم رو از تو کیفم در اوردم و خاموشش کردم و ....از روی صندلی بلند شدم 

و مهربون رفتم ره یه خانم پیوشی خودش گذاشتم و به سراغ خانم تمدن کگ  

و روی تابوره  شو باال اورد سر...کارم چگونگی برای دیدن بیست دقیقه ای  از  بعد هر دو مشغول بودیم که

د وبلند شد و به باال سرم اومدبه سمتم چرخی  

 

 

ار کهیچ بود و همین ذوق  شکه کلینیک دانشکده در برابر نکامل و عالی بود یتمام امکانات مطب بقدر

می کرد دو چندان کردن رو در من   
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:بشی کرد و بعد خیره به نحوه کارم گفتو با خانم تمدن خوش  مکه کار می کردهمونطور   

با کسی در مورد کار تو اینجا حرفی نمی زنی-  

:گاهی بهش انداختم و گفتمن  

خیالتون راحت باشه....بله چشم-  

ش پس سعی نکن به چیزی ربط...کاری هیچ ربطی به اون روز نداره داین پیشنها که  بدونی می خوامم-

 بدی 

نگاهی به هر دومون با  سرم خم شده ایستاده بود که دختر یهو تو اومد  و  الانگاهم بهش بود و خرسند ب

:گفت  

گذاشتمجا جا ببخشید فکر کنم گوشیم رو این-  

:میز گفت که روم داشت خارح بشه برگشت و  با نگاهی به روی ای  خرسند بدون اینکه از حالت خمیده  

ش ده گذاشته باشییگنید شاید جاهای دنگاه ک..میز که نذاشتید یرو-  

که ی به میز ر ناراحت از حضورم تو اتاق  دخت..به دستم  خیره شد بهش توجه نداشت که دوبارهاصال 

برداشتن  همزمان با  با پوزخندنگاهی به روی میز با  و  نزدیک شداونجا نیست خرسند گفته بود گوشیش 

:ازم پرسید همب دادنش  وشیم از روی میز و نشونگ  

 

؟مال شماست-  

:خیره شدیم که خرسند گفتمردوندیم و بهش گرسرمو نو ب من  خرسند هر دو   

...بهتون گفتم که روی میز نیست-  

گرفته از برخورد خرسند گوشی رو سرجاش گذاشت و به سمت کمد و پنجره رفت که خرسند ازم ...دختر 

:پرسید  

یا می ری ؟..مار دیگه راه بندازی می تونی یه بی-  

:کرد رو به خرسند گفتدختر که به دنبال گوشیش لبه پنجره رو نگاه می   

من هستم -  

:ردم و گفتمکد مصرانه بهم خیره شد که مطمئنش اما خرسن  

ای برای رفتن ندارم هعجل..بله می تونم-  

سولی هم با شمارپس خانم ...خوبه-  
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:دختر برگشت و با نگاهی به خرسند گفت  

نیرو کم داری ..نگفته بودی-  

گوشیتون رو پیدا کردید؟-  

:زد و گفت فااطر دختر رنگ پرید چرخی به  

نه-  

:به دختر گفت پشت کرده دلیش نشست و روی صن از کنارم رفت و  خرسند  

می تونید برید ...اگر کارتون تموم شدهپس -  
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یا می ری ؟..می تونی یه بیمار دیگه راه بندازی -  

:دختر که به دنبال گوشیش لبه پنجره رو نگاه می کرد رو به خرسند گفت  

من هستم -  

:خیره شد که مطمئنش کردم و گفتماما خرسند مصرانه بهم   

عجله ای برای رفتن ندارم..بله می تونم-  

پس خانم رسولی هم با شما...خوبه-  

 

 

:دختر برگشت و با نگاهی به خرسند گفت  

نیرو کم داری ..نگفته بودی-  

گوشیتون رو پیدا کردید؟-  

:دختر رنگ پرید چرخی به اطراف زد و گفت  

نه-  

:روی صندلیش نشست و پشت کرده  به دختر گفتخرسند از کنارم رفت و    

می تونید برید... پس اگر کارتون تموم شده-  

 

نزدیک شد بهش از پشت سر  با لبهایی فشرده...خود شده بودلحظه ای خیره به خرسند که مشغول کار 

گفتو اروم چیزی   

به چهره  نگاهی  و با برگردوند  یسر...دور نمی شدن   چشماش از  لحظه ای هایی که  اخم با خرسند 

:گفتامیدوار دختر   

به  دحاال که خانم دکتر هستن شما هم می تونی.. ؟مرخصی نبری یچند روز ننمی خواستیشما راستی -

داون مرخص بری  

و لحن زننده رو  مشخص بود که انتظار این برخورد هاشو باز و بسته کرد  بار پلک ینچنددختر با بهت 

ش داد  و به بیمارر نگاهش گرفت و و ازشو اخمالود روش جدیهمونطور د که خرسننداشت   
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حواسم رو ...خواسته بود که بره و انقدر دور و ورش نپلکه هبا زبون بی زبونی از دختر...جو  سنگینی بود 

چون احتمال این پیش می رفت که بخواد با منم چنین رفتاری  داشته باشه ...به کارم دادم  

  کسی که حال و هواش یه روز آفتابی  بود و یه روز ابری  ....به هر حال اون حامی خرسند بود 

 

.ها رو راه می نداخت جعه کنندهمثل من مرتب کار مرا مطول کشید و خود خرسند 8کارم تا ساعت   

جام داده بودم اومده بود رو هم ان مراجعه کننده ها یمارایی که بین باز عالوه بر خانم رسولی کار یکی   

وی دندون یکی از بیمارا بود که لباس عوض کرده برای برداشتن کیفم وارد اتاق شدمرهنوز کارش   

:به من گفت با نگاه کوتاه بود که محو کارش  

فردا سر وقت بیا-  

:گفتم ام کشیدم و با برداشتن کیفم   دستی به لبه مقنعه  

  چشم ..بله -

 

:دندون ازم پرسیدتاج  که در حال تراش  رفتم به سراغ گوشیم که روی میزش بود  

بگم می تونی بیای؟...بعضی وقتا جمعه ها هم برای بعضی از بیمارا مطب بازه-  

بیام اینجا و تنها یه روز جمعه برام هم کلینیک بودم حاال هم قرار بود روزهای سه شنبه  های هفتهزتمام رو

...باقی می موند  

:بیرون کشید و نگاهی بهم انداخت که بهش گفتم ومته ر..د جوابی که ازم نشنی  

بتونم بیام..فکر نکنم -  

:نشد حاصل یری در حالت چهره اش یتغ   

خسته نباشی...پساوکی -  

به ادم این جرات رو می داد ...نمی دادو الکی از اینکه سریع همه چی رو می گرفت  و گیرهای بی خودی 

..:که بخواد رک و پوست کنده حرفاشو بزنه  

...شما  هم خسته نباشید-  

 

 



 

 
 

 
 

4 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

 

 

*** 

 

خودشو بهم رسوند و   بیرون اومد و  با عجله از پشت سرهم راحله  ...در اومدم روپوش پوشیده از تو اتاق

:اخر روپوش رو می بست گفتهای در حالی که داشت با عجله دگمه   

؟امروز بریم یه سر به الناز بزنیم-  

:ود گفتمبشده ناراحت از اینکه تمام وقتم پر   

وقت نمی کنم ...امروز نه -  

:پرسید متعجب خیره به صورتم  

؟باید با مرتضی بری بیمارستاننکنه دوباره ... ؟چرا-  

:دستی به زیر بینیم کشیدم   

..باید سر ساعت اونجا باشم  ..یرنسخت گ...ه جایی مشغول به کار شدمی...بعد از مطب ....نه بابا-  

از دو طرف بلند کرد  و با دادن لبه های مقنعه اش  دستاشو  ....روپوشش با خالصی از دست دگمه های 

:گفت به داخل    

؟کجابسالمتی -  

:بودو پر از همهمه  طبق معمول شلوغ...وارد کلینیک شده بودیم   

موقع بدن خوبه همین که حقوقم رو به ...چه فرقی می کنه کجا ...کاره دیگه..کار -  

:ابرویی باال داد  

؟خوبهحقوقش -  

قراره که خوب باشه-  

:در کنارم جای گرفت...ایستادم  نزدیک به یونیتم  سر میز  

هرچند نمی دونم چرا تغییری تو وضعیتش ایجاد ..می زنم و یه سری بهش پس من خودم می رم -

مثل یه تیکه گوشت ..هنوز همونطوری ..نمیشه  
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:می تونستم برم منم دلم می خواست   

...یه سری بهش می زنم حتما  وسط هفته ..بتونم-  

:ازم پرسید...داخل می فرستاد  مرادی که مرتب مراجعه کننده ها رو   

؟خانم دکتر بفرستمش تو ...یه نفر  کشیدنی داره-  

راحله با تعقیب نگاهم حین ..نیومده بود ..نگاهی انداختمسری تکون دادم و برگشتم و به میز خرسند 

:گفت نشستن  روی صندلیش  

موندنی البته از اولشم ..انگاری می خواد از این دانشکده بره...میگندارن و بچه ها  این طور که بوش میاد-

فعال حرفه که داره می ره .. نبود  

پیدا کردم  و از این حرف نمی دونم چرا حس بدی  ...حواسش به من نبود ...بهت زده به سمتش چرخیدم

 ازش رو گرفتم 

با دقت و دستم کردم و  بی حسی رو  هام رو  دستکش..فرو رفته تو فکر ...از کشیدریت دبیمار که رو یون

تزریق کردم سر صبر   

 

 

گوشی رو ...برای تماس با منصور از توسالن خارج شدم..بی حس بشه بیمارم  بنا بود دندونتا مدتی که 

..فرو بردمو تو جیب روپوشم ر دم گوشم نگاه داشتم و دست دیگه ام  

افتادمراه به تا به انتهای سالن با قدمهای ارومی گوشی به دست ...با نگاهی به اطراف  

اهی کشیدم و گوشی رو پایین اوردم و با شماره سعیده تماس گرفتم ..خاموش بودگوشیش   

نداشت  نقصد جواب دادو  بوق های کشیده گوشم رو پر کرده بودن  

دستی به روی صورتم ..لی مجبور بودم بعد از مطب برمو..باید می رفتم خونه اشون..چشمامو بستم  

 کشیدم و به کلینیک برگشتم

 

*** 

که بخاطر برخورد  یمنش...اجعه کننده ای نیومده بود رهنوز م....بود که وارد مطب شدم 5نزدیک ساعت 

برگه  د و خودشو به ظاهر بادا ی بهمسالم به سختی ..من نداشترفتار چندان دوستانه ای با ...خرسند 

 های روی میز سرگرم کرد

..جوابش رو دادم و وارد اتاق شدمبی تفاوت از برخوردی که برام اهمیت نداشت  .  
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قبل از اینکه ...م شمردم و بعد از عوض کردن لباسمنتفرصت رو مقاز این رو ...نیومده بود  هنوز  خرسند 

فاصله که از یونیت ها  به میز بل نزدیک برای رفع خستگی روی  یکی از دو م...مراجعه کننده ای بیاد 

نشستم و سرم رو به عقب روندم   نداشت  

هنوز چند دقیقه ...چشمامو بستم ...نخورده بودم چیزی که ناهار هم به خصوص...به شدت خسته بودم 

هم  نگذشته بود که با صدای  دختری که هنوز حتی اسمش رو از استراحتی که به خودم داده بودم ای 

از هم باز کردم به زور  موچشما..نمی دونستم  

:بهم زل زده بود...میون دو دستش نگه داشته بود افه ای که کسبا لیوان ن..تکیه داده به لبه میز   

خوب با اینجا اخت شدی ؟...هنوز نیومده -  

...مرها شده بودن کشیدکه از زیر مقنعه  ستی به موها سرکشم خودمو روی مبل باال کشیدم و د  

 

:و می نوشید گفتر از نسکافه اشجرعه در حالی که جرعه خیره به من با لبخندی    

حی باشی رنکنه طرحی هستی ؟اگر ط...به مطبش نمیاره...دکتر هیچ وقت دانشجوهاش رو برای کار -

...که نباید   

و با قدمی لیوانشو تو دستش جا به جا کرد ..تکیه اشو از میز جدا کرد  سکوت کردم که تو چشماش خیره 

: ش رو  به سمتم بلند کرددست که به سمتم برداشته بود   

؟شما خودتو هنوز معرفی نکردی ...هستم دریا -  

 

 

در تناقض بود که با وجود خستگی و  و به ظاهر مودبانه  این مراسم معارفه برخورد مچ گیرانه اولش با

:توی دستش گذاشتم و دستمو شدم  دل بلنر ناحیه گردن و مچ پاهم از روی مباحساس درد د  

گیسو پاکزاد-  

:ه خورده بود گفتگر  هم  و در حالی که دست هر دومون در ای ابروش باال رفتتیه   

اینکه  دکتر از...می دونم  من  که اونجایی وگرنه تا...ر گفته بیای یلی درست بوده که دکتحتما کارت خ-  

دل خوشی  هم  مخصوصا که از دانشجو جماعت..خوشش نمیاد...کنه شلوغ زیادی  و برش رو  ردوبخواد 

  نداره 
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:دستمو از تو دستش به کندی بیرون کشیدم و گفتم به محض شل شدن دستش   

دکتر خیلی به من لطف داشتن-  

 

 

:وشه لبش به پوزخندی کش اومد از حرفم خوشش نیومد و گ  

یعنی ..انجام نمی ده برای کسی  دکتر هیچ وقت کاری رو از روی لطف....نمی شناسی  وترکپس هنوز د-

 به این چیزا اعتقادی نداره

 

:و ته دلم خالی شد ظاهر نکردم اما از درون هراسون بهش زل زدم   

ار گفت اینجا تو اتاق خودش ک ه باشه وگرنه نمیفکر نمی کنم زیادم به کارت ایمان داشت...البته خوب -

که خرابکاری نکنی  حتما می خواد روی کارت نظارت داشته باشی..کنی   

آدم ی ها که گاهی خرابکاری می کنن و گند می زنن به همه چی بچه طرحاین مثل ..دقیقا..اووممم  

 

:ش زیاد خوشایند نبودلبخند دندون نما  

هوم؟خود چی فکر .. !!اینجا تو اتاق خودش..چه کاری بودی ..اتاق بغلی ..وگرنه می فرستادت پیش من-

 می کنی ؟

 

تمام  کردن  و برانداز با خیره شدن تو چشمام ..گلوم خشک شده بود و احتیاج به چند جرعه اب داشتم 

:زبونش رو به روی  لب پایینش کشید و گفتزوایای صورتم    

...عه کننده های دکتر ادمهای معمولی نیستن مراج..ینجا حسابی حواستو جمع کنی بهتره ا-  

:لبخند بی رمقی نثارش کردم ...ی به ظاهر ارومشخیره به چهره   

جه هستم متو ..بله-  

:سرشو با رضایت باال و پایین کرد  

...ی دونی خوبه که حد خودتو هم خوب م...خوبه که متوجه هستی -  
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نه اینجا ....شینی نتو سالن ببری و و لم دادن  ی استراحتبرایهتره ...نیست دکتر  ر ضمن وقتی د-  

 

دستی ...از این رو برای اینکه دست از سرم برداره ...که اصال به حرف کسی گوش ندم..خرسند گفته بود 

:به روی پیشونی و موهام کشیدم و گفتم  

ندی نداره یاظاهر خوشزیاد ....مه بودپیش خودم فکر کردراستش فقط ....حق با شماست ....بله چشم -

 به هر حال خودتون..در حضور مراجعه کننده ها برای کمی نشستن از صندلی های سالن استفاده کنم 

فرمودید که ادمای معمولی  اینجا نمی یان همین االن   

ن آ خواست لب از لب باز کنه که یکنگاهی تحقیر امیز  خیره به سرتا پام  با   لبهاشو روی هم گذاشت و

و متوجه هر دومون شد داخل اتاق اومد د کیف بدست خرسن  

 

رو طبق عادتش با حرکت سر  مجواب..بهش سالم دادم  برگشتم و با احترام .. نگاهش در ابتدا به من افتاد

...جویای حالش شد خیلی دلبرانه و با صدایی صاف کرده با سالمیبه طرفش رفت و  دریا که داد    

اونم با منی که ..دخترایی بود که باید صبح تا شب باهاش سرو کله می زدم  از اون...کارم در اومده بود

به طرف یونیت رفتم...این روز اعصاب درستی نداشتم  

به نظر می رسیدنزیادی زننده ...با توجه به چهره گرفته خرسند ....ی دوستانه دریا خوردارب  

 

:و گفتبه طرفش گرفت از جیب پالتوش در اورد و  سوئیچ رو دفعه که یک  

؟...خونه نش برای چی اورده بودی..یازی بهش ندارم نبودم که  گفته-  

:زیر چشمی نگاهی به من انداخت و اروم به خرسند گفت دریا   

مال خودته فکر کن ..که  من و تو نداره-  

گذاشتن با سعی کرد خود دار باشه که خرسند  دریا ...خرسند بی توجه به حرفش کیفش رو بست 

:میز ازش پرسید ای از کیفش در گوشه  

؟آقای قاسمی دیروز نیومدن-  

:گفتبهش نگاه نمی کرد خیره تو صورت خرسند که  ریا د  

من می خواستم البته...نه -  
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از تو اتاق بیرون رفت ... هنوز حرف دریا تموم نشده بود که بی اهمیت بهش  

نگاهی به من انداخت و سپس با  صورتی رنگ پرید با به مسیر رفته شده خرسند برگشت و دریا خیره 

رفت  بیرون اخم   

 

 

ناخواسته  تالفی برخورد بد دریا  رو ..ادم بدی نبودم اما خرسند ...ناخواسته لبخندی به روی لبهام اومد

...برام در اورده بود  

ه شدت و ب..احساس ضعف داشتم خیلی ..دستی به روی  صورتم کشیدم  و به سمت کیفم رفتم 

 خسته بودم 

...هستم سرپا بمونم  که مطب 9-8تا بتونم تا ساعت نیاز به ته بندی داشتم   

استفاده می کردم رو ازش  که برای گذاشتن بادوم و گردون  ....فانتزی فلزی کوچیک  قوطییه از تو کیفم 

سعی کردم بر ضعفم غلبه  بادوم و چند تکه گردودونه چندتا با برداشتن ..قبل از اومدن خرسندو  در اوردم 

 کنم 

از ...بفرستادهمقدری از محصوالتشون رو که تابستون نتونسته برامون ...دایی طبق  عادت هر ساله اش 

...فرستاده بود طریق یکی از اقوام دور   

همونجا روی رو قوطی ... داشت با منشی حرف می زد  که با شنیدن صدای خرسند  و  رو بستم  ش در

کردم اماده کردن وسایل   به  برگشتم و شروعو   میز گذاشتم  

رفت یونیت میز  سمت  بهیکراست و   تو اومد..لباس عوض کرده .. چند لحظه بعد   

:مته ها با لبخند خسته ای گفت سر  یکی از در حال ور رفتن بادست پیش برد و ..با نگاهی به روی میز   

؟چه خبر از کلینیک-  

:انداختمبهش نیم نگاه کوتاهی   

...شلوغ و پر از مراجعه کننده ...مثل همیشه-  

داشتم و فکر کردن درباره وضعیت مرتضی  ساز صبح فعالیت زیاد..گروندم ربنگاهم رو خسته به روی میز 

:برام به ارمغان اورده بود که گفترو  یشدیدهم خستگی ذهنی   

؟!.رسی  خسته به نظر می-  
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:با مکث کوتاهی جواب دادمکه  کارش بود پی تمام حواسش ..متعجب سرمو بلند کردم   

خسته نیستم...نه-  

بیشتر ....اراضیهمیشد فهمید از بودن من در اینجا ن ریا از حرفهای د...ت سرشو تکون داد و دوباره بیرون رف

:زود به داخل برگشت  و دوباره سر مته رو برداشت و گفت..که  م تو فکر فرو رفت  

..تمام رمق ادمو می گیره..کلینیک  کار تو اون-  

:با اشاره سر به بیرون گفت  

؟خوب ..یه قهوه برای خودت می ریختی   می رفتی ...ها  قبل از اومدن مراجعه کننده-  

صبح کلینیک بودم و حاال اینجا  می دونست از  

 

که یهو یاد راحله و ....به خودش نگرفته بود  حالت سختگیرانه ای...برخالف دیروز ..رفتار عجیبی داشت

:وازش پرسیدم  حرفش افتادم  

 

؟ بیایید  کلینیک د دیگه نمی خوایراسته که -  

:گفت برای درست کردنش می زد با لبخند دندون نمایی  که و زور کمی خیره به سر مته   

؟ساخته کی  دیگه  این شایعه رو -  

:ه بودبا مته تموم شد کارش ....برای سوالش نداشتم که نگاهشو بهم داد  یجواب  

که بد برای شماها ...فعال که هستم ...و دیگه نمی تونم تمام روزهای هفته بیامیه مدت کارام زیاد شده -

می تونید بیایید  می خواد که دلتون  یم و هر وقت...دیگه کسی نیست که سرتون غر بزنه...نمیشه 

مگه نه؟..کلینیک   

که با گذاشتن  و سکوت کردم  بر لب روندم لبخند کم رنگی ه بود که خیلی ریز به دیر اومدنام اشاره کرد

..:دیمته سرجاش ازم پرس  

چی بهت می گفت؟پرتو خانم دکتر -  

میبرن  و م که حرف شبیه ادمایی باش.. چند روز از اومدنم به مطب نمی گذشت  دلم نمی خواست هنوز 

:میز رو لمس کردم و گفتم گیره رویبا سر انگشتم اهسته چرخیدم و ...  حرف میارن  

نداشتیمیی برای اشنا یدیروز فرصت-  
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:با خنده گفتتم که ن نگاهی به نگاه خیره اش انداخماو همز  

پس مراسم معارفه بوده -  

یی باال وابروسیله ای  نن برداشتها رفت و حی به سمت قفسهسپس نگاهی به چشمام انداخت و 

:دستش گفتانداخت  و اروم خیره به وسیله توی   

امیدوارم آشنایی خوبی بوده باشه  -  

بون زچیزایی که می خواست از ...اما میشد فهمید که یه چیزایی فهمیده....حرفش رو به شوخی زده بود 

 من بشنوه 

 

بیشتر به دنبال ...ادم گیری نبود در کل .. کامال بی خیالش شددید تمایلی به حرف زدن ندارم اما وقتی 

ساکت نباشهبینمون و به نظر می رسید فقط می خواد زیاد جو ..بودبرای گفتگو  پیدا کردن بحثی  

 

ا فهمیدن اینکه کدوم یکی از ب خرسند  ..راجعه کننده اومده اولین مگفت .. ه ای به روی در منشی با ضرب

:اشه گفتهعه کننده مراج  

....خانم دکتر انجامش می دن..ش توینستبفر-  

..با راهنمایی خرسند روی یونیت دراز کشید یمار تو اومد و که ب...یه جفت دستکش برداشتم  

 بود که نگاهم به خرسند  ل بستن پیش بند بیمارمنشی در حا ...به صدا در اومد  همون موقع گوشیش

..افتاد  

درشو باز کرد و با دستشو بلند کرد و ...ایستاده بود و داشت حرف می زد که خیره به قوطی  شسر میز

و برای برداشتن بادوم  بادومی توی دهنش گذاشت ...همونطور که حرف می زد ...دیدن محتویات داخلش 

 دوم دستشو توی قوطی برد 

نزدیک شدم  ده اش کرده بوداابرویی باال دادم و با دم و بازدمی به بیماری که منشی ام..  

*** 

هنوز درگیر بیمارم بودم که کار خرسند تموم شد و چون دیگه مراجعه ... دمثل دیروز مطب چندان شلوغ نبو

   رفت و  روی یکی از مبال نشست با برداشتن گوشیش  برای استراحتکننده ای نداشت 

 تند تندش بود و گوشی تو دستهمونطور که ...ساکشن صندلیمو کمی عقب کشیدم  استفاده از برای 

با تنقالت من از خودش   گاهیهم و در این میون کرده بود صورتش  رو هم زینت  اخمیتایپ می کرد 

 پذیرایی می کرد 
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خرسند نگاهی به من انداخت  و دوباره به صفحه گوشیش خیره شد ..از بیمارم خواستم دهنشو بشوره

 به سمتش رفت و ایستاده باال سرش با لبخند ...اومد  داخل  که دریا لباس عوض کرده  و کیف به دست

:گفت حی یمل  

؟دیدیش ....فرستادم تو تلگرام یه چیزی برات  دیشب -  

:گفتتو دهنش گذاشت و  دیگه از بادوم ها رو یه دونه  خرسند محو گوشی   

؟ دمی ری دارید-  

:قدمی پیش رفتمی کرد نخیره به خرسند که اصال نگاهش دریا   

یچ رو برات بذارم؟ئسو-  

:گفت پا انداخت و  روی پا کیه داد وخرسند راحت تر به عقب ت  

با تاکسی می رم..نه ممنون-  

 

:به ناچار گفت..دریا ناراحت  

کاری نداری ؟ ...من دیگه برم ..پس باشه -  

 

:خرسند حرفی نزد که دریا برای کم نیوردن پیش من بهش گفت  

فردامی بینمت .. خداحافظ -  

سکوت تلخی کرد و لحظه ای خیره بهش دریا ...باال و پایین کرد  هاش شو مثل سالم دادنرخرسند س

از مطب خارج شدو دمغ گرفته سپس با حالی   

مثل خودش نمی تونستم تند و حرفه ای ...که خرسند نگاهی بهم انداختچیزی به اتمام کارم نمونده بود 

دوباره به گوشیش چشم دوخت که ....باشم  

از روی ..با بلند شدن مرد م خرسند..شد  خیز نیم یمرد با تشکردست از کار کشیدم و ..دقیقه بعد  5

..مبل بلند شد  

نبیرون رفتاز اتاق ننده های قدیمیش بود همراه مرد که از مراجعه ک که دستکشا رو در اوردم ..خسته   

  

امشب باید ...و نیم بود  شته..گردنم کشیدم و نگاهی به ساعت انداختمروی  از زیر مقنعه دستی به

سری می زدم حتما به خونه منصور   
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بود که ازم پرسیده بود  اومد مرتضیطرف دوتا پیام از ...و روشنش کردم گوشیم رو از روی میز برداشتم

..کی می رم خونه  

م  رفتگوشی رو دم گوشم گ..و گرفتم و خیره به قوطی که به نیمه رسیده بود ر شماره اش  

نباشه منم و نگراندمو به خونه می رسوخو 01بهش گفتم تا ساعت ..زود جواب داد  

:گفترفت و  شو پشت میزخرسند داخل اومد  همین که گوشیم رو پایین اوردم   

فردا یه ساعت دیر تر بیا-  

:خیره بهش پرسیدم..متعجب   

؟!باز نیست 5مگه مطب از ساعت -  

زود بیای بیکار می مونی ...اون ساعت بیمارای من و خانم دکتر پرتو میان...بیا 6اما از ساعت ...چرا-  

کردن لباسام رفتم برای عوض یدادم و با  خسته نباشید سری تکون  

 

 

**** 

 

نم نم شروع به باریدن کردن بود  بارون..چراغاشون روشن بود..گ گذاشتمروی زن برای سومین بار  دستمو

کم کم خیس میشد داشت مقنعه ام و   

 

:جواب دادبا لحن تندی که بالخره  دمررو فش زنگ چندمین بار  برای ...عصبی  و  کالفه  

؟بله-  

: راه بندازمنمی تونستم داد و بیداد   

؟چرا درو باز نمی کنی-  

:صداشو باال برد  

اینجا هم می خواید  خونه مادرمو اشغال کردید بس نبود که .. ؟؟به ما  تو چرا عین کنده چسبیدی-

؟سلب کنید ازمون اسایشمون رو   
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رنگ به رنگ ...می رفتهم تا چندتا خونه اونور تر کوچه خلوت بود و صدای جیغ مانند سعیده به راحتی 

:و اروم گفت ی انداختمنگاه اطرافم شده  از گوشه چشم به   

بیاد دم دربه منصور بگو یه لحظه -  

منصور نیست-  

؟ماشینش دم دره-  

ولی خودش نیست ...ماشین هست ..میگم نیست.؟؟!!.چرا حالیت نیست و خودتو زدی به نفهمی-  

:از این همه تحقیر قلبم به درد اومد  

کارش دارم ...بگو بیاد دم در-  

؟به پلیس  بزنم  گم میشی بری یا زنگ-  

 

 

زنش با خواهرش چنین رفتاری داشته باشه که .چطور راضی میشد منصور ..چونه ام در حال لرزیدن بود 

:یهو گفت  

برای سفر کاری رفته جنوب ..چند روزی ....بی خودی هی بهش زنگ نزن -  

:پلکهامو روی هم گذاشتم و بی خیال منصور گفتم  

خونه چرا اونطوری شده ؟-  

...برو از منصور بپرس ؟...من چه می دونم-  

:و روی دیوار گذاشتم و سرمو پایین انداختمر دستم..شدت گرفته بودعصبی زیر بارونی که   

بهش بگو با من تماس بگیره-  

؟...مگه من نوکر توام ..به من چه-  

...قدمی عقب رفتم و نگاهی به پنجره انداختم ..بغض کرده از این همه بی احترامی   

سرم رو به سمت سر کوچه برگردوندم ..بود که در تمام عمرم دیده بودم  این زن عقده ای ترین آدمی   

.و گوشیم رو در اوردم   

با منصور تماس گرفتم  حین دور شدن از خونه  ودستمو از روی دیوار برداشتم .  
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تضی و بی بود که نگران از وضعیت بد مر 01 نزدیک  ساعت ...خاموش بودهمچون دفعات قبل  گوشیش 

فم رو روشن یلکت و زنم و ازش بخوام که بیاد پایین زنگشونو ب دوباره برگشتم تا ...منصور های گی ظمالح

 کنه 

تا ته  با خشم  از روش  انگشتمکه اینبار زنگو بدون برداشتن  نمی دادجواب ..دستمو روی زنگ گذاشتم 

:جواب داد چند دقیقه بعد  با عصبانیت ....فشردم   

؟؟بله-  

؟منصور کجاست -  

تا اخر هفته هم نمیاد ....گفتم رفته سفر...؟مگه کری .؟.مگه گیجی -  

چه سفری ؟-  

زناصال خودت برو و  بهش زنگ ب.....من برای چی باید به تو جواب  پس بدم ؟..به تو چه-  

یه لحظه بیا دم در...ش خاموشهیگوش-  

؟تو با من چیکار داری ...برای چی باید بیام-  

 

:ی ولم نمی کرد  که صدامو باال بردم لحظه اافکار مزاحم لعنتی   

ات  با داد و بیدا می ریزم دم در خونه محله رو این یا کل  ..می یای پایین  از می کنینتی رو بعل در  یا این-  

اونقدر به خودش ...به سر و ضعش نگاهی انداختم..ن اومدیپای..رنگ پریده عصبی و ..بعد چند لحظه

کر کردم قراره عروسی برهرسیده بود که لحظه ای ف  

است؟بگو بیاد پایینجمنصور ک-  

با چه زبونی حالیت کنم که نیست ؟...گیسو جان منصور نیست -  

:ای که به کار گرفته بود تنگ شدن  انانهم از لحن مهربجشما  

؟چرا نمیاد پایین-  

...رفته جنوب...بخدا نیست-  
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نمی ..اشتاین زن یه روده راست ند...از پله ها باال رفتم نفسم باال نمی اومد که تند پسش زد و با عجله 

 شد به حرفاش اعتماد کرد

م و تو ه در رسیدم بدون مکث درو باز کردهمین که ب... همونطور که صدام می زد دوید و باال اومد به دنبالم

 پریدم 

کشیدمسرک تو اتاقا  ..و با پیدا نکردن منصور ...سری چرخوندم...وارد شد ....از پشت سر   

به حرف اومد  یه دفعه  خواستم به سمتم اتاق دومی برم که...کالفه دست به سینه وسط هال ایستاد  ..

:و گفت  

...رو بده ها سهم شمابیاد و .....دکه  از سفر اوم قراره......منصور قولنامه ای خونه رو فروخته -  

:پرسیدمو اشفته از این وضعیت اسفناک ازش اال رفته با ابروهایی ب  

قولنامه ای ؟-  

:بهم خیره موند  

؟مگه میشه؟...تونسته خونه رو قولنامه ای بفروشه چطوری میشه که بدون امضای من و مرتضی -  

اونقدر دست دست کردی و دستمونو تو حنا ...من چه می دونم ... فروختهحاال که شده و خونه رو -

 گذاشتی که کار به اینجا کشید 

 

و  که سعی کرد خودشو به بی خیالی بزنه..شد باال و پایین میعصانیت  خشم و  طفرقفسه سینه ام از 

:بهم بی توجه باشه که ازش پرسیدم  

؟ که خونه رو بی خبر از ما فروخته چند وقته-  

 

:دست راستش تابی داد و گفت به  ...طلبکارانه  

...؟همچینی می گه  چند وقته که انگار یکساله...اووو-  

؟تماسامو نمی دهچرا جواب -  

...برای همین کولی بازیات دیگه-  
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نمی تونستم از جام جم بخورم...عصبانیت از شدت   

از اولش اگر می ...ودی که نکاشتی این تو ب...تخم داشتی ..ب داشتی آ....جان ته گیسوتقصیر خود-

نه اینکه اینطوری این موقع ..االن به حق و سهمت رسیده بودی  ...امضا می دادی...اومدی و عین ادم

سهمتو ازم بکنی حق و اینطور بی ادبانه بپری تو خونه ی من و  طلب ...شب   

برای چی رفته جنوب ؟...بی ادب هفت جد و ابادته -  

؟...من از کجا بدونم...رفته دیگه ...با من درست حرف بزن -  

 

باز ..گوشیم رو در اوردم و همونطور متعجب ...داشتم زجر می کشیدم و مرتضی خونه رو فروخته بود و من 

..خاموش بودکه متاسفانه همچنان ..باهاش تماس گرفتم    

 

:کشید و گفت به موهای تازه رنگ کرده اش سعیده دستی   

نمی خوام تو خونه ام باشی..همین االن....از خونه ام برو بیرون...حاال که همه چی رو فهمیدی -  

:خیره تو چشماش گفتم  

ونه رو چند فروخت؟خ-  

:لحظه ای مکث کرد و یه دفعه داد زد و گفت  

 ات همین االن از خونه ام برو بیرون وگرنه به خاطر ورود بی اجازه...رس دیگه ام ازم سوال نپ...نمی دونم-

ازت شکایت می کنمبه خونه ام   

:فشردم  بند کیف رو محکم توی دستم   

  این دورو برا پیدات نشهبرو بیرون و تا منصور بر نگشته  و  گمشو  همین حاال از خونه ام-

 

:با خشم و کینه خیره شده بودیم هر دو به همدیگه   

برو و  گمشو تا اون روی سگم باال نیومده ....نباید تحمل کنم  که دیگه  تو رو ..با برادرت ازدواج کردم -

 بیرون

:شروع به عقده گشایی کردیک دفعه ود که باور فروش خونه بدون اطالع ما برام غیر قابل باور ب  

...گیسو همیشه توی این سالها ارزو می کردم به چمچاره بیفتی  و به پام بیفتی -  
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:لبخند پر از حرصی زد  

می رسم کم کم دارم به ارزوم .... هداری می بینی ک-  

ازت عقد دارم که حاال حاال اونقدر ....من نمی ذارم...منصورم بخواد سهمتو بهت بده اگرم ..مطمئن باش 

 ها حسابم با تو تسویه نشه

مسخره ای که  همین روزاست که تو این کار..روی پوست خربزه است پاش...منصور دیگه وضع خوبی نداره

ای که  بی سر و ته های ی کار مثل همه...و بدبخت بشه  هبه در بسته  بخور  چند ساله راه انداخته 

 قبلنا انجام می داد

و منصور بی عرضه خانواده چرا بین بچه های بابات تو دکتر می شینمی دونم   

 

:زد  و تکیه داده به ستون وسط سالن  با تنفر ادامه داد پوزخندی  

م  حالیش و چیزیکنه باال و پایین   سرشو بلده  عین هو بز اخفش که فقط  ..خوب حرف گوش می ده-

.  میشهن  

عرضه یه هزار ...مردی که از خودش اراده نداشته باشه..خواستماما هیچ وقتم اونی نبود که من می .

بابات از پسر ...فعال شوهرمهکه اما چه کنم ..به هیچ دردی نمی خوره...تومنی در اوردن نداشته باشه

پسر میشدی براش  باید تو ...شانس نیورد   

که اونطوری توی اون بیغوله  نمی دونی چقدر خوشحال بودم ..روزی که مجبور شدید به خونه مادرم بیایید 

گیسو  هستی  بدجوری مغرور..حیف که اشکت در نمی اومد که بیشتر لذت ببرم ..جا می دیدمت  

با اون همه دبدبه و کبکبه...شده بود مستاجر مادر من..ددونه حاج پاکزایه دختر یکی   

غیرت میرت تعطیل ..می بینن فقط چشماش پولو ...منصور این چیزا حالیش نیست   

جز تمسخر و زخم ..چون خیری از بابات بهم نرسیده بود ....مخصوصا هم نذاشتم تو مراسم پدرت بیاد 

 زبون 

هیچی از پول ..مگه تو خواب به اون پول برسی ...خانم دکتر ....ت رو به پول خونه پدرت خوش نکن امید

 اون خونه بهت نمی رسه 

ام بروبیرون از خونه بزن به چاک و ..نرفتم و از کوره در حاال تا بیشتر از این جوش نیوردم   

 

ای اینکه بتونه اشکمو در بیاره به که بر..رو بیشتر فشردمام بند کوله ..نفرتش صورت و نگاه پر از  خیره تو

:بی رحم شد و گفتطرز باور نکردنی   

زمین نمونه  که روم قبر کنار قبر پدرت برای مرتضی بگیرالبته شاید بتونم یه کمکی بهت بکنم و یه -  
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که با این زیاده رویش آستانه صبرم به پایان رسید و خیلی تحمل کرده بودم ...ین حرفش تا قبل از ا  

 قدمی به سمتش برداشتم

همونطور دست به سینه  ..و از چیزی نمی ترسهمثال می خواست بهم نشون بده  در برابرم شجاعه 

و لبخند به لب داشت مشتاق حرص خوردنم بود   

فرو ریختن اشکام باشه شاهد اوت قلب تو چشمام زل زد تا قسبا ...م کامال  نزدیک  بهش ایستاد..   

  

باره چنان کی به  بی معطلی که قتی سکوتم رو دید دوباره لبهاشو از هم باز کرد و خواست ادامه بده و

به سمت  صورتش از شدت ضربه  که برق از چشماش پرید و ...خوابوندم  توی صورتش کشیده محکمی 

رفت ی  دیگه  

...گشاده شده بهم خیره شد یروی صورتش گذاشت و با چشمایبلند کرد و  دستشو  انهناباور   

 

:گفتم از بین دندونهای قفل شده ام  گرفتم و  شت اشاره امو به سمتانگش نفس زنان با خشم و نفرت   

....به روح پدرم قسم..در مورد مرتضی اینطور حرف بزنی ...یکبار دیگه -  

:دوباره تاکید کردم  و در مقابلش تکون دادم ومانگشت  

توی  االن  ی رو می زنم و بالیی سرت میارم که  اون ادمی کهقید همه چ ...سعیده ...به روح پدرم قسم-

پای این میز  چه برسه که بخواد باهات..بشه به صورتت نگاه کنه شچندش...کردی  شقایم اون اتاق

و قمار راه بندازه رماری کوفت کنه زه...  

 

:همونطور که دستش جای کشیده ام بود رنگ از صورتش رفت  

...ل اون احمق نیستم اما من که مث...که تو چه عوضی هستی  همنصور نمی فهم-  

...:زبونش بند اومده بود  

دم در  حتی اون ماشین بیرون ....پدر منهاز پول خونه ...م خونه ام می کنی این خونه ای هم که خونه ا-

..تو از  خودت هیچی نداری ...اونم از مال پدر منه ...که منصور به نام تو زده   
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تو قهوه خونه ها و میخونه ها پی ...پدری که تمام عمرش ..حتی یه پدر نداری که به اسمش افتخار کنی 

تو هیچی نداری ..این  و اون بدست اورده بودای دود کردن پوالیی بود که مادرت از کلفتی تو  خونه ه

نداریهیچی ...سعیده  

که به زور نگهش داشته ...ه مادرتهیارث..حتی اون بیغوله جایی که  داری اینطوری درباره ش حرف می زنه 

...یه سقفی باال سرش باشه  که قبل از مردن   

:اشک تو چشماش حلقه زده بود  

؟...ش بنازی حاال فهمیدی هیچی نداری که به-  

:نمی شد این حرفا رو یه روزی تو صورتش بکوبم و تحقیرش کنمباورش   

مراقب حرف زدنات میشی و  رو نگه می داری و درازت  زبون اون  جلوی از این به بعد ...حاال که فهمیدی -

اونوقت اون ...دیگه خدارو هم بنده نیست ...زنجیر پاره کنهر اگر منصوکه گرنه خودت بهتر از من می دونی  

خونه همیشگی و ابدیت ..میشه...برادرم  بخری برای  و  قبری که می خوای لطف کنی  

:لرز افتاده بودنلبهاش به   

 هر چه زودتر  ادرم رورسهم و من و ب که  تصور بخوایکمتر فکتون تکون بدی  و از م که  فعتهپس به ن-

...بده  

چشماش رو بست..سعیده ترسیده...اومد  که یه دفعه صدایی از توی اتاق  انگشتم رو پایین اوردم  

 

:تاسف باری بهش زدم و لبهامو به گوشش نزدیک کردم دنیشخن  

هرزه نگ هرزه بودن می زنه و خبر از دختر خوشبحال مادرت که به دختر مردم ا...انگاری بی قراره ته-

...خودش نداره   

:...حتی قدرت نداشت به خودش تکونی بده...قدمی ازش فاصله گرفتم ..  

که ممکنه یهو بزنم به  و بهش برسونی و پیامم منصور رو پیدا کنی  ...بهتره تا دیر نشده و صبرم لبریز-

نذار کار به اونجاها بکشه ..و کاری کنم که برای همیشه از این شهر و خونه فراری بشی سیم اخر   

 

:ترسیده در مقابلم اروم اروم تکیه داده به ستون به پایین سر خورد  

رو کنم نتونی  اگه  سند و مدرک دارم که اونقدر از کثافت کاریات ..که باورت نشه اونقدر...امارتو خوب دارم-

ی خودت پیش منصور دفاع کن از  

برو خداروشکر که دلم برای منصور می سوزه وگرنه باید قبل تر از اینا تو رو از زندگی منصور می نداختم 

...بیرون که حاال اینطوری برای من بز نرقصونی   
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با نگاهی به میز  و  ...و فهمیده بود که همه چی رو درباره اش می دونم صداش دیگه در نمی اومد 

به حال منصور تاسف خوردم که دلش   ....شده روش  پخش  های بازی ورقو بطرهای مشروب و کارت ها 

  خوش کرده بود این زندگی به  افتخاری  رو با چه

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

2 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

 

 

به محل کار ش ..تماس گرفتن های مکرر  که حاصلش خاموش بودن گوشی منصور بود  چند روز  از  بعد

 رفتم تا که شاید پیداش کنم

دست از پا دراز تر به محله ..دوستا و همکاراش هم گفته  برای مدتی سفر رفتهبه اما وقتی فهمیدم 

رو پیدا کنم بلکه بتونم سر از  ه بودفتم که شاید صاحب کار یا فردی که خونه بهش فروخته شدقدمی ر

 همه چی در بیارم

از اونجایی که تمام کارا غیر قانونی انجام شده  بود کسی بهم جواب ...ا هم بی فایده بودجاونبه اما رفتن 

...درست و حسابی نمی داد و دست به سرم می کردن  

بزنم  چرخی  شپس کوچه ها می و کوچهیقدی و جو  خواستم کمی تو محله  همه جست خسته از این

ازم رو  هم رفته  در های اومد و با دیدن من  با اخم اشون در خونه تو ون یه دفعه از یمه قدیمسایکه هم

رو سرش مرتب کرد و به طرف  که لحظه ای ایستاد  و چادر رنگیشو متعجب سرجام ایستادم..گرفت 

 چرخید 

:که با خشم گفت کشیدمدستمو اروم از روی بند کیفم پایین ا  

نمی دونم شما بچه هاش به ... کلی برای خودش ابرو داشت  هتو این محل....بابات ادم خیلی خوبی بود -

 و سرگردون  خدا از اون داداشت نگذره که پسرمو ویلون..کی رفته بودید که اینطوری از اب در اومدید

...خودش کرد   

؟...اسیه خانم این چه طرز حرف زدنه-  

:نگاهی به سرتا پام انداخت و گفت  

الاقل پوالیی که  ...درحم نکردید و خونه رو فروختی هم  باباتون که هنوز خشک نشده بود نبه کفشما که -

اون برادر شیر ناپاک خورده ات پسرمو ..؟.نشماها دیگه کی هستی...پس می داد از پسرم گرفته بود رو

خدا ازش نگذره که انقدر نامرده ..زد اتیش   

که منصور به اونم رحم نکرده بود ... دوست صمیمی منصور بود  منوچهر ..پسرش  

:...هم گذاشتمشمامو رو چ  

...من درجریان نیستم و به منم مربوط نمیشه که چی بینشون گذشته-  

خاک بر سر منوچهر که خام حرفای برادرت شد-  
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:رد  که گفتمدیگه داشت زیاد روی می ک  

نبوده که بچه ..ماشاهلل بزرگه...نشه عقل داشته باشه و خام حرفای برادرممی خواست آسیه خانم -

  سرش کاله بره

 

می خواست بکنه با منوچهر در  که  ر هر کاریرفت که یه دفعه یادم افتاد منصو عصبی ازم نگاه گرفت و

..میون می ذاشت   

  اون حتما از همه چی خبر داشت..فشردم  بهم  لبهامو و  لحظه ای  سرجام ایستاده

**** 

 

اما مطمئن بودم که تو یکی از همین تعمیرگاه های که به طور زنجیر وار در کنار هم قرار ..شک داشتم

 گرفته بودن  کار می کرد 

بود با نگاهی به من خواست ازم رو  حوالی کارگری که تو اون ..دستی به مقنعه ام کشیدم و جلوتر رفتم 

:ه که زود ازش پرسیدبگیره  و بر  

؟کار می کنن تعمیرگاه ها این  کدوم یکی از  ببخشید اقای منوچهر -  

دستشو بلند کرد و به ..که همه اشون مرد بودن مکانی به من بخاطر حضورم در ای لحظه ای با نگاه خیره 

:زیر یکی از ماشینهای توی تعمیرگاه اشاره کرد  و گفت  

اونجاست-  

حضورم توی تعمیرگاه  در میون اون ...بود که به سمت تعمیرگاه و ماشین راه افتادم  هنوز نگاهش روم

همه نگاهها رو به سمتم برگردونده بود...همه مرد  

صدایی  نیومد که دوباره   ...صداش زدم یشبا نگاهی به زیر ماشین و فضای تاریک.. به ماشین که رسیدم 

:بالخره جواب داد..صداش زدم   

بله؟-  

:که باهاش حرف بزنم اطراف  معذبم کرده بود اما مجبور بودم  محیط  

؟میشه یه لحظه  باال بیایید -  

بی حرکت ایستاد و سرشو ..مظه با دیدنکه یک لح....داد و به سمت روشنایی حرکت ر متعجب سرش

 پایین انداخت و دست از کار کشید
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م از پله ها اروم و محتاط باال اومد   کسی بلند یکی از همکاراشو  صدا زد  و خودش بهش خیره بودم که 

:گفت تش  بهش نزدیک شد  وکه صدا زده بود  

؟....دیگه تمومه -  

:سری تکون داد و گفت  

اره-  

 

اما انگار رغبتی به نزدیک شدن نداشت که بعد از کلی چک و  ...منتظر بودم زودتر بیاد تا باهاش حرف بزنم

میلی به طرفم اومد بی با ...و سال پیش روشکم سن  کچونه زدن و سپردن کار به پسر  

 

که مقابلم ایستاد و با دستایی  حواسشون به ما بودکه بودن زیر چشمی  کردن  ها که مشغول کار بعضی

:دستی به کمر زد و گفتشده بودن روغنی و کثیف   

بفرمایید -  

:برمون انداختم و ازش پرسیدم نگاهی به دور و  

منصور کجاست ؟-  

دوخت و سپس نگاهشو به زمین ما بینمون لحظه ای بهم خیره موند   

:دلواپس سرمو کج کردم   

هر چی زنگ می زنم هم جواب نمی ده یا گوشیش ...خانومش میگه رفته سفر ..چند وقته دنبالشم-

شما می دونی اون کجاست؟....خاموشه   

 

:همونطور که سرش پایین بود خسته از کار زیاد لب پایینش رو به دندون گرفت که گفتم  

شما می ....خوبم می دونید که من خواهرشم .....چند باری دیدمتون..شما دوست صمیمیش هستی -

کار واجب دارم باهاش ..اگر می دونید بهم بگید کجاست ..دونید اون کجاست ؟تو رو خدا   
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حرفی نمی زد و از مستقیم خیره شدن تو چشمام اجتناب می کرد که یکی از کسایی که اونجا کار می  

:متلکی بهمون انداخت د حین رد شدن کر  

آقا منوچهر؟..سفارش قهوه بدم-  

:عصبی لبهاشو بهم فشرد و سرشو به سمتش گرفت و با صدای بم و محکمی گفتن  

رک سر جاتمتخفه بمیر و برو ب-  

:و بعد رو به من  

؟؟من از کجا بدونم که کجاست..چرا اومدید سراغ من-  

:روندت دیگه  مزه پسم یه  از یکی دیگه   

ها پشت خطه ون خانومت..منوچهر آقا -  

 

 

:با صورتی رنگ به رنگ شده گفتم..معذب ..زدن زیر خنده  مون مردای اطرافهمه ی   

قرار ...اما من باهاش کار واجب دارم...چیکاری باهاتون کرده...نمی دونم بین شما و منصور چی گذشته -

...اما خبری ازش نشد..خر هفته بیاد بود تا ا  

 

:نگ به رنگ شد و  عصبی  بهم گفتر  

من از منصور خبر ندارم-  

 

:از گوشه چشم خیره به نگاههای اعصاب خورد کن  آدمای اطرافمون   گفتم  

و عرق می  این همه کار می کنه  حالل  دوستی مثل شما داره که  برای یه لقمه نون عجیبه که منصور-

شما   شما و مال  یتیم  و  دست می ذاره روی مال..دشاونوقت اون برای رسیدن به ارزوهای خو...  ریزه

...اینطور ازش حمایت می کنی  

اما من و برادرم چه گناهی ...پولتونو خورده و رفته..خبر دارم....مدام باهم بودید...خبر دارم این روزای اخر

؟؟!!کردیم  که باید به اتش اون بسوزیم   
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اما نمی خواست حرف بزنه که نا ..ایی می دونه چشماش می گفتن یه چیز...ناراحت بهش نگاه کردم

:نگاهمو ازش گرفتم و ناراحت گفتم..امید از جواب گرفتن   

ببخشید که وقتتون رو گرفتم ...البد نمی دونید دیگه-  

:سردرگم  راه افتادم که یه دفعه صدام زد..رومو ازش گرفتم و به طرف خیابون   

گیسو خانم -  

 سرمو چرخوندم

بهم که ...کامل  به طرفش چرخیدم..اد و همونطور گرفته و کالفه به طرفم اومدد یسرشو تکون..

:تر کرد  و با گرفتن عرق روی پیشونیش گفت نشو با زبونلب پایی..رسید  

داد و اخرم هیچی  ه وعید و هی بهم وعد...پول منو که خورد و رفت...نمی دونم این پسر چه مرگش بود -

منم فقط یه ادرس بهش دادم...ازم می خواست یکی رو بهش معرفی کنم..این روزای اخر ...به هیچی   

 

جرات گفتن بقیه حرفاهاش رو نداشت  که انگار با خودش گفته باشه بادا بادا ....لبهاشو بهم فشرد مجددا 

:دهن باز کرد  و گفت  

برای من جور ..اما ..انداخته بود تو سر من...خیلی وقته تو این فکر بود....فکر نمی کنم دیگه ببینینش-

یعنی با نامردی اون جور نشد و سرم کاله گذاشت ..نشد   

:ته دلم به لرز افتاد  

دو شب پیش  ماون...قاچاقی از مرز رد شده-  

 

:ی زرد به لبهاش چشم دوختمیوا رفتم و با رنگ و رو  

ه کسی رو بهش یازم می خواست ...نده دستش بیاد  قراره یه پول گ..چند وقت پیش اومد و بهم گفت-

...معرفی کنم که از مرز ردش کنه  

:و به دندون گرفتلبش   

و مثال  ...خانومش خبر نداره و فکر می کنه که رفته جنوب تا با پوالیی که به دست اورده  جنس وارد کنه-

 بزنن تو  کار تجارت 
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:دستی به پس سر و گردنش کشید و گفت...بهش خیره شده بودم...با ناباوری   

منم طرفو نمی شناسم ...ه معرفیش می کردموگرنه عمرا...به قران من نمی دونستم این پول  مال یتیمه-

...یه کسی به اسم سلیم...با طرف حرف زده و رد شده....با واسطه  

دو ...این روزا قاچاق ادم خیلی راحت شده با یه خانواده افغانی هم  رد شده ...با ترانزیت تا ترکیه رفته

مبلغی که بهم یه اس گرفت  تا باهام تم ..جا گیر شدن اونجا  ن و شب پیش که به شهر ُدغو بایزید  رسید

که بعد از  داونجا بو .درست کنن  جعلی داده بودو  به حساب کسی که میگه واریز کنم تا براش پاسپورت 

...سرمنم کاله گذاشته و قرار نیست برم...واریز کردن پول فهمیدم  

ر شده  که زیاد بهش فبا یه خانواده افغانی همس..تا با اتوبوس برن استانبول    منتظر پاسپورته  حاالم 

زیاد به افغانیا گیر نمی ده  ...برخالف ایرانیا  چون پلیس ترکیه..گیر ندن  

که برسه به اروپا ...ترکیه و  یونان  بعدشم  غرب  

:دست و پام می لرزیدن..ته چشمام قرمز شده بودن و نفسم باال نمی اومد  

حتی سر اون بنده خدایی که قولنامه کرده کاله گذاشته ...ر رفتهکل خونه رو قولنامه ای معامله کرده و د  -

چه کاله گشادی سرش رفته ..خبر نداره  هنوز  و اون بیچاره  

 

دهنمو باز مونده بود و حتی نمی تونستم هق ...م با ترس خیره شدرت عین گچه صوسرشو باال اورد و ب

 بزنم تا الاقل صدام در بیاد

:مستاصل سری چرخوند و گفت  

دستمم دیگه  بهش نمی رسه..پول منم خورده ...دیگه هم با منصور کار ندارم...من تا همین حدمی دونم-  

تمام ..که چند نفر رو بدبخت کرد و رفت...نگذره هاین پسر خدا از باعث و بانیش که این فکر انداخت تو سر

..خیلی نامرده این پسر ...اما بهم نارو زد  ...ماشینم رو فروختم ...طالهای زنمو فروختم  

 

 همونطور مات ومبهوت بهش زل زده بودم که بهم پشت کرد  و ازم دور شد 

با حالی ..دفعه  حرکاتم ارادی نبودن که به کندی چرخیدم و به خیابون و ماشینهای عبوری خیره شدم و یه

به سمتی راه افتاد..نامعلوم  

 به شدت شوک زده شده بودم
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بند می کردم که  های اطرافم و در و دیوار و اون وسیله  و دستم رو به این وسیله همونطور که می رفتم  

با گنگی و اشکی که تو چشمام ...نسبتا بزرگی رسیدم که کسی توش نبود به یه  فضای سبز ..نیفتم 

 وارد سبزه ها شدم که احساس  ی سر به فلک کشیده ها و درختاها جمع شده بودن   خیره به نیمکت

داره اذیتم می کنه مسنگینی  کیف کردم   

با هر شده رو از روی دوشم به پایین سر دادم  و کیفم رو  روی سبزه های نا مرتب  و خیس  کیفم  بند 

 قدمم به دنبال خودم کشوندم 

شد  و ایستاده در کنار  درختی که   وسط  احساس سرما می  کردم که توان راه رفتن  هم ازم سلب

سرم گیج می رفت و به دوران افتاده بود..روی زمین فرود اومدم  در اومده بود با زانو سبزه ها    

دستمو از زیر مقنعه به روی گلوم بردم  و فشردمش به سمت چپ .....بغض توی گلوم جا خوش کرد 

اف موندن رو نداشت که خودمو رو به سختی به کمرم توان ص..متمایل شدم و کامل روی زمین  ولو شدم 

 تنه درخت تکیه دادم

نفسم باال نمی اومد ..چشمامو بستم و گلوم رو  بیشتر فشردم   

داره هم منصور با کل پولهای خونه از کشور خارج شده بود بدون اینکه فکر کنه خواهر و برادری  

ه هم کاله گذاشته بود و ولش کرده بودحتی سر سعید...ضعف کردم  و سرمو به راست  حرکت دادم...  

با وقاحت تمام  به جونم می افتاد و بدبختم می کرد...وای اگر سعیده می فهمید منصور رهاش کرده   

کشیدم  و زور زدم که گریه کنم اما چنان شوک زده شده بودم که   به روی صورت  ملتهب و داغم دستی 

تم  بر نمی اومدکار دیگه ای از دس موندن جز مات و متحیر   

 

 

درخت نشسته بودم که یهو تنه ی توی اون سرما روی چمنا تکیه داده به  تمام  چیزی نزدیک به یکساعت

...مطب می رفتم پیش  به  باید یک ساعت فتاد یادم ا  

ی شده ام از زمین کنده شده ام و به سمت لهمونطور شوک زده دست بلند کردم و با برداشتم کوله  گ

افتادم خیابون به راه  
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*** 

..ساعت هفت و نیم  بود که وارد مطب شدم  

زبونم نچرخید که جوابی .....منشی با نگاهی پر از ذوق و هیجان زده همراه پوزخندی  بهم سالم داد 

تو اتاق رفتم ..از مانتوم رو کثیف کرده بود برای عوض کردن لباسم  یبا  کوله گلی که بخش..بهش بدم 

:ود که  دریا داخل اومد و گفتاصال حواسم سرجاش نب....  

...سالم خانم دکتر -  

جوابش رو دادم و  لباسم رو عوض کردم و  از کنارش رد شدم که ..نگرانم کرد ..لبخند و پوزخند رو لباش 

 هم منشی  و هم دریا با نگاهی به من با لبخند سرشونو پایین انداختن

 

 

ارومی به روی در وارد اتاق  خرسند شدم ی با ضربه  

شد  مشغول بود که متوجه ورودم ...اخم کرده  

:خواستم چیزی بگم  به خرسند که با نزدیک شدن بود  دریا  وسط سالن به بهانه ای ایستاده   

من-  

شرمزده نگاهمو ازش گرفتم ..؟.اصال چی باید بهش می گفتم...اما نتونستم  

دوختم که دست از کار کشید نگران و وحشت  زده  بهش چشم ....شد حرفی نزد و اخمش بیشتر ...

:د و بلند شد و گفتصندلیشو عقب رون...  

 

سریع کارتو شروع کن ....خیلی وقته منتظره..خانم دهقان-  

 

بنابراین سریع با تکون سر و گفتن  ...کارم رو هم  از دست بدم..دلم نمی خواست با این وضع خراب 

 چشمی به سمت یونیت رفتم که منشی رو صدا زد 

حواس پرت و مضطرب بودم که یادم رفته بود نباید گوشیم روشن باشه و همون طور  روشن توی  انقدر

جا مونده بودجیب  روپوشم   
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احساس ...از گوشه چشم نگاهی به سر و صورتم انداخت...خرسندکه  از اتاق بیرون رفته بود  تو اومد ..

:م  که با تذکر و اخم  گفتمی کردم نفس نمی تونم بکشم به همین منظور ماسکو پایین داد  

ماسکتو بزن-  

با این وجود برخورد بدی هم  بامن ..نداشتهم از اون روزایی بود که عصبانی بود  و حوصله چیزی رو 

و خواست فایلی رو برداره که یهو صدای پیامک گوشیم در اومد  و ....نکرده بود  که روی تابوره نشست 

 تازه متوجه اش شدم 

ماسکشو پایین داد..ه سمتم خرسند با چرخی ب  

:رنگ به روم نمونده بود که گفت  

نگفته بودم باید خاموش باشه؟.؟...برای چی روشنه-  

 

چون ..خونه غیر قانونی بین دو نفر به فروش رفته بود و حاال حاال نمی تونستم با شکایت به پولم برسم

اری پشت خرابکاری و ترس از  دست جون مرتضی کفاف این همه مراحل قانونی رو نداشت و حاال خرابک

ناتوان و هولم کرده بود که سریع دست از کار کشیدم و ....دادن کاری که می تونست حقوقش خوب باشه 

:گفتم  

االن خاموشش می کنم ...ببخشید-  

 یادش اومده بود که بهترینهمیشگی بعد از مدتی مزاحم ..صندلیمو عقب کشیدم و گوشی رو در اوردم 

...زمان برای اذیت کردنمه   

نداشتم که  زود گوشی رو خاموش کردم و به   اما بخاطر  عصبانیت خرسند فرصتی برای باز کردن پیام

 سمت میز رفتم 

چنان با زمین برخورد و ش روی زمین شد نروش  بذارم که لحظه ای بی دقتی باعث افتادگوشی خواستم 

پرت شدکرد که هر تکه اش به سمتی   

کالفه سری بلند کرد و نگاهشو بهم داد..خرسند   

 

 

رو پاهام  تو حال خودم نبودم ...دستی به زیر بینی و لب پایینم  کشیدم...با پشت دست ...عرق کرده

:صندلی بلند شد و حین عبور از کنارم گفت یخرسند از رو... نشستم تا زودتر  برشون دارم   

کارت دارم  ..پاشو بیا تو اتاق بغلی-  
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و به دنبالش وارد ...گوشی رو به همراه  باطری و سیم کارتی که برداشته بودم  روی میز گذاشتمتکه ها 

عذرمو بخواد ...حتما می خواست .... اتاق بغلی شدم  

دستی به موهاش کشید و به سمت در رفت و بستش...همین که وارد شدم  

 

که اومد و .گی می کردم  همچنان به سبب بغض سنگین لعنتی گرفتار شده تو گلوم   احساس خف

 مقابلم ایستاد 

:به سمت  خیره تو چشمام پرسید نبا خم شدروی کشوهای فایل شده  گذاشت و   ..رو کف دستش  

چته؟-  

:مات و مبهوت بهش نگاه کردم  

می کنی ؟واقعا چته؟ م خرابکاری داری پشت سر هم...دیر  اومدی -  

شده بودم که مبادا بهم بگه از مطب من  برو بیرون و  و فقط با ترس بهش خیره...قادر به حرف ز دن نبودم

 دیگه نیا 

:گفتمصدایی لرزون  با لحظه ای چشمامو روی هم گذاشت و باز کردم و  

ر نمیشهدیگه تکرا..ببخشید...یادم رفته بود گوشی رو خاموش کنم-  

 

:زل زده بودم که عصبی و ناراحت سرشو تکون داد و صاف ایستاد...بی پناه و ترسیده تو چشماش   

می خوای امروز کار نکنی ؟-  

: داشتم  مقاومتم رو از دست می دادم که بغض الود گفتم  

خیلی زود ...االن کار خانم دهقان رو راه می ندازم..نه -  

سرشو ..اشو تولید صدا می کردن ه که پاشنه شده ام  قدمی عقب رفت و با نگاهی به نیم بوتهای گلی

...باال گرفت  

هر دو دستش رو به کمر زد  و بهم چشم دوخت ...ام متحیر رفتارهای  عصبی و بهم ریخته   

 

تمام امیدم ...حاال به چه امیدی به خرید کلیه فکر می کردم...احساس سرگشتگی و بی پناهی می کردم

 فروش خونه ای بود که دیگه وجود نداشت 

...سرمو پایین نگه داشتم  و به کفشام نگاه کردم شده متوجه نگاهاش بودم که با لبهایی خشک    
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چرا داره به کفشام نگاه می کنه که به هزار مصیبت تازه یادم اومد از کفش پاشنه که به این فکر کردم 

 بلند خوشش نمی یاد

 تذهنم دیگه هیچ چیزی رو پردازش نمی کرد که  خیلی مظلومانه با دیدن یه جف...ابروهامو باال دادم .

:دمپایی  پایین کمد روپوشها  گفتم  

االن درشون میارم -  

به اهستگی خم شدم تا در مقابلش بند کفشامو باز کنم  ..ان بهم خیره شد نگر  

:عصبی چشماشو بست و باز کرد و گفت   

یکم جمع جور کن ..تو خود...فقط محض رضای خدا ...نیازی به این کار نیست پاکزاد -  

اشک شده  ته چشمام پر از....به کندی با حالی که دست خودم نبود همونطور خم شده سرمو باال اوردم

دیگه کلیه ای ..و مدام این فکر مثل خورده مغزمو می خورد که دیگه پولی برای مرتضی نیست ... بودن

 وجود نداره

 

دیگه توان این همه بدبختی ......خرسند با رنگ پریدگی  ملموسی بهم زل زده بود که سرمو پایین گرفتم

...رو نداشتم  

بدبختی سعی کردم صاف  این همهحجم  خسته از حتی قدرت نداشتم در برابرش صاف بایستم که 

و با شونه کردم بند کشوی فایلها ..رودست راستم ...بایسم اما با لغزیدن اولین اشک روی گونه هام 

تنی که می لرزید شروع به گریه کردن کردم وهایی خمیده و افتاده  با  بی قراری   

 

؟....چطور تا این حد منصور می تونست نامرد باشه  

در برابرم که م ه بودبا این کاری که منصور کرده بود چنان شوک زده شده بودم که به کل فراموش کرد

تا دقایقی پیش داشت بازخواستم می کرد کسی که ..حامی خرسند ایستاده  

 

نگاهمو بهش دادم  گریون نمی خواستم صدام به بیرون از اتاق بره که اروم صاف ایستادم و با چشمای   

:از خشم  بهم خیره شده بود  که اروم لب زدم و گفتم عصبی با  نگاهی مملو  

... االن وسایلم رو جمع می کنم  و می رم دکتر -  
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بینیم رو باال کشیدم  که ...ایستاده در مقابلش .... همچنان بهم خیره بود..م می کرد حق داشتماگر بیرون

.باز اشکم در اومد  و چونه ام لرزید   

بدترین کاری رو باهام کرده بود که شک داشتم دشمنم ....برادر خونیم ..داخه منصور خیلی نامردی کرده بو

بکنه این کارو باهام   

خرسند چشماشو همونطور عصبی روی هم گذاشت و باز کرد و از کنارم رد شد و از اتاق بیرون رفت..  

همونطور که گریه می ..از اینجا مونده و از اونجا رونده شده بودم ..از این به بعد دستم به هیج جا بند نبود

دیگه اشکم در نیادکه ا رو از روی  گونه هام گرفتم و بینیم رو باال کشیدم و تالش کردم هکردم  اشک  

 

دستامو به روی صورتم کشیدم  و از تو اتاق در اومدم ....ام غلبه کردمهکمی که گذشت و بر اشک  

داشت کار خانم دهقان رو  راه می  کارش با بیمار قبلیش تموم شده بود و حاال...به اتاق که برگشتم 

 نداخت 

باید قبلش یگه وقت رفتن بود منتها د...چشم دوختمبه گوشی تکه تکه شده ام ...هم کرد نگاهی ب

...به سمت میز رفتم...لباسمو عوض می کردم   

کار به این خوبی رو از دست داده بودم و چهره عصبی خرسند مجابم کرده بود که باید هر چه سریعتر از  

برم مطبش بیرون   

 

جدی خیره به دندون های  اما از اتاق بیرن برم که با صدای بم تکه های گوشی رو برداشتم و خواستم 

:خانم دهقان کفت  

اگر کاری ...معاینه اش  کن بببین مشکلش چیه .... هخارج از نوبت اومد.....یکی برای امروز نوبت نداشته-

همین امروز کارشو راه بنداز ..نداره  

 

با تردید برای از  دست ...باورم نمیشد که باز می ذاشت بمونم.اخم و ناراحتی بود نگاهش همچنان پر از

   شاز روی میز یونیت گوشیم رو روی میزش گذاشتم  که  با برداشتن اینه ...خوبی ندادن چنین موقعیت

:گفت  

....بعدم کفشاتو عوض کن ..دست و صورت بزناون اول  یه ابی به -  

به اتاق راهنمایی کنههمون لحظه  هم منشی رو صدا زد تا بیمار رو برای معاینه    
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لحظاتی بهش چشم دوختم  که سرشو بلند کرد و با دیدنم که هنوز .... اخم کرده اش  خیره به نیم رخ 

:م ماسکشو پایین داده بودسرجام ایستاد  

؟ به خودت یه تکونی بدی دعوت نامه برات بفرستم که -  

 لبهامو روی هم گذاشتم و برای کارهایی که بهم گفته بود زود از اتاق خارج شدم

**** 

میشد و من در این مدت تونسته بودم با کار روی دندون بیمارا کمی حال روحیم رو خوب  9ساعت داشت 

در این بین هم گاهی بهم سری می زد و دوباره به کار خودش می رسید ....کنم   

می توهه دهنشو بشوره...به بیمارش گفت...گوشیش زنگ خورد.. همونطور که محو کارم بودم   

دستی به پشت ..بلند شد  و با نگاهی به شماره افتاده شده روی صفحه گوشیش از روی صندلی 

:گردنش کشید  و جواب داد  

احوال آقا ؟....سالم-  

.. 

... 

پرووبی ادب ..نه-  

:اروم خندید  

.. 

کی ؟-  

... 

خوب ؟-  

...وهمونطور که حرف می زد  به بیمارم و دندونش خیره شد...اروم به باال سرم اومد ...  

؟کیا هستن-  

گوشی رو تو دستاش جا به ...دندون می دادمروی لبخندی به روی لباش اومد که با دیدن تراشی که به 

:یه قسمت دیگه رو هم تراش بدم...ازم خواست...جا کرد و با انگشت اشاره  

باز همه چی رو سر من خراب نکن ...من کسی رو مهمون نمی کنما-  
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: نده اش گرفت و دستشو پایین اورد خ  

همینجا تو مطب می خوابم و خونه ام ...انقدر خسته ام که ولم کنی ...انقدر خسته ام....ن عزیزت  به جا-

 نمی رم 

سرشو تکونی داد و ازم فاصله کرد  ..تا تایید کنه..کار تراش روی دندون  تموم شد و نگاهی بهش انداختم 

 و به سمت میز رفت  

؟ خوب که چی..خیلی  میشه.... اره می دونم بابا-  

..... 

میشم برج زهرمار ...بیامم...امشب واقعا در توانم نیست...بذار یه روزی میام دیگه .... حاال-  

نگاهش به روی تکه های جدا شده ی  گوشیم بود که دست بلند کرد و تکه های گوشیم رو روی میز دونه 

...: جابه جا  کرد  جاش دونه ایستاده سر   

..سه هفته بعد که توام برگشته باشی..یدونم چه م..مثال بنداز دو هفته بعد -  

 

تکه های جدا شده رو برداشت و ...یه دفعه گوشی رو  بین کتف و شونه اش قرار داد و با هر دو دست

 مشغول ور رفتن باهاشون شد که شاید بتونه دوباره گوشی رو راه بندازه و سرهمش کنه 

:خندید و یه تکه دیگه برداشت  

تا خودم  توی یه زمان مناسب  خدمت برسم ...تشکر کن  ازشون..در هر صورت-  

:چفت گوشی  کنه که با نگاهی به  بیمارم گفتم..اخرین تکه رو برداشت  و تالش کرد   

...تا چند ساعتی چیزی روش نخورید -  

 همه ی تکه ها..تا اینجا موفق شده بود...نگاهی به خرسند انداختم...بیمار نیم خیز شد تا دهنشو بشوره

تو یکی ..رو بهم وصل کنه که دیدم قصد روشن کردنش رو داره که بیمار با اشاره به یکی از دندوناش گفت

 از دندوناش  گاهی احساس درد می کنه 

 مجبور به بررسی دندونش شدم 

 صدای روشن شدن گوشی و تبلیغ اولش به گوشیم رسید 

:بلندتر خندید  

ن جد ندیدت جا...از این ارزوهای عهد بوقی برام نکن-  
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... 

ونده عمر من و به ته ماهمیت می دن  مونده  موبایلشون  شارژ اونقدر که به مردم ..به مردم چه ؟-

رفیق ..... بذاریم برای خودشون حرفای بی سرو تهشون که  عاقالنه است..پس ..اهمیت نمی دن ...تو

 جان  

 

دندونش وضعیت مطلوبی نداشت...منگاهی به گرافی دندون بیمارم انداخت...هنوز گوشیم تو دستش بود   

خرسند گوشیم رو ..اما نمی تونستم برای امروز کارش رو راه بندازم که ازش خواستم از منشی وقت بگیره

:روی میز گذاشت    

..حاال اجازه می فرمایید من برم..حله؟...خیل خب اگر شد خبرت می کنم-  

... 

...ارممن خیر سرم کار د..بیکار ...تو بیکاری .. .بابا-  

خداحافظی کوتاهی باهاش کرد  و تماس رو قطع کرد...خندون  

 بیمارم بلند شد 

گوشی خودش رو روی میز گذاشت و گوشی من رو  برداشت و با اخمی که  رو پیشونیش بود باز باهاش 

لبهاشو بهم فشرد  و به سمتم اومد  ..ور رفت که بالخره   

:بودم که گوشیم رو به سمتم گرفت و گفت  بیمارم رفته بود و در حاال جمع و جور کردن  

ولی  هنوز کار می کنه...گوشه اش شکسته -  

:یه تای ابروش با شیطنت  باال رفت....روی صندلی به طرفش چرخیدم  

خوبه...گوشی شکستنت -  

دست بلند کردم و با گرفتنش ..با دیدن گوشی که کار می کرد و خراب نشده بود و برام درستش کرده بود

:مگفت   

ممنون-  

:خنده اش گرفت  

میگی ممنون؟..بهت گفتم خرابکاریت ملسه-  
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:...احساس امنیت می کردم و ازش نمی ترسیدم...وقتی می رفت تو فاز شوخی   

نه برای گوشی-  

 

اهان-  

:لبخندی زد و گفت  

...خواهش می کنم-  

 

:روی نگاه کردن بهش رو نداشتم که گفت  

...رفتهچند به چندش دیگه از دستم در -  

:با لبخندی که به لب داشت  با چشمایی تنگ شده خیره به یونیتی که خالی شده بود گفت  

اووممم...درست کردن گوشی شکسته ات  ...اووم.....درست کردن ماشین گوشه خیابون -  

:نگاهی بهت انداخت و ازم پرسید  

دیگه چی بود ؟-  

:سرمو پایین انداختم  

البته اگر باز پشت سرم حرف در نمیاری  و ..مال من .....ادوما بقیه اون گردو و ب...بدهیتو دادی ...نترس -

...ظرفشم مال من..صفحه نمی ذاری   

مگه میشد بی تفاوت و بی ...منصور بدترین کا رو در حق من و مرتضی انجام داده بود...دلم شکسته بود

 خیال بود؟

تومن هم براش  5سر جمع  ظرفی که...اما حرف خرسند در یک لحظه  منو به به  وادی دیگه  کشوند

اون می خواست مال اون باشه ..هزینه نکرده بودم  

با وجود ناراحتی سرمو پایین انداختم و از شدت درد اروم شروع به خندیدن کردم که خیره به خنده بی 

:جون و بی حالم گفت  

خوبه-  

 

 



 

 
 

 
 

18 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

 

:متعجب سرمو بلند کردم   

آدم رو امیدوار می کنه که هنوز امیدی هست....نشونه خوبیه ...خندیدن تو اوج عصبانیت و غم -  

:همون لبخند محو هم روی لبهام ماسید و گفتم   

و اگه نبود -  

 

:دستی به لبه چراغ یونیت کشید و خیره بهش گفتامیدوارانه ا نگاهی ب  

همیشه یه راهی هست-   

:نگاهشو بهم داد  

مگه اینکه خودت بخوای پیچیده اش کنی -  

:مالید  و شونه ای باال داد و انگشت اشاره و شستش رو بهم د دستشو پایین اورد و  

 از قطعه یه...میداری بر که کوچیکی قدم هر .....کنی می امروز که تالشی هر ...مثل یه پازله زندگی-

..بسازه رو زندگت از نهایی تصویر قراره ه که پازلی  

 

میشی  پیروز حتما نهایت در که این. ....کنی تالش توان تمام با باید زندگی هایتو امتحان شدن موفق برای

...نیست مهم ....یا نه  

زود کم نیاری  که میدن یاد بهت  و تو میشن  های معلم بهترین ها شکست همین چون   

 

:بهم خیره بود که نا امید گفتم  

خیلی ..شاید خیلی طول بکشه تا درست بشه ...ولی همه تکه ها سرموقع سر جاشون قرار نمی گیرن-  

:لبخند تلخی زد   

می ندازیش دور ؟؟ و اون می کنی ن پیدا رو قطعه ه ی جای وقتی ....پازل کردن حل موقع -  

:نگاهش کردم  

بعدم ...کنی پیدا رو درستش جای نهایت در تا ...کنی می تالش بار ین چند .....بلکه..نمی ندازیش..نه-

  ورهزندگی هم همین ط...ه بوددشننگاهش می کنی و می گی کاش تموم میشینی و با ذوق 
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...با خوشی..با سختی ..گذرهمی   

فقط باید نا امید نشی  و راهشو پیدا ...حتما هست..فکر نکن دیگه راهی وجود نداره..با یه بار شکست 

....کنی  

اما نمی دونست که اونقدر مصیبت سرم اومده بود که درک کردن این مطالب در ..حرفهای خوبی می زد 

:شایدم بود و من ادم ضعیفی بودم..این لحظات کار من یکی  نیست  

 

ت رو  نابود کنهبخواد تمام زندگی...اگر اون راه حتی --  

چه ..بهترین گزینه از نظرت چی بوده باشه...بسه به این داره که توی اون لحظه..بسته به تصمیمت داره-

تاسف هم  بخوری  و ..بسا که ممکنه چند سال بعد  به راهی که به عنوان بهترین راه انتخاب کرده باشی 

و سرزنش کنی بخوای مدام خودت  

ون تصمیم شاید ا....اطر انتخاب هاش سرزنش کرد خنمیشه کسی رو به ...و هم سنجید اما باید شرایط ر

که گرفته بوده یمیبهرین تصم..در اون لحظه  

:نگاهم توی چشماش بود که گفت  

فردا سر ساعت بیا -  
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**** 

انداختم و بازش کردم خونه  قفل رو توی در..دیر وقت بود که به خونه رسیدم  

نگاهی به  ...به انتظارم روی مبل نشسته بود  خیره به تلویزیونی که در حال پخش برنامه بود  مرتضی 

:و گفت زنان سری چرخوند لبخند..که با دیدنم انداختمتکیه داده بود  پهلو و بالشتی که بهش  

...خسته نباشی....سالم -  

:آشفته و بی تاب لبخندی بهش پاشیدم و گفتم  

هنوز بیداری ؟...سالم-  

صورت اب رفته و گودی زیر ...به سمتش رفتم...شب خوابو روشن کرده بود و بقیه چراغو خاموش بودن

کیفم رو روی ..لحظه و هر زمان از جا می کندلبم رو هر قاعصاب خورد کنش  ای و اون لبخند..چشماش

:مبل رها کردم  

شام خوردی ؟-  

توخوبی ؟...زیاد میل نداشتم ..یه چیزی خوردم-  

:ابرویی باال دادم  

خوبم -  

 اون روز تو بیمارستان یکی می...مشتری گیر اورد؟....با خونه چیکار کرد؟...تونستی منصور رو پیدا کنی ؟-

 077به ه حتما ناز اون خوسهم ما ...داشته باشیم می تونیم یه کلیه سالم گیر بیاریم 07-07گفت اگر 

مگه نه گیسو ؟؟..تومن می رسه دیگه  

 

:اب دهنمو قورت دادم   

بیشتر شایدم حتی ..میشه...اره-  

:لبخند شادی به روی لبهاش نشست  

تر بگیریم ؟؟یعنی اونقدر که حتی می تونیم از این خونه بریم و یه خونه بزرگ-  

:بیرون دادم و امیدوار گفتمو نگاه ذوق زده اش   شمااهی پنهون از چ  

هم من..که هم تو اتاق داشته باشی ..یه خونه بزرگ..اره-  
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:ببینه  درون چشمام رو نمی تونهمطمئن بودم اشکهای حلقه بسته ..زیرنور شب خواب   

 

گیر بیاره فقط خدا کنه بتونه یه مشتری خوب-  

:روی کیفم انداختم لیدامو دسته ک  

خداکنه-  

برات چایی بریزم؟تازه دمه-  

ساده بود  خنده و شادیالاقل یه چقدر خوابم می اومد اما مرتضی شاد بود و سهمش از حضور من 

:سری تکون دادم..  

...اره -  

 می کیفکلیدای رودسته نگاهم رنگ باخت و با اندوه به ...وارد اشپزخونه شد خوشحال از جا برخاست و 

 چشم دوختم  

یه لحظه هم نمی ذاشت تو خونه مادرش  بمونیم و به جبران ..کافی بود سعیده همه چی رو می فهمید 

مون می کردا و آوار می نداختمون توی کوچه... خوابونده بودم  توی صورتش ی که محکمکشیده اون   

پایین کشیدم کاپشنمو در اوردم و مقنعه رو از روی سرم   

همراه قندون روی میز مقابلم گذاشتق زده فنجون چایی رو  به ذوشاد و   

:صاف ایستاد  و گفت جلوم  رهام نمی کرد  کهلحظه ای بغض   

چیز دیگه ای می خوای ؟-  

تو دست بگیرم دسته فنجون رو  تا دست پیش بردم  نگاهمو ازش گرفتم و   

باال  باز  کردم که خودش برای اوردن میوه با دست دیگه ام دگمه های مانتوم رو به ارومی از هم همزمان  

...باز به اشپزخونه رفت  

کید و مرتضی اشکی  از گوشه ی چشمم به پایین چقلپی از چایی رو بدون قند سرکشیدم  که قطره 

:سرخوشانه همونطور که تو اشپزخونه بود گفت  

مگه نه؟ ...یماما عوضش یه خونه بهتر می ر...دلم برای خونه  قدیمیمون خیلی  تنگ شده-  

پر رو  دم و اشک بعدی سریع  جای اشک اولدو دگمه ابتدایی رو باز کردم و اب دهنمو رو با چایی پایین دا

:کرد   

آخر هفته با هم بریم سر خاکش؟...که  این خونه رو برامون گذاشت...بابا رو بیامرز....خدا -  
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ک کردم بی صدا بینیم رو باال کشیدم و لبه فنجونو به لبهام نزدی  

خیلی خوشحال بود  از تو اشپزخونه که در اومد زود اشکا رو از زیر چشمام گرفتم که پیش دستی میوه رو 

...اشت و نگاهی به صورتم انداخت جلوم گذهم   

:پرسید ازم  با نگرانی بهم زل زد وای لحظه   بره که ببه چیزی پی که مبادا نگاهش نمی کردم تا   

؟چت شده گیسو -  

 

:خیره تو چشمای نگران و صورت زردش گفتمو با لبخند باز به لبام نزدیک کردم    وفنجون  

امروز خیلی سرمون شلوغ بود..خسته ام-  

اصال رنگ به رو نداری ؟؟نه ...ازت کار می کشن یخیل..اینجایی که می ری سرکار-  

:...سرمو باال و پایین کردم  

چیزی برات بیارم؟یه ؟یا خوردی  شام..تو استراحت کن..باشه پس من مزاحمت نمیشم-  

بخواب بگیر  تو برو...خوردم-  

:مته نگاهش هم امیدواری بود هم دلواپسی که با لبخندی گفت  

..شب خوابم خاموش کن -  

وه بخوری ؟تو تاریکی می خوای می-  

مبمی خوایه چند دقیقه دیگه منم ..تو برو راحت بخواب ...اشکالی نداره-  

فروش برسه خونه به که  دخیلی امیدوار بو  

یه دفعه برگشت و خیره تو اما ... که بره  با ذوق و عالقه بهم خیره شد و چرخید...فنجونو پایین اوردم

:گفت حسرت زده و پر از اندوهم  یچشما  

نمی ذارم تا این وقت شب کار ..بخدا خوب شم...روزی هزار بار خدا روشکر می کنم که تو رو دارم گیسو -

...کنی   

و نگاه پر از عذابم رو به میوه های توی پیش دستی دادم... محو ی زدم لبخند  

پاهامو بلند کردم و روی ..کشیدنش روی تخت نوز مانتو تو تنم بود که با  دراز ه...رفتبه داخل اتاقش که 

دستم رو  روی چشمام گذاشتم رمو به دسته مبل تکیه دادم و ساعد س ...مبل دراز کشیدم   
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هم  ...چاره ای که هم خودمو ..می بودم ای اقعی کلمه بدبخت شده بودم و باید به فکر چاره به  معنای و

 مرتضی رو نجات می داد

به فرداهایی فکر می کردم که مرتضی همه  شده بودن و سرازیر م چشما ی  از گوشه بی صدا   هااشک

و دیگه وقت تلف  ...هر لحظه هم امکان داشت سعیده همه چی رو بفهمه...چی رو می فهمید 

بودو پر از کینه خورده  زخم...نکنه  

در نظر می گرفتمدر وهله اول باید به مرتضی فکر می کردم و شرایط اونو با همه ی این حرفا   

گره کرده  روی سینه ام گذاشتم و به سقف و بی جون رو  ساعدم رو از روی چشمام برداشتم و دستام 

 زل زدم

 

بار خودش رو بسته بود و رفته  اون ...لی که با خودش برده بود دیگه فایده نداشتزار زدن برای منصور و پو

 بود 

هیچی...ما دیگه هیچی نداشتیم   

 

**** 

با جان تا در اوردم   گوشیم رو بیرون اومدم و  تعاونی از سواری ها  با مطمئن شدن از ساعت حرکت

دست بلند کردمهای سر خیابون تاکسی برای رفتن به کلینیک برای  هم  انمهمز....بگیرم تماس   

ومده بودن که با دیدن خرسند و هنوز بعضی از بچه ها نی...نیک شدمبود که وارد کلی 0دقیقه به  07

.بودن باهم دیگه رحمانی که هر دو مشغول حرف زدن  

ز لبهامو ا...نی نگاهم شد و سرشو بلند کردیلحظه ای سرجام ایستادم و بهش زل زدم که متوجه سنگ

 هم باز کردم و بهش سالم دادم

 جواب سالم رو اروم داد 

تکون دادم و به طرف یونیتم براش خیلی بی تفاوت سری با لبخند بهم سالم داد که هم رحمانی 

از ابربه خرسند و بقیه بچه ها  باالیی  د شد و با سالم بلندراحله شاد و خندون وار  چند دقیقه بعد ..رفتم

 وجود کرد

رحمانی برگردوند تدی به شیطنتش زد و دوباره روشو به سمخرسند لبخن  
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:گفت به روی شونه ام  دستش   آرومی  ضربه دوستانه باخیلی عبور  راحله حین  

؟ورپریده چطوری گیسو -  

ش در روپوش بخندون گوشیش رو از تو جیکه  کج و کوله ای تحویلش دادم لبخند ..نای حرف زدن نداشتم 

:گفت در حالی که  دست به سینه میشد  که خرسند با دیدنش  جایی تماس بگیره  و خواست با اورد  

...!!خانم خزرائی -  

:گفت شسری تکون داد و به سمت خرسند چرخید و ضمن خاموش کردن گوشی....راحله خندون  

بخدا بقیه ام  گوشی دارن..می بینید ونمی دونم چرا شما فقط گوشی من..دکتر -  

شت به سمت میزش می رفت با رسیدن به راحله رحمانی جدا شد  و همونطور که دا زخرسند با لبخند ا

:گفت  

حرف نمی زنن...با این فلک زده ..بخدا بقیه به اندازه شما -  

ر داد گوشی رو تو جیب روپوشش س  ...راحله همونطور که می خندید  

 

 

اینه روی میز  رو برداشتم و  به  م وبودن که دست بلند کردامروز شاد و پر انرژی ..همه ....برخالف من 

که  هیچ راه حلی به ذهنم نمی رسید..خیره شدم  روی سطح کوچیک  اینه  خودم افتاده شده  تصور

:راحله خندون از پشت سر گفت  

با اون آینه حاجت روا شی  که ایشاهلل-  

از این زندگی و بدبختیاش ال اما حا.... مثل این دختر شاد بودم و از زندگی لذت می بردم  ...یه روزی منم

به اندازه ای که بین تمام گرفتاریهام به مرگ هم فکر می کردم ..بیزار شده بودم   

اهی  اینه  رو سر ال سر یکی از بچه ها ایستاده بود خیره شدم  و با از گوشه چشم به خرسند  که با

 جاش گذاشتم

نجات جون مرتضی بودهمه ی هدفم ..چه خاکی باید تو سرم بریزم  م مونده بود  

راحله که ....خرسند دکتر ناصری رو بلند کرد و خودش روی صندلیش نشست...همونطور که تو خودم بودم 

دو سه نفر دیگه از بچه ها هم رفتن تا ببین چیکار می ...بلند شد و به سمت خرسند رفت  ..بیمار نداشت

 کنه

باید خودمو به  ...بخوام به مراجعه کننده ها فکر کنم  ذهنم اشفته تره از اینا بود که...شتممنم بیمار ندا

..نحوی مشغول می کردم  
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 صندلیم رو عقب کشیدم و بلند شدم و به طرفشون رفتم

اما من .. ش باشنتر بتونن  نظاره گر کار راحتهمگی سمت راستش ایستاده بودن که ..همه بچه ها  

  به طرز کارش داشت  ..تسلط کافی نمی شدجایی که ... سمت چپش ایستادم

ش بده بندازه  و دوباره نگاهشو به بیمار حضورم باعث شد  سرشو بلند کنه و نگاهی بهمسنگینی   

که ناخواسته تو اوج غمها لبخندی زدم و ازش  انجام می داد کارشو داشت نقدر با عالقه و سر صبر وا

:پرسیدم  

میشه توضیح بدید ؟..من نفهمیدم چیکار کردید-  

با حرکت دادن    امجدد...خرسند بدون اینکه سرشو بلند کنه اما ..تعجب  نگاهی به من انداختنبچه ها م

 و باز نشونم داد ری گفتمراحل کار رو با ریتم ارومت...طوی که بتونم راحت تر ببینم ..صندلیش به عقب  

 که چیکار کرده 

:رو به خرسند گفت راحله با ابروهایی باال رفته   

؟دکتر یه بار دیگه توضیح بدید م برای منمیشه -  

بچه ها زدن زیر خنده و منم از شوخی راحله به یهو  خرسند بود که با چشم غر بهش خیره شد که اینبار 

:خنده افتادم که خرسند گفت  

در نظر دارم ..حیف می شیدبیشتر ..م  بمونید هر چی تو ی این کلینیک..حیفید خیلی خانم خزرائی شما -

تا از حیف شدنتون جلوگیری کنم ..بفرستم طرحهای مختلفمرتب شما رو   

به سمت ..رنگ  از روی راحله رفت و برای اینکه خرسند از سر خیر خواهی کاری بهش واگذار نکنه  

خرسند به همراه بچه ها بهش خندیدن در همون لحظه ..یونیتش پا تند کرد   

 

 

دست به کار شد ...اش ه اجعه کنندهراحله هم سرخوشانه می خندید که با اومدن یکی از مر  

ناصری تنها مون می ذاشتن که خرسند رو به دکتر دونه دونه ازمون جدا می شدن و  ی دیگه هم بچه ها

می تونه به مراجعه کننده بعدیش برسهگفت خودش بقیه کارو تموم میکنه و اون .  
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ره به دندون از ساکشن هوایی استفاده تنها من پیش خرسند مونده بودم که خی..با رفتن دکتر ناصری  

:کرد  و ازم پرسید  

توضیح بدم؟... بازم ..نیازی هست-  

 

:و گفتمسرمو تکون دادم   

نه دکتر-  

 

در تمام مدت در کنارش ایستاده بودم هر ..باال داد ...برای استفاده از متهرو  ماسکی که پایین داده بود 

...دادبهم می  هم تیتوضیحا..جایی که خودش احساس می کرد الزمه  

راحله با ..هیچ همدمی برای حرف زدن نداشتم..وص که در این روزها بخص..تن صداش ارومم می کرد 

تا دلی برام ...اینکه دوست صمیمی بودم اما صالح نمی دونستم هر مصیبتی که سرم میاد رو بهش بگم

 بسوزنه 

ی بی زبونی ازم خواسته بود که بمونم و با زبون دیروز که می خواستم برم و بهم کار سپرده بود  

و ...نکرده بودم شحسی که میشد گفت مدتها از کسی دریافت..حس امنیت بهم  داده بود ..ناخواسته...

نمی ذاره جورایی ته دلم رو قرص می کرد که  یه....داشتچقدر مدیونش شده بودم  که سر بسته هوامو 

...زمین بخورم  

:سکشو پایین کشید و ازم پرسیدکارش رو به اتمام بود که ما  

دوست داری تو انجامش بدی ؟-  

:و پرسید سری تکون داد دم چی گفت که با نگاه خیره اش مجددا یه لحظه   نفهمی  

انجامش می دی ؟-  

:و گفتم باال و پایین کردمبا رضایت  رو  ی سرممحو با لبخند    

بله-  

:عقب کشید و بلند شد و گفت با پاهاش  صندلی رو  

دندونش از اون شکستنیاست..حواستم باشه...س بقیه اشو تو انجام بدم پ-  

بهت این  اطمینان بده که تو می تونی و قرار نیست کم ...حس امنیت وقتی میاد که طرف مقابلت

اون هست که بهت بگه  تو می تونی  مبیاری باز کم  که اگر..بیاری  
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لحظه ای چشمامو بستم و با استشمام ...ی داد نش بوی خوبی ملکاد... یه جفت دستکش برداشتم  

:باز کردن چشمام گفتمبا همراه  ..بوی ادکلنش   

مراقبم ..چشم -  

ازم  ای دیگهاونم برای سر زدن به بچه ه ...روی صندلی نشستم در حال در اوردن دستکشاش بود که 

 دور شد 

 اومد سمتم با عجله به پیدام کرد  که و همین وارد کلینیک شد   شتابان  جان م مشغول بود که  همونطور

اریش نبود و فقط بخاطر من اومده بودامروز نوبت ک..  

 

 

:در اورد و گفت از تو کیفش  یه سری برگه...با سالم و علیکی   

همه چی رو هماهنگ کردم -  

 دستش رو ی تویاوردم و برگه ها  م رو از تو دستم در ادستکشیه لنگه از ... حالی بد و  گرفته  با وجود

:گرفتم که گفتازش   

فعال که هیچی ..به انجمنم سر زدم-  

:سری  تکون دادم و با لبخندی گفتم  

بتونم جبران کنم که  امیدوارم ..ممنون ..خیلی زحمت کشیدی-  

:لبخندی به رو پاشید  

مطمئن باش ..اونجا هم مشکلی پیش نمیاد ...بازم اگر مشکلی بود بهم بگو..کاری نکردم-  

بازم ممنون..دیگه  حله...ی حلهوقتی تو میگ..س باشه پ-  

زنگ بزن  حتما بهم  کاری داشتی...عجله دارم..من دیگه باید برم-  

:شوخی گفتم دی به پاس این همه زحمتش زدم و بهلبخن  

؟؟!!به بعد  00-  
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بچه ها بود  در حال کلنجار رفتن با یکی ازکه یهو خرسند که  باال و پایین کرد خندید و با چشمکی سرشو 

اصال ..ان بخاطر عجله اش ن انداخت و این در حالی بود که جومتوجه حرفم شد و نگاهی به هر دوم.. 

نبودنشده خرسند نوع نگاه متوجه   

که جان بهم داده بود به روی میز به بقیه کار  سرمو برگردوندم و با گذاشتن پاکتیلبخندم رو از بین بردم و 

 بیمارم رسیدم 

 

*** 

 شداشتم تند تند وسایلش رو توی ساک ....نگاه می کرد دم در اتاق ایستاده بود و بهم ...حتاری نامرتض

:جا می دادم  

؟گیسو  چی شدهیهو ..من برای چی باید برم؟تا دیشب که این حرفا نبود-  

 

:بلند شدم و از روی تخت پیرهنشو برداشتم و گفتم  

اون بنده خدا هم تنهاست..رگبرای یه مدت می ری پیش بابا بز...چیزی نشده-  

:دست به سینه شد در  ه به چار چوبتکیه داد کالفه  

؟پس سه روز دیالیزم تو هفته چی میشه-  

خودمم ....پرونده پزشکیتم همراهته.... پاکتو که بهت دادم...هماهنگ کردمتوسط دوستم همه چی رو -

ب میام و بهت سر می زنمتمر  

؟تورخدا بگو چی شده-  

:ه از وسایلش رو بیارمتم تا یه سری دیگبا عجله رف  

م که  اب هوا..بهتره هم بزرگتر هم  ...مبابا بزرگخونه ...بیشتر مراقبتن ..فقط اونجا ..هیچی نشده-

که برات سمه دود و دم تهرانم ..اینجا دم داره...عالی  

 

:مجبور شدم به دروغ متوسل شم ..برای اینکه دست از سرم برداره   

میگه ...تو بابله....می زنیم چک و چونه باهم  سر قیمت که داریم  پیدا کردم هم  فعال کی رو ی..اما خوب  -

...تا همه چی مشخص شه..البته باید ازمایش بده...بیا نیست ن تهرا   
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:چشماش از شدت خوشحالی با هیجان باز شد  

گیسو؟راست می گی -  

؟..این برستو کجا گذاشتی -  

:ردبا دست به میز اشاره ک  

مونجا روی میزهه-  

حسابی ..باش  و خرم  خوش...ندارهبابابزرگم که کاریت ...راکت باشفقط تورخدا مراقب خودت وخورد و خو-

زود خودمو بهت برسونم  تا منم...به خودت خوش بگذرون   

از  زد و تونستن بالخره نفس حبس شده ام رو به دورشده بود که دیگه حرف نرفتن رو ناونقدر هیجان زده 

 چشمای پر امیدش بیرون بدم 

 

**** 

:شیشه رو پایین داد..بستم رو  سوار سواریش کردم و در جلو... لمیناتو تر  

دستور غذایت رو هم ...مراقب خودت باش خیلی ...انکنم دیگه سفارش ..رسیدی بهم زنگ بزن-

...به بابا بزرگم زنگ زدم...پولم تو کارتت می ریزم..نوشتم  

از ماشین فاصله گرفتمراننده ماشین رو روشن کرد که صاف ایستادم و قدمی ..سرشو تکون داد  

یه ای که ازش سراغ با روح..هش نمی خواسنم از چیزی خبر دار چون فعال...بهش دروغ گفته بودم

خودش به مرگ می رسوند از پا در می اومد  و هفته اگر همه چی رو می فهمید تو یه ..داشتم  

م دور می شد دستامو تو جیب کاپشنم فرو بردم و با اندوه به رفتنش چشم دوختمهمینطور که ماشین از  

 

*** 

..قه باال و اذر خانم و دخترش بودمرتب حواسم به طب...و خبری از منصور نبود می گذشت دو سه روزی   

این از  ب بودم که چطور بعدجدر تع...همه چی رو بفهمن و هر دو بیفتن به جونم ..دلهره داشتم به زودی 

و خودش به تنهایی رفته بود بود همه سال سعیده رو رها کرده   

هرچند سعیده خیلی وقت بود که گند زده بود به ..نمی خوردم ه آببدون اجازه سعیده منصوری که  ماون..

از خونه بیرونم می کرد...با بی رحمی ..و حاال اگر می فهمید منصوری در کار نیستون زندگیش  
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نقلی برای خودم می گشتم اما پولی خونه یه و به دنبال ...اید دست روی دست می ذاشتم از این رو نب

...نداشتمهم برای پول پیش خونه   

با .نشسته روی صندلی اپن... پرداخت می کردمهم  رو  چند روز دیگه سر ماه میشد و باید قسط بانک

رو از قلم  یکتاب کنم و چیز و حساب همه چی رو...سعی داشتم  مبود کردهرها  روم برگه هایی که جلو

بیشتر کم می اوردم...اما هر چقدر که بیشتر حساب می کردم ..نندازم  

باید برای ...گرفته  که روی اونم حساب باز کنمدر نظر  هم نبود خرسند چه میزان حقوق برای من معلوم 

....می فرستادممرتضی هم پول   

پیامی برای گوشیم اومد...می زدم  از خیلی از خرجیام  داشتم  همین طور که  

یاد خرسند افتادم م گذاشتم که ناخودآگاه نقبل از برداشتن گوشی تکه ای از گردو رو توی ده  

لبخند کم جونی زدم و گوشی رو برداشتم..اون روز تمام گردوها رو خورده بود  

 

 مثل اینکه دوباره..فته بود حرفهای بی سرو ته فرد ناشناس  گریبانم رو گرهمون ه شعر و دوباره دوبار

بود حوصله اش سر رفته بود و یاد من  کرده   

...کشیدم و گوشی رو روی برگه ها انداختم اهی  

...حداقل پول قسطام در می اومد ....اونطوری.. می داد م رو خرسند حتما فردا حقوق  

شاید اگر اون ...پر کشید ذهنم به سمت دایی ... توی ظرف  که با دیدن گردوی..بودم  افکر توی همین 

حتما کمکم می کرد .. ی دونست تو چه تنگنایی گیر افتادمم  

پول به دست می  که میشد باید از هر طریقی ...برداشتم و با دایی تماس گرفتمگوشیم رو بی معطلی ...

دمو منتظر پاسخش شچشمامو بستم ..با نگاهی به ساعت روی دیوار ..شماره اش رو که گرفتم...اوردم  

:جواب سالم رو داد و گفت...بعد از مدتها خندون و سرحال با شنیدن  صدام  

که شاید دلش  نمی گی  یه دایی داری......یاد این دایی پیرت کردی .....چه عجب ...گیسو خانم ..به به-

؟براتون تنگ شده باشه  

:لبخندی  زدم و گفت  

خوبن؟؟..بچه ها ...زن دایی ..افل شدیممونم غگی شدیم که از خوداین قدر درگیر کار و زند..رمنده ش-  

تو یدای تا تونستن...نمی شناسه ت که سراز پایزن دای... ه عروسی مهدی...ماه دیگه ...همه خوبن-

 دوشیدن

 



 

 
 

 
 

13 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

 

 

:ناراحت خیره به قبض ها و برگه های پیش روم لبخندی تلخی زدم و گفتم  

مبارکه ...سالمتی به -  

ی خودت سشاهلل عروای...سالمت باشی دایی جان -  

ممنون-  

:صدام ته افتاده بود  

هر روز یه ..اما خودت که خانواده عروسمون رو می شناسی ..سال پدرت نشده...جانشرمنده ات دایی -

...گفتیم این پسر زودتر بره سر خونه زندگیش ...بهانه و یه خرج تراشی دارن  

عقب تمام برنامه هاشون ..با فوت پدرت  ..هی باشقرار بود عروسیشون ککه  بهتر می دونی  واال خودت

...افتاد  

دا بیامرزم راضی اون خ..بموننمنتظر چه گناهی کردن که بخوان تا سال  بنده خداها ..چه حرفیه دایی -

شننیست اینا اذیت   

؟...ور چطورنمرتضی و منص...بپرسم...یادم رفت  اصال  که  ببخش انقدر حواسم به این پسره بود-  

:به جا کردم غم زده تو دستم جاگوشی رو   

زنگ زده بودم حالت رو فقط ...حسابی سرتون شلوغه ..احمت نشم دایی مز...سالم می رسونن...خوبن-

تشکر کنم ازت  بپرسم و برای بسته هایی که فرستاده بودی  

از بین رفت و  نصف محصوالتم... با اون برف و بارون یهویی ..ببخش اگر کم بود...قابل تو رونداشت دخترم -

...االنم که این عروسی...کردم کلی ضرر ..برد با خودش  سرما   

ایشاهلل که خدا سال دیگه چند برابرش رو بهتون بده.-  

حتما بیایید...کارت عروسی رو تا چند روز دیگه برات می فرستم...ممنونم دخترم-  

ی دنال که به من مرخصی نمفع....می یاییم   حتماکه بشه  ...نمی دونم-  

جان بیای دایی که بتونی جور کن -  

...تالشم رو می کنم-  

زن داییت هم بهت سالم می رسونه ...من دیگه برم دایی جان-  

خداحافظ ..دونیسالم بهشون برس-  
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خیره شدم و پایین اوردم و با اندوه بهشگوشی ر..با قطع تماس  

 

این گزینه ..شی رو روی برگه ها رها کردم گو..ه ای هم نبود که بخوام بهش رو بندازم از فامیل کس دیگ

 هم منتفی بود

 

*** 

خداروشکر با هماهنگی هایی که جان توسط دوستش انجام ...در این مدت مدام با مرتضی در تماس بودم 

هر وقت که باهاش تلفنی حرف می زدم اما ..مشکلی برای دیالیز و رفتن به بیمارستان نداشت..داده بود

انگار که بخواد به زور باهام حرف بزنه ...بودشده خیلی کم جون وبی  رمق ..می کرد ته صداش مضطربم...  

 

اونقدر دست رد به م جاهاما اون..نداشتم دیگه امیدی جز انجمن ...سر زده بودم چند بار دیگه به انجمن

شدن نا امید می ... ام می زدن که  ته مونده امید هاسینه   

و ربع  0ساعت ...و بین اعالمیه ها راه می رفتم ها توی کوچه  فته توی فکر ر فرو و ماز انجمن در اومده بود

از رغتا کی برای چند..دیگه جونی برای مبارزه برام نمونده بود..اما ..بود و می دونستم حسابی دیر کردم

می بود نه م و اخرم هشتم گرو باید سگ دو می زد  

 

دنبال یه ..خاموش بود ..منصور تماس گرفته بودم ار بار با بیش از هز...پشنم فرو بردم دستامو تو جیب کا

 امید محال می گشتم 

بار زنگ  دبعد از چن...میلی به پاسخ دادن نداشتم ....که گوشیم زنگ خوردراه کج کردم  یابون به سمت خ

..خوردن  قطع شد  

*** 

رو از دست داده بودم   مهاتمام امید..ل پوشیدن روپوشم بودم و حس و حالی برای کار نداشتمادر ح

با ..زد ه بیرون عنقاز موهای جلوم از زیر م ه ای دستکه سرمو پایین نگه داشتم تا اخرین دگمه رو ببندم 

رو مرتب کنم سرمو بلند کردم و مقابل اینه ایستادم تا موهام ..بستن دگمه  

م و با ناباوری سرمو به دشتار موی سفید بین موهام ...تا ونطور که مرتبشون می کردم متوجه دو سه مه

..چپ متمایل کردم   

کشیدم مو دستی به روی موهاکردم  اینه نزدیک تر به متحیر سرم رو  .....چشمام اشتباه نمی کردن   
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خیره به اینه بود  که یکی از  مو نگاه دستام روی موها..ید برای من باشنباورم نمی شد این موهای سف

که همون لحظه دوباره  از اینه فاصله گرفتم..گرفتهبا حالی پایین اوردم و بچه ها داخل اومد سریع دستمو 

 گوشیم زنگ خورد 

 

رو دادم سریع جوابش...که با دیدن شماره پدر بزرگم مگوشیم رودر اورد  

اما هر چی که بیشتر می ...س نکنهپواد از لحنی استفاده کنه که منو دلیلی تالش می کربنده خدا خ

م خالی میشدبیشتر ته دل..گفت  

و پدر بزرگم بعد از اینکه مطمئن شده بود  امروز صبح مرتضی رو با حال خراب رسونده بودنش بیمارستان

باهام تماس گرفته بود..حالش خوبه  

:صدام می لرزید   

االن حالش چطور؟-  

...خوبه..ر خداروشک...ه ها به دادم رسیدنهمسای..این وضعیتم نتونستم ببرشم من که با..خوبه بابا جان-  

میام اونجا راه می افتم  من امروز -  

مرتضی می گفت خیلی ...توام کار و زندگی داری ...میگم حالش خوبه..؟.کجا بیای بابا جان-

..ت نزن یگاز کار و زند...حواسم بهش هست ..ریدرگی  

 

:خیره به بیرون گفتم...ته سالن ایستاده کنار صندلی های قدیمی   

خوبه؟..راستشو بگو.-  

:بغض کرده بودم  

االنم زنگ زدم که دل نگران نباشی ..بابا..خوبه-  

تماس گرفتم تا با دوستش تماس بگیره  و بفهمه قضیه از چه کمی حرف زدن بالفاصله   با جان  بعد از

 قراره

به سراغم اومد  ن وسرگرد مرادی می رفتم و می اومد که دل تو دلم نبود و مدام همون فضای کوچیک رو 

و داشته یه ربع دنبال من می گشته  مراجعه کننده ام اومده..و گفت   

گوشیم  رو مدام چک می کردم که باهام تماس بگیره..وارد کلینیک شدم   

و حنی نمی تونستم بی حسی رو تزریق کنم ..دستام می لرزیدن   
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  نشدش دستام مانع میاستم تزریق رو انجام بدم اما لرزهی می خو...کلینیک خیلی شلوغ بود 

که چشمامو برای لحظاتی بستم و نفسم رو تو سینه حبس   چشم دوخته بود و منتظر بود بیمار بهم 

...کردم  

نمی  هرگز فراموش..شب باهام تماس گرفتن و گفتن پدرم تموم کرده های  لحظه ای که نیمه

برام ایستاد  ه ساکت شدن و زمانزمانی که همه صداها به یکبار..لحظه زندگیم بود  بدترین....کنم  

 

 

بی شک من هم تموم می ...و پدر بزرگم چیزی بهم نمی گفت  اتفاقی  برای مرتضی می افتاد اگر 

دیگه تحمل این همه درد و عذاب رو نداشتم ...کردم  

...انجام بدمدرست حداقل تزریق رو که کردم رو الش تاما ...فشارم افتاده بود ..چشمامو باز کردم  

ه بالخره تونستم و ترزیق رو انجام کلینیک رو اعصابم بود ک یی توننده ها و بچه ها سر و صدای مراجعه ک

 دادم

هنوز از کلینیک فاصله نگرفته ...فرصت داشتم از کلینیک بیرون بزنم تا زمانی که دندونش بی حس میشد 

که گوشیم زنگ خورد بودم   

:و ازش پرسیدم رو هم ندادمحتی بهش اجازه سالم و علیک کردن ..دادم هول کرده سریع جواب  

؟چی شد؟خوبه-  

ارومتر..چرا انقدر هولی تو-  

تورخدا بگو زنده است-  

:متعجب سکوتی کرد و بعد اروم گفت  

این چه سوالیه ؟..معلوم که زنده است-  

:رنگ به روم نمونده بود  

...فقط -  

:سرجام ایستادم...بدنم سرد شد و شل کردم    

فقط چی ؟-  

مجبور شدن فعال  بستریش کنن..زیاد مطلوب نیست شرایط جسمانیش ...کلیه باشیم باید زودتر به فکر-  
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:لبهام لرزید  

م اونجاباید پاشم بر ...معلوم شد حالش خیلی بده  پس-  

نه الزم نیست..چی چیرو بری-  

ممکنه به من احتیاج داشته باشه...اما مرتضی تنهاست-  

؟دکتر دن که می خوای پاشی بریمگه به تو مرخصی می ....تازه ....مراقبشن... بابا اونجا هستن-

 اونوقت توام بری..شه با ی معلومم نیست تا کی باید بستری در ثان...صدیقی عمرا بهت مرخصی بده 

باور کن...یه چند روز دیگه مرخص میشه...بخدا حالش خوبه....حسابی عالف میشی..  

 

:می اومد که ادامه دادنصدام در   

می خواد گفتی می میگم بهتره تو با این یارو که ...ن امیدوار نیستممدیگه زیاد به انجمنم ...راستش -

...بیاد اولیه  تبرای انجام ازمایشا که  بهش بگوتماس بگیر و یه  ...بده  کلیه  

این همه  اصال کلیه اش مناسب مرتضی نبود و الکی.. یهو دیدی..بد نیست مو شرو ع کنیرکم کم کارا

مطمئن باشیم ..حداقل خیالمون راحت باشه که خواستیم پول بدیم... کردیم می وقت تلف داشتیم  مدت 

مرتضی می خوره   درد  کلیه اش به  

....حرف بزن..تو یه چیزی می دونی که به من نمی گی -  

ا تو باید به عنوان تنه.؟..برای چی  باید چیزی رو ازت پنهون کنم...هر چی شده بود رو بهت گفتم...گیسو -

پس خیالت راحت باشه که االن ...فرد زندگیش از همه چی مطلع باشی و منم دارم همین کارو می کنم

 همه چی رو می دونی 

بدتر شدن حال مرتضی ...فرار منصور با پوال به خارج از کشو ر..همه چی یهو رو سرم اوار شده بود

نگرانی از فهمیدن سعیده و بیرون کردنم از خونه...  

:دت افت کرده بود که لبهای لرزونم رو تکون دادم و گفتمفشارم به ش  

به هر ..فقط به هر اونچه که اعتقاد داری ..تا برای انجام ازمایشا بیاد ...باهاش تماس می گیرم ..شهاب-

 مذهبی که هستی قسم بخور که  حالش خوبه

:خنده ای کرد و گفت  

داری حرفای بی سر و مرتب پشت سر هم اونی که حالش بده تویی که ...قسم می خورم حالش خوبه-

 ته می زنی
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:فتم که گفتررو گ امزیر چشمسریع نم   

نگران ...و بهت می گم  ریق دوستم از وضعیت مرتضی لحظه به لحظه خبر می گیرمطاز  منم -

همه چی درست میشه..نباش  

نقطه نامعلومی خیره و به ...لبهای خشک شده ام رو روی هم گذاشتم و گوشی رو از گوشام دور  کردم

:شد باعث تپش قلب یهویم..هنجار مرادی به شدم که صدای نا  

ببخشید دندونشون بی حس شد-  

سریع روشو  ازم گرفت و به سمت ..ترسیده از حالت نگاهم  لحظه ای خیره به مرادی سرجام ایستادم که

 کلینیک رفت 

 

 

 

 

**** 

و به مطب رفته بودم کلینیک چطور تموم کردم  یمو توااونقدر تو فکر مرتضی بودم که نفهمیدم کار  

تنها مشغول کارم بودم و ....رمو جلب کنهوام حرفی بزنم و یا اینکه چیزی نظدر تمام مدت بدون اینکه بخ

شهبمی خواستم ساعت کاریم تموم   

 

ر حد تا س رو  می تونستم خودم...بزرگترین نعمتی که نصیبم شده بود این بود که می تونستم کار کنم

در غیر این صورت دق کردنم حتمی بود ...عذاب بدم که  به چیزی فکر نکنم مرگ با کار کشیدن  

ر ین موجود ت قراره بدبخت..اونقدر تمرکز می کردم که یادم می رفت ..میشد گرم کار  ...وقتی که سرم

شم اروی کره زمین ب  

از ظاهر ..برداشتم به لب داشت  خوش سیمایی که مرتب لبخندوشه لب مرد جون گساکشن ابی رو از 

:صدتا صدتا کلیه بخره و بفروشه ش معلوم بود اونقد پول داره که می تونه  

؟یعنی دیگه اذیتم نمی کنه-  

و یه جورایی موکلفمون صورت اخم کرده داشته باشیم  ..ه با بیماراشخرسند دوست نداشت در مواج

:شاده برخورد کنیمکرده بود با مراجعه کننده هامون با  روی باز و گ  

ت نمی کنهانشاهلل که دیگه اذی-  
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ی دونید من خیلی به دندونام م...همیشه احساس می کردم یه چیز اضافه است که عذابم می داد-

می دم اهمیت  

ی عمرش اونقدر قد میده که به سن این مرد برسهیعنی مرتض..فقط بهش لبخند زد   

می گفتبرام  کرده بود  شداشتن دندوناهای سالم لبهاش تکون می خوردن و از کارایی که برای  

 

با نمکش که مربوط به سفرهای خارج  های  خاطرهتعریف کردن یکی از زیاده گویی شروع به حتی  برای 

کرد   میشد از کشورش   

هستم که  شحمل کردنتل اند و با نگاهی به صورتم فهمید در حوسری برگرد...خرسند از پر چونگی مرد ..

:دی رو به مرد گفتبا لبخن  

؟و مهماندارو سر کار گذاشتی  رو خط کشیدی  برای همیشه دور خوراکی های شیرینپس -  

:مرد خندون از توجه خرسند سرشو همونطور دراز کشیده روی یونیت چرخوند  

خوبی این مهماندار به ..اما شما جای من...از شما چه پنهون گاهی قایمکی یه چیزایی می خورم -

؟یشه ازش خوراکی های شیرین نگرفت میگه م..  

 

اما خرسند به ظاهر لبخندی  با کاری سرگرم کردم  رو  و خودم لبخندم محو شد..از شوخی بی مزه اش 

:قیمتش گفت مرد با نگاهی به ساعت گرون....بعد از کمی حرف زدن زد ومثال همراهیش کرد که   

ها  یادمه  دکتر هنوز قول اون شام دو نفره-  

:خندون سری باال و پایین کرد و گفتخرسند   

...یادم هست جناب مودت -  

از روی یونیت بلند شد  و به سمت خرسند رفت مرد خندون و سرحال   

دلم بی قرار مرتضی بود ...هوا تاریک شده بود...خودمو با صندلی عقب کشیدم   

از روی صندلی ...با رفتنش...مرد چند دقیقه دیگه سرپا با خرسند حرف زد  و بالخره رضایت به رفتن داد

بود با برداشتن گوشی از اتاق بیرون رفتم   شده  بلند شدم  و برای تماس با مرد ی که تمام امیدم  

خودم  روی می تونستم ...از اتاق  لحظه خروج به تا  رو  و این در صورتی بود که سنگینی نگاه خرسند

کنم حس   

سریع ...و با هاش تماس گرفتمشدم  ی کردیمازش استفاده نم که معموال زیاد ی مطب یکی از اتاقاوارد 

....جواب داد  
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بیاد ات اولیه ولی اول باید برای ازمایش...مو بهش معرفی کردم  و گفتم شرایطش قبولهخود  

رو برای ازمایش  یقبول کرد و ازم خواست یه روزبالخره  های الکی  با کمی کالس گذاشتن و بهانه اوردن

 تعیین کنم  و بهش خبر بدم

 01قل ازمایش باید حدا انجام  قبل ازقبل از اتمام مکالمه  گفت همه چی داشت خوب پیش می رفت که 

مشه که کلیه رو می خوایتومن بهش بدم تا خاطر جمع   

از پنجره تم و وشی رو تو دستم جابه جا کردم و سمت گوش دیگه ام گرفگوا رفته از حرفی که زده بود 

:که از این باال دیده میشد گفتم بیرون  و خیابونیخیره به   

؟ ولی پچه آخه ..وقتی من نمی دونم کلیه ات سالم هست یا نه -  

 

می خوای بگی اول  اون موقع  حتما....بودهمه چی هم اوکی ..ازمایش دادم  ممن رفتیمو  خانم اومدیم -

آره؟؟..کلیه اتو بده بعد پول بگیر  

؟هتومن زیاد 01-  

؟تومن زیاده 077می گید هم دبه در میارید و البد فردا پس فردا -  

 

:دستی به روی صورت رنگ پریده ام کشیدم   

کنید  مبخدا روا نیست ببینی انقدر گیرم و هی اذیت-  

اونجا می ...تازه قبل از عمل نصف پولو می گیرم..شم یا نهید خاطر جمع منم با..خانم ؟؟؟ هاذیت چی-

؟ دچیکار کنی دخوای  

چپم کتف و شونه  ارامش نمی رسید از  لحظه ای  در من به  که عصاب خرابی ت فشار روحی و اداز ش

به ماساژ  و  شروع  کف دستم رو باال تر از قلبم روی سینه گذاشتم..رد گرفت و احساس سنگینی کردمد

:کردم ..ناحیه ای که به شدت دردناک و سنگین شده بود دادن  

...روزشو تعیین می کنم ...شه با-  

درد تیر کشید  کمرم از شدت  انتهایبه  چیزی از باال شونه ام تا  

و اروم اروم برای روی دیوار گذاشتم  سریع  رو برای حفظ تعادل  دستم ...نتونستم سر پا بایستم 

ر خوردم به سمت پایین س  ....نیفتادن  

:به دیوار تکیه دادمشتر می شد رو هر لحظه بی..که درد عذاب دهنده اش ای  شونه   
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  دید دیگه ؟ازمایش می دی تومنم قبل از 01پس -

:و نفس زنان گفتم سرمو با دهانی نیمه باز باال و پایین کردم   

...اره-  

تون خداحافظ ...منتظر تماستون می مونم من پس..خدا خیرتون بده-  

پایین اوردمگوشی رو چشمام رو به  همراه بلعیدن اب دهنم  بستم و   

هنوز ...کردم پشت سرم صورتم رو مماس دیوار سرد  چونه و نیمی از ...گرفته بودم شدیدی تپش قلب ..

باز شد  اتاق که درو انتهای کمرم ادامه داشت  درد تا به روی دستم   

 ی اروم و چهره ای ترسیده بهمبا قدمهای روی زمین افتاده بودم که منشی ...اتاق پشت به در وکنج 

ک شد یدنز  

اروم  نرسیده به باال سرم به نظر می رسید  که  و خفه کننده  گرفته...ر نفس گیری به طوهوای اطرافم 

 صدام زد 

 

شده بودن  و توان جواب دادن  ر س   نیدم اما همه بدنم از جمله فک و چونه ام شصدا زدن هاشو  می ..

 نداشتم 

دام به پایین افتا گوشی از بین دستای شل شده  

تشخیص دادم و با در خودم ایست قلبی رو ..که...اشکارا در من بروز پیدا کرده بود اونقدر عالئم سکته  

رو صدا زد  سمت در دوید و خرسند به  شبا تمام توان..منشی هول کردهکه  وحشت چشمامو بستم   

 ن انداز نیط هام  به تندی  توی گوش..قلبم   ضربان  و نا منظم  های پی در پی صدای کوبش

به نفس نفس زدن .. اونقدر تند می زد که می ترسیدم همین االن از تو دهنم بیرون بزنه .....میشدن

 افتاده بودم اونم به شدت

چند نفری با عجله وارد اتاق شدن ..مفاصلم کم کم داشتن گرفته میشدن که  

نگه دارم باز از هم  چشمامو  خوابی و استرس کشیده بودم که دیگه نمی تونستمدر این چند روز اونقدر ب  

 

شده نگاهی به صورت زرد و دونه های عرق نشسته با به روم خم شد و ...به باال سرم خرسند با رسیدن 

صدام زد  پی در پی عصبی و چند بار    می پیشونیرو  
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...بازم صدام زد  جلوتر اومد و شونه ام رو گرفت و..کالفه از وضعیت ناجورم   

ه که بالخره ب..شتر در خودم مچاله تر می شدم  که سعی کرد منو بطرف خودش برگردونهدر هر لحظه بی

وبا   مقابله کرد و سرم رو برگردوندم  ....سفت و سخت شده بود..سختی با بدنی که در برابر فشارهاش 

...به روی  صورتم زد و باز صدام زد  نسبتا ارومی ربه پشت دست ض  

روع به گرم تمام بدنم به طرز باورنکردنی ش...باز شدن از هم مچاله شده تنی ورتی  لرزون و با صپلکهام 

در حال حرکت بودن های بدنم روی همه انداهم و دونه های عرق   ه بودنکردشدن   

که گویی فهمیده بود دکتر پرتو و منشی ایستاده در کنار هم با نگرانی به من خیره شده بودن که خرسند 

بدنم رو ...با فشردنشون که اشت و سعی کرد ذشونه هام گروی  هر دو دستشو  چم شده با اخم و دقت

هر چه و همزمان با برگردوندن سرش  به طر ف منشی ازش خواست  از اون حالت گرفتگی  دربیاره

یه لیوان اب بیارهسریعتر   

ن رو به دست خرسند اومد و لیواتو م در حال باز و بسته شده بودن   که منشی با یه لیوان اب ئپلکهام دا

 داد

اب  رو به لبهام برسونه از  خرسند  سعی کرد جرعه ای   

 بدنم  تمام اندام گار که نا. ...بهم داده بود مفرطی ه احساس خفگی  و سرگیج  ....حمله قلبی ترس از 

 در حال سوزن سوزن شدن بودن

 

  

ی هاو به جستجوی چیزی تک تک کشولند شد ب..ما بود که  بدون از دست دادن وقت روی همه نگاها به 

و یه دفعه به سراغ اومد  رو کرد  زیر ورو  توی اتاق   

:و گفتش جلوی دهنم گرفت تو دستاش یه پاکت کاغذی قرار داشت که با باز کردنش سریع  

تو این نفس بکش -  

پاکتو ازش گرفتم  و با چشمهای بسته شروع به نفس کشیدن کردم ...با دستهایی لرزون  

می کردن که خرسند رو به دکتر پرتو  مون نفری از بیمارا دم در ایستاده بودن و با وحشت داشتن نگاهچند 

:و منشی گفت  

منم االن میام ... ..برسید شما بفرمایید به مراجعه کننده ها ... زی نیستیچ-  
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:گفت وو عقب کشید سرشبیرون رفتن که  خیره تو صورتم به کندی از اتاق .. زیاد هر دو با مکث و تعجب  

سعی کن بدنتو شل کنی ..االن تموم میشه-  

رو گرفت  و  راستم کرد و  مچ دست ددست بلن...کردم تو پاکت نفس بکشم  نفس نفس زنان  سعی 

:پایینش اورد و نبض دستم رو گرفت و با تنگ کردن چشماش گفت  

جای ..الت بهتر میشه ن حاال..کن اروم و شمرده نفس بکشیسعی ....ست دادهحمله عصبی بهت د -

میشه مرور کمتر تپس قلبتم به ..نگرانی نیست  

جدید پیام یه همونطور که  مقابلم روی زمین زانو زده  بود برای گوشیم که در کنارم روی زمین افتاده بود 

..اومد  

حم لعنتی بودمون مزاباز ه...شماره رو می دیدم ....گردوندیم رهر دو سرمو نو ب  

خرسند دست بلند کرد و ...اما ..فس زنان با چشمای بسته به  سمت دیگه چرخوندمسرمو  نفس ن

رو برداشت و پیام رو باز کرد   مگوشی  

   هبا اخم به پیام خیره شد اروم که سرمو برگردوندم دیدم

:وی پاهاش بلند شد و گفتاز رکه نگاهشو بهم داد و اروم کردم و بسته  چشمامو بی جون باز   

ه؟حالت بهتر-  

:سرمو باال و پایین کردم   

...پاشو بیا اینجا روی این مبل بشین -  

 

که ر رو به روم ایستاده بود همونطو ...مخودم جلو دادم تا  بلند ش...کرد  و اذیتم میکف زمین سرد بود 

بلند راحت تر .. به سمتش  زورم  با انداختنتا م کرد روی بازم گذاشت و کمک دست چپش رو خم شد و 

 شم

با کمی  گرفت و  هم عادل نداشتم و هنوز احساس گرفتگی تو بدنم  رو داشتم که اون یکی بازوم روت

دستاشو ..به محض نشستن ..م و روش بشینمبشیاروم اروم به مبل نزدیک کمکم کرد که  فاصله از من 

:وهام برداشتاز روی باز  

..االن بر می گردم ..رجاش بیاد حالت سطول میکشه  یه چند دقیقه ای ...یکم اینجا استراحت کن-  

با گوشیم که  تو دستش بود از اتاق بیرون رفت ودرو پشت سرش بست .  
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 حالم کم کم داشت بهتر میشد  و دوست داشتم بخوابم 

سرد   مونده روی تنم کم کم داشتن  دیگه خبری از تپش قلب و گرفتگی عضالت نبود  دونه های عرق

...بین می رفتنمیشدن و از   

 

:دستش نبود تو  گوشیم....بعد از چند دقیقه وارد اتاق شد   

بلند شو برسونمت خونه-  

برام بیفته وحشتناک اق فیدم دوباره اون اتو می ترس ه گم بودم و هنوز نمی فهمیدم چم شدگیج و سردر

: دسته مبل گذاشتم و خودم رو باال کشیدمروی  رو  ا با این وجود سرسختانه دستم ام   

می تونم به کارم ادامه بدم...خوبم-  

 

:یدم قدمی بهم نزدیک شد و ازم پرسیددازش می دز که داشتم تیروخیره تو ص  

چند شبه که  نخوابیدی ؟-  

:با دهانی نیمه باز نگاهم رو بهش دادم  

پزشک خوابالود و خسته به درد من نمی خوره ..می رسونمت ...لباستو عوض کن ...برو -  

 

سوئیچ ماشین و داشت عوض کرده بود  اشو از اتاق بیرون اومدم خرسند هم لباس وقتی لباس عوض کرده

...گرفت می دکتر پرتو رو ازش   

 

 

سوئیچ رو بهش داد اما با ظاهری خوشحال پرتو گرفته   

اونقدر وحشتناک بود که ..اولین باری بود که به چنین حالی گرفتار میشد..م خوب نشده بودوهنوز رنگ و ر

روم دیده بودم مرگ رو پیش  

...م جلوتر از من سوئیچ رو در اورد  و به سمت ماشین رفتنسور در اومدااز اسکه همراهش    

نشست پشت فرمون  تا سوار شدم درو بست و خودش رفت و ..معذب..خودش دروبرام باز کرد  
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دست تو جیب نزدیکای خونه بودیم که ....خونه در سکوت مطلق هر دومون طی شد به کل مسیر مطب تا 

:پالتوش کرد و گوشیم رو در اورد و به طرفم گرفت  

 

مردسیم کارتمو عوض می ک ...اگر به جات بودم من -  

:گوشیم روازش گرفتم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم  

تو زحمت افتادید..ممنون-  

:تکیه داده به عقب گفت و کم کرد رو درجه بخاری   

نذار مدام گریبان گیرت ..این حمالت عصبی خوب نیست... بخوابو حتما امشب به خودت رحم کن  -

داری بدجوری با جون خودت بازی می کنی ..بشن  

دستمو روی دستگیره گذاشتم بند کیفم رو تو دست گرفتم و ...نگاهشو از گوشه چشم بهم داد  

  ..پیاده شدم  باتشکری کوتاه و گفتن  کلمه خداحافظ از ماشین حتما بقیه پیام ها رو هم خونده بود  که

همین که درو باز کردم و قدمی به ..بودن  شده پلکهام به شدت سنگین..جونی برای راه رفتن نداشتم

:فتپیاده شد  و گ شاز ماشین سریع ...داخل گذاشتم   

یه لحظه صبر کن -  

با برداشتن کیفش  خودشو بهم رسوند و در عقبو باز کرد ..سرمو متعجب به سمتش چرخوندم  

: و به سمتم گرفت و گفت در اورد پاکتی از تو کیفش ه هش بود کنگاهم ب  

حقوق این ماهت -  

:متعجب بهش خیره شدم  

فکر کردی باید مفتکی تو مطبم کار کنی ؟به همون اندازه که کار ...چرا اینطوری نگاه می کنی ؟نکنه-

...بگیرش...و برات تو پاکت گذاشتم  کردم کتاب حساب ستم کردی و خودم می دون  
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که با دیدن حال و روز خراب و به پاکت چشم دوختم ..مردد در پذیرش حقوقی که واقعا بهش احتیاج داشتم

:شلی که در راه رفتن داشتن با اشاره به طبقه باال گفت  

ای که تو  می کنم با این سرگیجهنچون فکر ؟....بزنم و بگم بیان کمکت می خوای زنگ خونه اتون رو -

ز پله ها باال بری تونی اداری  ب  

 

اذر خانم نیست که  فهمیده بودمبه خونه شدن از چراغای خاموش باال قبل از داخل   

 

:دادم و گفتم حرکتسرمو  با اشاره به در زیر پله ها    

..امون این پایینه  خونه...خیلی ممنون  -  

اموشی زد که زود به لبهاش مهر خ  رفتن و خواست سوالی بپرسه اش با تعجب  باالابروه  

به پاکتی با اینکه شماره حساب داده بودم نمی دونم چرا تو پاکت بهم پول داده بود که با دیدن نوع نگاهم 

:گفتبود  شکه هنوز تو دست  

فعال تا یه مدت بهتره حقوقت رو دستی بگیری -  

:رفتم و گفتمپاکتو ازش گ کوتاهی با مکث...دراز شده اش  خیره به دست  

ممنون-  

تا که  با دیدن دریشد و  ضجهت نگاهش عو لحظه ای که  و خواست بره  سری تکون داد...وسرد جدی 

:ازم پرسیدبود مونده نیمه بازه به   

؟همیشه در خونه اتون بازه-  

شکسته شده بود  ناشیانه ای  ور طبه  قفل در.......و برگردوندمربا تعجب سرم اینبار من بودم که   

روی در به ارومی دستمو ...دزدی اینطوری وارد خونه نمیشد  هیچ..و متحیر  به در نزدیک شدم   حیرون

از پشت سر بهم نزدیک شد.. به جلو هلش دادم گذاشتم و   

اشفته بازاری برای خودش  ...هیچی سر جاش نبود ..شده بود  ور کل خونه زیر وو  نچراغا خاموش بود

 شده بود 

جب و عمتداخل خونه رو ببینه که  خرسند هم مثل من می تونست...باز موندن اراده از هم  لبهام بی

:حیرت زده ازم پرسید  

خانواده ات نیستن؟-  
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با دیدن شکل و  که  اورده باشه و زندگیم  که چی کسی می تونست این بال سر خونهم تو فکر این بود

شستش  ....درست و حسابی  ه  خونهشباهت داشت تا یمی ییت قدئشمایل خونه که بیشتر یه یه سو

چیز دیگه ...و به همین منظور ...محلی برای زندگی یه خانواده باشه خبردار شد که این خونه نمی تونه 

  ای نپرسید

زبونش رو بند اورده بود  و نمی تونست نگاه ....دیوارهای نم زده داخل خونهدر و البته بیشتر ظاهر کثیف و 

...ازشون بگیره  

به دنبال مدارکی که بهش گفته بودم حتما ...کار خود سعیده استکار ،..همیدم بهم ریختگی خونه فبا نوع 

چشمامو روی هم گذاشتم و به طرفش ...و دیوونه شده بودشاید هم همه چی رو فهمیده بود ..اومده بود 

 که دم در ایستاده بود برگشتم

دگی کنمین جایی زنیه همچمن ش نمیشد که ال باوراص  

:کرد که خیره تو چشمام ازم پرسید حضورش داشت اذیتم می  

؟می خوای زنگ بزنم به پلیس-  

:برای من هم برای خودش دردسر ساز شهممکن بود حضورش هم ...باید هر چه زودتر از اینجا می رفت  

ممنون ...نه-  

:شیدم و  گفتمدستی به روی پیشونیم ک..شک نکنه  هو با مکث کوتاهی برای اینک  

.. خودم تماس می گیرم-  

سریع فهمید قصد بیرون که  برخورد کرده باشم و خونسرد  اورش نمی شد با قصیه دزدی انقدر خوبب

بودیممونده هر دو به همدیگه خیره ..کردنش رو دارم   

ذهنش قادر به حالجی اتفاقات  و صحنه های  و یا اینکه...است  یه جورایی به نظر می رسید بهم ریخته

 پیش روش نیست 

به خواسته ..تکون سر  باختم که  زودی به خودش اومد  و با  رنگ صورتم ..اهش به خودم کم کم از طرز نگ

 ام احترام گذاشت 

بی خیال  شایدم عصبی به نظر می رسید که...سعی کرد لبخندی گوشه لبش نمایان کنه که نتونست

زد ه بیرون ناز خوازم رو گرفت و ... کاری که می خواست بکنه  

و برم نگاهی انداختمک دور ضع اسفنابرگشتم و به وشدن در  به ارومی  با بسته  
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هاش منتظر بود طوری سرم اور بشه که خودمم  گری اپرو بی  ی بی حیای های واین دختر با همه 

 نفهمم چطور اینکارو کرده

 

 

رو پشت سرم وارد خونه شدم و د.. بزنم  چیزی به دست  بخوام بدون اینکه  حالم اونقدر بد بود که

...بستم  

...این خونه دیگه جای موندن نبود   

و زمان رو گم کردم که یادم افتاد  لحظه ای مکان...دم دمای اذان صبح بود  که چشمامو ازهم باز کردم

روی تخت مرتضی خوابم برده ...بهم ریختگی های خونه ..میون   

پایین  دستمو...خاموش بودهمچنان . ماس گرفتمصور تنگوشیم رو برداشتم و برای اخرین بار با منا امیدانه 

مزل زداوردم و دراز کشیده رو تخت به سقف   

ی پول..تومن پیش پیش می خواست  01......انجام آزمایش کنم بدون پول راضی به م مرد رو تنمی تونس

دیروز خرسند بهم حقوق داده بود ساط نداشتم که یهو یادم افتاد در ب  

اومدم  در از تو اتاق بودم  ه نمی دونستم دیشب کجا رهاش کردهل کیفم کبا عجله به دنبا  

و از توش توسط  هال کوچیک خونه روی زمین نشستم و پاک..کردن کیفم رو پای یکی از مبال پیدازمانی که 

 در اوردم 

حقوق خوبی گرفته باشم .. هم برای نصف ماهی که نرفته بودم...خدا خدا می کردمبود اما  مسخره 

 ه تو عمرمواقعا مزخرفترین فکر و خیالی بود ک...چون که تنها امیدم بود ....تومن 01چیزی نزدیک به  مثال...

:زمزمه کردم با خودم  اروم... با شمردن آخرین تراول پنجاهی ..به ذهنم خطور کرده بود  

؟؟!!فقط سه تومن -  

دادن کرد که این  پوال خیره شدم که  مغزم شروع به فرمانبه نشستم و   راحتشل کرده روی زمین 

بیش از این داشتم چرا انتظار..و .بیشتر از تعداد روزایی که رفتم   

تماس  مرد  دون فوت وقت با بگوشیم رو برداشتم و ... که چه وقت روزه  به ساعت نبود حواسم  اصال

...با همین سه تومن هم راضی میشد  که  دیشا..گرفتم  

:خوابالود و بد اخالق جواب داد  

؟ت زنگ زدنهخانم چه وق-  

تومن نمی دم 01..من تا مطمئن نشم کلیه ات سالمه -  
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:پوفی کرد و گفت  

باشه اصال من کلیه نمی دم-  

 

اونم ادمایی که برای هر ناز و غمزه اشون پول طلب می ..خدا هیچ بنده ای رو اسیر ادم نا اهلش نکنه

:.کردن  

اره؟..سه تومن خوبه...خوب -  

 

:کر کردن نداشتذهنم یارای ف..زد زیر خنده  

؟خانم منو چی فرص کردی -  

:ساکت شدم و اون گفت  

 ...مایش رفتیم که رفتیمان هفته برای ازتا پای..سرکار خانم  ض اطالعمح...نه بیشتر نه کمتر ...تومن 07-

که هر وقت دلتون خواست  ام مگه من مسخره شم...شما رو نمی دم  ماسای وگرنه بنده دیگه جوابای ت

؟س بگیرید و بگید که  االن اره االن نهبا هام تما  

کمش کن..زیاده-  

و پر از استرس چشم  بهت زده به گوشی توی  دستم ..قطع کرد تماس رو اون طور طلبکارانه وقتی  

 ولی االن ...ین سه تومن کنار بیاد افعال با  که  راضیش می کردم شده بود که  یباید هر جور...دوختم 

باهاش تماس می گرفتم  ومی ذاشتم ظهر تر  سر لج افتاده بود باید  

 

درو پشت سرم بستم و به سمت ..نبود ازشون  خبری...از خونه که در اومدم نگاهی به طبقه باال انداختم 

 ایستگاه اتوبوس راه افتادم

 

جا برای نشستن ...که اتوبوس اومد ا  ایستادمو کنار سایر مسافر دستامو تو جیب کاپشنم فرو بردم

سر و وضعم نامرتب و بهم ..مجبور شدم میله میاتی اتوبوس رو بگیرم و ایستاده به بیرون زل بزنم ..دنبو

..گوشیم در اومد زنگ  ریخته بود که صدای  

 ی به شماره اش سریع گوشیم رو در اوردم و بدون اینکه نگاه..راضی شده خوشحال از اینکه حتما مرد 

جواب دادم.... بندازم   

و به هزار ...ته دلم خالی شد قلبم لرزید  و ی بی جون و گرفته مرتضی توی گوشم پیچید اما وقتی صدا

جویای حالش شدمبهش سالم کردم و ..جون کندنی   
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:گفت زد زیر گریه و لرزون که یهو بی مقدمه ...پراز دلخوری و گالیه ..بود و نگرانی  صداش پر از بغض   

؟مگه نه گیسو  ..دارم می میرم-  

 

 

:از هم باز موندنلبهام با چشمایی پر شده از اشک   

؟دیگه تحملم رو نداشتی ؟از دستم خسته شده بودی...؟.چرا منو فرستادی اینجا-  

:بینیش رو باال کشید...ناماده فرو ریختن بود هام اشک  

مرگو جلو  ...مگه چقدر می تونی منو تحمل کنی ...اتفاقا خوب کردی ...همه اش عذاب..همه اش درد -

...بابا بزرگم روی اون ویلچر مونده بود که باید چیکار کنه..نبودی  اما تو ..دا ت می زدمص...چشمام دیدم   

داشتم میمردی و تو نبودی گیسو ...اونم داشت زجر می کشید  

توام می خوای زندگی کنی..توام ادمی حواست پی من باشه؟باید  که مرتب ....اما تو چه گناهی داری  

 

می دونست گله کنه و یا ن...مرتب بینیش رو باال می کشید...قطره اشکی از گوشه چشمم به پایین افتاد 

:بهم حق بده  

حتما دارم میمیرم که ...حواب ندادی ..با تو تماس گرفتم ..گوشیش خاموش بود ..با منصور  تماس گرفتم-

مگه نه ؟..منو فرستادید اینجا که تو تنهایی بمیرم...دید یبم رو نمجوا  

:شروع کرد به گریه کردن   

؟؟گفتی که اینجا یه نفر هست که می خواد بهم بدهمی  کلیه رو راست...بابا قسم تو رو به روح-  

:بی صدا سرازیر شده بودن  هااز هر دو چشمام اشک  

من از ...التماست می کنم و نذار اینجا تنها بمیرم..جبران می کنم بخدا..کمکم کن..گیسو ..تو روخدا -

...مردن می ترسم   

:بینیم رو باال کشیدم و با صدای بغض الودی گفتم...  

من بهت دروغ نگفتم-  
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:می داد روح و روانم رو عذاب..مثل خنجر ....صدای نفس کشیدنهای گریونش   

من بهت دروغ نگفتم  مرتضی ..کلیه اش به تو می خوره..مایش میده که مطمئن شیمداره از...هست-  

؟خسته ات کرده بودم که منو فرستادی اینجا ؟نمیای اینجاپس چرا -  

 

 

:نگاهم می کردن گفتم بجکردم و اطرافیانم با تع در حالی که گریه می  

یه بار دیگه هم حرف از مردن بزنی نه ...میام....پول که به دستم برسه..داره می فروشهرو  خونه  نصور م-

....جبران کنی  کردموتو باید همه اینکارایی که برات ..من نه تو   

دیگه طاقت نیوردم و برای جلوگیری از هق و چشمام پر از اشک شده بودن که  مبا بغض گریه می کرد

ع کردم و از شیشه به بیرون با چشمایی پر از اشک خیره طتماس رو ق..هقی که هر لحظه اماده خروج بود

 شدم

 

اینکه بعدش چی میشه؟اینکه ...کارم درسته یا نه..اینکه تحلیل کنم...ردن نداشتمکتی برای فکر دیگه فرص

رو  و درد چرا که هیچی ارزش اینهمه عذاب..دیگه هیچی مهم نبود...  به زندگیم بزنم  کنه گندمم 

هنوز ته چشمام پر از اشک بودن  ..ده شدمکوارد محوطه دانش...نداشت  

و ناله   صدای گریه ها.. دور تا دورم خلوت بود که سر جام ایستادم و به در ساختمون دانشکده خیره شدم

...مرتضی داشت دیوونه ام می کرد ها ی   

 

 

با هر قدمی که به ساختمون و پله ها ..اهسته و ترسیده به راه افتادم...ت فکر کردن به خودم  نبودوق

  رو به یاد می آوردم روی همه چی می بستم و مرتضی به  چشمم رو..نزدیک می شدم 

 

*** 

 

ه جویا میشد  بازم ته چشمام قرمز بودن و هر کسی که علتش رو ...هیچ کسی رو نداشتم حس و حال 

خرسند و سرکله زدن با افکارهای دنباله دارم  بی خوابی ربطش می دادم  که بعد از کلی وقت تلف کردن 

نگاهم رو باال اوردم ..وارد شد  زنان لبخند   
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همونطور شاد وخندون  و اونم .الم می دادن سبهش خندون و پر انرژی .. بچه هایی که نزدیک بهش بودن

 جوابشون رو می داد

هدایت کرد  شمیز ای از  همه اشونو رو به گوشه...ش رفت و با دیدن برگه هایی که روش بود به سر میز

نگاه هر دومون بهم دیگه تالقی پیدا کرد  که لحظه ای و نگاهش رو دور تا دور سالن چرخوند   

اروم و مضطرب نفسم رو بیرون دادم  که نگاهش رو ازم گرفت و همراه یکی از بچه ..خیره تو چشماش...

...به سمت یونیت ته سالن رفت   ه مدام باهاش حرف می زدها ک  

 

 

 مراجعه کننده ای نداشتم 

داشتن به کاراشون می ..نشسته یا ایستاده اکثرا بچه ها  ...سعی کردم  چندتا نفس عمیق بکشم 

 رسیدن

ه سمتم راحله با برداشتن لیوان کاغذی رو میزش ب..در این هنگام که می خواستم دوباره بهش خیره بشم

:گذاشت و گفت اومد و دستشو روی شونه ام  

تو نمیای؟...مون کنم مه داغ  یلیوان چاخودمو به یه ..دارم می رممن -  

.:دادم و لبهامو بهم فشردم  سری تکون...از درون گر گرفته  

برو و منم االن  میام-  

راه افتاد  ایدر شیشه  و به سمت وارد کرد  ضربه نرمی به روی شونه ام .. اهسته دو سه بارخندون   

از روی و توان  حرکت دادم به پاهام ...عرق کرده از تصمیمی که گرفته بودم...نگاهم رو به سمتش گرفتم

....صندلیم بلند شدم  

 بعضی از بچه ها وسط جمع شده بودن  و می گفتن و می خندیدن

 

از ...و از درون گرمم می کرد ...در درونم شعله ور شده بود  با اتیشی که...ا نگاه کوتاهی بهشونب..

 کتارشون عبور کردم

 

رو گیره ...رحمانی باال سر بیمارش ...اشکارا شنیده می شد...صدای تپیدن قلبم که به  تندی زده میشد

کرد  دندون امادهترمیم امالگام رو برای تو دستش جا به جا کرد و ماده   
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 جهت دیدم رو ازش گرفتم تا پاهام سست نشه

شدن ه هام تا اخرین حد ممکن سنگین س می کردم شونحاال احسا  

...نفسم رو بیرون دادم یبار دیگه ا...حس می کردم  تک تک اعضای بدنم روی روحرکت دونه های عرق   

دست ...تراش  دندون بیمارش بود..مشغول ..با ماسکی که  زده بود...نزدیک به پنجره باال سر بیمارش 

 چپمو رو توی جیب روپوش  فرو بردم

..بیرون اورد و فایلی برداشتمته رو   

بار دیگه دست به ...با دقت روی دندون بیمار ....روی پیشونیش ریخته بودن...دسته ای از موهای جلوش 

 مته برد

 

سعیده ای که قرار بود به ....فرار منصور ...پیش روم بود ...دی صورتش رز..و ناله هاش نگاهای مرتضی 

 جونم بیفته 

یماریش چیزی گفت و در به ب...چیزی نمونده بود که بهش برسم.....م چفت کردملبهای لرزونم رو محکم به

یکی از بچه ها به سمتش رفت و حرفی زد ظه اون لح  

: سری براش تکون داد و گفت  

باشه-  

ه کندی از حرکت باز دستاش ب...یه قدمیش بودم که سرشو بلند کرد و متوجه حضورم شد در فاصله

بیرون کشیدم مشده امو از تو جیب شتدست م.ونده بودنگ به روم نمر...ایستادن  

شده بودن که بالخره این مسافت طوالنی به پایان رسید  و مقابلش  کف هر دو دستم سرد و لرزون 

 ایستادم

مرتضی نباید توی ...اگر هر کس دیگه ای جای من بود همین کارو می کرد  حتما....نگاهشو بهم داده بود 

می رفت و میمرد  این سن ناکام از دنیا  

 

 

اونقدر به ذهن و اعصابم فشار اورده بودم که دیگه نمی خواستم به ..اونقدر با خودم کلنجار رفته بودم 

 هیچ راه حل دیگه ای فکر کنم 
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و بر باز  شده امو با نگاهی به دور مشت دست ...ستحاال وقت اون بود که کاری کنم که اون می خوا

گذاشتم شروی میز رو توی دستم کردم و گل سر   

پایین  ی توی دستش رو اهسته مته  خیره تو چشمام...نگرفتم شاز م رو اما نگاه ..گ باختمنبیشتر ر

..اورد  

کم توان ی خیل سرم رو ...خشک و نگاهی ترسیده  ییبا لبهااز هم دیگه جدا نمیشد که   نگاه هر دومون 

رو در پیش گرفت  از کلینیک  راه خروج ازش با نگاه گرفتن باال و پایین کردم و و سخت   

سرد و بی روح به ....در اومدمکه از کلینیک ...حاال نوبت اون بود..من جوابم رو داده بودم..کار تموم بود 

 سمت راحله که دوتا لیوان چایی تو دستش گرفته بود رفتم

...گرفت مبه طرف ولیوان... عذاب می کشم دارم چقدر ...و تنها خدا می دونست .....لبخندی به روم پاشید  

:دست بلند کردم و گفتم  

...بر می گردم ..من می رم بیرون -  

خیره شدن برگشتن و به من متعجب در کنار مهری  

 

 

به سمت محوطه راه افتادم و نا معلوم  بی هدف..چون جسمی متحرک  

رو نوشیدم  و قلپی از چایی داغ لیوان رو به لبهام نزدیک کردم ی لبه  

و اشک تو چشمام حلقه زد ن به سوزش افتادی چای از شدت داغزبونم  لبهاو    

از گوشه ی ..قطره اشک درشتی ...با سوزش بعدی ..به خودم رحم نکرد و سریع یه قلپ دیگه نوشیدم 

...چشمم به پایین افتاد   

دلخراش زنگ صدای که همین طور ...از پله ها پایین رفتم...به رو به روم بود   نگاهم....گوشیم زنگ خورد 

ختا رفتم و مرتب قلپ قلب از چای درون محوطه رو گذروندم و به سمت باغچه و در...عذابم می دادگوشی 

خوردم و لیوان ر  

 

از چای درون نیمی ..اسمون می رفت  ایستادمبه  بلندیش تارو به درختی که ...وقتی به باغچه رسیدم 

مونده بود هنوز  لیوان  

سعیده بود ...وپوشم بردم و درش اوردمدست تو جیب ر...خسته از صدای اعصاب خورد کن گوشی  
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باقی مونده ... رد تماس زدم  و یک نفسانگشت شستم رو  حرکتی دادم  و ..لحظه ای خیره به گوشی 

سر کشیدم...رو  با چشمانی بسته که اشک ازشون جاری شده بوددرون لیوان  چای  

بی ...ذاشتم خودم باقی ن از چای درون لیوان رو خوردم و دیگه چیزی برای عذاب دادنوقتی تا اخرین قطره 

 حال دستمو به همراه لیوان پایین اوردم

...ندونهام گرفتم و دستی به زیر چشمام کشیدمبه خاطر داغی چایی می سوخت بین دزبونم رو که   

خواستم می مردم و این  دلم می ..برای مرتضی می سوخت..وخت دلم برای خودم وبی کسیم می س

شدن از چشمام سرازیر  ی چونه ام لرزید و اشکا یکی پس از دیگر..نمی کردم روزهای پر از درد رو تجربه 

صدای مرادی از باالی پله ها به گوشم رسید که  ...و خیس کردنر و گونه هام  

:سرمو برگردوندم   

  تونه خیلی وقته منتظر...تون اومده بیمار...خانم دکتر -

کون دادم که یعنی االن میامدستی به زیر بینیم کشیدم و براش سری ت...خیره به مرادی   

 

 

و برای لحظاتی   رهاش کردم توی سطل زباله  .....لیوان توی دستم رو فشردم  ..با نگاه گرفتن از مرادی 

...بهش چشم دوختم  

:مدام حرف خرسند تو گوشم می پیچید   

داشته باشمش ...خوشحال میشم-  

باید بر می ..اما زود پاکشون کردم   گرفت   گریه ام شدت...هش داده بودمگل سری که ب...با یاد اوری 

..گشتم  

به زودی از درد خالص ..جور میشه  اش  دی پول کلیهخوشحال میشد اگر می فهمید به زو حتما مرتضی

...می فهمی هیچ وقت  بهش دروغ نمی گم ...من هیچ وقت تنهاش نمی ذارم..می فهمه و..میشه  

چقدر پیر و افسرده شدم...از درد و عذابش ..الهای عمرش به اندازه تمام س.که  دهیچ وقت نمی فهمیو   

 

بودنرفته  سر یونیت های خودشون  ابچه ها کمی منظم تر شده بودن و اکثر..با ورود به کلینیک   

...امضا می زدرو  برگه های یکی از بچه ها...یزش خرسند کارش تموم شده بود و داشت پشت م  

...ننگاهی به من انداخت مهری راحله و   
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:ست عکس گرافیشو به دستم داد ندشو که بب شیپ.....رادی داشت آماده می کرد بیمارم رو م  

....بفرمایید خانم دکتر -  

..نگاهش به من افتاد..به سمت یونیتم رفتم که خرسند با زدن اخرین امضا  

...دم ازش متنفرم و احساس می کر اعصابم به شدت تحریک شده بود...قادر به نگاه کردن بهش نبودم  

 

میشد  ی نداخت برام غیر قابل تحمل تر بهم م   نگاهیهم اینطور که گاه و بی گاه   

...صندلیم رو از اون طرف یونیت به این سمت کشیدم...خم شدم و در یک عمل نادر  با نگاهی به بیمارم   

انداختن  نگاهی بهم ...بچه های دو رو بر   

م و از روی تبرگش...غم درونم رو نمی تونستم از بین ببرم..تخلیه کنم  م رو هیچ طوری نمی تونستمحرص

دستم  ..کنماحساس می تونستم ونو شو با دستایی که خودم لرزش...دستش برداشتم تمیز یه جف

مون و ترسیده و حرصی روی صندلیم نشستلرز...دونستم چه چیزی در انتظارمهنمی ....شون کردم  

 

 

 

بعد از چند ثانیه خیره شدن ...م به عکس نبود حواس... شنور گرفتمعکسو از تو پاکت در اوردم و به سمت 

باید کدوم دندون رو درست کنم ...دست اخرم نفهمیدم کجای کار می لنگه .. به گرافی   

عکسو گرفت ...باالتر از دستمرد شد  و  دستی از باالی سرم که در میون این درگیری های ذهنی   

چشمامو با گر گرفتگی بستم  و ..ی تونستم گرمای بدنش رو حس کنم و مخیلی نزدیک بهم ایستاده بود 

:م پرسیدزاوردم که اروم ا شدستمو از عکس جدا کردم و پایین..بدنم منقبض شد آگاهناخود  

 

مطمئنی که  می خوای چیکار کنی ؟-  

دیگه راهی نداشتم..اما  بخاطر مرتضی مجبور بودم..مطمئنم هم که  نبودم   

بی فکر و ناراحت سرمو باال و پایین ....گذاشته بودمروی سینه اش ..بیمارم که روی هم  خیره به دستای

...کردم  

 عکسو پایین اورد و به طرفم گرفت
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خیلی .. مبیمار صورت ره به یسرشو خ و شد متمایل  سمتمبه  عکسو ازش گرفتم که  شبدون نگاه کردن

:آهسته گفتبهم نزدیک کرد و   

شو و صندلیتو بلند ...  متهم شم ..قرار نیست دوباره به سو استفاده کردنپس اگر خیلی مطمئنی و -

ش  و درست رو به روی من بشین اول یبرگردوند سرجا  

 رنگ باخته نگاهمو هراسون بهش دادم

قرار به ...نمیشد رو حرفش حرفی زد ...زبونم بند اومده بود... بهم چشم دوخته بود  مصمم و جدی 

اما اون با نگاهش می خواست همین االن ..ا هم  االن نمی تونستم تحملش کنم اما واقع..لجبازی نبود

 این کارو کنم 

 

خیال اهسته از روی صندلی بلند شدم که با دم و بازدمی در سکوت ...لبهای خشکم رو از هم باز کردم.

به سمت عادله که صدای بیمارش در اومده بو د رفت جمع از کاری که می خواستم بکنم   

خم شدم و صندلی رو به جای قبلش برگردوندم...کرده  بغض  

 

:راحله ابرویی باال داد و گفت  

؟..خوبی تو ؟نکنه بازت گرفته-  

:اگر به چشماش نگاه می کردم اشکم در می اومد  

ولی اشتباه می کردم..فکر کردم اون طرف راحت ترم-  

دهنشو بشوره...تبه بیمارش گفبه باال  کرد و با دادن شونه هاش لبهاشو جمع   

 

خرسند باال سر رحمانی رفته بود و چیز بهش گفت که اونم متعجب نگاهش ...روی صندلی که نشستم

...رسند بهش اهمیت نداد و به سمت میزش رفتخاما ..کرد   

پیش رفت و لیستی رو مقابلش روی میز گذاشت..مرادی   
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بهش گفت که اونم متعجب نگاهش  یخرسند باال سر رحمانی رفته بود و چیز...روی صندلی که نشستم

...بهش اهمیت نداد و به سمت میزش برگشتاما خرسند ..کرد   

روی میز گذاشت ...پیش رفت و لیستی رو مقابلش..مرادی   

 

اتفاقا خیلی هم  خسته به نظر می رسید ..حواسش اصال به من نبود  

پس گرفتنی هم در کار ...واقعیت این بود که دیگه نمی تونستم حرفمو پس بگیرم ..و ازش گرفتمرنگاهم 

 نبود 

تنها به من روی اورده بود و امیدش ...همه جا مرتضی دل بریده از ..تم هی در بساط نداشچون  که دیگه آ

 شده بودم

به جون کندن و نرسیدن ..از صبح تا شب ..این وضعیت اسفناک رو نداشتم   وانخودمم دیگه  تاب و ت

.خسته ام کرده بود .. نمی دونستم قراره به کجا ختم بشه  واقعا  جایی که  

کرده  ی های مدوامم هم که ضعیف و کم تحملمبی خواب...نه خورد و خوراکم  ...نه کارم مشخص بود.

...بود  

  یای تندهشواکن و بد حال شده بودم که نسبت به هر مسئله جزعی هم از خودم  درموندهاونقدر حتی 

هم  بر انگیخته بود و تعجب همکارانم رو که از من بعید بود واکنشهایی ...نشون می دادم  

هزینه ها یه تنه بر از پس  ...از دستم در رفته بودن  و نبهم ریخته بود ی مالیم هم حسابی حساب کتابا

 نمی اومدم 

و  ارامشاندازه می تونست مایه واده تا چه حاال به خوبی درک می کرد حضور یک مرد توی یک خان 

باشه  خانوادهدلگرمی اعضای اون   

دیگه ..دوش بکشم  هبرو دیگه نمی خوام مسئولیت کسی ...دلم می خواست به یکی بگم..بریده بودم

 نمی خوام مسئولیت پذیر باشم

به اونجاهایی که آرزوم بود ..می خوام به رویاهام برسم ..می خوام برای خودم زندگی کنم .  

هجوم این همه   خیلی وقت بود که خودم رو در .....اش منم  یه دختر بودم با  ظرافتهای دخترانه 

به کل فراموش کرده بودم و مصیبت  مشکالت  

همه چی رو از ..منم حق خندیدن و شاد بودن دارم ...فراموش کرده بودم که منم باید به خودم برسم

و شده بودم کوه درد خودم به یکباره سلب کرده بودم   
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...کنم دستم می گرفتم  و به دنبال راه نجات می دویدم  تا کی باید کاسه چه کنم چه  

اینا حرفهایی بود که مدام ذهنم در حال حالجی کردنشون بود  تا خودم رو به نوعی برای تصمیمی که 

 گرفته بودم قانع کنم 

که در مسیر بن بستی می دیدم چرا که خودم را ..بهترین راه ممکنه ..قانع کنم که این انتخاب و تصمیم 

 راه برگشتی نداشت

 

که دیگه نمی تونستم بود  یمشکالت خیلی ازخالص کننده من از به ظاهر اما ...شتباهانتخابم هر چند ا

داشته باشم کنترل روشون   

نکنترل همه اشون از دستم خارج شده بود..بی پولی ..سعیده افسار گسیخته..فرار منصور ..مرتضی   

چطوری باید باهاشون اصال ...چیکار کنم  و چه برخوردی داشته باشماصال نمی دونستم باید باهاشون 

 مواجه شم 

 

 

به خرسند گاهی زیر چشمی ...دستی به روی پیشونیم کشیدم که نگاهم به نگاه متعجب رحمانی افتاد 

می رفت  فکر فرو ی و تونگاه می کرد   

وردم هام راپیش روم آوزنزولی آر با دیدنش سیر  

جز ناچاری و بدبختی..آروزهایی که آرزو نبودن  جز  اجبار و زور ..هایی داشتم و حاال چه آرزوه آرزوهایی چ  

ی خوشبختی  راه همه..انگار قرار بود با این انتخابم... نداشتم خوبی به هیچ چیز و هیچ کسی حس 

  تفاق بد بودای عالم  رو به روی خودم ببندم و این یه ها

کردم آویزون گوشه لب بیمارم  رو از یو ساکشن آبنگاهم رو از رحمانی گرفتم   

 

باید قوی می بودم تا که مرتضی احساس  تنهایی و بی پشت و ..پدرم که مرد  ...همیشه همین طور بود 

 پناهی نکنه  
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دل شکسته خودش رو غمگین و  ...کارش بی مادر که شدیم  پدرم رو به یاد می اوردم که در پستوی اتاق

اونجا هم باید نقش مادری رو باز می کردم که   ...تا که شاید اروم بگیره  گرم می کردسر شبا وسایل

..  بود  شده ش باعث عذاب همهنبود  

 

 

وظایفی که همه بی چون و چرا ازم .. نوظایف من نبود  وهمیشه تکمیل کننده نقشهایی بودم  که جز

 انتظار داشتن و به گردنم انداخته بودن

 

که اگر می ... مرتضی و سعیده  خبر نداشتن ... قوزه باال قوز شده بود که ش هم فراررفتن منصور  و 

باید به همه  از این به بعد  بی خونه شدنم رو هم..وضعیت من بدتر از اینی میشد که بود..فهمیدن

 مشکالتم اضافه می کردم 

 

که می تونستم  بود ییکارهارم جز راحت ترین ردن دندون بیماپر ک...روی صندلی  کمی جا به جا شدم 

اما تمایلی به زودتر تموم کردنش نداشتنم انجامش بدم   

در حال سرو کله زدن با بچه ها بود  مثل همیشه...انداختم  به خرسند دوباره نگاهی  

از نظر روحی اونقدر بهم ریخته و آشفته بودم که دیگه نمی تونستم به بعد از این ماجرا فکر ...خسته بودم 

 کنم

برسم دیگه رست و منطقی یه راه حل دبه ینکه شاید می تونستم ا...یا نه هبه این که ایا کارم درست بود

شاید عجله کرده بودم...  

 

....کم اوردم  فهمیدم ودرک می کردم که  اینو می...اما نه   

من دیگه نمی ...برسونیه نفرو ..یا خدا...وقتی که از درونت هم به خودت بگی ...کم اوردن خیلی دردناکه

...تونم  

م خودم رو سرگرم کاری کرده بودم که معلوم یانبغض همچنان گریبان گیرم بود و بی توجه به دور و اطراف

 نبود کی تموم میشه 
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از کار کشیدم و به دندون پر دست  بالخره  که چقدر طول کشید..نمی دونم ...دقیقه  01 ...قیقهد 01

چشم دوختم مراجعه کننده ام  شده   

کشیدم که  پساشو روی هم می ذاشت تا ببینه احساس راحتی می کنه یا نه دستامو الی که دندوندر ح

تمفبه خودم اومدم  و از درون گر گر  ی که باال سرم ایستاده بود شخص نگاهنی یبا احساس سنگ  

 

 

بعد به لحظه ای به فرار فکر می کرد و لحظه ای ...و لحظه ای ازاد میشد می کرد  ذهنم لحظه ای قفل 

شرایطی که انتخاب خودم بود  تحمل   

 

:گفت مبا نگاهی به چهره پریشون و حواس پرت  چهره در هم کشیده  ...بیمار  

یه جوریه..ونامو که روی هم می ذارم اذیتم می کنه ندد-  

 

:که گفت و با خودم گفتم که داره زیادی بزرگش می کنه  فرو رفته در فکر  خیره شدم ..به بیمارم  

لطفا دهنتون رو باز کنید -  

:بررسی سریع و اجمالی رو بهم گفت یه با ..دهنشو باز کرد  بیمار به دستور خرسند  

هنوز جای کار داره-  

یت نزدیک کردم حضورش  برام راحت نبود با این وجود خودمو با صندلی به یون  

بچه ها   دور و اطراف و سر  نگاهی به شدست به سینه شد و با چرخ..د ایستاده باالی سرمنخرس

 انداخت

:گفت  به بی توجهی کامال مشهودم ..دست پیش بردم که با نگاه گرفتن از بچه ها با تذکر و اخم  

ماسکتو بزن-  

 

ال دادم و ماسکو بادستی به روی لبهام کشیدم   ...با پشت دست  

با همون چهره اخمالود رفت تا سری به بچه ها بزنه و زیاد جلب ..همین که دید دوباره دست به کار شدم 

 توجه نکنه 
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خیلی ار بچه ها در حال رفتن بودن که قبل از تموم کردن کارم  دوباره ..عصبی کارو تا به انتها انجام دادم 

:رد شدن از کنارم گفت  قبل از جدی و دستوری  به باال سرم اومد و  

کارت که تموم شد بمون-  

خندی ببا ل که داخل کلینیک شده بود  به محض  دیدن دکتر صدیقی حتی یه لحظه هم باال سرم نایستاد و

 به سمتش  رفت 

 

 

رفت زیاد طول نکشید و  پشت میزش  دکتر صدیقیصحبتش با ..صندلیمو عقب کشیدم   

ه و سر صبر در اوردم تا کلینیک خلوت تر بشهننیشامو با طمادستک... لی بلند شدم از روی صند   

 

نفسمو ..کشیدم  و موهای بیرون زده از زیرش مقنعه  رویدستی به  ...با انداختن دستشکا توی سطل

...و اهسته به سمتش قدم برداشتم  چرخیدم بیرون دادم و و گرفته سرو صدا  بی  

لیستهای زیر دستش بود  اسامی  در حال پر کردن  

ک  باقی ینیکل توکس دیگه ای  ...که اونام در فاصله دورتری از ما قرار داشتن  از بچه ها جز دو سه نفر...

 نمونده بود

ایست دادم فرمان  به پاهامدو سه قدمی میزش  تو  

به در شیشه  یتاهکو با نگاه ...بود  شدهای که از روی صندلیم بلند شده بودم متوجه ام از همون لحظه 

حین  سری تکون داد و  ای  و دو سه نفر از بچه هایی که در حال جمع و جور کردن وسایل  و رفتن بودن

:نوشتن و خیره شدن به برگه های زیر دستش گفت  

چیزی رو به زبون بیاره که تو  و دست اخرم... جور فکر و خیال کنههزار با خودش ادم تو  طول روز ممکنه -

... بهش مطمئن نبوده... ها اون لحظه  

:عنوان کردو  به نوشته هاش اضافه کرد مطلب دیگه ای  ... ها با لبهایی فشرده خیره به برگه  

خسته از ..مشایدیا ...یه حالت عصبی ..یه حس..ممکنه اون لحظه  واقعا چنین چیزی رو نخواسته باشی-

شده باشه که بخوای این  تصمیم رو بگیری باعث  ...پر فشار یه روزی کاری   

 االنم اگر  که .برای همین می گم ..بگیره  خردههم  نیست و کسی نمی تونه بهت  عادی که غیر  

..تدیر نیس..بخوای حرفتو پس بگیری  
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ی و بگی دو سه روزه تموم که بخوای ازش سر سری بگذر...چون اینم یه تصمیم ساده نیست 

واقعا ..ار تمومهک...دو ماه دیگه یا اینکه بگم یه ماه ..نمی تونم بهت  قول یه  زمان مشخص رو بدم...میشه

..نمی دونم  

  مبلغی که باید بهت بدم  همون ... مطمئنمازش  همه چی بسته به شرایط داره و تنها چیزی که.

 

..یاد اولین دیدارمون توی کلینیک افتادم...میزش ختم شده بود به گوشه  از همون ابتدا   نگاهم  

 روزی که فکر می کردم یکی از بیماراست 

روزی که منو به خاطر ظرافتم در کار به سخره گرفته بود    

محکم م رو دیگه ا مچ  دست ....سر  دست چپم رو به عقب روندم و از پشت لبهامو روی هم گذاشتم و 

گرفتمتو دست   

 

همونی که گاهی می خندید و گاهی اخم می کرد..این همون مرد بود   

..گاهی جدی میشد و گاهی شیطون  

 با چشمک زدنهایی که گاها برای مچ گیری ازشون استفاده می کرد

 همونی که چندین بار با وجود خطاهای بسیار بهم فرصت..  ه بودهمونی که تو حراست ازم دفاع کرد

داده بود  دوباره   

 

 همونی که هنوز نمی دونستیم کیه 

و به  ...رو به روی این مرد می ایستادم اینجا االن من  نباید حتما تصمیمم یه تصمیم  احساسی بود وگرنه 

:به سختی گفتم  و  باال و پایین کردن سرمو ...پیشنهادش جواب مثبت می دادم   

مطمئنم ...احساسی تصمیم نگرفتم  -  

 

:برگه های زیر دستش رو جا به جا کرد...ال با دادن ابروهاش به با  

اگر به این نتیجه رسیدی که نباید این کارو می کردی ؟اگه وسط راه پشیمون شدی ؟-  

:بغض الود لب زدم  خیلی ..اندوهگین و بی رمق  

نمیشم-  
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در مورد مسائل کلینیک و  داریم به هم دیگه نگاه نمی کردم و از دور به نظر می رسید ...نه من نه خرسند

..حرف می زنیم  کاری   

 

 

با صدایی که به سختی  نیک داشتیج از کلبا دیدن  اخرین فرد ی که قصد خرو اصال نگاهم نمی کرد که 

:گفت  می تونستم به خاطر حواس پرتیم بشنوم   

اینجا نمیشه زیاد در مورد این مسائل حرف زد ..خیلی بشه یه هفته..کارا زیاد طول نمی کشه-  

:رفت  نواکنشی از خودم نشون ندادم که بالخره دکتر فتاح هم  بیرو شسکوت کرده خیره به گوشه میز  

کیه؟با ت و میقیم-  

: شتر  فشردمیرو ب و مچ دستم چشمام تنگ شدن   

پدر بزرگم-  

 

:فهمیدم منظورش از این طرز نگاه چیهمی ..بالخره نگاهش رو باال اورد و بهم زل زد   

تو بابل زندگی می کنه-  

 

چون حضورش تو محضر الزامیه.؟.ممکنه موافقت نکنه-  

:لب پایینم رو به دندون گرفتم و با تامل  زیر نگاه های خیره اش گفتم  

فقط باید برم و باهاش حرف بزنم ...نه-  

 

:دمو بهش دا دفعه نگاهم رو از گوشه میز  کندم که یه   

چند سالی میشه که ..که تو دود و دم باشهدکتر قدغن کرده ...براش خوب نیستاب و هوای تهران البته -

سرش تو کار ... تنها زندگی می کنه..تهران بیاده نونمی ت برای همین.....اونجا داره زندگی می کنه 

..خودشه  

:ازم پرسید هر دو لحظه ای خیره بهم در سکوت فر و رفتیم که   

چی ؟..اونجا بتونم همه چی رو جفت و جور کنم -  
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:نگاهش عاری از هر حسی بود  

...ی نیست لاونوقت دیگه مشک-  

 

رو  شچاره ای جز  پذیرشهیچ ی که چون کوه یخی بر سر معامله ا..سرشو مطمئن باال و پایین کرد 

:ظر بقیه حرفاش شدمتنداشتم من  

چون من وقت زیادی ...بابل؟  تو کی می ری..باهات هماهنگ می کنم و  ممی گیر ورکارا هپس من  دنبال-

 ندارم

 

:دستم  رو رها کردم و با صورتی گر گرفته مجددا دستی به لبه ی مقنعه ام  کشیدم مچ   

اون نباید چیزی ..مخصوصا برادر کوچیکترم.. انواده ام از این  موضوع مطلع شهمن نمی خوام کسی از خ-

 بفهمه

: شدخیره چشمام  تو دست از نوشتن کشید  و با دقت   

اون چی ؟...مادرت ...گت که می فهمهپدر بزر-  

 

:روی پیشونیم کشیدم شده  دستی به عرق نشسته  

فقط یه قیم می مونه برای اجازه .....تمام هزینه های زندگی با منه ..نیست  یبا هیچ کس حضانت من  -

یعنی ...نمی گه چیزی به کسی  اگر ازش بخوام ...گم صحبت می کنمربا پدر بز...م گفتم اونازدواج که  

... 

پدر بزرگم مرد منطقی و مهربونی بود اما همین طوریم نمیشد ...لحظه ای موندم که چی باید بهش بگم

:تر کرد  و گفتم ....لبهامو مستاصل..برم و بهش بگم که دارم ازدواج می کنم   

بقیشه اشو میشه درست کرد ..برای من فقط مهمه که برادرم نفهمه-  

 

:خیره به نگاه پر از استرسم گفتلحظه ای   

ه من چنین انتظاری رو نداشته باشاما از طرف خانواد..کسی نمی فهمه-  
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خیلی از مسائل  قابل پیش ...اما ...قرار نیست با کسی برخورد داشته باشی...دیر یا زود اونا می فهمن..

می فهمی که ؟..نه کهخواه ناخواه ممک...به هر حال اسمت میاد توی شناسنامه من.بینی نیستن   

 

فکر نمی کردم منظورش از ..فکر نمی کردم پول رو می خواستم و دیگه به هیچ چیز دیگه ای  من فقط اون

که بی تفاوت به ..به خودم فکر می کردم خانواده اشو در نظر نمی گرفتم و فقط این حرفا چیه؟اصال 

:حرفاش ازش پرسیدم  

؟درسته...یگه فقط یه اسم بره تو شناسنامه کافیه د-  

 

:ازم نگاه نمی گرفتلحظه ای  و از این رو ترسو تو چشمام می خوند  

که .البته شاید یه مالقات کوتاه با یه نفر داشته باشی ...کار دیگه ای انجام بدی  قرار نیست که ...اره-

به انتخابت ..نگیری موقعیت غیر منتظره  قرار یه دارم می گم که بدونی که یهو توی ... کنممی اونم فکر ن

تو شناسنامه ام بدم که با رفتن اسمت بهت  م این قول روچون نمی تون...خوب فکر کن   

ممکنه خیلی از گزینه های ... رسی می ..برسی  قراره بهشی که فکر می کنی یه روز فردی هر به 

یه پزشک ...شکی به هر حال تو یه پز...از دست بدی  رو  خوبی که می تونن سر مسیرت قرار بگیرن 

موقعیت اجتماعی خوبی داره  و همین می تونه ...موفق   

 

صداش برخالف همه روزهایی که مایه ارامش و دلگرمی .. م نمی خواست باهاش حرف بزنمدیگه دل

و  سرمو باال گرفتم. دردناک که برای خالصی از این وضعیت عذابم می داد امروز داشت به شدت ...میشد 

:فتمخیره تو چشماش گ  

من دیگه  می تونم برم؟-  

 دیگه به هیچی فکر نمی کردم جز پولی که قرار بود بهم بده

بود    شده  کلینیک داخل یه دفعه  با نگاهی به مرادی که  که یهو با مکث کوتاهی لب به دندون گرفت 

:گفت با گرفتن نگاهش ازم سرشو تکون داد و  

...خسته نباشید....بله-  

برای خروج از کلینیک به  و با گذشتن از کنار مرادی  بدون مکث بهش پشت کردم رنگ پریده و بهم ریخته 

دادم  بیشتری  شتاب  پاهام  
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و در این ر با این که تحمل دیدنش...چشم دوخته بود به نگاه سردرگمم..اما خوشحال از دیدنم..پریده رنگ

:گفتم شانتهای تخت کیفم در با لبخندی حین گذاشتن ..اما  نداشتم وضعیت   

؟نگفتم همه چی داره درست میشه-  

:پرسیدو  کش اورد   لبش رو  یبخند جا خوش کرده گوشه امیدوار لخیلی   

کی ؟-  

:برداشتمقدمی به سمتش   

کمتر از یه ماه دیگه ...بفروشه خونه رو رد کنه ومنصورم که ..االن که تو مرحله ازمایش و این حرفاست-

همه چی تمومه...  

و لبخند شروع به درخشیدن کرد برق امید تو چشماش خیلی ضعیف و ناتوان شده بود اما باشنیدن حرفام 

:خیره تو نگاه هراسونم گفت...زنان   

..تحملشو ندارم  دیگه که ؟باور کن ...گیسو که همین طوری یه چیزی نمی گی...برای دلخوشیم  -  

تو رو به روح ....دروغ بوده چی همه که ببینم  مو آخرشد به خودم وعده خوب شدن بدم کلی امیبا  که این

؟راست می گی  ..بابا  

:گفتمو  رو  باز و بسته کردم  چند بار چشمام پریده  رنگ  

!!مرتضی بهت دروغ بگماینجا که  بیام  پا نشدماین همه راه  -  

کرده بود بی روح  و   چهره اشو تکیدهبشدت  بیماری   

بهم  وهایدستی به روی م آه کشان  باال سرش ایستادم و اوری خرسند و تصمیمی که گرفته بودم با یاد 

:که ازم پرسید کشیدم  ریخته اش   

تو چرا اینطوری شدی ؟-  

:و نگاهش کردم  ندستام از حرکت باز ایستاد  

طرفم که همه دنبال همه اش این چند وقته ام ..کمتر وقت می کنم به خودم برسم...کارم زیاده -

باید یه نفر دنبال این کارا باشه دیگه ..که مشکلی پیش نیاد...ازمایشاشو انجام بده  

؟منصور واقعا داره خونه رو می فروشه-  
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:مردد  به چشماش زل زدم  

یعنی اصال حالش چطوره؟کجاست ؟ هیه بارم ازت نپرسید این پسر....اصال جواب تماسامو نمی ده-

یه  ثانیه هم ولم نمی کرد ..تا دیروز که می خواست سهممو بهش بدمم نیست ؟سالمتی من براش مه

ت گوش ندم  اکه به حرفمی خوند ویه ریز دم گوشم   

 

:بیرون کشیدم گرفته  با حالتی .. انگشتام رو از بین موهاشغمگین و دل سرد   

ی از خونه برات چیزی نمی خواتو ....ببینم چی میگه..یه سر باید برم پیشش...پیش دکترت نرفتم هنوز -

 بیارم؟

:سری تکون داد   

؟اینجا می مونی تا کی -  

:نفس پر حرارت و داغم رو بیرون دادم ..کار خرسند تا اخر هفته تموم بود   

یام ب می کنم زود سعی دوباره  اما..گردمباید بر و  بعدشم که مرخصیم تمومه..یه دو سه روزی هستم-

یه یه ماهی رو دیگه باید تحمل کنی ...  

مونم؟من باید تا کی اینجا ب-  

اینطوری خیال منم تازه ... خوب بهت می رسن ...اینجا که برات بهتره...گفتم که باید با دکترت حرف بزنم-

کمکت اقاجون نتونه  اگر بالیی سرت بیاد کرده ا همه اشم این استرس رو ندارم که خدایی ن..راحت تره

ه کن  

:پوزخند زد  

بفهمی چی دارم جای من نیستی که بخدا ....کجاش خوبه گیسو ؟...تو به این وضعیت می گی خوب ؟-

....می گم  

.نیستی که بفهی ...می افتن  به جونمهر روز با یه دارو و سرنگ    

نکنهچقدر می تونم فریاد بزنم و درد بکشم و  کسی بهم توجه درد  شدت  روزا از  بعضیبفهمی که   

نمی فهمی چی میگم .. یکن شحملباید تطبیعیه و  بگنبهم بی تفاوت   توجه نکنه و تازه خیلی 

واقعا نمی فهمی ..گیسو  
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 خیره بهم  که ازش فاصله گرفتم سر برگردوندم و ..انتهای تخت دادم و به کیف ر اهمگنو دلخور  ناراحت 

:گفت  

انجام ت هست داری برای من نهر کاری که در توا امتومی دونم ..کنم  تنمی خواستم ناراحت..ببخش-

مرتب این خیال تو ذهنم ..یه ریز درد دارم...سخت شدهخیلی اما تحمل این شرایطم برای من ..می دی 

 نقش می بنده که امروز آخرین روز زندگیمه و دیگه نمی تونم صبح روز  فردا رو ببینم 

:تند گفتمک چشماشو فرا گرفته بود که هاله ای از اش..برگشتم و نگاهی بهش انداختم  

کاری نداری ؟...فردام میام..من برم با دکترت حرف بزنم-  

 

:گفت خیره به نگاه رنجورم  

تحمل   با وجود ناراحتی های خودت ....ا و بچگیاموی لیدممنون که گاهی دق  و..برای همه چی ممنون-

رفتارت سو استفاده می کنم که شاید بتونم شرمنده که گاهی از این ...می کنی و هیچی بهم نمی گی 

...ببخش که فقط زورم به تو می رسه و ...اروم کنم یکم   خودمو  

لبهاشو روی هم گذاشت و سکوت کرد  ناگهان ..مخیره تو نگاه  

 

یکراست به محض رسیدن به بابل اومده بودم بیمارستان و هنوز فرصت نکرده بودم خونه برم و با پدر بزرگم 

 حرف بزنم 

بزنم که کمی از اندوه کاری که می ناچیز لبخند  یه  الاقلاینکه بغض کرده سعی کردم بهش بخندم و یا 

ست به چنین کاری نزدمدکاسته بشه و راضی باشم که برا هیچ و پوچ انجام بدم خواستم   

می و نابودی احساس تباهی ..می کردم نبود  شو که فکر ییها راحتی همین تحملش به ..اما نمیشد

.. کردم   

رو و اخم ..کیفم رو روی دوشم انداخت با محو شدن لبخند از روی لبهام از تو اتاقش در اومدم و بند 

کردمخندونم  جایگزین چهره به ظاهر   

..فرصتی برای  مقدمه چینی و وقت گذروندن نداشتم.. متموم می کرد امشب باید کارو  

 

 

*** 
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شد که لحظه ای از  پدر بزرگم مرد کم حرف و البته مهربونی بود که با دیدنم اونقدر از ته دل خوشحال

غم عالم تو دلم .. خوشایند نیستن  اصال براش مطمئن بودم  بزنم که  بهش  رفاییحمی خواستم اینکه 

 سرا زیر شد 

و  کنه شقبولبی چون و چرا که بزنم بهش این موضوع رو پیش بکشم و حرفمو نمی دونستم چطور باید 

.نه نیاره  

 

و  با ر خودم... شفته امپریشون و آ از این رو برای تمرکز و اماده کردن ذهنو کار دشواری پیش روم بود 

خرم  و در تا کمی برای خودم زمان بم ه بودسرگرم کردداخلش  وسایل بهسامون دادن و سر و   اشپزخونه 

مو بهش بزنم احرفبتونم  تری  شرایط مناسب  

هنوز سال پدرمم نشده بود و می دونستم مطرح کردن این موضوع اونم انقدر بی مشکل اینجا بود که 

..مقدمه تا چه اندازه می  تونه ناراحتش کنه   

بهش می گفتم خواستگار دارم و می خوام یه دفعه ای می اومدم و اینکه ...عالوه بر این اون بزرگترم بود

این قضیه  هواکنش  نسبتا خوبی بن موضوع کلی بهش بر بخوره و ایباعث میشد که ...سریع عقد کنم

 نداشته باشه

نهایت روی این مسائل حساس رو نداشت چه برسه به پدربزرگم که بی  هیچ مردی تحمل این شرایط...

تحمل کنه  بود و نمی تونست  

رو یک به  شونروی میز چیده بودم تمیز کردن  کالفه در کابینت باالیی رو باز کردم  و قوطی هایی که برای

 که در استانه در اشپزخونه ظاهر شد و با لبخند نیمه جونی خیره به تمیزکاریدادم داخل کابیت جای  یک 

:م گفتها  

کنی؟ببابا جون این همه راه کوبیدی اومدی  اینجا که اینکارارو  -  

پرهیز می از یکراست خیره شدن توی چشماش ..برداشتم لبخندی زدم و بقیه بطری و قوطی ها رو 

  ...کردم

حین  بیرون کشید وهارو صندلی یکی از دستی کشید و   رنجور و خسته اش به صورتداخل شد و 

:گفتپشت میز  نشستن   

چرا انقدر الغر شدی تو بابا؟...چیکارا کردی ..ببینم کجاها  بودی ... م حرف بزنیم باهبیا یکم بشین  -  

:مخودمو قدمی به عقب کشوند درشو بستم وفرو خورده ای  با آه بینتخیره به کا  

میام ..رو مرتب کنم ها یکم اینجا...میام اقا جون-  

 ی نمونده بود که  از سنگینی نگاهنان رمقی براش باقبعد از فوت پدرم شکسته تر شده بود و انچ

 دلسوزانه اش دست از کار کشیدم و به سمتش چرخیدم 
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ام ته دلشو چقدر حیف که قرار بود با حرفو از اومدنم خیلی خوشحال بود و  دلش هم صحبت می خواست

راه بندازم به براش  یه دل اشوب دیگهی که بود بشکنم و از این خالی کنم و دلشو بیش  

 

ارو در رم بودم و خوب متوجه این موضوع شده بود که می خواست به پر و پام بپیچه و ته توی ماجگسردر

..بیاره  

ش فرار کرد انه اپرسشگر از زیر نگاه های بازنشسته حواس جمع که نمیشد به همین راحتی ها یه معلم

سست و بی معنا بود و اساس  هاز پاینمیشد دورش زد و دروغی  بهش گفت که ..و حرفی نزد   

بود برای خودش و چایش به راه و  از سماوری  که همیشه  مبرداشت رو  های  کمر باریک یکی از استکان

ریختم  یچای مخود  

 

...توی فکر فرو رفتم که صدام زد لحظه ای خیره به چای درون استکان..و فرصتی نداشتم بود وقت تنگ   

سر برگردوندم یده به سمتش رنگ پر  

 روی صندلی  ننشست با  نگاه ازش گرفتم  و..خجالت زده ...چشم دوخته بود با لبخند پر مهری بهم 

قرار  دادمروی میز    شرو مقابل چای  استکان..  

 

 

و ارومی  شمرده ش به سمت خودش کشید و با لحن شمرده لبکیعاسانه استکان رو به همراه نقدر شن

:گفت  

؟؟!!می گه همه کارا رو دوش توه و منصور باهاتون کاری نداره یمرتض-  

لبخند کشیدم و همراه  پیش روم  کان کمر باریکتاس روی  دستی به ...گرفته نگاه ازش گرفتم با حالی 

:تلخی گفتم  

...مشکلی نیست ...نگران نباشید-  

؟..باباپس چرا حال و روزت اینه ..ست اگه مشکلی نی-  
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نفسمو بی صدا بیرون دادم...استکان غمگین خیره به ..  

که بعد  می تونست داشته باشه چه سود دیگه ای ..گفتن درد و ناراحتیام جز اینکه اونم ناراحت می کرد

و ر با تردید لبهام..ش خوردنیمه  چایاستکان دیدن  با..و کلنجار رفتن با خودم  دست دست کردن از کلی 

:یره به استکان چاییم گفتماز هم باز کردم و خ  

بهتون بگم  رو اقا جون من باید یه چیزی-  

بهم دادنگاهشو با لبخند  از لبهاش دور کرد و استکانش رو   

 

:اما من دستام مدام به سر استکان و لبه نعلبکی کشیده میشد تا بتونم حرفمو بزنم  

اتفاقی افتاده؟..چی شده بابا -  

پاشده بودم و  براش  کردن موضوعی که این همه راه عنوانجز  به  چقدر سخت بود و می دونستم راهی

 اومده بودم  ندارم

و کلنگی که تنها دارایش همین خونه فکسنی  ی بشم پیرمرد چطور می تونستم راضی به ناراحت شدن 

..:ش بود  گیتبخور و نمیر  بازنشس و یه حقوق   

ست ؟ درباره مرتضی-  

کم داشتن توشون اشک جمع میشدن سرمو بلند کردم و خیره تو با زهر خنده و چشمایی که کم 

:چشمای غمگینش گفتم  

...من-  

 

ه دشنگران اما با محبت بهم خیره ...نمی دونستم چه واکنشی در برابر حرفام از خودش نشون می ده

:ابروهامو همونطور خیره به استکان باال دادم..که خواستم مقدمه چینی کنم..بود  

هنوز باور نمی کنم که نیست ...اصال نفهمیدم چی شد..بودفوت بابا خیلی ناگهانی -  

 پلکی زد و بی حرف نگاهم کرد

ا نزدیک کردنش و بم رو برداشتم استکان چای..بدم شاز خشکی نجات بتونم  وباز بشه  گلوم راه رای اینکهب

:کردمنوشیدم و دوباره تالش  درونش رو قلپی از تلخی چای به لبهام   

.اقا جون من می خوام-  
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 داخل  با احساس سنگینی فضای ه می خواستم برم سر اصل مطلب نفسم می گرفت که هر بار ک

 اشپزخونه

 رو تا طرو به حیا هپنجر  ...با دادن نفسم به بیرونبلند شدم و  کوله باری از عذاب و درد از جام  به ارومی با

باز کردم برای رد و بدل شدن هوا  نیمه به  

 

رو پر استرس بیرون دادم و خواستم از  نفسم بود شده بند پنجرهی لبه  دستی که  با خیره به بیرون 

چشمامو با عجز روی هم گذاشتم..ناله های مرتضی افتادم دگفتنش صرف نظر کنم که یا  

 

به دستمو از  لبه پنجره ..و اماده رها شدن بودن وی چشمام مژه هام رو تر کرده جمع شده ت های اشک

:که یه دفعه صدام زدو سرمو پایین انداختم کندی به سمت پایین کشیدم   

؟؟!!گیسو -  

 

:حیرونش گفتم و رنگ پریده خیره تو نگاهسر چرخوندم اهسته ...تا صدام زد   

اما  ...نباید این حرفو بزنم.شرایط طوریکه ..می دونم که  االن....آقاجون ..من-  

 

به ناچار چشمامو به  روی   که یهو  نمی تونستم حرفمو  به زبون بیارم....م  مرتب مسدود میشدتنفسراه 

:گفتمبا دلهره  همه چی بستم  و   

 

می خوام ازدواج کنم من.....راستیش من....اقا جون -  

و بی حرکت بهم خیره  نازهم باز موند کوتاهی زمان برای مدت  از حرفم چنان شوک زده شد که لبهاش

با چشمایی پر از اشک بهش چشم دوختم...خجالت زده ..موند  

بی قرار توی هم  گرفتم  و دستام رو  هر دو به هم خیره مونده بودم که با شرمزدگی سرمو پایین انداختم 

:و ازم پرسید موم باال دادگنگ و مغابروهاش ...روز م و لکه بعد از کمی خیره شدن به حا  

آشناست؟-  

:روی پیشونیم نشست  عرقی از شرم بر  ... روی نگاه کردن بهش رو نداشتم  

نه-  
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ه درد حبواونم توی این بح... رش نمی گنجید توجه وضعیتی که تو باوم..متوجه رنگ و روی رفته اش بودم 

خودش کم مصیبتی نبودکه رتضی و زجر کشیدنهای م  

...زل زداستکان چایش  ناچار برای نگاه گرفتن از من به  سرشو پایین انداخت و به  

همراه با ..در یک لحظه که  کاری رو نداشتیم هیچ زمان متوقف شده بود و هر دو بی حرکت  قدرت انجام 

از توی اشپزخونه بیرون رفت و با نگاه گرفتن از من  سری تکون داد صندلیبلند شدن ارومش از روی   

ناراحت و دل شکسته تر از  در حال ترکیدن بود  که راه رفته رو  لعنتیم  بغض..م روی هم گذاشت رو پلکهام

:به اتیش کشیدبا حرفش به یکباره ته دلم رو و  ایستاد تو چهار چوب در با دردمندی  برگشت و  قبل  

بابا..هنوز سال بابات نشده-  

 

وی هم گذاشتم ر به لبهامواز گوشه چشمم به پایین چکید  و قطره اشکی . ..رنگ پریده و خیره بهش  

 

بهام مهر خاموشی زدم عذابم می دادکه خجالت زده با چونه ای لرزون به ل ...نگاه مهربون اما دل پردردش

چشمم به پایین فرو افتادنی بعدی  از گوشه  و قطره اشک های   

 

برداشت و به در دستشو از روی چهار چوب با لبخند جیگر سوزی ..همونطور که بهم خیره نگاه می کرد 

 سمت حیاط راه افتاد

می دونستم هر طور دیگه ..سرازیر شدن از چشمام  پس از دیگری  یکی  چونه ام بیشتر لرزید  و اشکها

برخوردی بهتر از این نمی کرد..ای هم بهش می گفتم  

*** 

اما  .شدداخل دل از حیاط خونه کند و ....برای نماز مغرب و عشا و رفتن به مسجد  که هنگام بود غروب 

  ؟؟؟نه نگاهم می کرد و نه می خواست که جلوی چشماش باشم !!چه اومدنی 

تا اخر هفته چیزی نمونده بود .....مونده بودم که باید چیکار کنم و این در حالی بود که اصال زمان نداشتم  

همونطور که تو فکر بودم ...  

ته دلم ..نگاهم نمی کرد ...بلند شدم روی مبلی که روش نشسته بودم از و مستاصل رودش سریع وبا 

و با نگرانی نگاهش کردم خالی شد   
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میشد با برداشتن کتش برای رفتن به مسجد اماده  بود و  وضو گرفته  

حین پایین ... که همونطور بی تفاوت و ناراحت ...هش نزدیک شدم قدمی بحالی که پشتش بهم بود در 

برای  اش رو و دستکرد  تن به   ور کت قدیمیش...برای وضو باال داده بودکه دادن استین های پیرهنش 

باال برد اش  یقه مرتب کردن   

اونقدر سرد و ..حضور نداره  خونه و پشت سرش هیچ ادم زنده ای  این  توی  گوییطوری می رفت که ...

  وجودم رو  ه بودکشیدسرک  داخل  که به سرعت به خونه   بیرون یبی تفاوت رفت که لحظه ای سرما

باشه م بیرون کردهه مبادا منو حتی از قلبشکه  نداخت ردید ابه ت منو  ودر برگرفت   

 

*** 

 

توی  ت کرد ن بودم کاهو ها رو با حرصاخم کرده با اعصابی بهم ریخته در حالی که مشغول ساالد درس

 ظرف ریختم 

به انی سرم ..با شنیدن صدای باز و بسته شدن در هال که  با این وضعیت چیکار باید بکنم نمی دونستم  

... رو به طرف در اشپزخونه بلند کردم و دست از کار کشیدم  

همزمان  رو  شد و هر دو دستش از جلوی در اشپزخونه ردمی از کابینت فاصله گرفتم که ک..در بسته شد 

اه کج کردش ردر اوردن تسبیحش به سمت اتاق کتش فرو  برد  و با های  تو جیب  

 

تو از  ون اینکه کتش رو در اورده باشه که اروم بد رها کردم  ون چاقو رو توی ظرف ساالد زربا نگاه و قلبی ل

نه  گذاشتوقدمی  به داخل اشپزخبا حالی گرفته در اومد و  شاتاق  

 

:م که به حرف اومده بودزل زدش ربه کار و کردارنگ پریده   

؟بابا ..م محضر حلهابی فقط -  

چشمام پر از اشک شدن که ..دستاش می لرزیدن...نداشتم هیچی برای گفتن..ی پایین ریختدلم هور

به شونه های افتاده و قد ..ایستاده سر جام بغض کرده ..پزخونه بیرون رفتشازم گرفت و از تو ا روشو

خیره شدم خمیده اش    
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:گذاشت در م و بهم ریخته است که دوباره برگشت و دستشو روی چهار چوب رگاحساس می کردم سرد  

ران نمی تونم بیام بابا که تهمن -  

:فتمگ و صدایی که به شدت گرفته بود ...اشکاز پر  یبا بغض و چشمای  

.اد اینجا می تونه بی ..یدبخوااگه -  

 

ای هبه در و دیوارپراکنده نگاهی با ... کرد  و بعد با تکون حیرون سرش نگاهم و مبهوت لحظه ای مات 

از جلوی چشمام با رفتن به درون اتاقش محو شد   اشپزخونه   

 

 هوای گرفته اطراف قابل تحمل نبود  به خصوص که..و اطرفم نگاهی انداختم  رگیج به دوبغض کرده و 

 اینطور اقاجونم منو نادیده می گرفت که با احساس تنگی نفس و اشکایی که تا مرز رهایی رسیده بودن

..و به حیاط رسوندم ر خودم  

خیس و ی هوا روی اولین پله ای دسربا وجود ..نمی می اومد که با چرخوندن سر به اطراف  م باالنفس

 های درخت  و  دار تم و با چشمایی گریون بهنشس  با تحلیل رفتن تمام قوای جسمانیم ...حیاط  ناک نم

برام جذابیتی نداشتدیگه ..هیچ چیز ..چشم دوختمحیاط بارون خورده   

جاری شده بودن همین طور از چشمام  ها لرزوند و اشکسرما تنم رو می   

یعنی  برام بی .. میعنی برای پدرم احترام قائل نیست..هنوز سال پدرت نشده..وقتی اقاجون بهم می گفت

 ارزشه

پوشوندم و با سرانگشتام تا جایی که در توانم بود به با دست نیمی از صورتم رو  و  سرمو پایین انداختم 

چیزی کم تا که شاید از این همه درد و عذاب  و بر شدت گریه ام افزودم..ونه ام فشار اوردمپیشونی  و گ

 بشه 

 

و اون حس پر از اندوه بر  چیزی از درد و رنجم کم نشده بود هنوزبا وجود اینکه  ..و زاری  از کلی گریهبعد 

رو در اوردم  گوشیشم رو بلند کردم و  سرم.. من غالب بود   

باید انجام بشه و شدنیه که این ازدواج بی حس بودم و دیگه تردیدی نداشتم   

 

آگاهش کردم که هر  ...کار نشماره خرسند رو پیدا کردم و با نوشتن یک پیام کوتاه مبنی بر تموم شد 

بخواد بیاد دیگه مشکلی نیست  که  وقت  
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کشیدم تم و دستی به روی صورتمشپلکهامو روی هم گذاکه پیام در حال ارسال شدن بود     

  فته بود  و ازم نا امید شده بود تمام رویاهای   پدر بزرگم درباره دختر  خوب بودنم از بین ر

بپوشونهه عمل به درخواستم جام می خواست  و تنها بخاطر همون عالقه و عشقی که به من داشت  

 

دست به چنین کاری می خوام برای دلخوشی خودم نیست که  دونست که  چقدر دلم می خواست می  

دمبز  

و مانعم میشد ...بهم بده چنین  کاری رو اگر واقعیت رو هم بهش می گفتم محال بود اجازه   

 

حتی برای شام هم با اینکه تا پشت در اتاقش رفته بودم بیرون نیومد و قدر از دستم ناراحت بود که اون

شم بامزاحمش ندیگه خسته بودنش رو بهونه کرد تا   

 

به طرف اتاقی که مرتضی با سر برگردوندم و ...سر خورد پایین به وی دستگیره در اتاقش که از ر دستم 

 اومدنش اونجا ساکن شده بود رفتم

 اهر کم هم به ظایی شنوجا دلمرده و سرد بود و این رهمه ...تمایلی به روشن کردن چراغ اتاق  نداشتم

کم کنه نمی تونست چیز از اندوه لونه کرده در وجودم رو  

تمام تنم لحظه ای از بی کسی و ...ناراحتی از پنجره به بیرون خیره شدم و با ...لبه ی تخت نشستم

سرد شد  و به خودم لرزیدم  متنهایی  

 

براش  اال که اونقدرمئن بودم که با خودش می گفت حمط....تنها گذاشته بود مگم من رو با انتخابرپدر بز

از این به بعدشم به من مربوط نمیشه و تنها برای ..ن خواستگاریش بذاره ریاارزش نداشتم که منو در ج

 امضا زدن به محضر میاد

 لبهامو بهم فشردم  و به فرش الکی دستبافت زیر پام چشم دوختم 

شتاند  رو و روزم به درک حال  ..یچ کسی تمایلهی..کسی نمی دونست چی تو دلم می گذره  

انجام یمتی این کارو براش دون اینکه بفهمه من باید به چه قب مرتضی خوب شدنش رو ازم طلب می کرد

 بدم
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ازم روی گم غمگین از داشتن نوه خود خواهی چون من که به ظاهر داشت با ابروش بازی می کرد رپدربز

  برگردونده بود 

من رو در گرداب مشکالت رها کرده بود و رفته بود  نابرادرانه و منصوری که   

...خوابم نمی اومد..روی تخت دراز کشیدم  و ساعد دستم رو رو پیشونیم گذاشتم...بی حال و خسته  

دوم  به سمت  که هر ک های دنباله دارم در میون افکار ...که از داخل خونه می اومد صدای جیر جیرک 

زنده چطور در این فصل سال قادر بودن تولید صدا کنن و  احم شده بود کهزمهوار کشان ..سویی می رفتن 

رو برداشتم چرخوندم و گوشیم  برای گوشیم اومده بود سرکه با شنیدن صدای پیامکی  که باشن  

 

 یم روهمونطور که ساعد دست دو چندان کرد غم چشمام رو ...اسم نقش بسته خرسند روی پیام

:روی پای چپ گذاشتم  و پای راستم رو  پیشونیم بود با دست دیگه ام  پیام رو باز کردم   

"فردا صبح اونجام..من یکی دو ساعت دیگه راه می افتم"  

 

دیگه  پیام یه که  هامو روی هم گذاشتم و گوشی رو پایین اوردم  کپل...لحظه ای خیره به صفحه گوشی 

:اومد برام   

فردا کجا ببینمت؟-  

:ر شده بودن که با همون وضعیت براش نوشتمبی حس و س   دستم س اانگشت   

هر جا که شما بگید من میام-  

 

:خیلی سریع جواب داد  

پس همون فردا صبح باهات هماهنگ می کنم-  

اکتفا کردم  «باشه»بهم مالیدم و تنها به نوشتن کلمه لبهای خشکم رو    
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*** 

می دونستم بزودی خبری از خرسند میشه و می ..بعد از نماز صبح از خونه بیرون زد آقاجون صبح زود 

 رو  خیالشو به مرتضی بزنم  سری اول قبل از هر کاری  تا خواد که منو ببینه برای همین زود اماده شدم

کمتر احساس ترس به خودش راه ...هستم و هواشو دارم که می دیدهمین ....کنمراحت  م حضور از بابت 

 می داد

گوشیم ....گوشیم زنگ خورد همزمان صله گرفتم که کرایه از ماشین فاجلوی بیمارستان با حساب کردن 

ودی بیمارستان به سمت در ور ردم و در حین چرخیدنرو در اوردم و بند کیفم رو روی دوشم جا به جا ک

:و دادمر جوابش  

سالم-  

می کرد جوابم رو داد و لحن جدی که گاهی ازش استفاده همون صداش خسته به نظر می رسید اما با 

؟ببینم ی که ادرسشو داره بهم می دهتا یه ساعت دیگه می تونم اونو توی هتل...ازم پرسید  

:پاسخ دادممیشدم  با نگاهی به ساعتم همونطور که وارد محوطه بیمارستان  

یه ساعت دیگه می تونم خودمو به اونجا برسونمتا..از اینجا زیاد دور نیست   که دادیدی هتلآدرس ..بله-  

فعال..پس من تا یه ساعت دیگه تو رستوارن هتل منتظرتم...باشه-  

 

می شدم تر لحظه موعد نزدیک  هر چی به..لحظه ای سرجام ایستادم و گوشی رو از گوشم دور کردم

گرفته امو بیشتر  فکر می کردم که تو تنگنا قرار  بیشتر احساس ترس می کردم   

این کار منع می کردنانجام از به نحوی های مبهمی گریبان گیرم شده بودن و هر کدوم منو حس  

و نمی خواستم به هیچ کدوم از این افکار اجازه جوالن بدم..در حالی که من از قبل انتخابم روکرده بودم  

 

*** 

چند قدمی جلوتر رفتم  و .....انداختم  شده از جمعیت  پرها نگاهی به میز و صندلی ...ورودی رستوران

و  کشیدمو از زیر شال به روی گلوم ر خیره به اطراف اروم دستمحس خوبی نداشتم که ...سر چرخوندم 

برگردوندم   رنگ پریده سر...صداش از پشت سر  ه شدن دیگه برداشتم که یک ان با شنیدقدم چند   

ب که و البته با صورتی کامال اصالح شده و مرت...تنش بود.. شبودمدیده باهاش  همون بارونی که روز اول 

به روی گردنم گذاشته بودم اروم بهم سالم داد که از زیر شال خیره به دستی  
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:که گفتدادم به ارومی جوابش رو   کشیدن دستم به پایین و با  و قورت دادمر اهسته اب دهنم  

ت که داشتی تو می اومدیدیدم...یرون اومدمبمنم همین االن تازه از -  

:پرسید ه نگاهم به سمت دیگه ای بود که همونطور خیره به منی ک کرده بودنداغ گونه هام   

؟بیرونبریم حرف بزنیم یا  با هم ...بشینیم  اینجا تو رستوان-  

:و جدیش گفتم ذنگاه ناف و لحظه ای خیره بهنگاهم رو چرخوندم ..با نگاهی به داخل رستوران   

مگرددتر برومن باید زچون ...مایل هستید اگر خودتونم ...البته ...ا جهمین -  

راه بیفتم سری تکون داد ومنتظر شد که من اول  

:راحتی بود گفتو نفسمو بدون جلب توجه بیرون دادم و با نشون دادن میزی که از نظر خودش جای دنج   

خوشبختانه با ..دم که زودتر برسمراه افتا...دیروز تا کارام تموم شد ...ممن هنوز صبحونه هم نخورد-

طوره ضمن خوردن صبحونه چ..داشتن دوستانی که در اینجا دارم فکر نمی کنم کارا زیاد طول بکشه

؟م باهم بزنیم حرفامون  

 یی که کنارشون ایستاده بودمیکی از صندلیها..خودش ..مردد و منزوی با تعللی که برای نشستن داشتم

بنشینمکه است  وارف به نشستن ازم خرو برام بیرون کشید و با تع  

 

 

م رو بیرون یرو به رو های  صندلی یکی از  ازم فاصله گرفت و ..فم رو از روی دوشم پایین کشیدم بند کی

نشست  .صندلی دسته با در اوردن بارونیش  و گذاشتنش روی کشید  و   

 

باهاش  پاهام گذاشتم و به نحوی خودم روکیفم رو روی ..در این میون که روی نگاه کردن بهش رو نداشتم

و گذاشتن دست  چپش به نگرانی با تکیه دادن به عقب هیچ  بدون  دغدغه و بی مشغول کردم که کامال 

:زل زد و گفتراحت توی صورتم  ....روی لبه میز  

  ...هنوز برای پشیمونی دیر نیست-
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:لبته مشتاقش گفتماای خسته و ندون گرفتم و با دادن نگاهم به چشمهای از لبم رو به د گوشه  

میشه خواهش کنم هر بار که منو می بینید این حرفو تکرار نکنید -  

:سری تکون داد...حرفام به  بدون واکنش خاصی   

منم تکراش بکنم باعث می شه که مرتب هر بار تو  ای اما رفتار..ندارم  کردنش  خودمم عالقه ای به تکرار-

شیراحت ...یه جورایی ..میکشی داری از این همه عذابی که الاقل تا  که شاید   

 و راحت تر به عقب تکیه دادشونه ای باال داد  ...متعجب با همون حال گرفته و عصبی بهش چشم دوختم

:روی میز بود گفت بهکه  تای دستیگشو حین تکون دادن ان  

به شدت وحشت زده  و پریشونی ...ترسیدی ..رنگ به روت نمونده...حیرونی ...گیجی..سردرگمی -  

 انتظار داری با دیدن اینا چی بهت بگم ؟

:روی  لبهاش نشوند و گفت لبخندی به ...مته هراسونبو ال مسرد و یخی با دیدن همون نگاه   

انقدر ترسیدی ؟...چرا تو -  

 

 

 در ای دستش کردن انگشتفل ق با  کشید و تر ردم که خودش رو کمی جلو بدون پلک زدن نگاهش می ک

:گفترنگ و روی پریده ام به خیره  با تاملی کوتاه .. روی میز به گذاشتنشون و ..هم   

بهت بدم...کاری برای من انجام داده باشی  تو  من می تونم اون پول رو هم بدون اینکه... پاکزاد -  

 

:ش افتادنزسیب توی گلوم جا به جا شد و چشمام به سو  

کار اینطور ترسیده و نگران بهم زل بزنی و بخوای کاری  که با انجام این اما نه در اون حد....اره کارم گیره-

 کنی که در توانت نیست

دستاشو از روی میز برداشت  با تکیه دادن به صندلیشچیزی نمی گفتم که خودشو عقب کشید و   

 که نگاهشو ازم گرفت و با برداشتن ...دچار یه درگیری ذهنی شده بودم...موشکافانه نگاهم می کرد 

در حالی که خودکارشو هم بر می داشت خیره به برگه ...اورد و  با ارامش بیرون  دسته چکش رو..کیفش

:گفت...سفید چک   

؟درسته..فکر کنم صد تومن بود-  
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:که اخم کرده گفتم به حرکت در آوردخودکارش رو ه دسته چک دوخت و ب و ر شهنگا...در برابر سکوتم  

مستحق طرفید؟ آدم  چرا فکر می کنید با یه-  

 

:متعجب بود و البته خسته که به حرف اومد...ای نگاهشو باال اورد و بهم زل زدلحظه   

برخوردی انتظار داری چه ....وقتی هیچ واکنشی از خودت نشون نمی دی ....وقتی حرف نمی زنی -

؟؟؟!!!!.. که توام موافقش باشی  چه تصمیمی بگیرم...داشته باشم ؟  

:م که ادامه داده در نگاه هم دیگه خاموش شدیهر دو لحظه ای مکث کرد  

بفهمم  امن که ذهن خون نیستم  ت.!!چیه؟تو  ی نمی دونم خواستهست که من اصال امشکل اینج-

 دقیقاچی می خوای 

 

:به سمتم خم شد و خیره تو چشمای  پر اشوبم گفت پایین بیاد  مجدداینکه از موضعش بدون ا  

...هوم؟؟.نگاهت می کنم  بهت  مستحقچرا فکر می کنی دارم به چشم یه -  

!!!ننشسته بودیم رو به روی هم که االن من و تو اینجا قرار بود به چشم یه ادم مستحق نگاهت کنم اگر   

مگه نه؟...بار هم دیگه کنیم  ای مزخرف حرفو کنیم بتحمل    روم دیگه انقدر ه الزم نبود اصال    

گوش کن ببین چی میگم  بخو  

 امجوابشم اونقدر...ازت یه سوال پرسیدم  .. شمایفم با خودم روشن باشه و مطمئن بلکمن برای اینکه ت..

ت به پیچیده کردن عادخیلی مثل اینکه تو ..یعنی اونطور که تو فکر می کنی سخت نبود ..سخت نبود 

اری د دورو برت مسائل   

 

نمی دونم تصمیمی که گرفتی  از روی چی  ...خانم دکترچیزی رو از االن برات مشخص کنم بهتره یه 

اما  ...قدر رفتار و برخوردای من توش دخیل بودهو چ...بوده  

 

:گفت اخم با هاشو بهم فشرد و لب..ربمطبا نگاهی به چهره مض  

..کنیبقبول اینکه مجبورت کنم و ناچار بشی که ...نبودهیکی به زور من  -  

!!....فرصت باال و پایین کردن افکار ازار دهنده اتو ...تو فرصت فکر کردن داشتی   
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هر .. هر بار رفتارات بهم بربخورهکه ...پس لطفا  طوری رفتار نکن ......هم خودت ...هم من می دونم و این 

 بار دارم احساس می کنم که داری بهم توهین می کنی 

 

...که یه جور توهین برام تلقی می شد...دقیقا همون رفتار نادرستت توی کلینیک   

:زمخت و سخت شدبه یکباره  صداش  

..نه من  ..مشکل خودته...تو اگر با خودت مشکل داری ..-  

 و طاینا همه اش به تو مرب...درست تصمیم بگیرینمی تونی ...اینکه نمی تونی با خودت کنار بیای.

..هی حالمو بگیری ...فتاراتای با رونه من که می خ..نمیش  

؟که ازم متنفری و نمی خوای که نگاهت تو نگاهم ...مثال توی کلینیک می خواستی چی رو بهم ثابت کنی

انقدر بچگانه فکر می کنی ؟اره؟...بیفته   

:و لب پایینم رو از درون به دندون گرفتم اب دهنمو قورت دادم   

یه تصمیمی  هر دومون....عاقل و بالغیم دوتامون به ظاهر دوتا ادم ..تا خوشم نمیاد من اصال از این حرک-

خیلی از خودم مطمئن  که  یکیالاقل من ..می تونیم از پسش بر بیاییم که  گرفتیم که فکر می کردیم 

  دید می ندازهرکم کم به ت هم  منوبودم اما این بازخوردات داره 

من برعکس تو ..برام غیر قابل تحمله...اینکه هر بار بخوای یه سازی برام بزنی که با ساز من کوک نیست

من کامال رک و راست حرفمو می ... مو به طرف مقابلم حالی کنمو کنایه حرفا سعی نمی کنم با نیش

برامم مهم نیست خوشایند طرفم باشه یانه...م بدون چرخوندن لقمه به دور سر..نم ز  

مشخص کن که برای گرفتن یه تصمیم قرار نیست هر بار ..مشخص کن با خودت پس تکلیفتو همین االن 

هر بار به مرحله شک و یقین برسی...قرار نیست...قرار نیست مدام یکی تاییدت کنه..خودتو ببازی   

 

جایی که ...م باشمای که جلوم بایستی و بگی نمی خویجا...دیگه جای پا پس کشیدن نیست..راه میون..

ید و دو دلی باشه درتوش پر از ت  

ا پاین همه راه ...نگیر ات  ای بچگانههبا این حرکت بیش از  وقت منوو  اگر نمی تونی بکش کنار...پاکزاد 

بشنوم  ازت نشدم بیام که این حرفا رو  

...نمی دونی چی می خوای  مهنوز خودت... بشنوم و بفهمم که هنوز با خودت درگیری  

 

:و طرز نگاه اخمالودش بودم  همچنان میخکوب  حرفا  

....نمی کنم شی که دیگه تکرارین باراخر...برای اخرین بار ازت می پرسم  -  
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ت اونقدر مستاصل و پریشون بودم که به راحتی می تونست حاال...تو ذهن و فکرم نفوذ پیدا کرده بود

...واسطشون حرفاشو بهم بزنه  و رفتاریم رو پیش بینی کنه و به یروح  

:تحکم ازم پرسیدهمون جدیت و  از هر فکر و واکنشی که می تونستم از خودم بروز بدم مطلع بود که با   

  ؟   بمونی و وایستی دی بهم ب قراره به پای قولی که  تا اخرش و می خوای که می تونی  پاکزاد -

دو  به ..هر حرفی که االن بزنی من همونو در نظر می گیرم ... یمطمئنم کنمی خوام همین اال ن ...

برام مهمه حظه و همین االنهمین ل..م کاری ندارمشدقیقه بعد و یه ساعت بعد  

 

که کرده   ناراحت از تند روی خودمم حال خوشی نداشتم که ...ورتم چشم دوخته بود عصبی تو ص

با سکوتم جواب مثبتم رو اعالم کردم و  به پایین دوختمبا تکون سر نگاهمو ...بودم  

و  بیرون داد و با برداشتن دسته چکپر صدا نفسشو  ادم و پشیمونم بعد از چند ثانیه خیره شدن به نگاه ن

د برای ر می اوموی لبهاش کشید و بدون نگاه کردن به من که بیشتبه ر دستی   گذاشتنش داخل  کیف

:گفت باشه راحتی من  

مدارکت همراهته؟-  

 

گذاشتمروی میز که الزم بود رو براش  هو هر اونچ مم بردکه دست تو کیفبه پایین بود  مهمچنان نگاه  

:دست پیش برد و با برداشتن اولین مدرک از روی سایر برگه ها  خیره بهشون گفتابرویی باال داد و   

وستام هماهنگ کردم می ریم با یکی از د..فردابرای  ازمایشم باشه ..و انجام می دمرامروز کارا-

  ازمایشگاه اون 

 

ش و روی سایر تستبیهو به تمام صفحاتش  بود که با یه نگاه سر سری  شحاال شناسنامه ام دست

:گذاشت  دیگه  مدارک  

هوم؟..خوبه...باشهفکر کنم امشب پیش پدر بزرگت ؟بیام حاال کی باید ..خوب -  

:و اروم گفتمم رو جمع کردها لب  

ممن باهاش حرف زد...دیدنش نیست نیازی به-  
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:شروع به خندیدن کردعصبی  با حالتی رفت و یه دفعه  ابروهاش باال  

 ه می ر میوه هم بخرهمی خواد وقتی ادم اما ....و قصد توهین ندارماصال مثال درستی نیست   ببخشید-

رده غیر منطقی ویه خبه نظرت اونوقت تو می گی نیازی نیست ؟.. و صاحب مغازه رو می بینه  مغازه یتو

 حرف نزدی ؟

بهش حق کامال ..که در  این صورت ..ینه منو بب که  و نخواد از همه چیز مطلع باشه تاینکه پدر بزرگ مگه

 می دم 

:بیرون دادم نفسم رو ناراحت   

...یعنی بهتره که ندونه...نه نمی دونه-  

:بهم چشم دوخت ..متعجب از رفتارم  

پس پیامی که تو دیشب به من ..ناراحت میشی و بهت بر می خوره ..میگم سر در گمیببین وقتی بهت -

 دادی چی بود؟

شاید خودخواهی محض باشه اما من اصال وقت ..من می خوام این هفته همه چی تموم بشه...پاکزاد 

لطفا  درک کن...... وقت من خیلی خیلی محدودهپاکزاد ..دو ساعت..ی ساعت تو بگو ...ندارم  

  دی  داریم کهرپس چه لزومی به گول زدن پیرم...مبا هم نذاشتی ه زندگی مشترکی برای یرارق ما که

 

:نفسشو ناراحت بیرون داد..سکوت کردم و نگاهم رو به میز دوختم برخوردش از   

برای امشب  ییه قراررم و یخودم باهاش تماس می گ...منشماره پدر بزرگتو بده ..یمورد نیست...باشه-

  باهاش می ذارم 

:فتمصورتم کشیدم و گی ه گوشه دستی ب...از رفتار تند و بی صبریش عصبی  

بگم  قراره یکی امشب با گل و شیرینی سرش نشده چی بگم؟دارید به پیرمردی که هنوز سال پ راانتظ-

اونم اونوقت تو در و همسایه ای که حرف مفت .؟..خواستگاری کنهازت نوه اتو و پاشه بیاد دم درخونه ات 

؟؟!!بزن و بکوب راه بندازه و خوشحالی کنه ..نمی افته از دهنشون   

 

:هر دو بهم خیره موندیم  

؟یا برم حقیقتو بهش بگم-  
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:ا و نگاه بی تفاوتش ادامه دادمه لب به دندون گرفت و من با فکی منقبض شده خیره تو چشم  

زمانی هستید وقت و  نگرانشما  ... های هر دومون گیره زندگی کجاهای   خوبه که دوتامونم نمی دونیم-

مگه نه ؟...که ممکنه به دستم نرسه م منم نگران پولی..کمش بیارید   شاید که  

 

حداقل ...احترام بذاریمطرفای مقابلمون هم که شده اما هر چی که باشه باید  در این میون  به شرایط 

معامله در نظرش گرفتکه میشه در یه  چیزی  

شما هم باهاش تماس بگیرید و برای امشب ...اهاش حرف می زنمباشه من همین که برسم خونه ب

...مناسبی باهاتون داشته باشهزیاد هر چند فکر نمی کند برخورد ..قرارتون بذارید   

:ه دادیکرفته و فرو رفته در فکر به عقب تگ  

فعال قصد اده که باورش بشه یه خواستگاری س.. و دیگه حرفی برای نه گفتن نمی یاره اون پذیرفتهالبته -

داریم ازدواج    

ازتون معذرت می  بابتش ون شد منتبا این وجود پیشاپیش اگر مشکلی پیش اومد و باعث ناراحتی...

..خوام  

کیه تباید دیگه نمی دونه به کی و به چی ...داغداره و  تنها پسرشو از دست داده..باید درکش کنید

و نه نیورده  چیزی بهم نگفته با این وجود بازم..لی بهم ریخته خی ..ی منم احتماال با شنیدن حرفا...کنه

...به دلش بذارممی خوام بیشتر از این اذیتش کنم و  یه داغ جدیدتر ن دیگه  منم برای همین ..  

بچگیم دل پیرمردی که تمام ..مطمئن باشید هر گز حاضر نمیشدم...اگر تردید داشتم ..اگر شک داشتم

کنم که تو سکوت محض  یبه همین راحتیا بکشنم و کار...گذاشت باهاش گذشت و همه چیشو به پام 

...فرو بره  

:و فرو رفته در فکر گفتدستی به روی  موهای خوش حالتش  کشید   

می تونیم مناسب نیست  تیطاگر االن شر -  

:مانع از گفتن بقیه حرفاش شدم سریع عصبی شده بودم که   

چه ساعتی آزمایشگاه باشم؟فردا  -  

 

در اورد و با نگاهی  رو  ش کارتیکه برگشت و از جیب بارونی... ده گیر کرتو دو راهی ...به نظر می رسید 

:به روش گفت  

بیام دنبالت؟.... صبح  8ساعت -  
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:گفتمازش گرفتم و ..کارتو که به سمتم گرفت   

اینم شماره اش...گم تماس بگیرید شما فقط با پدر بزر..خودم میام  -  

دست بلند کرده برگه  رو ازم ..ش گرفتمشماره رو پشت یکی از برگه های  روی میز نوشتم و به طرف

:گرفت   

می دونی که دوتایمون سه روز بیشتر مرخصی نداریم-  

 

قصد طوالنی کردن این برنامه رو ندارم  مبرای همین...بله -  

؟مهریه رو چقدر باید تعیین کنم ...خوب-  

 

برای من اصال مهم نیست ..هر چقدر که خودتون در نظر دارید -  

:ه ای از هم بازشون نگه داشت لبهاشو بهم فشرد و لحظ  

برای  که..هفته بعد می تونم بهت بدم   دو یه حساب کتابایی دارم که مبلغ مورد توافقمون رو تا من -

بهت بدم که شده مه محضر همون  چکشو توی می تونم اطمینان   

...می دم جایی خارج از محضر باشه رجیح ت-  

:موندلحظه ای بهم خیره ..گنگ از رفتارم  

وام به می دم  البته در نظر نداشته باش که بختهران بهت  همون  چکشو...پس موردی نداره..باشه-

 عنوان مهریه برات در نظرش بگیرم

این قرار داد  از  پس بهتره  هیچی..بین من و توه و قرار نیست کسی ازش خبر دار بشه این یه معامله

 علنی نشه

بود لبهامو روی هم گذاشتم که گرفته  یموافق از تصمیم  

رب و نگران اقاجونی بودم که یه دفعه ای سکوت کره بود و بیشتر از همه به اینده مبهم فکر می کرد مضط

:نگاهشو باال اورد و پرسشی بهم چشم دوخت م که مونده تو رفتار  

همه چی مثل سابق می ..خیالت راحت ...هیچ اتفاقی نمی افته ...فقط یه اسم تو شناسنامه است-

که بود  می مونه یونطورهمه چی هم...بعد از ظهر های مطب ..تبه کلینیک ای دنماو..تغییر  ن وبد..مونه

بسپر به منهمه چی رو و پس انقدر نگران نباش ...  
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سری تکون دادم و احساس اسودگی کنم با این وجود  که شدمیو باعث ن حرفاش بهم ارامش نمی داد

:بلند شدم که راحت تکیه داده به عقب خیره تو نگاه هراسونم گفت موی صندلیر ارم از  

همیشه باال رو نگاه  که  مآدم خوشبین...!ادم بدبین  همیشه پایینو نگاه می کنه و سرش ضربه می خوره-

می لغزه و زیر پاش  می کنه   

... باش که هستی یکم محکم تر از اینی و ..کن نگاه  تو  جلو رو ....باش پاکزاد  واقع گرا  

 

 

هر دو برای لحظاتی خیره در نگاه هم دیگه سکوت کرده بودیم که اروم بند کیفم رو از روی دوشم اویزون 

:خیره تو نگاه خندونش گفتم کردن و  

...یعنی دقیقا مثل شما-  

:شد حرفاممابقی شنیدن چشماش به خودشون حالت تنگی دادن و منتظر   

اصیل صد البته و..صرفه جو ..سرسخت..صریح..محافظه کار.. .رک..انعطاف ناپذیر-  

 

و بدون واهمه از و به دندون گرفت ر لب پایینش..همونطور که نگاه خندونش به لبهام دوخته شد بود 

:گفت جوابش  

مگه نه ..شی ای مثل من وارد معامله  ادم بی شیله  و پیله برای همینم هست که تو حاضر شدی با-

؟حدسم درست بوده یا نهپاکزاد؟  

:رنگ از صورتم پرید  

ا فکر ب...چون خیلی بهتر از بقیه می دونی یه ادم واقع گرا بر خالف خیلیا که به دنبال حقه و کلک هستن -

..و ذهن فعالشون سعی می کنن مشکالتشون حل کنن  

 در حالی که می رفت  و قرار دادشو لبه میز اه عصبیم خودشو جلو کشید و ارنجاخندون خیره تو نگ و اروم

:بذاره گفت به روی دستاهای....چونه اش رو  

...دادمزه می بهم اونوقت بحث کردن و حرف زدن باهات بیشتر ..بودی قدرت طلب کاش یکم کنجکاو یا -  

می مشکل تو اینکه هنوز ن...با کدومشون بریزه و  یه پوکر باز قهار می دونه باید با کدوم دست بازی کنه

 ترسی که مانع میشه...ترس وجودتو گرفته..مرددیچون خیلی ..استفاده کنی  تدوم دستدونی باید از ک

درست تصمیم بگیری  تو زندگیت   
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و با ذهن و افکارم زده بود ست به شیطنت د..نه بیارم براش حاال که می دونست من دیگه نمی تونم 

 بازی می کرد

؟دکتر  همیشه همین قدر از خودتون مطمئن هستید-  

از پسشون بر  باید  می دونم نقاط ضعفم چیه و چطوریو می شناسم چون خودمو خوب .....خوب  اره-

 بیام

هنوز نتونستم خودمو بشناسممن ...بر خالف شما چون ..پس باید بگم ادم خیلی جالبی هستید-  

:ابروشو باال داد یه تای    

ترس از اینکه مجبور باشی خودتو ...فقط ترس از واقعیت داری ..شناختی پاکزادخوب خودتو ..اتفاقا چرا -

هنوز امید داری کسی باشی که نیستی ...تحمل کنی   

وقت ....نیست کننده ای بازی سرگرماصال  ....ر من از نظ ...اما...به این کار داریی رنمی دونم چه اصرا

 تلف کردنه 

 

:تان دستم فشرده شدشگبین انبند کیف   

اینطور اماده جنگ میشدی؟ دبع و  کاش منو خوب می شناختی-  

:لب به دندون گرفتم  

این نیست که جنگیدن بلد نیستم به معنیش ...صلح طلبم اگر من مثل خودت مقابله به مثل نمی کنم و -  

...که نبازم بچینم باید  ورچط که مهره هامم خوب می دونم  وی خوبی هستم وجاتفاقا جنگ  

 

:شدهم میخکوب لبهای  و نگاه خندونش مضطرب و وحشت زده نگا  

تو که خودتو خوب می ..تا آخرین نفس مبارزه می کنم و کم نمیارم.. اگه قرار به جنگیدن باشهشک نکن -

هیچ شناختی که  بشیو   وارد میدون نباید بی گدار به اب بزنی ...بشی انباید وارد این بازیشناسی 

 بهش نداری 

سعی کن صلح طلب باشی که آسیبی بهت نرسه..  همین منظور به   
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ارنجهاشو از روی میز فراغ بال  و لبهای نیمه باز با ..با اتمام حرفاشبیرون داد و نفسی دیگه  به هم خیره 

 جدا کرد و به عقب تکیه داد

رسیده بود باال سرش  به ...شجهت اوردن سفارشهاپیش خدمت  درست زمانی که  

 

جواب کوبنده و دلم می خواست جریحه دارم کرده بود روح سرکشم رو ..لبخند مزین شده بر روی لبهاش ..

 با  و لبهام مهر خاموشی زدم بهناچار  به..ای بهش بدم که با یاداوری وضعیتی که توش گرفتار شده بودم

قدم برداشتم یبه سمت راه خروجنگاه گرفتن ازش   
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 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
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**** 

 

ه از هم ت خمیده پدر بزرگم  لبهام رو با آقبل از ورود به محضر لحظه ای ایستادم و با بغض خیره به قام 

 گشودم

و نمی تونستم ...راهی بود که شروع کرده بودم.. نداشتم هم ایدلم راضی به انجام این کار نبود اما چاره 

 پا پس بکشم

محضر شدم لرزون و نگران به دنبالش وارد ..بودن  گریستن با همون چشمهایی که هر لحظه اماده  .  

روزایی بود که اون از ...هیچ مناسبتی یه روز معلولی بدون ..مهمه ی خاصی وجود نداشتو صدا و هسر 

ون ادم رو می بود که تا مغز استخ شفصل پاییزسرمای نفس گیر و فقط سوز و  پر نمی زدهم  پرنده 

 لرزوند 

از صبح تا شبش  بیفتن به جون کار و یه  از اون روزایی که ادمای توش قرار بود ..معمولی  یه روز بشدت

..لقمه نون در بیارن  

خودمم ..بیفته توی این محضرامروز  چه اتفاقیقراره که کی دلش می خواست و دوست داشت بفهمه  

 تمایلی به دونستنش نداشتم

گرانی موجی از ن..م در خودم حس کنمستو تنها چیزی که می توندر من وجود نداشت استرس و هیجانی 

 هایی بود  که  به سمتم هوار شده بودن

فت برای اینکه تن نحیفش را که می ر از هر سمتی .. امت خمیده اش انداختمنگاهی به ق...پشت سر از 

حتی نمی خواست ..بند می کرد و حرفی نمی زد  های محضر به در و دیواردستشو   مرتب ...باال بکشه 

 از جانب من کمکی بهش برسه 

ما ایستاده بود نه چندان دور از در فاصله ای ..دوختمچشم به حضور خرسند چشم ی از گوشه   

ازم فاصله ه شده کهر طوری  که می خواست و در چند قدمی اقاجون دادم ن بیرو پر حرارت نفسم رو..

شدممتوقف  بگیره   

دونه به دونه داشت ش رو و تمام رویاهاای یه گوشه  بود  اروم نشستهانگاری ... حال دلم اصال خوب نبود

...گ شده بودمررویاهایی که از بچگی باهاشون بز.. می سپرد فراموشی  به خاک  

با این رفتارای آقاجونم که دیگه احساس بی ..خیلی تنها بودم...د حس می شپدرم بشدت خالی  جای

کردتردیدم رو بیشتر می پناهی و بی کسی از هر طرف بهم فشار می اورد  و   

که گاهی نگاهی  خرسندم کامال بهش پی برده بود ..ستم بگم که می توناندوه چشمام اونقدر زیاد بود 

و تو فکر فرو می رفت چشمام می نداخت  به صورت و  
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فقط می ..بیارم و کسی رو قانع کنم توجیه ای  تصمیمی که گرفته بودم  م برایستدیگه نمی خوا

....و از اینجا خالص شم  هر چه زودتر تموم شده ببینم ...روم همه چی ستخوا  

ی که همه ساالی..و می اومد خونه تنگ شده بودمی رفتم دانشگاه ی دغدغه دلم برای اون ساالیی که ب

و تا اخر عمر باهامن  یی بود که فکر می کردم  تموم شدنی نیستنپاس کردن درساتنها نگرانیم   

دیگران رو من  تاوان نفهمی ها و خودخواهی های نبود کهواقعا منصفانه ..خیلی توی فکر فرو رفته بودم 

منو به نقطه انتهایی ...با رفتنش ..چشمامو روی هم گذاشتم  ...دل چرکین از کرده منصور...بپردازم 

 رسونده بود

شده محکوم ...شده بودم  اینجا و چنین روزی پس  می دادم که محکوم به  من داشتم تاوان چه چیزی رو

!!.عقد تلخ بودم به این   

  ازم می گرفت هم پدر بزرگم رو  رحمی  که داشت با بیعقدی 

.....چطور ممکن بود ..با نگاهی مملو از حسرت و درد خیره شدم   به اطرافم    

!!  ...آدم آرامش دل یه     

دوست داشته باشن بی نهایت تا به هم دیگه رو  می تونن  که یدو نفر رابطه ی دوستانه   

ادم یه همه چیز.... مه ایدشو   

ی لعنتی یه غریبه اونم با اومدن..دستخوش تغییرات بشه انقدر راحت  

  جا پیدا شده بودکاز  سر و کله اشنبود یهویی که معلوم  لعنتی غریبه 

قاجونم رو ازم آو  بده  به مرتضی  ای  با اومدنش جون دوبارهبود غریبه ای که قرار ..یه غریبه بود  خرسند 

...بگیره  

خنده  دیگه خبری از ...امروز اونم اصال شاد نبود  ..شد سندخرو یخ زده سرد نگاه ختم به ..دلواپسم  نگاه  

با این رفتارای آقاجون احتمال می دادم که اونم از این ازدواج ...نبود  های از ته دل توی کلینیکش  و لبخند

 پشیمون شده باشه  

به نوعی ...و نه اون در حضور اقاجون هر کدوم که می کشیدیم کنار ..نه من..اما دیگه نمیشد کاریش کرد 

غیر ممکن بود  برمال کردن نقشه ای بود که دوتامون رو نگران کرده بود و   

..خوب نگاهش کردم   

تلخی  در  اخم..به جای اون همه خنده و لبخند ..به محضر دار بود..مدارک یک به یک در حال تحویل دادن   

سکوت به حرفهای محضر دار گوش می داد ویدا بود و درتمام چهره اش ه  
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چطور و  چیکار باید بکنم  ..باشه ستکه شاید آرزوهای هر دختری می تون یلحظات رای ب مونده بودم 

برگزار نشه  که حداقل انقدر تلخ و بی مزه..رفتار کنم  

یه ازدواج واقعی و البته صوری  به  تابیشتر به یه بازی خسته کننده شباهت داشت ..  

 

امروز ..فردا این ساعت باید کلینیک می بودم..دوختم ه های ساعت چشم برقم به حرکت عدردونگ سر بر

سرم رو به کندی چرخوندم..آخرین روز مرخصیم بود   

 

صبر و تحملم دیگه داشت از بین ...رو می گرفت و مرتب ازم دوری می کرد  ازم ای  آقاجون به هر بهانه

 می رفت 

چهره ...م ادایست له یک قدمیشو در فاصرفتم به سمت خرسند ..ن صیغه عقددناچار قبل از جاری ش  به 

هر دومون حاکی از تحمل این وضعیت بود و بر لبهامون مهر خاموشی زده بودیم که مبادا کسی چیزی 

 بفهمه

و به تقلید از من سرشو  کشید دستی به روی موهاش ..ارومی دادم سر بهش سالم  هستهتکون ا با 

شد و به محضر دار خیره باال و پایین کرد   

 

 

ببینم  می خواستم ..بود زل زدم در و دیواری محضره  زمین و ر مسیر دم ئبه چهره اقاجون که نگاهش دا  

شو بهم بزنه و سرم داد و بیداد راه احرف...خره می خواد کی بال..کنه به من نگاه  کی می خواد  بالخره

 بندازه

  بود که فقط از سر اجبار اینجا باشهاین خیلی دردناک ..وظیفه اشو انجام بده و بره ومده بود کهتنها ا

از دست به جای پدر   ..مره به عنوان پدر بزرگسی ظاهر نمی کرد اما من خوب می دونستم داجلوی ک

ت زده وزی در اون دنیا خجالرمبادا  انجام می ده که رفته ام تمام وظایفی که به گردنشه به نحوه احسنت

و این در صورتی بود که سر سوزنی این ازدواج رو قبول نداشت..باشهپدرم   

 

ش برای خواستگاری کسب تکلیف کرد و اجازه اومدن خرسند با اقاجون تماس گرفت و از شبی که

هر دقیقه با این وجود هر لحظه و ..شب خیلی بدی بود که دلم نمی خواست به یادش بیارم...خواست 

ثبت شده بوداش در ذهنم   
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ده گل اور دسته تو پذیرایی ساده و جمع وجور خونه در کنار اقاجون که از نگاه کردن به من حذر می کرد  به

...شده توسط خرسند چشم دوخته بودم  

به مراسم  شباهتی هیچ ...و این همه تلخی بود شده  فرما  کمشدیدی بین سه نفرمون ح سکوت

 خواستگاری نداشت

و این سکوت رو بشکنه   ادحرف بیه ب شبلمقا فرط که...در بومنتظ نوممکدوهر   

سرشو ناراحت بود  انجامیده طول  به   ها گذشت چند دقیقه ای که برام ساعت ازبعد اقاجون بالخره که  

:خرسند گفت ه ارومنگا خیره به بلند کرد و   

؟؟!!بدون حضور خانواده اتون ... انقدر سریع و هول هولکی-  

پدر بزرگم چشم دوخته بود انداختمرنگ صورتم پرید  و نگاه کوتاهی به خرسند که به   

 

ندی ه فنجون توی دستش انداخت و بالبخرنگ پریدگی خیره تو نگاه مستقیم اقاجون  نگاهی ببدون هیچ  

:حین باال اوردن نگاهش به سمت اقاجون گفت  

یعنی بعد از سال  ...من و خانم دکتر قصد داشتیم این مراسم کمی دیرتر..حق با شماست ...بله خوب -

ارنه خانواده بنده هم تشریف بیک...پدرشون برگزار بشه  

زودتر خدمت ...اما از اونجایی که شرایط من به گونه ای هست که نمی تونستم بیش از این صبر کنم  

خدمتتون برسیم..بعدا به همراه خانواده ... با اجازه اتون ..رسیدم که   

هستن؟ جیعنی خانواده شما االن کامال در جریان این ازدوا-  

 

:زد  با لبخندی محو گفت خرسند با چهره ای که توش اسودگی خیال موج می  

خیر-  

:خیره شدمخرسند  به  صورت پر از ارامش   نیمه باز با لبهاینگران من ابروهای پدر بزرگم باال رفت و   

ور اومدن به این مراسما درسته؟به نظرتون اینط-  

:لبه ی فنجون کشید و لب دروی به  و ر شت اشاره اشگخرسند ان  

نه-  

پس برای چی االن اینجایید ؟-  
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:روی میز کناریش گذاشت به خرسند ابرویی باال داد و فنجون توی دستش رو  ...رنگ از صورتم رفت   

و روی که سعی کردم تمام کارهامو خودم انجام بدم  من از بچگی طوری تربیت  شدم..جناب پاکزاد -

دلم هر کاری که تا به االن باشم و بوده که سرخود  به این معنا نیست  البته ..بایستم  پاهای خودم

مه باشنجام دادا ..باشم خواسته   

یرمشون یا گنمی تونم ندیده ب....ی من بودندوران زندگیم تکیه گاه خوبی برا در تمام ام  وجود خانواده

کامال قابل توجیه هستش ...نبودشون هم االن..خدایی نکرده بهشون بی احترامی کنم   

 

 

:گفتش اصدته سرفه کوتاهی برای صاف کردن روی هم گذاشت و با ی اتبرای لحظلبهاشو   

خوب مادر من یه چند سالی هست که ...درست می فرمایید این مراسم ها یه بزرگ تر می خواد...البته -

نیستن تمرشونو دادن به شما و در قید حیاع  

 

:دادادامه  به بیرون  ش نفسبا دادن   و همزمان دستی به روی لبهاش کشید مکث کوتاهی با   

برای یه سفر کاری رفتن که و همین چند روز پیش بود بشدت درگیرن پدرمم هم که متاسفانه این روزا  -

..البته به زودی بر می گردن...یکی از شهر های اطراف   

و با توجه به سن وسال  و شرایط کاری که دارم فکر می کنم در این شرایط هستم من تنها فرزند خانواده 

از این ...میبه هر حال قراره این زندگی رو من به همراه خانم دکتر بساز..ایی کافی باشهاومدن من به تنه

خودش خیلی مهمه و قدم مهمی ..روز در وهله اول اینکه من بتونم خودمو به شما و ایشون اثبات کنم 

 محسوب میشه

 

که می خواید ازدواج کنید؟ نپدرتون یعنی نمی دون-  

ینید که از این بو اگر االن می ..به هر تصمیم و کاری که بخوام انجامش بدم احترام می ذارهایشون -

البته از ...واقعا نمی تونم بهتون بگم به خاطر شرایطی هست که من االن ..خواستگاری بی اطالع هستن 

ن مسائل اصال بود و نه اینکه فکر کنید بخاطر ای..نظر مالی و شرایط زندگی اصال به ایشون وابسته نیستم 

..نبودشون برام مهم نباشه  
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و از من و ..کنارم به جای من حرف می زدن خیلی دوست داشتم در این مراسم بودن و در  ااتفاق...چرا 

چه اندازه می تونم در به و خیالتون رو از این بابت راحت می کردن که تا ..شرایطم براتون می گفتن

و از این بابات من واقعا ..لی خوب متاسفانه فعال حضور ندارنو...موفق باشم ساختن یه زندگی ایده ال 

 متاسف هستم 

:نگاهی به من انداخت که سرمو پایین انداختم و البته ناراحت آقاجون متعجب  

ارزو داره در هر پدری ...شهن با حرفایی که شما زدید توجیه ببازم من فکر نمی کنم نبودشو. ولی اخه-

ش حصور داشته باشهسراستگاری پمراسم خو  

:دستی به روی موهاش کشید  

...می تونید تحقیق بکنید و ببینید که راست می گم....اکزاد من پزشک و همکار نوه اتون هستمناب پج-  

...نمی خوامم که دروغی گفته بشه...چیزی برای دروغ گفتن وجود نداره هیچ  

ی گن چرا بدون در ها بهتون نم بعداگر پدرتون از این ازدواج نارضی بودن چی ؟...اما ...حرف شما متین-

ن برای خواستگاری پیش قدم شدید؟نظر ایشونظر گرفتن   

 

وقتی که من رو طوری تربیت کردن ..؟.چرا باید ایشون نارضی باشن......م پاکزاد انتخاب من هستن خان-

م می ذارن  و از این موضوع ارص بدم بدون شک به انتخابم هم احتکه بتونم خوب و بد زندگیم رو تشخی

باشید اینو مطمئن ..ناراضی نخواهد نبود   

با یه مهر ؟اونوقت نوه من چیکار باید بکنه.. ؟اگر فردا روزی پدرتون نخواد که این ازدواج سر بگیره چی-

؟؟!!طالق توی شناسنه اش برگرده پیش من   

من پای تعهد و ...داین قول رو بهتون می دم که حتی اگر پدر من  مخالف این ازدواج بود که نخواهد بو-

...می دم شانجام  برای اسودگی خیال شما  ری که بگیدهر کاحرفم می مونم و   

حق طالق رو به نوه ام بدید ..خوب اگر اینطوریه-  

:به روی لبهای خرسند نشست یلبخند  

؟چرا باید چنین حقی رو به ایشون بدم -  

 

؟؟!!دارید من نوه امو چشم و گوش بسته به شما بدم راشما انتظ-  

چنین حق و ...اما اینکه شما می خواید..بگیراین ازدواج سر ..با شناخت کامل ..انتظار دارم ...نه-

یه  هپایدرسته ...راحتی قبول کنم همین من نمی تونم بهرای ایشون در نظر بگیرید خوب حقوقهایی رو ب

..متقابله اعتماد کردن  ...مشترک ندگیز  
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. وفادار و متعهد باشه..م می گیرهیعنی تصمی...زندگی مشترک می گیرهیه وقتی مردی تصمیم به اما 

..ی همسرش یه زندگی مرفه ایجاد بکنه برا..  

اینکه شما بخواید حق و حقوقی برای ایشون  در نظر بگیرید و از این نظر خیالتون رو خاطر جمع کنید  .

اما در عوضش این حس رو ... ستنه برای شما خیلی خیلی عزیز و نشون می ده که ایشون خیلی خوبه

..ار بمونه و دارید به دنبال یه راه گریز می گردیدبه من می دید که این ازدواج قرار نیست پاید  

:لبخندش رو کش اورد و گفت.. به پدر بزرگم که در سکوت فرو رفته بود انداختم  که خرسندنگاهی   

من این کارو ..نیست یمورد..باشه..شما می خواید من حق طالق رو به ایشون بدم..خوب اگر اینطوره-

ایشونم باید متعهد بشن که دیگه سر .اما ..ام و کمال به ایشون می دم حق طالق رو تمانجام می دم و 

 قبول می کنید..ایا شما و یا حتی خود ایشون ..خونه بمونن..کار نرن  و به محض تموم شدن دوره اشون

اگر قبول می کنید منم ؟که من بهشون می دم  مشخص  با خرجی ماهانه...ل کنیدچنین چیزی رو قبو

...قبول می کنم  

گم ربا نگاهی به من  رو به پدر بز که..گم تنگ شدنرچشمای پدر بز...رنگ از صورتم رفت و سرمو باال اوردم

:ادامه داد  

وقتی من بتونم یه ..؟؟.مگه نه حاج اقا..خوب شما هم باید به من اعتماد کنید دیگه...هاگر حرف اعتماد-

چه لزومی به .. ؟  سرکار  رنرو  بدم که ب اجازه بهشون این  چرا باید...گی مرفه برای ایشون بسازمزند

؟وقتی می تونم نیازهاشو برطرف کنم  این کار هست  

:همچنان اقاجون ساکت بود..روی هم گذاشتم شمامو چ  

به امید اینکه هیچ وقت به ..می دم ون بهشون اعتماد می کنم و حق طالقو بهشمنم اگر قبول می کنید -

و حرف جدایی رو نزنن سمتش نره  

لب به دندون گرفت ..اقا جون که انتظار چنین پاسخی رو نداشت .....دستی به صورت داغ کرده ام کشیدم

:اما خرسند با اینکه متوجه تغییر حالت تو صورتش شده بودم گفت  

با شناخت کامل برای  اما  بنده کامال روی ایشون شناخت پیدا کردم و..ریان نباشنخام دکتر در جشاید -

پس مطمئن باشید قرار نیست به ..کامال در جریان زندگیشون هستم ..پیش قدم شدم این خواستگاری 

خودمو عقب بکشم با هر اتفاقی همین زودی ها   

که می خوام حتما قبلش ...فری در پیش دارمعجله دارم اینکه من یه ساین همه که  هم  یکی از دالیلی

یا هر چیز ..ادرس ..محل کار  از  یتا قبل از عقدم شما هر مدرک یا شماره تلفن...با اجازه شما عقد کنیم..

...در اختیارتون قرار می دم که اگر خواستید برای تحقیق اقدام کنیدرو که بخواید  دیگه ای   

ه با کی ازدواج بکنهرراق نوه اتون ق طبیعی شماست که بدونید این ح  
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به هر اونچه که می خواستم برسم و در ..اما در طول زندگیم سعی کردم ..تم نمی گم ادم موفقی هس

از این رو ادم خود ساخته ای هستم و این ..قید خیلی از چیزا رو زدم ...این زمینه خیلی  تالش کنم  

مشکلی براشون داشته باشم و نذارم که  دکتر وهوای خانم  ههمه جور رو بهتون می دم  که ناطمینا

 پیش بیاد 

..جناب پاکزاد ..یارتون قرار می دم من همه چی رو در اخت  

:اقا جون اروم نفس رو بیرون داد و با گرفتن نگاهش از خرسند گفت  

نمی دونم -  

:پرسید و با ناراحتی ازم وم را  ...سمت من به و همون لحظه با برگردوندن  سرش  

خانواده اشون از این ازدواج خبر ؟با همه ی این شرایط می خوای کنار بیای؟دت چیهنظر خو-

اینا  هرچند می دونم که همه ی...خیلی سریع هم می خوان  عقدت کنن ....علتشم که نمی گن ...ندارن

خواستگاری رو بهشون دادی  این  اجازهو رو خودت از قبل می دونی   

هر دو می .و نگاهی به خرسند که بهم خیره مونده انداختم سر بلند کردم...صورتم رنگ به رنگ شد

همه ی این حرفا تنها برای گرفتن اجازه از اقاجونه  که با نگاهی به صورت ناراحت و اخم کرده ..دونستیم 

:اقا جون گفتم   

هر چی که ...خوب-  

 

 

:گفت ده و زنن تلخ یخندبخیلی بهم ریخته بود و حرفای خرسند بدترش کرده بود که با تکون سر و ل  

اومدن ایشون هم امشب ...شما جواب مثبتو هم قبال دادی ......رمالیته است بابا جان گفتن من که ف--

مانعتون بشه..نه گفتن منم فکر نمی کنم ...تاثیری  در تصمیم گیری دوتاتون نداره  

:نگاهشو به خرسند دوخت از گوشه چشم اقاجون   

حرفای شما امشب نتونست منو توجیه ...باشه میام..اگر اومدن به محضره...گفتممن قبال به نوه امم -

...کنه  

  ممونو داریمات خودوما هم رسم و روس....دکتر اما اقای

برای بزرگ  ما هم یه عمر ..ودتون ایستادید و روی پای خ .کردی  تالشو اگر شما می گید یه عمر کار 

این خونه رو زد راحت در که دلمون نخواد هر کسی که اومد و در اونق..کردن این بچه ها خون و دل خوردیم

که بره  تی تقدیمشون کنیمدو دس ..و الکی  
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نمی ...بگمبهش  منم نمی تونم چیزی ..اما وقتی که گیسو با نگاهش با سکوتش می گه که می خواد 

ساعته  42ی تونم اونقدر که نم..پیر شدم...مهست چون فقط یه قیم..مخالفت کنمبا خواسته اش تونم 

...با کی رفت و با  کی اومدش که ببینم   هواشو داشته باشم و بیفتم پی  

جای شکرش باقیه که الاقل یه نیمچه احترام ...رو انتخاب نکنهتبه خواسته اش مجبورم تن بدم  که راه بد

قرار بده برام گذاشته که منو در جریان ازدواجش   

انواده شما هم خکه حتی عدم حضور ..که انقدر عجله داره زود ازدواج کنهالبد خودش یه چیزایی می دونه 

مطرح نیست که داره چقدر بهش بی احترامی میشه..براش مطرح نیست  

:رنگ از صورت خرسند رفت و با دقت به حرفهای پدر بزرگم گوش سپرد   

اگر همین قانون و امضا قیم نبود که ...اما انگاری شرایط فرق کرده ...ما بچه هامونو اینطوری بزرگ نکردیم-

اندازه همونم لیاقت نداشتیم که از این ازدواج خبر دار بشیم..دیگه هیچی   

:تمرکز داشته باشهروی حرفاش سعی کرد چند بار پلکهاشو باز و بسته کنه و کمی   

شاید ..کم زجر نکشید ...برای بزرگ کردن گیسو پدرش ...ایی درز پیدا نکنهج..تا سال پدرش  اخواهش-

که دوست  مرشایدم من زیادی پیرم و متحج.. اون خدا بیامرز بود  نگه داشتن احترام..اقل ترین کار حد

م نوه ام هنوز سال پدرش نشده ازدواج نکنهداشت  

ساالیی که یه ماه قبل خبر خواستگاری می دادن ..هنوز تو اون ساال گیرم ... احتماال من پیرمرد..چی بگم

ار مراسم بچه هاشون بودم بعدش  خانواده ها در گیر و د تا چند ماهو   

فرین نخرم برای خودم لعن و ن رهپس بهت...م چند سال دیگه زنده بمون عمر من ممکنه کفاف نده و نتونتم تا

 و شما که انتخابش هستی رو قبول کنم 

 

 

تعیین مهریه .. نفر دارم مطلع میشم جایی که من به عنوان اخرین ...به توافق خودتون باشه یه هم مهر

...شم بی شک  بی معناست ا  

من ...نبود ای ید مساله می ذاشت اگر  قرار محضر تلفنی هم...اقای دکتر سر هم دیگه رو گول نمالیم 

منو تو کار انجام شده قرار داده...چون نوه ام ....ل می کردم و می اومدم قبو  

تمام هزینه ها و خرج و مخارج به ...مان مریضی پدرش تا بعد از مرگش البته اینم در نظر بگیریم که از ز

 من  در توان...برای دختری که روی پاهای خودش بوده  ...از این بابت تعیین تکلیف ...گردن خودش بوده 

 نیست و اصال درستم نیست 

منم مجبور به پذیرشش..فعال شما انتخابشی..اج کن با کی نهبهش بگم با کی ازدو من نمی تونم  
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بی توجهی به رسم و رسومات و عجله ای هست که نمی دونم ..من باب...حتی هم هست اگرم نارا...

 برای چیه 

وره تحقیق دو سه روزه هم به درد کسی نمی خ...اجازه چنین ازدواجی رو نمی دادم که  به من بود

نشون دهنده خوبیه یه فرد نیست ...داشته باشید و در اومد خوب  اینکه یه شغل تو دهن پر کن...  

دختر منم به خودش مطمئنه ..ن هستید رم همونقدر که شما به خودتون مطمئشک ندا با همه این وجود

امیدوارم هیچ وقت از انتخابش ..تنها دلگرمی که برام مونده فقط همینه...و الکی کسی رو انتخاب نکرده

و ندارهر گه حمایت مندی ..که اگر برگرده..پشیمون نشه و برنگرده سراغم  

ون لبخندی به روی لبهای اقا ج....دوختم  با چشمهای متعجب به سمتش ..سرم رو ناراحت و گرفته 

:اومد  

تو مثل من اینطور ..آرزو می کنم هیچ وقت زمان پیری ...هر زمان که بگید من اماده ام که محضر بیام -

و ناچار به تصمیمی نشید که باب دلتون نیست تنگنا قرار نگیرید  

:رو لرزوند بغض اقاجون و ته افتادگی صداش دلم  

البته بود و نبود ایشون تاثیری تو این ازدواج ..جواب تلفنای منم نمی ده..خبری از برادر بزرگش نیست-

و می دونه و برادرشدیگه خود گیس...هندار  

زمانی خدایی ناکرده اقای دکتر از این ازدواج پشیمون و دلسرد شدی ونخواستی دیگه ادامه  کفقط اگر ی

..یا اینکه بخواید بیاید پیشم و گلگی کنید ..حق ندارید سراغ من بیایید...اش بدی   

د من هرچند اون زمان  هم بود و نبو..اداش کنم  باید..هست که  منبه گرد قبل از مردن یه وظیفه ای 

نیازی به اجازه امثال من نیست ..طالق که دیگه راحته ..این قسمتو که رد کنید..تاثیری نداره  

اگر دنبال مراسم خواستگاری بودید که انجام ..مونده باشهباقی حرفی دیگه فکر نمی کنم هم حاال 

اونم بدون هیچ مشکلی ..شد  

تاش دسته چوبی مبل رو می شگه بود  و با سر انبه اقاجون که نفسش رو پر از اندوه بیرون دادکرده بغض 

...فشرد خیره شدم  

 

 

دل پیرمرد خیلی شکسته بود  و اگر تنها بود ..می زد شو پایین انداخته بود و حرفی نناراحت سر خرسندم

باریدن می داد ک به اشکهاش اجازهبی ش  

است  و از روی مبل برخ و گرفته  د که خرسند سنگینوضعیت طوالنی شد و اقاجون حرفی نز این  اونقدر  

بلند شد ه ننیبا طما..اقاجون راضی از این رفتن ...عزم رفتن کرد   
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بود که قدمی به سمت شده دو دلی و ناراحتی  دچارنوعی  به ..نصورت خرسند در عین مطمئن بود

:اقاجون برداشت و گفت  

 من ..همین االنم شما بگید نه..امی به شما رو داشتیمنطور برداشت نکنید که قصد بی احترخواهشا ای-

من فقط سعی کردم از خودم دفاع کنم  و ...و می رم و به پشت سرمم نگاه نمی کنم چشم می گم

یه زندگی بسازمبهتون ثابت کنم که می تونم   

:هر دومون رو ناراحت می کرد....لبخند محزون نشسته روی لبهای آقاجون   

من یکم ..ببخشید ...یکی باشه ونبا عملت ون و حرفتامشبتون  هیچ وقت یادتون  نره  حرفایامیدوارم -

کمی استراحت کنم و برم می خوام سرم درد می کنه اگر اجازه بدید   

خرسند که  شرایط بدی بود ..ضربان قلبم شدت گرفت..سرشو پایین انداخت گ از صورت خرسند رفت و رن

به  روی لبهاش  لبخند تصنعی بریه کردن  رهو ظا با گفتن کلمه خداحافظ  سریع خودشو جمع و جور کرد و 

  حرکت کردسمت در برای خروج از خونه 

 

*** 

  

 

از این پیوند اظهار خوشحالی می کرد  زنان محضر دار لبخند  

 رفت تا  گاه کردن به منرد بدون نلشون می کدستای لرزونی که به زور قرص و دارو کنتر آقاجون با همون

امضا بزنه دفتر رو   

هاش محروم کرده بود  منو از آخرین نگاه.. خیره شده بودم به نیم رخش  

شم دوخته بودم که خرسند ناراحت سرشو پایین به کسی که روزی جونش برام می رفت چ بغض کرده 

رفت نزده بود انداخت و با فاصله گرفتن از من به سمت آقاجون که هنوز امضا  

 

:رو بهش کرد و گفت خرسند..و صاف ایستاد وقتی امضا زده شد  

؟وقتتون رو بگیرم ای  حاج آقا می شه یه چند دقیقه-  
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شده بزنه به دفتر و خودکار رها  و ر اشرای همیشه قید نوه اما اقا جون که با خودش عهد کرده بود ب

:گفت اشاره کرد و  شروی  

زودتر تمومش کنید..حاج اقا زیاد وقت ندارن...نوبت شماست -  

ریز شدن به چشمام هجوم اوردنکم کم  برای سرا دلم شکست و حلقه های اشک   

خودکار رو برداشت و با فشردن خید و اروم  چر..خرسند که فهمید آقا جون میلی به هم صحبتیش نداره

 لبهام شروع به امضا زدن کرد

دل شکسته و گرفته برای رهایی از این وضعیت و دور شدن از جلوی چشمای اقاجون که دیگه دلش منو 

بزنم  ها رو نمی خواست به خرسند نزدیک شدم تا بعد از اون امضا  

گاهی به اقاجون که ن..شد تا پشتش به من نباشه خرسند  تو جاش جا به جاآقاجون بیشتر  فاصله گرفت 

دقیقه ای خرسند  که بعداز گذشت دو سهانداختم کرده بود و به سمت پنجره می رفت پشتش رو بهم 

دکارو به سمتم گرفت و خو سرشو بلند کرد   

:اقاجون بود که اروم گفت پیش هنوز و اندوه  نگاهم با بغض  

نوبت توه-  

به  از چشمای طوفانی و نگرانش نگاهم رو ..و بعد از چند بار پلک زدن  مومدلحظه ای از تو شوک در ا

..راست می گفت نوبت من بود...ار توی دستش دادم خودک  

منم طاقت یه مرگ  دیگه رو ...ب تر بود اجکه این کارو نکنم اما مرتضی ودلم مدام دست دست می کرد 

اونم مرگ یه عزیز ...نداشتم   

شدم برای زدن  امضا ها به میز نزدیک   از توی دستش خودکارگرفتن با و کردم بلند  دست  پس   

...دفترو به سمتم کشید و در کنارم ایستاد ..با ارامش و احترام  

با فشردن خودکار روی  شدم و  خم بدون تردید ...مچنان در گلوم منتظر رهایی بودنبا اخم  و اهی که ه

اولین امضا رو زدم ...دفتر ای از  برگه  

فاصله  گرفت  ازم قدمی ...پر از اشکم خرسند خیره به حالت عصبی و چشمای   

 آقاجون به ظاهر نزدیکیمون ایستاده بود اما دریغ از یک نگاه کوچولو

و  خودکاری که همچنان در میون انگشتام سفت..با زدن اخرین امضا که امضاها رو می زدم همونطور 

خیره شدم هافشردم و به امضارو باقی مونده بود  سخت   
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:محضر دار خیره به چهره و ظاهر ساده ام گفت  

کنیممی شروع  االن ..بنشیند ...بفرمایید -  

دستی ...به سمتش رفتم ..و بلعیدم  و با نگاهی به خرسند که اونم ناراحت به نظر می رسید ر اب دهنم

..به روی موهاش کشید   

چشم بر تو ی  یه  اما..محکم مانع این وصلت بشه همه ناراحت و دلنگران بودیم  و منتظر بودیم یه بهونه 

 هم زدنی 

و به یاد که شک داشتم چیزی از حرفای زده شده ر  سریع به وقوع پیوست  یهمه چیز به قدر

و  بله رو خیلی راحت..منی که منتظر یه بهونه بودم ..م ودبله رو داده بکی حتی یادم نمی اومد ...بیارم

  و حاال همه چیز تموم شده بود . داده بودم  ساده

مونده بالتکلیف  روی زانوهام و بی رمق  بی حرکت  دستام  حاال  بله رو داده بودم وخیلی وقت بود که 

..که چه باید بکننبودن   

در خروجی برای فرار خیره شده بودنبه  به تنهایی بودن که چشمام  این اما در این میون   

و فریاد ...و من فقط می خواستم بدوم..ه بودتخودش رو می کرد و خرسند در سکوت فرو رف اقاجون کار

 بزنم 

ک خارج شد اقاجون هم به دنبالش بدون گفتن تبری...با خروج محضر دار  

با لحظه ای ..نمی دونم چه حسایی بودن که هی می اومدن و می رفتن  ...درد و عذاب..خشم و غم 

اون دیگه دوست نداره ...به خودم می گفتم ولش کن ...لحظه ای بعد رفتنش دلم می گرفت و   

اروم از روی صندلی بلند شدم ..و خرسندی که در کنارم نشسته بود  خیره به دری که کامل باز مونده بود 

به مردی که االن همسرم بود و ...به همه چیز فکر کردم...عقداز سر سفره  با فاصله گرفتن قدمی  دو چن

سر برگردوندم  و با چند بار پلک زدن برای جلوگیری از سردرگم و گیج ..اجونی که دیگه رفته بود به اق

:با صدای بم و گرفته ای گفتم ریزش اشکام   

خودتون می گیرید ؟شناسنامه ها رو  -  

 انقدر چهره اش پکر و ناراحت بود که یهو متوجه من شد  و لحظه ای به من خیره موند

بعد از مکث  گرفته از غم من که رنگ به روم نمونده بود و احساس ضعف می کرد که با چهره ای غبار 

:کوتاهی گفت  

خواستی برو که هر جا ..بعد که پدر بزرگ رفت..صبر کن باهم از محضر بریم بیرون-  
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ی چهره از ورا یاشکاما قطره ...با اینکه سعی کرده بودم محکم باشم...تا اسم اقاجون رو به زبون اورد 

:گفتمو  دست  پسش زدم تند باید و زسخت  و مغرورم به بیرون خ  

  پس من بیرون منتظرتونم-

از روی صندلی بلند شد  کندی داد و به  سرشو بی حالی  و اخمالود تکون   

 

ایستاده ...اقا جون داشت بیرون می رفت و به پشت سرش هم نگاه نمی کرد..از اتاق عقد که در اومدم 

م و خواستم بی خیالش بشم حسرت بیرون داداز نفسم رو پر ..ارش اراحت از رفتن..سر جام   

به این ....بهش بی تفاوت باشم که  میشد ماما تصاویری که از دوران کودکی برام جون گرفته بودن مانع

و همدم تنهایی هام  ه مردی که عمری با خنده هام خندیده بود ب ..شم اهمه غم و دلتنگیش بی تفاوت ب

بودشده   

به دنبالش راه افتادمتی دادم و  به پاهام حرک  

ی که همه چیشونو باخته باشن و دیگه چیزی برای از دست مثل همه  کسای ..اروم یکنواخت می رفت  

اشت دفقط ..الح و امیدیبدون هیچ س...مثل شکست خورده های از پا در اومده ..شن ادادن نداشته ب

 می رفت 

از گوشام دور .. صدام می زد «بابا جان »از ته دل  لحظاتی  که اون تمام ...پا تند کردم..از محضر خارج شد

بی  پشت سرش از محضر در اومدم و ..بجهنی که باز می خواستن بیرون اکه با بغض و اشک ننمی شد

:اقت صداش زدم ط  

آقاجون -  

مید کننده انا ی که بعد از گذشت چند ثانیه...بهم بها بده و فقط برگرده و نگاهم کنه دعا  دعا  کردم 

.برگشت و بهم با یه لبخند تلخ خیره شد..  

لی که تنها هدیه باقی مونده از شا..مروی سر ناراحت با دیدن شال خوش رنگ  زبونم بند اومده بود که.

:لبهاشو به سختی کش و اورد و گفت  ....پدرم بود و فکر می کرد برای شادی  امروز سرم کردم  

شکستی بابا ودلم-  

شمام به پایین افتاد  و با نگاه چ گوشه  از یه اشکقطر  دلم لرزید و با اولین پلکی که بستم و باز کردم

:دمپرسی غض ببا  خیسم ازش  

یعنی برم؟...همین ؟-  
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و با ناراحتی  نزدیک به ماشین ایستاده بود چشماش از اشک پر شده بودن که با نگاهی به خرسند که 

:به ما چشم دوخته بود گفت  

منتظرته..برو -  

به راه افتاد  گیر می اومد که در کمال ناباوری پشتشو بهم کرد و دلننفسم باال   

به دور شدنش زل زدمرهاشون نمی کرد  مایی که لحظه ای اشکشو با چ سرمو پایین انداختم  

با اینکه دوست داشتم در چنین روزی برام دعای عاقبت بخیری  ..ازم رو برگردونده بود که برای آخرین بار

صداش زدم ..کنه و به جای پدرم پیشونیم رو ببوسه و راهیم کنه   

سرشو به سمت چرخوند ایستاد و آهسته   

من با بغض نگاهم می کرد مثل   

 

چند قدمی به سمتش برداشتم دلم می خواست ..نم نگاهش می تونستم بخوتو دوستم داشت و اینو از 

ردن و به ناچار با بغض کبهش بگم چقدر دوسش دارم و دل تنگ اغوش پر محبتش هستم اما لبهام یاریم ن

:گفتمو حسرت   

اون هیچی نمی دونه..نگید چیزی  به مرتضی-  

:زد دتلخ تر از قبل لبخن  

بهتره بعدا خودت اروم اروم بهش بگی ...به اون که بگم دق می کنه و فکر می کنه که فراموشش کردی -

یه جوری که مثل من دلش نشکنه..  

 

بی مقدمه و یهویی ازدواج کرده بودم و این براش که بزرگترم محسوب می .حق داشت ازم  دلگیر باشه

ابل تحمل بودشد خیلی سنگین و غیر ق  

می خواستم درکم کنه و اینطور با هم دل سرد نباشهازش با نگاهم   

 در حالی که اونم می خواست با نگاهش بهم بفهمونه تا چه میزان در رنجوندنش موفق بودم

یدم فرمان حرکت دادمه به پاهای کم توانم و قلب نا امک  

شین راه افتادم اروم چرخیدم و به سمت ما اش رو نداشتم ی طاقت کم محلی  

با اخم نگاهش رو ازم گرفت  مخرسند خیره به صورت و چشمای خیس  
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  نگاهش غمبار تر از قبل می شد هر لحظه و  سرجاش ایستاده بود جون قاآ

 

به ماشین  از همین رو ..رو طلب می کرد اما می دونستم از سمتش پس زده میشم دلم اغوش گرمش

گم ربا حالی منقلب سربلند کرد و به پدر بز د نسخر باز کردم که و درو تعللی  ی هیچ حرفکه رسیدم ب

 چشم دوخت

  چونه ام لرزید و بی اختیار اشکها  روی گونه هام جاری شدن.با بستن در 

خم  کمی  راهی  زل زده به اقاجون  که قصد رفتن داشت دستشو از روی در برداشت و مونده بر سر دو

:شد و رو به راننده گفت  

صبر کنید االن بر می گردم ای چند دقیقهیه -  

سرمو برگردوندم اقاجون برگشته بود و داشت می رفت ..در ماشین رو بست   

برسونهبهش زودتر خودشو سعی کرد  داش زد  ورسند سرعت قدمهاشو بیشتر  کرد و صخ  

 

و منتظر  گفت لبخندی به روی لبهاش اورد و چیزی..بهش رسید تا ...سرشو برگردوند  بی حوصله  اقاجون.

 شد

  کش اومد و لبهاشو تکون داد کرد که لبخند خرسند می  آقا جون فقط نگاهش  اما 

آروم  دستشو به سمت آقاجون  برای که و هنوز حرفاش تموم نشده بود  گذشت می دو سه دقیقه ای 

بلند کرد خداحافظی   

بهش دست داد   و به کندی  سری تکون داد اقا جون خیره به دست خرسند که مقابلش قرار گرفته بود   

ن خیلی گرم خرسند لبخندی به روش پاشید و با احترام و گذاشتن اون یکی دستش به روی دست اقاجو

با چهره  سری تکون داد و جوابشو ..گفت که اقا جون بالجبار  ایی  دوباره یه چیز ازش خداحافظی کرد  و 

دادای غمگین   

باز و بسته کرد و امیدوارانه لبهاشو   نمایان شد  خرسنددندون نمای لبخند   

بود که توسط خرسند  نوم کلمه با اجازه ای دستاشون که از هم جدا شد تنها چیزی که تونسته بودم بش

 ادا شده بود

نا  لحظه ای خیره تو نگاه...من افتادبهش بی حرکت ایستاد که نگاهش به خیره و  سری تکون داداقاجون 

گردوندمررومو ب و  بردم امیدش بغضمو فرو   
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به راننده رو بغل دستم  با فاصله نشست و  راحت..صورتش دیگه اون همه اخمو نداشت  شد باز  که  در

 گفت که حرکت کنه

 

 در قفس هراسون شده  مثل پرنده اسیر...راه افتاد  که  به راه افتاد  در دلم هول و والیی به ماشین

چرخیدم و به پشت سرمون نگاهی انداختم..همونطور که ماشن می رفت   

ی چشمم به پایین لغزید  هاز گوش است و اشکی بی صدااز نهادم برخآه ..اثری از اقاجون نبود اما دیگه   

همه صحنه های محضر تند از ..چشم دوختم  سرمو به کندی برگردوندم و بی قرار به مسیر رو به روم..

شدنجلوی چشمام رد   

ظاتی روی هم کهامو برای لحپل...نگاه خیره اقاجون به لبهام برای گفتن بله...امضاها یی که زدیم ..

و حرفایی که نگاه های بی تفاوت خرسند ...تکون های اروم ماشین  رو حس می کردم ...گذاشتم

چشمهامو از هم ..که یهو با شنیدن صدای زنگ گوشیش زده بود که به اقاجون  نفهمیده بودم چی بودن 

 باز کردم 

دست تو جیب کتش  برد و گوشیش رو در اورد ...گلوم خشک و چشمام کوره اتیش شده بودن   

 نفسم رو محتاط بیرون دادم و تکیه داده به عقب به بیرون  چشم دوختم 

  به رو به رو خیره شدهمچون من توی جیبش  سر دادو دوباره رو  و گوشیشرد تماس زد با تعلل کوتاهی 

 

 

دراوردم تر کردم و دستمالی از تو کیفم  لبهامو ...به سختی و با لرز  

زیر  شده  اشک های نشسته  چشم نگاهی بهم انداخت دست بلند کردم و با دستمالی از گوشه 

..چشمام روگرفتم  

کم داشت تو دستام مچاله می شدن بغض کردمخیره به دستمالی که کم ..وقتی دستمالو پایین اوردم  

ون می گو حالم رو دگر افکارم رو بهم می ریخت...جهیشاستشمام عطر ادکلنش و  نبودن اقاجون و بی تو

اروم سر بلند کردم و رو به راننده که در حال عوض کردن دنده بود   ..کرد که برای دوری از این همه عذاب

:گفتم  

ده میشمن بغل پیامن همی...ممنون -  

که راننده  دستمال کاغذی بین انگشتام در حال تکه تکه شدن بود...به سمتم چرخوندصورتش رو خرسند 

هدایت کردکنار خیابون به ماشین رو ..با زدن راهنما و چرخش فرمون  



 

 
 

 
 

19 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هفتم فصل   
 

نیم رخم که تنها در تیر به سمت دستگیره بردم و خواستم پیاده بشم که خیره به  سر انگشتای سردمو 

:گفتراس نگاهش بود   

مگه فردام مرخصی داری ؟-  

  ..که اون نبود لزومی به تحمل این شرایط نبود اال نقش بازی کنیم  و حآقاجون قرار بود فقط جلوی 

هیچی بینمون نبود که بخوام تا تهرانم باهاش همسفر  ..کردم و پای راستمو بیرون گذاشتم درو باز

...باشم  

 

:لحظه ای خیره تو نگاه جدی و البته کمی اخمالودش گفتم  

  ...تهران چکو ازتون می گیرم-

همچنان ..پیاده شدم و درو بستم  ...عکس العملی  گونه  هیچ دادن  اجازهناباوری بهم زل زد که بدون با 

میشدم متعجب به من خیره مونده بود که همونطور که وارد پیاده رو    

ی ایو با نگاهی به اطراف و خلوتی  و اشک.. .در اوردم از توش ه سیاهم رو بار کردم و مقنعدر کیفم رو ..

در اوردم به سختی از زیرش  سرم کشیدمش و شال رو رو   ندبرای بارش جون گرفته بو بارهکه دو  

شال پدرم تنها چیزی بود که از خونه و تمام سهمش بهم رسیده بود و امروز با حس حضورش می 

کنه و این رو پدر بزرگم نتونسته بود درک...مش برسم به اراخواستم   

 لبه های مقنعه رو روی سرم مرتبدر بغض و تنهایی اسیر شده بود که   همونطور که شال تو دستم بود 

  هدایت کردم  و موهامو به زیر مقنعه  

و  ماشین هنوز متوقف بود ..خودمو به سمت خیابون رسوندمشال رو توی کیفم گذاشتم و  عجله با 

نفسی بیرون دادم و با  ..م ایستاد هاکه تاکسی جلوی پاخرسند مستقیم و خیره بهم چشم دوخته بود 

:خم شدن از راننده پرسیدم  

ترمینال؟-  

 توش به انتظاراز همچنان نی که خرسند یدر عقبو باز کردم و با نگاهی به ماشبی درنگ  ..با تکون سرش 

شدم و راننده به راه افتاد تاکسی  سوار .. خیره شده بود ...برگشتنم   
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:فصل هشتم  

م پناه خواب به تخت یه راست خواست می اونقدر خسته و بی حال بودم که دلم ...به خونه که رسیدم

خواب بسپرم ببرم و خودم به اغوش   

اومدن  برای  عد از کلی معطل شدن تو ترمینالب...به شدت پریشون حال  بودم...کردسرم درد می 

تازه رسیده بودم خونه و خستگی از سر و کولم می بارید  ...امسافر  

وارد  به روش کردن با پرتاب ه دادم و حین رد شدن از کنار کاناپ ربند کیف رو از روی دوشم به پایین س   

...اشپزخونه شدم  

به کمی  چراغ برق تیر  بیرون  نور و از طریق پنجره آشپزخونه فقط داخل تاریک بود و  ی خونه همه جا

 روشنایی می زد 

همونطور که نگاهی چرخوندم  و ..وجود نداشت  چیزی برای ته بندی و غلبه بر گرسنگیم ..یخچالو باز کردم

به این فکر کردم که چرا چیزی برای خوردن .. مورد نظرم رو بردارم بسته قرص  می کردم تادست بلند 

چرا همیشه باید خودم رو در اخرین ؟...چرا هیچ وقت به خودم فکر نمی کردم ...؟برای خودم نخریده بودم

 اولویت ها قرار می دادم؟

بطری  با برداشتن  که می کردم  احساس سنگینی و کوفتگی نداشتم  هیچ چیزی رو اصال حال و حوصله

درون بطری اب رو به همراه  فس قرصن یک چشم بسته ... ی تو بسته اقرص از یه دونه  در اوردن  و اب

  ...سر کشیدم

و چونه ام رو خیس کردنسرازیر شدن  ف لبهام اقطرات اب از اطربیشتر که طوری  به  

...کردمبطری رو پایین اوردم و به ارومی چشمامو از هم باز ...سیراب از ابی که خورده بودم  

و قبل از خارج  از یخچال فاصله گرفتم..از جلوی چشمام کنار نمی رفتن  ...امروز ای ه فاقاتاز لحظه ای 

بطری رو روی اپن گذاشتم و نگاهی به دور تا دور خونه انداختمشدن از اشپزخونه   

خوبی حداقل برای االن که وضعیت ..این معنیش می تونست خیلی خوب باشه.خبری از سعیده نبود

تنفس محسوب می شد  تایم  یه..نداشتم  

  املباس از  روش  چند تکه کهای مت کاناپه و به س اب روی لبهام رو به کندی گرفتم..با پشت دست..

 افتاده بود رفتم

 سر جام رو چند ثانیه ایمکث کرده ..نداشتم مساعدی حال  ...بشدت خسته بودم و از نظر روحی

ی رفت خرسند جلوی چشمام رژه م صورت  دام تصویرم... ایستادم و سپس روی کاناپه نشستم   
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صدای تیک تیک .....به سقف زل زدمبا چشمانی باز ....پشتی مبل و تکیه داده به خودمو عقب کشیدم 

..عقربه های ساعت روی مخم بودن  

 ماا..م رو دور بریزم یشفتگی های ذهنین آم و انمرکز ککوت مطلق می خواست تا بتونم کمی تدلم یه س

دنهمه چی دست در دست هم داده بودن که بیشتر عذابم ب  

 

رو از میان لبهام خارج نکنم «بله»من کلمه که گم رو به یاد اوردم که هر لحظه امیدوار بود رلحظه ای پدر بز  

مرور کردم  چشمامو بستم و رفتارم رو با خرسند   

نستم نداشتم و می دو باهاش  مناسبی رفتار...اندوه بود  پر از  عمیق  نفسیه نتیجه اش بیرون دادن 

...واقعا دست خودم نبود ولی ...روی کرده بودم زیاده در برابر ش ....طبق معمول این مدت  

طوفانی و  بوده و میشد این رو از اون نگاهروز خوبی ن...برای اون  ...امروز همکه می فهمیدم اینو خوب 

فهمید عجیبش های سکوت   

 

 رو به مبل جدا کردم و   تکیه امو از ..پایین کشیدم با کالفگی دست بلند کردم و مقنعه امو از روی سرم 

 جلو خم شدم 

..بغض کردم...و با شونه هایی افتاده  روی زانوهام گذشتمارنج هامو    

باال اوردم و به در و اهسته سرم رو ...که بیشتر عذابم بدهحالم بد بود  و گویی منتظر یه اتفاق دیگه بودم 

..چشم دوختم رو به روم دیوار های کثیف  

حسابی بهش بر ..جلوی چشمام کنار نمی رفت اصال از.. شدنم به تاکسی  نگاه آخر خرسند موقع سوار 

  به تهران بهش فکر کرده بودمتا بابل  مسیر  تمام طول..مخورده بود و مقصرش من بود

و به روی زمین افتاد رها شد دستم  شتایگز میان انمقنعه ا...چشمامو روی هم گذاشتم   

دستی به روی ...رفتارم خیلی امروز باهاش بد بوده..و تازه می فهمیدم احساس عطش شدیدی داشتم

 صورتم کشیدم و بلند شدم تا گوشیم رو چک کنم

 نمی دونم چرا فکر می کردم باید از طرفش تماسی یا پیامی داشته باشم

حاال مونده بودم با این شاهکارم ..خیلی خوش خیال بودم ...متوجه شدم..کیفم در اوردمگوشی رو که از 

 شمطب به  هم باید کلینیک  چرا که بعد از ...کلینیک بود فقط  کاش...رو در رو بشم  باید چطور فردا باهاش

 می رفتم 
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چشم دوختمخونه با عصبانیت به وضع اشفته  ایستاده وسط هال  کردم و رهاگوشی رو  روی مبل   

 

و قادر  من تعادل رفتاری ندارم...چرا که باز کاری کرده بودم که فکر کنه...خودخوری بودم رتب در حال م

م بموننیستم سر حرفم   

از اینی میشه که هستم بدتر حالم..بایستم و به خودم سخت بگیرمیه لحظه فکر کردم هر چقدر   

با دیدن ..مه های پالتوم کردم  و به محض در اوردنشگبه باز کردم دشروع اعصابی بهم ریخته  بنابراین با 

شروع به تمیز  ...های  بدم رفتا..و فراموش کردن برای راحت کردن خودم از این وضعیت..بهم ریختگی خونه

 کاری کردم

از فکر کردن به و ذهنم رو ن نتونسته بود تاثیری روم بذاره و ساعت ور رفتن با خونه که همچنادبعد از 

...از کار کشیدم  دست...خرسند منحرف کنه   

از تو فکر و  دو خرسن مونده بودم چرا اروم نمی گیرم..ق کرده وعصبی به دورتا دور خونه چشم دوختم رع

بیرون نمی رهذهنم   

 دبر طرف کنم و چنبه نحوی رو  مدوش بگیرم و خستگیم گرفتم سریع یه یبا نگاهی به ساعت تصم...  

  حت بدم به خودم استرابا خوابیدن از رفتن به کلینیک  قبل هم  تیساع

مرتب چهره اش رو به یاد می اوردم که در برابر تمام کارام سکوت کرده بود و دم نزده بود...زیر دوش اب  

 تازه سعی کرده بود رفتاری مناسب با پدر بزرگم که همه جوره باهاش رفتار کرده بود داشته باشه

ن هر دو شون رو به عقب روندم و تا روی موهام و همزما روی صورتم گذاشتم رو هر دو دستم 

شونکشیدم  

 مردی که همیشه تو کلینیک می خندید و شوخی می کرد رو به یکباره در سکوت و ناراحتی فرو برده بودم

  دستی کشیدم و دوباره روی چشمام و پایین انداختم ر سرم..ناراحت از دست خودم

 

بستم و لحظه ای خیره بهش فکر کردم شاید بهتر باشه  وبی قرار دستامو از صورتم جدا کردم  و شیر اب

:سریع با خودم گفتم که پیامی بهش بدم اما   

انقدر به خودت ...؟چت شده؟هیچ اتفاقی نیفتادهچی داری با خودت می گی ..اصال حالت خوب نیست-

هیچی ..ابطه  دیگه ای بینتون وجود ندارهو هیچ رفقط تو شناسنامه زنشی ..سخت نگیر   

 از حموم در اومدم و در حال خشک کردن موهام به ساعت روی دیوار نگاهی انداختم
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موهام دور کردم  دور  حوله رو از...شاید اینطوری دیگه بهش فکر نمی کردم..یکی دو ساعت خواب بد نبود

...و باز نگاهی به گوشیم انداختم  

بودسرم مدام در حال سوت کشیدن و سرو صدا کردن ...تمرکز نداشتم  

هر ...طرفی دیگه نمی خواستم ناراحتش کرده باشمی بودم که قرار بود بهم بده و از از طرفی به فکر پول 

نمی تونستم تقصیرارو گردن اون بندازم...جور که فکر می کردم  

این من بودم که تحت فشار و سختی ..اون این وسط هیچ کاره استبود که انگار تازه مغزم فعال شده 

اون پردازشهای بی سرو ته ذهنی رو انجام داده بودم و فکر می کردم یه گناهکار به تمام های زیاد 

 معناست

اون فقط با کمک کردن به من می خواست کار خودش رو راه بندازه و قرار نبود که دردسری برام درست  

هر بار می خواستم در برابرش جبهه  که بود در حالی و این ...چندین بار بهم متذکر شده بود اینو ..کنه 

 بگیرم 

 

پیام دادن و یا زنگ زدن به گوشیش هم کار درست و ...کار از کار گذشته بود...م گوشی رو روی اپن گذاشت

اونم این وقت شب تازه ...معقولی نبود  

ی کردمپس بهترین راه این بود که می خوابیدم و کمتر بهش فکر م  

*** 

می  کاپشنمو برداشتم  و مقابل اینه در حالی که به تنم..رو گرفته بود  حالم...ی اول صبحهوا ی بارون

کاپشن بیشتر بهم میاد هم گفته بود این ب م کهکردمش  یهو نا غافل به یاد حرفش افتاد  

حرکت به  بی ...ن شدلحظه ای شوک زده از خودم که چرا مدام حرفها و چهره اش در ذهنم نمایان می 

چشم دوختمینه آتصویر خودم در   

ودم که چه بالیی سر خودم اورده ب...پلکهامو روی هم گذاشتم ...ازم جدا نمیشداحساس عذاب وجدان 

همه اش که اینها و می گفت اما یه چیزی هم مدام تو سرم نواخته میشد ...ماینطور دچار عذاب شده بود

  میشهن نعذاب وجدا  مربوط به هم 
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*** 

 

مام هیکلم ترسونده بودم اما  دانشکده ی خودم رو به یاد بود و با اینکه از کوچه همیشگشدت بارون ز

شده بود از اب بارون خیس  

.و دستی به مقنعه و موهام کشیدم  رو به محض ورود به سالن از روی سرم به عقب روندم  کاله کاپشن  

دن به و زنگ ز  وقت دادنو  تند تند در حال نوشتن  مرادی.. نتمام چراغای سالن و راهروها روشن بود 

.عه کننده ها بودمراج  

 

 ینیک و دیدنم راحله با خروجش از سالن کل در همون حین  نگاهی به اطراف انداختم و به راه افتادم که.. 

گفت  نده ایسرزشاد و با لحن  بچه ها از حضور  بی خیال ...سرخوشانه   بی نهایت ..از فرط خوشحالی 

: 

ما خاک ره دوست بر سر زده ایم-  

 ما نام خوش دوست بر در زده ایم

 گه گاهی شاید یادش فراموش کنیم،ولی

 ما به شوق دیدار  دوست پر پر زده ایم

 

:خندون خیره به صورت خیس از بارونم گفت  

؟؟!!...  مرغ سر کندهعین هو تو چرا شدی  ...ر بزنیمما قراره برات پر پ-  

:نگاهی به سر و وضع و احساس سرمایی که می کردم گفتمبا   

تا خود اینجا دویدم...یهو بارون شدت گرفت-  

:در کنارم جای گرفت   

...لباساتو در بیار  اینطوری سرما می خوری ...تو اتاق بدو برو -  

 جق برم که خرسند با خروشیدم و خواستم همراهش به سمت اتابا دست خیسم دستی به زیر بینی  ک

کندی در حرکت داد به پاهام فرمان..اتاق دکتر صدیقی درون از  ناگهانیش   
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 نگاهی به صورت رنگ پریده ام.. یهو از سرعتم کاسته شده برای چی  بود  ه نشدهراحله که متوج

:انداخت و گفت  

 چشم  برق ..ادمو بگیره ...سه فاز از قدیم میگن برق ...گرفتت؟فاز سه چت شو؟چرا یهو برق -

؟که اینطوری شدی برق چشم کی تو رو گرفته .....نگیره  

اما دقیقا زده بود وسط خال  به شوخی این حرف رو مطرح کرده بود راحله با اینکه هیچ منظوری نداشت و

 و نمی تونست حدس بزنه که برق چشمای خرسنده که اینطور حالم رو دگرگونه کرده 

..رفتار کنم  سعی کردم عادی روی صورتم کشیدم  و با گفتن هیچی دستی به هول کرده   

:لبهاش روند و گفت روی  می اومد که راحله با دیدنش لبخند پر رونقی براز رو به رو داشت به طرفمون   

روز بارونیتون  بخیر و شادی  صبح..سالم دکتر -  

 

:لبخندی زدم و گفت ما بود به لبخند و سالم بلند باالی راحله   از خرسند که در فاصله چند قدمی  

..سالمعلیک -  

نگاهش که برای من به رنگ بی   تو من هم به ناچار با افتادن نگاهم  همین که جواب سالم راحله  رو داد 

بود  سالمی دادم هتفاوتی در اومد  

 

...تو جیب شلوارش ..شو فرو بردن دستروپوشش ی بود با کنار زدن لبه  شده  مانهمز م سالم وابج   

که غرور و فخر ناخواسته ازش می بارید ..ی باکالسشهمون ژست های همیشگ  

  ا...که شاید هم به خاطر رفتار دیروزم..شده بود جواب سالمم...و رد شدن از کنارمون  تکون اروم سر   

 برام زیادی هم بوده

  

:سر برگردوند و خیره به رفتن خرسند به سمت کلینیک گفت و شو کش اورد لبخندراحله به ارومی   

؟خوب بود ؟مرتصی چطور بود-  

گاهشو از خرسند گرفت و که ن ناراحت سری تکون دادم...تار خرسند مبهوت بی توجی و سر سنگینی رف

:گفتم که به من داد    

خوبه اره -  
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اب کشیدهشدی موش ..کاپشنتو در بیار...کیفتو بده من ...خداروشکر -  

دم و همزمان باهم وارد اتاق شدیمبه حرفش گوش دا ....حیرون  

*** 

حتی کمتر با بچه ها بگو و بخند داشت اما ..شلوغ بود  حسابی  سرش ..غیبت دو سه روزه اش به خاطر 

...رفتارش همچنان مثل سابق بود  

ها سر می زد و تا به سر زدن هایی که به بچه ..ی که دیگه به ظاهر من توش دیده نمی شدمهایرفتار 

 شاید هم من...به امور کار مراجعه کننده هابه سراغ یکی  دیگه می رفت و دوباره رسیدگی ...من رسید 

 بیش از اندازه روی رفتارهاش حساس شده بودم

 

زودتر تموم کنم هر چه  بود که در تالش بودم کارش  رو زیر دستم  سومین مراجعه کننده  

بود  که کار با   و ارومهیکل یه  مرد درشت  مراجعه کننده ام.. نگرفته بوددرد بدجوری کتف و شونه ام 

....بود  از سایر بیمارای دیگه ام  ترو طاقت فرسا تر  دندونش به مراتب سخت  

برای دادن استراحتی به خودش با نگاهی به  ... فارغ از هر کاری ...  د کرده بود که بیمارشو تازه ر راحله

:گفتخندون و سمتم اومد به اهسته بلند شد و ..اطراف   

یه چیز بگم بخندی گیسو -  

کردم نزدیک  رو به دندون مریضم مته  ...لحظه ای نگاهمو باال اوردم و دوباره با دقت  

:صورتم  گفت ب روپوشش فرو برد و خندون خیره تو دست چپش رو توی جی  

؟؟!!مانی...بهت گفته بودم برادرمپسر درباره -  

:کی رو می گه از این رو سری باال و پایین کردم و اون ادامه داد فهمیدم  

خدا به داد پدر و ..ه نمی اومدنچون که ایشون اونجا با کسی را...ناقال  تازگیا مهد کودکشو عوض کرده... -

 البته چهره اش به من..میشد یه پارچه اقا ..ر فت که وضع این نبودی ه اگر به من مالبت...ماردش برسه

  از این بابت باید خدا رو شاکر باشیم و دم هم نزنیم..فتهر

 

برادر زاده اش چه چیز خنده داری می  عوض کردن  کودک لحظه ای با خودم فکر کردم مهد..لبخند زنان 

:گفتنزدیک شد و بهم  بیشتر ..ماش ن دندونداشته باشه که با همون خنده  برای من  تونه  

خیلی با موهای خیلی  رو  یه دختر سفیدکرده و خدا قسمت .روز اول شون  همون جدید تو مهد کودک-

دیده روشن  
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ام که خرو می شناخت شاخ بهش دخ...ه هاتو فاز این دختر رفته  یبدجوراین پسره ناقالی ما یعنی .. 

  مخ اینو کار گرفته ....نداد

به حرفاش  یاشتم  و با دقت بیشتردرو بر ه مته رو سرجاش گذاشتم و ساکشن خیره تو نگاه خندون راحل

:ببینم کجای مطلبش خنده داره گوش دادم تا   

 و  کرده  فشکچیز بزرگی مانیم که فکر می کرده چه .. زن داداشم می ره دنبالش ..بعد از مهد کودک -

و با   می پره با هیجان و همین که توش   می دوهی وقفه تا خود ماشین مامانه ب....خدا بهش رو کرده 

به خدا یه چیزی دیدم  مامانمامان ......گفته بیرون  دهمی اوممانش از مهد دیدن دختر که داشته با ما

 باورت نمیشه

ن صدقه با قربو....ز جالبی کشف کرده یه چیی کرده پسرش خیلی نابغه و باهوش و م که فکر مهه مامان

همه ...به  این دهه نودیا  انس بدهیعنی خدا ش.؟..پسر گلم ..؟.چی دیده قند عسلم..ازش می پرسه

واال..ن صدقه خنگیاشونم می رنبوقر  

 

:اروم همراهش لبخندی زدم    

زیادی  به نظرت..این دختره رو ببینمامان ...میگه و با دست به مامانه نشون می ده و خیلی جدی ر دختر-

؟کم رنگ نیست؟   

ناخوداگاه از فشارهای  نمم از ته دل راحله  ی رو به دهن مرد نزدیک نکرده بودم که با خنده نشهنوز ساک

حتی مرد روی یونیتم خنده اش گرفته بود ..عصبی شروع به خندیدن کردموارده   

:حرف می زد لوی خنده اشو بگیره و مرتب راحله نمی تونست ج  

 همونطور کم رنگه...کودکچرا هر چی می رم مهد ..نای چرا پر رنگ نمیشه گیر داده بود  تمام  یه هفته -

؟پر رنگ نمیشه مونده  و   

 

هم از شدت خنده امون  ...مونو براز بچه های دور  یچند نفر...سرمو پایین انداخته بودم و می خندیدم

شون با خنده هم بی توجه بهبی وقفه و سرشونو برگردونده بودن و به ما نگاه می کردن اما راحله  

:بیشتری گفت  

رم گیرش که دوست پس.. هکمرنگوای به حال اون ...وضعمون اینه ...و دیده میشیم  من و تو پر رنگیم -

به ....روز و شب نداره ...بچه از خواب و خوراک افتاده ..گرفته اما فکر کنم چشم برادر زاده امو بدجور ..نمیاد

؟چرا بعضیا کم رنگن ازشون می پرسه ...می رسه که  هر کی  

و به تمام لحظه ... و سرمو پایین انداختم روندم رو عقب  ساکشن مع شده توی چشمام جبا اشک های 

خندیدم ی توی چشمام  اشکهای جمع شدهو های درد اور دیروز با بغض   
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 ساکشنکه باهاش رو به ناچار پشت دستم ...خندید  راحت و با صدای بلند  البته توی اون محیط نمیشد

از روی ماسک  به روی لبهام گذاشتم و سعی کردم اروم بگیرم که راحله خندون خیره به ..فته بودمررو گ

:گفت کامل  ببینتشصورتم که نمی تونست   

پررنگ ؟چه عجب شما خندیدی خانم -  

:گفتم خندونش  خیره تو چشمایو ..خنده ام بند اومد ه بود که سرمو باال اوردم   

؟ چه خبر از الناز -  

نشسته بود یکی از بچه ها و با نگاهی به خرسند که ته سالن سر یونیت   نشتلبخندی به روی لبهاش 

:گفت  

ولی هنوز اجازه مالقات نمی ...  چشماشو باز کرده یه چند دقیقه ای انگار  ... خبرای خوب ...خداروشکر-

  ...مثل اینکه وضعش امیدوار کننده شده..دن 

  ه ندادن برم تو اجاز اتش مالق مهر چند دیروز که رفته بود

 ..مون یه سریش سر این موضوع اخالقش بهتر شده و الاقل در جواب سالمخالصه که شوهر تنگ  نظر

..جا به جا می کنه و مارو تحویل می گیره   

من نمی دونم الناز ...مودب تر شدن ..اقا ...ولی االن وضع خوبه.ا که نمیشد پیشش نتق کشید نقبل

  اودمن بمیعنی اگه ...با این سر می کنه چطوری 

:یهو بکشنی تو هوا زد و گفت  

اون شب چه نمایشی راه ..؟!.بی ادب..؟!.انقدر بد اخالق مرد هم ..دو سوته ازش طالق می گرفتم -

هرچند ما که اخر نفهمیدم مقصر ...فت و گذاشت کنار وپدر و مادر النازو شست و ر ...ه بودانداخت

تو می دونستی ؟..کردهراستی من نمی دونستم الناز بچه سقط ....کیه  

ولی وارد شدن به حریم ..بود ای  خوشحال کننده واقعا  خبر .. ههای این چند وقتدرد و زجر  بعد از 

کار درستی ..شخصی زندگیشون هم به نظر تا وقتی که چیزی درباره اشون نمی دونستیم و خصوصی 

:پس حرفی نزدم و گفتم نبود   

بتونم امروز حتما می رم مالقاتش-  

:باال داد و پرسید ابرویی  

؟وضع خودت چطوره دختر جون-  

 

 



 

 
 

 
 

11 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هشتم فصل   
 

 

متوجه بشه چیزی  دهنم زده بودماز پشت ماسکی که به روی تونست اه از نهادم برخاست ولی راحله ن

:و با ناراحتی گفتم ساکشن رو  به سمت دندون بردم ..  

...خوبم-  

:دوباره نگاهی به انتهای سالن انداخت  

باقلوا  راستی یه چیزی درباره اش فهمیدم..انگاری فعلنی  موندنی شده..اوردن ه توشو در بچه ها ت--  

:به انتهای سالن گفت سرش گنگ سرمو باال اوردم و سوالی نگاهش کردم که با حرکت چشما و اشاره   

...ای بابا ..بیا تو باغ دیگه ..بابا و می گماحسن الخالقین-  

 مراجعه کننده یه با اومدن به ادامه کارم مشغول شدم که  سراهان ارومی گفتم  و با تکون  بی رمق 

:کرد و دمق گفت و جور  لبهاشو جمع...برای راحله دیگه   

می افته پایین   خدا  زرتی یکی از اسمون...تا میاییم دو کلوم حرف حساب بزنیم و برم تو امور فضولیاتی -

روزگارمون بهتر از این نمیشه که ......مصبتو شکر ...و بهمون میگه جمعش کن   

که همراه بیمارش به سمت یونیت   و سرمو پایین انداختم   دم به روی تمام غر زدناش پاشی لبخندی

رفت عقبی   

 

 

 

*** 

 

تا بخوام برم بیمارستان و ..در حال در اومدن از کلینیک بودم که با نگاهی به ساعت وسط سالن فهمیدم

..میشه  مخیلی دیر... سند برسونم خر مطب خودمو  به  بعد  

لباس عوض کرده از تو اتاق بیرون اومد که به محض ..راحله که فکر می کرد باهاش می رم بیمارستان

:و گفتموند دیدنم متعجب بهم خیره   

ما رو بعد از ساعت مالقات راه بده که  بدو با این اشنام هماهنگ کردم ..تو که هنوز لباس عوض نکردی -

 بریم تو 
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:دستی به موهای ریخته شده از زیر مقنعه ام کشیدم و گفتم   

باشمتو محل کارم حاضر ..دیرم میشه باید سر وقت  ..من بریم و بیام...تو برو -  

 

:مبهوت بهم خیره مونده بود که یهو صورتش خندون شد و با نگاهی به پشت سرم گفت  

شید دکترخسته نبا-  

گر گرفتم ..سرمو گنگ چرخوندم که با دیدن خرسند در کنار مرادی که مرتب بهش برگه برای امضا می داد 

:خرسند سری براش تکون داد و رو به مرادی گفت ...و سکوت اختیار کردم   

...بچه های ترم پایین دو ساعت اخر بیان...فردا ....کردمبا دکتر صدیقی هماهنگ -  

:برگه رو گرفت و گفتمرادی اخرین   

هستید؟خودتونم فردا -  

...بله-  

:گفت رو کرده بهم که راحله هنوز بهمون نرسیده بودن   

چطوره؟...ار نداشته باشیپس بندازیم یه وقت دیگه که توام ک...ونی بیایباشه تو که میگی نمی ت-  

دیگه  جلوتر از ما به سمت سالن از کنارمون رد شدن و  خرسند به همراه مرادی .قورت دادماب دهنمو 

:.. رفتن  

 

تو داری می ری دیگه؟..باشه-  

...کاش توام می اومدی ...با  فتانه قرار گذاشتم بریم یکم تو این پاساژجدیده خرید کنیم ..اره عزیزم-  

:و با لبخندی تظاهری گفتم...از زیر مقنعه دستی به روی گردنم کشیدم  

یه وقت دیگه انشاهلل-  

و رفت  ازم جدا شد سریع  خداحافظی یه  با دستش جا به جا کرد و تو و هم زد و کیفشلبخندی ب  

خیلی وقت بود وقت نکرده بودم برای خودم ...راه افتام  به  از پشت سرشونو گرفته  اروم با رفتن راحله 

شتم رو ی که بهشون احتیاج داایخرج مرتضی می کردم و خیلی از چیزهر چی در می اوردم ..خرید کنم

کرد و خودشو به خرسند رسوند و  عبور که رحمانی با عجله از کنارم آهی کشیدم ...گرفته بودم ندید

:و گفت تسمت دیگه اش جای گرف  

امروز بیام؟-  
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پشت میزش برهبه رد تا گعقب .. د و مرادی با گرفتن اخرین دستوراتخرسند گوشیش رو در اور  

 

:نرسم  قدم بر می داشتم  که بهشون اروم اروم   

امروز نه ...نه-  

خودت گفتی که-  

ام باال رفت و از صمیمت ایجاد شده بینشون متعجب به قامت هر دوشون که دوشا دوش هم راه ابرو ه

:می رفتن خیره شدم  

...خودم بهت میگم -  

 

یی که خنده اشون با لبهاخرسند  ..گفت دم گوشش رحمانی خندون سرشو بهش نزدیک کرد و چیزی

:گفت لب پایینش رو به دوندون گرفت و اروم... گرفته بود  

ادم شو -  

 شو صورتپشت سرشون   ش باال می رفت یهو با دیدن منی خنده ارحمانی که کم کم داشت صدا

گوشی که  برگردوند  و سرخ کرده به خنده اش ادامه داد که خرسند به خاطر تغییر حاالتش اروم همونطور

...که یهو نگاهش به من افتادچرخوند سرشو   تش بودتو دس  

 

:وند و به رحمانی گفتاز لباش رخت بر بست و سرشو برگردخنده ..ضربان قلبم شدت گرفت که خودشم   

منتظره منه که  خیلی وقته ...من برم دکتر مهاجرانی..پس خبرت می کنم-  

 نفسم...و تونستم  من بالخره به اتاق رسیدمدا شدن و اتیش شده بودم که هر دو از هم ج از درون کوره

بیرون بدم ...بدون اینکه زیر نگاه و توجه کسی باشم  و و راحتر  

*** 

که منشی وارد اتاق شد  ..بودم و سر بیمار  ت شذدو ساعتی از اومدنم به مطب می گ  

با اینکه انتظار داشتم خرسند رو از همون لحظات ...نگاهی به ساعت انداختمو برای لحظه ای  مان زهم

ببینم بدو ورود به مطب   
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مشغول بودم رو سخت ل منشی تو اومد و با دیدن من که ااما نیومده بود و خبری ازش نبود که دریا به دنب

:به منشی گفت  

؟چی شد من پس این قهوه-  

 

:گفت شده با صورتی بی رنگ..طوری بهش دستور بده دختر که انتظار نداشت جلوی من این  

تر االن خانم دک-  

و خیره به کارم در حال دست به سینه شدن به سمتم اومد  یه تای ابروشو باال داد و....با تنها شدنمون

:گفت  

خبر نداری دکتر امروز میاد یا نه؟-  

:نگاهی بهش انداختم  

مدر جریان نیست-  

:ی  لبشو باال داد با پوزخند گوشه  

؟؟!!اواقع-  

:متعجب دست از کار کشیدم و بهش خیره شدم  

البد خیلی ...وقتی باهم توی یه اتاقید..ایی می دونی گفتم حتما چیز...ی کنم دیگه بیانامروز که فکر نم-

مگه نه ؟..هم می دونید  دیگه  چیزا هم از هم  

:ناراحت از برخوردش جواب دادم  

ممن چیزی نمی دون-  

 

:ابروهاشو باال دادم  

..چه جالب -  

:لبخند پر از تمسخری به روم زد..دستمو عقب بردم  

نه ..خودشون مطمئن بودن نه مثل تو انقدر به...اومده باشن امااینجا راستش قبل از تو کسایی بودن که -

...انقدر   
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با اشاره به  بی رحمانه  ...چشمکی با همون لبخند و زدن ی لحظاتی به  روی هم گذاشت که برا لبهاشو

:بیرون گفت  

نمی کشه و می  مماه به یک کارت .. توام مثل همه ی اونا...خیلی ساده ای ..اما تو هر چیم که باشی -

مگه نه؟اونم انقدر جدی و مصممتو اتاقش کار می کنی ؟... حس خوبی داره بدون حضور دکتر..ری   

:رو به دریا گفتم  یبا مکث کوتاه که...نگاهی انداختنم زیر دستم به صورتم خا  

به کارم برسم  من اگر اجازه بدید ......یادم می مونه ..ممنون که گفتید-  

 

پاهام جلو با تابوره رو اما به روی خودم نیوردم و .بریزهبا اینکه خیلی راحت تونسته بود اعصابم رو بهم 

:فنجون قهوه داخل اومد و گفت ا اخم کرده بهم خیره موند  که منشی ب...کشیدم  

بفرمایید خانم دکتر-  

:ام دق و دلیشو سر منشی خالی کردصبی تمع  

؟!!مگه اتاق من اینجاست که اینجا اوردیش-  

:رنگ دختر پرید  

  و یه کم فهم و شعورتو ببر باال  شببر خودت بخور-

 که حالش گرفته م اون..با خروج دریا که  با بهت به من خیره موند بود  شده ناراحتبشدت  که  نشیم

:پرسیدم ن رفت که با پایین دادن ماسکم از بیمارم از اتاق بیرو  دمق..بود هدش  

؟د کهاحساس درد نداری-  

:لبخندی زد  

نه خوبه-  

 

:شنیدن صدایی که می گفتتم به کارم ادامه بدم که یهو با سری تکون دادم و خواس  

ماسکتو بزن -  

که بی خیال داخل شده بود چشم دوختمشوک زده سرمو بلند کردم و به ورودش   

بودم با  تو  شوک  در حال در اوردن پالتوی کوتاه طوسی رنگش بود که با نگاهی به من که هنوز از ورودش

:جدی گفت خیلی ...اشاره به لبهاش   

تماسک-  
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یه  باباال دادم که منشی   ماسکموحین رو گرفتن ازش بهش ودم اومدم و با دادن سالم ارومی سریع به خ

:گفت میزحین گذاشتن روی  داخل اومد و دیگه  فنجون قهوه  

بفرمایید دکتر -  

:ازش پرسید که زیاد توجهی به منشی نداشت خرسند   

نوبت اخری رو که کنسل نکردی ؟-  

نه دکتر همه به جز اقای رازقی-  

 

ن دادن و برای عوض کردن لباساش از اتاق خارج شدخرسند سری  تکو  

اما نمی ..اندازه ای هم دست و پامو گم کرده بودم به کمی هول کرده بودم و شاید تا ...از حضورش 

چند گذشت که بعد از زیر سوال ببره  آموخته هامو ذاشتم این اضطراب واسترس در کارم دخیل بشه و 

قرار گرفت  دقیقه ای داخل اومد  و پشت میزش   

فنجونو به سمت ..گرفت و همونطور که داشت حرف می زدبا جایی تماس و گوشی روی میز رو برداشت 

...خودش کشید   

قهوه  رو به لبهاش رسوند و قلپی ازجون فنلبه ی  ...بود که گوشی رو سرجاش گذاشت کارم رو به اتمام 

...رو نوشید  و سرجاش گذاشتدرونش   

قفل کشو رو باز کرد و دسته چکی از توش در اورد  ...صندلیش روعقب کشید    

سی ته مونده چک و سایر ربا ارامش دسته چک رو باز کرد و با بر..ه روش نشسته بودمکامال رو ب

راهنمایی منشی وارد شد  که همون لحظه اقای رازقی با شروع به نوشتن کرد .. اتشصفح  

کوتاهی از منشی خواست که اماده اش  بعد از سالم علیک و  احترامش از جاش بلند شد خرسند به

..کنه  

از من و خرسند از  یبلند شد و با تشکر بیمار ...کننده ام تموم شده بود خودمو عقب کشیدمکار مراجعه 

 اتاق خارج شد 

چرا که ..حضورش معذبم می کرد..هام کردم  شروع به در اوردن دستکش ایستاده سر جام جلوی سطل 

اما هر دو کامل به ..هیچ کس نمی دونست ..نمی شد منکر ازدواجی شد که کامال رسمی و قانونی بود

 این موضوع آگاه بودیم که فعال زن و شوهریم
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و  بود نشسته همچنان پشت میزش  اون هم  رازقی رو اماده می کرد ا زمانی که منشی داشت اقایت

کرد می  ته شده رو چک مبلغ نوش  

جدا  شزد  و برگه رو از دسته چک امضایی پای چک همون لحظه زیر چشمی نگاهش بهش انداختم که 

  کرد

بلند شد و به سمت یونیت  شاز پشت میز..بود شده  با دیدن اقای رازقی که امادهزمانی نگذشته بود که 

بود ای که مرد جا افتاده  یخیره به اقای رازقو خندون  ز از روی می دستکش  جفت با برداشتن یک و  رفت

:گفت  

خیلی وقته که به ما سر نمی زنید-  

:به خرسند گفت ند و بر لب رو یمرد لبخند  

انقدر کار و مشکالت هست که دیگه دکتر جان-  

 

ه گلنگه دی...ایستاده چراغ  یونیت روشن کرد و با پاش تابوره رو جلو روند ..خرسند با همون لبخند 

..م دستش کردرو ه دستکش  

روی صندلی نشست و ..یگه برای امروز بیمار نداشتمد..تموم شده بود  ممرتب کردن وسایل روی میز

:ز کمی از دستاش رو باال نگه داشته بود خیره به رازقی گفتهمونطور که هنو  

؟؟دندونتون که دیگه مشکلی براتون پیش نیوردیکی اون -  

..اذیت میشم کمی  نه ولی گاهی موقع غذا خوردن-  

:سری تکون داد و اسوده خاطر گفت  

..به اون می ندازیمهم باشه یه نگاهی -  

...روش به من بود...کردم شچراغ یونیت رو خامو.  

دستمو که پایین اوردم و قصد رفتن کردم با ..لباسم رو عوض می کردم و می رفتمطبق معمول االن باید 

:رازقی گفت آقای  ایه برداشتن سرنگی خیره به دندون  

یه لحظه لطفا خانم دکتر یه -  

رفتم مل کوتاهی اروم به طرفشبا تا...بی جهت بهم استرس می داد..لحن بیانش   

تم که نگاهشو باال سند انداخه صورت اون و بعد به خرنگاهی ب باز کرده بود که اول دهانشو کامالرزاقی 

:اورد و گفت  

؟اومدن ون همه مراجعه کننده هات-  
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:پایین کردم و گفتم سرمو باال و  

 بله

می کرد  بررسیقبلی رو  وضعیت دندون و در حالی که با گیره و اینه ...خودشو بیشتر به یونیت نزدیک کرد

:گفت  

دیگه برای دو هفته   همونطور که گفتم البته..؟درسته یا نه شمبلغ ید ببین یدبرش دار...روی میزه ون چکت-

که یه فکری براش بکنم بگید ...دیرهبراتون اما اگر بازم ..میشه   

  باشهاز چیزی ناراحت که ون نمی دادم شن و راحت مشغول به کارش بود و  آرومبی نهایت 

ومردد شده بودمسست ...زندگیم بود چک رو ازش بگیرم و بزنم به زخم حاال که وقتش   

:تعلل زیادم باعث شد سرشو باال بیاره و به من که به دسته یونیت زل زده بودم خیره بشه و بگه  

؟؟!هنوز بیمار دارید...!!..دکتر -  

 

:طرفش چرخ خورد و با ته مونده صدام گفتم هنگاهم ب  

نه-  

یزههمونجا روی م..نره ون یادت هم چک..خسته نباشید..د بریدخیل خب می تونی-  

خیلی  اتاق چکی که بابتش این همه اذیت شده بودم وه سر برگردوندم تا حین خارج شدن از خجالت زد

اما نرسیده به میز خیره به برگه چک لحظه ای سرجام ایستادم ...مرچیزامو از دست داده بودم رو بردا  

دست خودم نبود  و از توانم خارج ...فقط تو شرایطی قرار گرفته بودم که خیلی از چیزا ..من ادم بدی نبودم 

چیزایی ..نداشتن و همین باعث میشد رو اونم بخاطر اینکه اطرافیان درک متقابلی از وضعیتم  ..نبودشده 

 ازم ببینن که خودمم دوست نداشتم

خیلی خوب باهام برخورد ...به نسبت به رفتارهای بد این چند وقته ام ..آروم چرخیدم و بهش چشم دوختم

 کرده بود 

دستی به ..می شد  روی دندون آقای رازقی کار می کرد معموال حین کار توی صورتش پیدا  که یبا اخم

شد داشتم  که یهو متوجه منبرو به پاهام توان حرکت دادم و چند قدمی به سمتش  روی صورتم کشیدم  

 

 سخت شده در افکارم سعی کردم کلمات رو با دقت در کنار هم ردیف کش کنم

لبهام رو به راحتی بست و زبونم رو بند اورد...ماش ن نا بهنگام دریا و لبخند دندوا حضور نام  
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خسته یه فتن با نگاه گرفتن از خرسند و گ ...که با نزدیک شدن دریا نهفته بود در گلوم  یبعض شدید

اومدمبیرون  شاز اتاق بدون برداشتن چک  ...کم جوننباشید   

 

منشی ...اومدم در از تو اتاق و  مکرد مبه تن مکاپشنم رو ه...عوض کردن لباسهامچند دقیقه بعد با 

یه ..داشتم از مطب رو  که قصد خروج و رفتن معموال  عالقه ای به دیدن من نداشت و در این زمانها

م اهاکه مجبور نباشه ب...مشغول می کرد  ای  دیگه یازش می رفت و خودشو با کارپشت می جورایی از 

 خداحافظی بگه 

درو پشت سرم از مطب در اومدم و   درست می کردم درو باز کردم و  یقه کاپشنمو  هونطور که 

م که م مغرو شده بوده اما گویی پیش خودم..م دوباره هوای گریه به سرشون زده بود  اچشم...بستم

 دوست نداشتم باز اشک بریزم

ا اما ب  ..به طرفم اسانسور رفتم...اومد چرا چک رو برنداشته بودم  یمتو حال خودم نبودم حتی یادم ن

و پایین برم  ترجیح دادم از پله ها استفاده کنمهای طبقات و معطل شدن زیادم ه دیدن شمار  

م که داشتم و خرسند بیرون اومد و با دیدن شد باز  مطب  برم که در به طرف پله ها   خواستم چرخیدم و

:صدام زد می رفتم   

خانم دکتر -  

سرجاش ایستاده بود و منتظرم بود  که به ناچار ..نگاهم رو چرخوندم  ثابت موند و دستم روی بند کیف 

اونم به راه افتاد  که  برگشتمبه سمتش به کندی چند قدم رفته رو   

:ازم پرسیدو هر دو دستش رو به کمر زد و بودم که مقابلم ایستاد  افتاده پش قلب تبه وباره از حضورش د  

؟چی می خواستی بگی که نگفتی -  

اصال انتظار نداشتم برای پرسیدن این حرف ..چشمهام منتظر جواب موند خیره تو  ندقیق و بدون پلک زد

 به دنبالم اومده باشه 

پیرهن استین کوتاه ابی  د کرد  و چکی که برنداشته بودم رو از  جیب باالی ه دست بلنظحلکه در همون 

: بین دو انگشتش تکون داد..به سمتم ش در اورد و با گرفتن  رنگش   

اینو برای چی برنداشتی ؟..کل زندگیمو باخته بودم تا به االن ...ر مثل تو بودم من اگ-  

چک مقابل چشمام قرار گرفته بود  و من تنها به این فکر می کردم چطور باید بابت دیروز ازش معذرت 

 بخوام
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که کمی اخم  به این موضوع بی تفاوت بودنسبت و نمی شد  ببینیم  مدام هم دیگرو قرار بود  به هر حال

:کرده ازم پرسید  

چند رسیدی؟ساعت  دیشب -  

:و بلعیدمر مو بهم فشردم و اب دهنملبها...بود شده  رفتارش به نسبت کلینیک کمی متفاوت تر  

یازده -  

 

:ش گفترای در حالت گفتتغییر کوچکترین  سکوت کردم که بدون..ابروهاش باال رفت  

مجبور شدم به پدر بزرگت دروغ بگم دیشب-  

:متعجب نگاهمو رو باال اوردم  

یرمیم باهاش تماس بگوقتی ازش خداحافظی کردم بهم گفت وقتی رسید-  

:حرفاش شدم مات و مبهوت  

وقتی رسیدم باهاش تماس  ..بشه اد منتظر بمونه و دل نگران زی تنمی خواستم پدر بزرگاز اونجایی که -

م راهی خونه اتون کردمو هر رسیدیم و تو و گفتمگرفتم   

 

..:ایین انداختمخجالت زده سرمو پ  

؟حاال چرا چکتو نمی گیری-  

::ازش پرسیداقا جون  از وضعیت  که دل نگران..اددتکون مجددا برگه چک رو توی دستش   

؟خوب بود-  

:اشو رو بانمک تر می کرد و چهره نروی پیشونیش افتاده بود...ش هاومز امقداری .سرشو باال و پایین کرد  

یر گاالن هر چی بهش اصرار کنی و ....هنوز با خودش کنار نیومده ...بهش فرصت بده ی رو اما یه مدت..اره-

بیشتر ازت فاصله می گیره..بدی   

شدن  بدون چشم تو  چشمنفسمو اروم بیرون داد و ...راست می گفت که دوباره چکو به سمتم گرفت 

گرفتن چک بلند کردم دستمو برای..باهاش   

که قدمی بهم نزدیک شد متوجه پریشون حالی و بی قراریم شده بود..خیلی روی رفتارهام دقت می کرد   
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:گفت که بازشون کردم یو زود متچشمامو روی هم گذاش..ضربان قلبم تند تر شد   

هواتون  داشته بهشون می سپرم ..تو رو به مطب یکی از دوستانم معرفی کنم ....اگر خیلی سختته -

 باشن

  ... لحنش اروم بود

 

و سرمو بلند کردم  که به دفعه به خودم مسلط شدم مچشماش اجتناب می کرد تو از نگاه کردن مستقیم 

:و زل زده توی نگاهش گفتم  

ی هستمراض شرایطمم از ...من اینجا مشکلی ندارم دکتر-  

:رش کرد و گفتاهش نشست که سریع ماپنهونی کنج لب ره تو چشمام  لبخندخی  

دکتر پرتو بیمارای خودشو ..م یه خرده عقب افتادهاکار..این چند روزه که نبودم..فردا یکم زودتر بیا-

نمی تونی ه  میگی کاما ...خوب بود که  هم می تونستی بیایها البته اگر جمعه ..دست تنهام..داره  

 

از مستقیم نگاه  که سعی نداشت از اندازه ای داشت به خصوص مالیمت بیش...نش لح..ته دلم لرزید

دست برداره چشمام و صورتم تو کردن   

 

 

:و گفتم تکون دادمکه سری  دهنم خشک و لبهام بی رنگ شده بودن  

  ....فردا زودتر میامچشم -

طرفم  و بهم برخورد کنه االنه که بیاد  حساس کردم به سمتم برداشت که ای قدمهمونطور خیره به من 

.. 

از  و دستش که اما صبوری کردم  و واکشنی از خودم نشون دادم   خواستم خودمو عقب بکشم..در ابتدا 

فشرد برام کنار صورتم عبور  داد و دکمه اسانسور رو   

اما اون حتی سر  ...بود  هو حشت به جونم چنگ انداخت  و  مه بودکرد حسخوب خیلی گرمای تنش رو 

:بهم دست نزده بودهم سوزنی   

یکم صبر کن با اسانسور برو..تعداد اون پله ها زیاده-  
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فکر نکنه ود که اب دهنمو قورت دادم و برای اینکه ب هعقب کشید همچنان بهم خیره موند و ر وقتی خودش

م  و تکنار گذاشرو  و ترس  خجالت..طور باور نکردنی دارم پس می افتم به ترس بهم مستولی شده و 

زل زدم ور تو چشماش مثل خودش سسر بلند کردم و تا باز شدن در اسان  

 بد  اما اصال این حس رو بهم نمی داد که به چشم ....میشدشدنم  نگاهش با وجود اینکه باعث معذب

باالی دکمه اسانسور شده  افتاده  چشم به شماره هایی ی کنه که با نگاهی از گوشه مداره بهم نگاه 

شلوارش فرو برد های  تو جیبهمزمان و هر دو دستش رو  عقب رفت  قدم  دیگه ای به  ...  

در  که یه دفعه ه بودیموبی حرکت ایستاد  ه بود قفل شد دیگه  نگاهامون در همهر دو برای لحظاتی 

باز شد  اسانسور   

 

با تکونی به خودم دادم و با باز شدن کامل در منو میخکوب زمین کرده بود که به سختی ...نگاهش طرز 

...رفتم  اتاقک  لنگاه گرفتن ازش به داخ  

در  و رو فشردمطبقه مورد نظر دکمه  خیره تو چشماش  وچرخیدم نمیشد که  جدالحظه ای نگاهش ازم  

قیق شدمد تو چشماش...بدون پلک زدن.... کوسط اتاق   

 

ت دلهره ام افزوده دشد و هر لحظه بر شیدر حال بسته شدن بود زمان به کندی سپری م...در 

بودیم در شروع به بسته شدن کرد  مونده  خیره ه گدیمه هر دو بهکه همونطور ..میشد  

 

در یک ... که در از جاش جم نمی خورد تا اخرین لحظه که در بسته میشد  سر جاش ایستاده بود و .

بودم و اسانسوری مبهوت در بسته شده .... رفتارششوک زده از کامل بسته شد و  من  به طور   لحظه 

  در حال پایین رفتن بودکه 
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:روی مبل می نشستم گفتم ...با اوردن دو تا لیوان از تو اشپزخونه  در حالی که رو به روش   

حسابی خودتو به زحمت انداختی-  

:رو برداشت و گفت تزای مقابلشبرشی از تکه پی  

گیرت اورد کردی که نمیشه بیکار  و زندگیکار  توام که انقدر خودتو در گیر..دلم برات تنگ شده بود-

راجعه کننده یا م ...می خوای بیای دو کلوم حرف بزنیتا  لینیکم که جای خوش و بش و خنده نیستک..

ا دکترا حالتو می گیرن ی..میاد  

با حرکت چشماش ...های بسته  با لب  پیتزاش..که در حال خوردن..گذاشتم پیتزا رو تو دهنم  از  تکه ای

:باال ازم پرسیدبه سمت   

-از قوم الظالمین چه خبر؟-  

:و گفتم عقب شونه ای باال دادمه تکیه داه ب  

می ..ندارم جر و بحث باهاشونو بخدا حوصله ..همون بهتر که نباشن ...معلوم نیست کجان...بی خبر -

 بینمشون عصبی میشم 

 

:  گفت اکرد و حین ریختنش توی یکی از لیواندر بطری نوشابه رو باز   

تا کی می خوای اینجا بمونی ؟-  

دیر یا زود باید از  ...هرچند ؟..فکر کنم هم االن می تونم به جای دیگه ای ...ای فکر می کنی با این گرونی-

یگه کمتر از یه ماه داونم ...اینجا بلند شم  

:راستشو روی پای چپش انداخت پای  عقب کشید و خودشو   

اتاق منم که ...ما ی می تونی یه مدت بیای خونه ...تو قبول نمی کنی وگرنه بخدا االن که تنهاییواال -

که نه میاری کنی  قرار نیست تنگ جای کسی رو ...بزرگ  

:ملبخند پر مهری به روش پاشید  

ادرت مپیش پدر و  در ثانی...تو دردسر ننداز...بی خودی خودت و خانواده اتو  ....من وضعیتم معلوم نیست-

ی دیگه نمی تونه جاها ...ه خودش دارهادم راحتی های که توی خون...به هر حال ..درک کن..راحت نیستم

 داشته باشه 

:لبهاشو بهم فشرد   

و  بگیره که بتونی لی از اونجا دستتالاقل یه پو.؟.نفروخته خونه رو  ه پدریت چی میشه؟هنوز برادرتنخو-

خسته آالخون واالخونی خود تو  از این وضعیت ...اینطوری که نمیشه گیسو ..ه کنی رخونه اجا یه 

؟!نشدی  
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:دستمالی از تو جعبه بیرون کشیدم و مشغول پاک کردن دستام شدم  

یه فکری که چاره ساز ...دیگه بکنمباید یه فکر ...گذشته از عمر  ییه ده سال..تا بخوام منتظر اون بمونم-

با وعده وعید نمیشه زندگی کرد...باشه  

 

:ازش پرسیدمبا نیم نگاه کوتاهی که  مشکوک بهم زل زد  

از خواستگارت چه خبر؟-  

:پوزخند زد  

حاال یه تیری ...باباست  ورهاز فامیالی داما فکر نکنم به درد هم بخوریم؟..خونه امون نیومدنرسما ه هنوزک-

شد که دو  سرو کله اشون پیداش..از کجا یهو نمی دونم ..اومدی نداشتیمو رفت .....اریکی انداختنتو ت

نیستن دن و ول کن معامله هم دستی به ما چسبی  

:ابروهام باال رفت  

منفیه؟ ...نکنه جوابت..؟به درد هم نخورید چرا-  

:سرشو باال و پایین کردمطمئن   

 کنم که تو دلم جاش نمی تونم به زور ..چیکارش کنم ..راستیتش به دلم نمی شینه ...صد در صد منفیه -

 ش نمی تونم تحمل......قربونش برم که اخالقای مادرشم ..پسر بدی نیست ولی باهاش راحت نیستم..

در نظر  هم  باید اونا روپس .. کنه یه خانواده وصلت  با قراره ..ازدواج  هر ادمی  با  به هرحال...گیسو  نمک

..بگیرم  

پسره هم نه اینکه ...نمی ره  بجویه تو با من خالصه از اوناست که ابش ..حساس...که وسواس  مادره

 مامانی باشه ها ولی 

:که هرگز ندیده بودمش گفتطرفی  کرد و با یاد اوری چهره  یای مکثلحظه   

با خلق و خوی من رفتاراش ...یه جورایی بچه می زنه..که دلم می خوادو نداره  اون هیبت و جذبه ای-

ن که جوابم م..پس چرا بی خودی وقت تلف کنم..می دونم باهاش نمی تونم کنار بیام ...سازگار نیست 

...که بی احترامی بهشون نشده باشه...حاال بابا اینا اصرار دارن که بیان..منفیه  

:راحت تر به عقب تکیه داد..خنده اش گرفته بوددر حالی که   

اشونم لذت می تی باهم صحبکه حتی از ه..برعکس خیلی از ادما...گوشت تلخه...به قول معروف -

همونی که میگم ...دست خودم نیست گیسو ....هبه دلم نمی شین...می کنهکه ی راین یکی هر کا..بری

بدجوری تو دل برو می شن عوضش بعضیا ..گوشت تلخه...  
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  تا اسمش میاد اخم کنم ولی هیچ وقت باعث نمیشه ..سخت گیره..خودمون  خرسند همین  نمونه اش 

:دی کش اومد و ازش پرسیدمنبه لبخ  لبم ی سختی گوشهبه   

نکنه گلوت پیشش گیر کرده؟-  

: بلند ی سر داد و گفت ه هقهق  

اما ایده ال من ..هرش خوشم میاید درسته که از رفتار و ظا..؟.گیسو تو منو انقدر بی جنبه فرض کردی-

زندگی نیست یه  برای  

 

:تو چشماش سرازیر کرد و ادامه داد الکی غمی ..در حالی که خنده ام گرفته بود   

؟مگه خبر نداری..اون به من نگاه نمی کنه..تازه هم باشه-  

:نگران بهش خیره شدم  

چی رو ؟-  

گیر کرده  شهر آرایفکر کنم به جای من گلویش پیش خانوم -  

:مستقیم توی چشماش زل زدم  

با  واال برو بچ کشف نمودن که خرسند جانمان مجرده و احتمال مزدوج شدنش ...ا زیاد باهم می پرن یگتاز-

بعضی وقتا حرف مفت زیاد می ..بچه ها نمیشه زیاد حساب باز کرد این رو حرف ...هرچند..زیاده شهر آرای

داشته باشن شونکه بازار گرمی کنن و حرفی برای مسخره بازی زنن  

:م گفتمه اف و نیمتزای نصخیره به پی  

انقدر دوست داری سر از کارش در بیاری؟ چرا-  

تو اصال برات جالب نیست ..همین حرص منو در میاره..نمیشه  هیچی ازش  فهمید.. آخه زیادی سکرته-

؟؟!!...ده مادانشک هچرا اومدکه من هنوز موندم ..؟که درباره اش بدونی   

:نگاهمو ازش دزدیدم  

منو سننه تو رو سننه ...اومده خوب اومده که..اصال برام جالب نیست ..نه-  
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ای و بعد از چند ثانیه ..ی پشتی مبل گذاشتلحظه ای مبهوت جوابم هر دو دستشو باز کرد و روی لبه ها

:زیرانه ام گفتچشم دوختن به حالت سر به   

بهم ریختی و ...می دونم مسئله نامزدیش که پیش اومد .. ؟گیسو  کردینخیلی زود رحمانی رو فراموش -

..ی کنار اماکشید  

 

:گرفتم  و تو چشماش زل زدمترسیده و البته متعجب سرمو باال   

اما االن می بینم که  ..نی حاال حاالها با این موضوع کنار بیایو واقعا فکر می کردم نت اما -  

:تو حرفش پریدم  

می نشستم برای کسی که حتی نمی دونست چه حسی بهش دارم زار زار گریه  ...؟چیکار می کردم-

 می کردم؟

اما یهو کنار گذاشتنش ..نه خب -  

:لبهاشو بهم فشرد   

قعا  فکر نمی کردم تا به این اندازه خنگ باشه که نفهمه چی او...هر چند با اینکه میگم ادم بی خیالیه اما-

نظر خودت چیه؟...نداده زونفهم باشه که چیزی برواقعا باید یعنی ...هرتو دلت می گذ  

؟از خرسند چرا یهو می رسی به رحمانی و پیش می کشی  ...چرا گذشته رومنظورت از این حرفا چیه؟-

؟؟!!این حرفا  

:ابروهاشو باال داد  

یعنی یکم دیگه می ..فقط چیزایی که ذهنمو درگیر کردن رو دارم بهت می گم...جان گیسوهیچی -

خداروشکر قضیه  ..رفتارات خیلی تابلو بود ...بودی  عاشق رحمانی شده..همه می فهمیدنگذاشت 

به خودت اومدی و عاقل شدی ... پیش اومدکه نامزدیش   

:سون گفتمالبخندی زدم و دل هر  

  پرونده زیر دست خانم .. شدیم سه تا نقطه مجهول ..فعال ..پس من و رحمانی و خرسند-

 بهش  یتکون باال اورد  و با  گذاشته بود ...روی پشتی مبل...ستشو انگشت اشاره اشو همون طور که د

:گفت  

اونی که اون روز خودکارشو جا گذاشت به انضمامه -  

؟تو هنوز داری به اون فکر می کنی  ...وواوو-  

؟بیخیالش شدی  البد تو کامال -  
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من مثل تو  ...له جانراح نه؟مشکالت همین یه قلم رو کم داشتم که بهش فکر کنم  تو این گیر و دار -

ندارم وقت این کارارو  

 

 

از پیامهای اون فرد ناشناس   بود که خبری هم هرچند مدتی  ...حرفمو باور نداشت...سری  تکون داد

:نبود  

چرا تا حاال سکوت کرده؟و هزار ..من بایدکشف کنم اون روز کی بود که داشت به حرفامون گوش می داد-

 تا چرای دیگه 

 

:فرو رفته خم شد و یه تکه دیگه از پیتزاش رو برداشتتو فکر   

یه چیز مشترک .یه چیز مشترک هست  ...ماجراها من فکر می کنم وسط همه ی این ...چیه؟ می دونی-

سر در بیارم  باید برای همین هر جوری که شده ...ممن نمی دون..حاال چیه.میشه  وطکه به همه مرب  

خیلی داری ذهنتو در گیر می کنی دیگه -  

باید از این به بعد به توام کم کم شک بکنم...ادمای مشکوک...رفتارای مشکوک ذهنم رو درگیر می کنن -  

چرا؟دیگه من -  

می فهمیم خانم مرخصی تشریف  بعدم ..اونم چند روز..زنه  یهو غیبت می..توام زیادی تو داری شدی-

 داشتن 

:ا گله گفتمم و بسکوت کردلحظه ای   

؟؟!!...هکجاش مشکوک...مجبورم هی برم و بیام... ؟وضعیت برادرم رو نمی بینی-  

کارگاه به همه مشکوک بشم و من معموال عادت دارم .. خودتو ناراحت نکن  تو ..بابا  حاال یه چیزی گفتم-

 بازی در بیارم

:یهو خنده اش گرفت  

قرار نیست کسی تحویلمون  با اینکه طبق معمول...فردا روز ماست ...تبریک خانم دکتر  یراست-

روزمون مبارک ....دم دوتامون گرم ... اما...گیرهب  
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:گرفتنش به سمت باال گفت برداشتن لیوان نوشابه اش و با خندون خودشو جلو کشید و   

به سالمتی  بزنپس -  

ونو عشق است مکه مرام.. خودمون سالمتیب  

ناقال  ولی ما هنوز نفهمیدیم کیه..ما قلب تو رفت دزدکی که اونی سالمتیبه   

 

:بلند تر گفت...مثل خودش به خنده افتاده بودم و می خندیدم در حالی که   

....ها دیوونه جمع تو ه برد ...عاقال جمع تو از مارو که اونی سالمتیب-  

نمیده تاوون ولی میکشه که چشایی تیمسالب  

خیالمونه بی اما خیالمونه تو که اونی سالمتیب  

پدر سوخته ها ای ..میكنن شنا عشقشون با دارن هاوايي جزاير تو كه كسايي همه سالمتي به  

:نمی تونستم جلوی خنده امو بگیرم   

. بی هدف  جوري همین.....  ملخ سالمتي به خوريم مي-  

ه هاشونشناسنام شماره شده ..بانکیشون ایکارت تموم رمز که باباهایی همه سالمتی هب  

با مرامشهوجود خود  از میکشم چي هر که یدوست همون  سالمتي بهاصال   

مون  بزن به سالمتی..بزن عشقی   

برداشتم م رو ون دادم و یه تکه دیگه از پیتزابا خنده در حالی که حسابی تو فکر فرو رفته بودم سری تک  

اما راحله ...بین حرفاش بهم پرونده بود خیلی از طعنه هاشو ..مزه مزه می کرد  غرق خنده  نوشابه اشو

ه می کرد یفقط گال..دل نمی سوزن..بامرام بود   

امکان نداشت به همین راحتی ها ..هر وقت اینطور سمج موضوعی میشد ...می ترسیدم از گیر دادناش

...باید ته توشو در می اورد..بی خیالش بشه   
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*** 

از روی صندلیم بلند شدمخودمو عقب کشیدم و ..مراجعه کننده ام که بلند شد   

:گفت رو بهم که بیکار شده بودم نه قهرمانا یانبرو برداشت و با ژست ...شایستاده باال سر بیمارراحله   

فقط به خودم برسم و عقده نخوردن اون کیکای  ...روز دندون پزشک  ...ه روز  تو مطبمد یدلم می خوا-

در  ...سفارشی  خوشمزه با خودن یه کیک بزرگ ...ید محترم گذاشتن رو لوی اساتکه االن جای خوشمزه 

 بیارم

:خندون ماسکمو  پایین دادم  

رفته برای اون کیک و طعم بی نظیرش مدل که  باید منم بگم  ....اره امسال براشون سنگ تموم گذاشتن-  

 

 

:پایین کرد ناامیدانه سرشو باال و  

نا مروتهی روزگار ..که اشم به ما نمی رسهه یه تحیف ک-  

دلیشو با ظاهری جدی  و دق و بردساله یا کمتر باشه  32هن پسری که بهش می خورد انبرو به سمت د

:سر و دندونش خالی کردسر پ...و تند   

می خوام یهو راحتت کنمکه تکون نخور -  

 

پرید پسر  صورت رنگ ..باال رفت و بهش نزدیکتر شدم ابروهام  

:که از پسر پرسیداورده بود م به وجد و هاما شاد و خندون بودن راحله من ...زیاد  با وجود خستگی  

االن که چیزی حس نمی کنی ؟-  

ترسیده ابروهاشو با دهانی باز باال داد ...در باال سرشبیچاره با حضور من   

انبرو از  ...وناز کشیدن دند لبهامو از شدت خنده بهم فشردم تا ببینم راحله چیکار می کنه که یهو قبل 

:و گفت تودهن پسر بیرون اورد  

؟؟!!ال سوال-  
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:لبخندم کش اومد  

اما با خرسند انقدر جیک تو جیکه؟ ...چرا رحمانی با اینکه مثل ماست-  

و چپ با  بدجوری گیر داده بود  که سرمو به معنای ندونستن به راست..با اتمام سوالش بهم خیره موند

تکون دادم هام  باال دادن شونه  

جدید سرشو باال و پایین کرد و دوباره انبرو تو دهن پسر برد که بدتر رنگش پرید اما گویا با کشف موضوع 

:دیگه ای سریع بیرونش اورد و گفت  

مگه نه؟..باهاش خوب بود ..از روز اولی که خرسند اومد-  

رو با انبر گرفتدندون ....با دقت ..در فکر  فرو رفته راحله ..نگاهی به پسر انداختم  

:زودتر راحتش کنه هر چه  پسر در حال زجر کش شدن بود و دلم براش می سوخت و دعا می کردم راحله  

من ...هست مطمئنم یه چیزییپیدا کنم؟درمون این دو نفر یه رابطه درست  چرا من نمی تونم بین-

 مطمئنم 

 

:سرشو کالفه تکون داد و رو به پسر با اخم گفت  

..دهنتو بیشتر باز کن-  

باقی نمونده بودبیشتر برای باز کردن   یجایدیگه در دهنشو باز کرده بود  که پسر اونق  

:کرد انبرو از دندون جدا کرد و گفت و قصد کشیدن دندونشهمین که   

جان گیسو فهمیدم-  

:مضطرب نگاهش کردم  

چون ..ندارمشک ..اومدهبود اسم خرسندم به عنوان استادش تو یکی از مقاله هایی که رحمانی داده -

اسم یکی دیگه تو مقاله اشه...وجود این همه استاد تو دانشکده با برام سوال شده بود چرا   

:و با ذوق  گفت  کردن درخشیدنشروع به چشماش   

اره همینه..همو می شناختن..اینا قبل از دانشکده هم..به مرگ خودم وخودش و بقیه حاضرین جمع-  

:بشکنی تو هوا زد   

انشکده است و خرسند تازه اومدهولی رحمانی دانشجوی همین د-  
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:ن کشف نشست لبخندی به روی لبهاش از ای  

همین  ...مبخدا اگه نفهم...یستمنراحله ....هفته سر از کار این دو تا در نیاوردم  من اگر تا آخر همین -

بندری می رقصم برات وسط   

به من که از زجر کشید  و خندون  و زور زدن  و با نهایت هیجان بالخره دندون پسر بینوا رو با کمی ور رفتن

بود خیره موند دلم ریش رفته ...پسر یدن کش  

راحله پنبه ای تو ...نگاهی انداختم که   که همچنان تو شوک فرو رفته بود و صداش در نمی اومد یپسربه 

:دهنش چپوند و با گفتن توصیه های الزم  رو به من گفت  

که سال تا سال ما رو  یبزنیم و بیینم توی اون سالن اساتید گرانقدره سری به بیا بریم ی...من کارم تمومه-

خبره و چی می گذرهراه نمی دن چی توش   

م به اونا فکر می کنی ؟ئقدر بی کاری که داچتو -  

ز ا.....عزیز من  یا نه م کنیم ربایدخودمونو با یه چیزایی سرگ..؟می کنیم پس برای چی داریم زندگی...وا-

زودی ..من باز مراجعه کننده دارم  ..بعدشم زود بر می گردیم.....جایی می ریم که تو چشم نباشیمیه 

نگران نباش..خوش می گذره..می ریم و میاییم   

 

 

 

 

*** 

در نیمه بار نگاهی به داخل سالن کنفرانس  از الی...به پشت سرم انداختمبی حوصله و خسته نگاهی 

:انداخت و گفت  

ت سر و هر چی گمنامم هم هس...که پیش میادوقتی مسئله شکم و تجلیل ...ماشاهلل همه هم اومدن-

نقافله عقب نموناز خدایی ناکرده  ش پیدا میشه کهکله ا  

 

:تاسفشو اعالم کرد و لب زد ز ابرا با اه سوزناکی   

 اون  امونو چپوندن توهمه ..ولی حاال چی ..پارسال همین موقع ها ما رو هم ادم حساب کرده بودن-

...اونوقت اقایون اینجا نشستن که ازشون تجلیل بشه.. لعنتی که کار ملتو راه بندازیمکلینیک   
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از یک سری از پزشکا بود که با  دردانی یکی از دکترا در حال حرف زدن و تشکر و ق...تو برد  رتسرشو بیش

:گفت رو به جمع  نگاهی دقیق تر  

کجاست؟؟؟ن این احسن الخالقیپس -  

:ا پیداش کنهتسرشو بیشتر تو برد   

شاهللـــــــــای..بمونه گلوتون تو بشه حناق بشه ای کوفتتون...هم گرفتن اوه چه کیکی-  

 

 

:می دادیم گفتم عصبی از دستش و وقت استراحتی که داشتیم از دست  

هنوز خودمون استراحت نکردیم..ه مراجعه کننده میاداردوبا...بیا بریم-  

:ه و همزمان بگهتوجه به من سعی کرد بیشتر تو بربی   

؟یا نه  بهمون گیر می دن...ما هم بریم تو ..ببینم-  

 

:سرمو ناراحت تکون دادم و دستی به روی صورتم کشیدم  

اون تو  سرک می کشی هی  زداد هو این  زشته عین..االن یکی میاد ابرومون می ره..دست بردار راحله -  

اونوقت به ما هم ..م نییحترمانه می ریم تو و یه گوشه می شو مخیلی خانومانه ..می گم بخدا راست-

جان تو از هموناست که براشون هالکی ..کیک می دن  

 

 

:بود و بدنش  بیرون بود  کرده سرشو همچون غاز تو ..دستمو روی بازوش گذاشتم  

..اون شکمت راحله کارد بخوره به .... بابا خودم برات می خرم-  

:ناومده بود ی بود که برای مراسم پزشکایاز  در حال امار گرفتن و نمی داد   به حرفام اهمیتاصال  

؟کنی  یا نهبده کشت نمای دانما رو انگش متبخاطر شکمی تونی ببین -  

جا به جا شدسرجاش کمی و  خسته از دست غر زدنام دستمو که روی بازوش بود با دستش پس زد   
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قدمی به  با چشمایی گشاد شده موندم که با عبور سایه ای از کنارم هول کردهپوفی کردم  و بهش خیره 

 عقب رفتم

:دسد کرده بود نشده بو حضور خرسند که می خواست داخل بره و راهشو  راحله متوجه  

المصب ..توام و  بابا من....شیر تو شیره ...شلوغه کسی نمی فهمه..جان من بیا بریم تو.....گیسو -

..این مملکتیم  ای ون پزشکدند..دکتریم  

چه غلطی می و تا االن داشتیم تو اون کلینیک پس من تاگر پزشک نیستم و امروز روزمون نیست 

یه لبخند ملیحم کنج لباشون ...حرف می زننهی می خورن و هی فقط نشستن و  اینا که؟...کردیم

که مثال دکترن نشوندن   

:گرفتم نگاهم رو از چهره خندون خرسند..خجالت زده   

مومن ...گوش شیطون کرنکنه  ....داشتی غر غر می کردی  که  تا همین االن...؟یهو ساکت شدی چیه-

؟تو بیای که داری استخاره می گیری و  شدی   

 

 

:که با خنده و شیطنت گفت نگ به رنگ شدن بودمرلحظه در حال هر   

و رفت  پرید بالخره مرغ از قفس که و پا پیش نذاشتی  اونقدر دست دست کردی ....شده قضیه رحمانی-

......یدنمی ارز مدوزار..با اون قیافه ایکبیریش ...بی خاصیت  و چسبید به اون وزغ  

 اون چهره دلواپست قربون  مسئله شکم این چیزا حالیش نیست..الاقل دیگه این یکی رو با من راه بیا

به ظاهر محترمندگان فنا ندادن این فنا شوا کیکو به  ت دباید دست جنبون..بشم من   

:چشمامو روی هم گذاشتم  

ای بابا .. تن جز این عاشق سفر کردههمه هس..ااحسن الخالقین نیست جدی جدی -  

 

با لذت و چشمایی ..ق کرده نگاهی بهش انداختمعر..می  سوخت اومد و گلوممی یج باال رنفسم به تد

:که راحله گفتانداخت و سپس به راحله  تنگ شده نگاه کوتاهی به من   

که می ونو حداقل سهم ا..تو  بیا بریم..؟چرا اینجاستپس .. شخودم با همین چشمام دیدم..امروز بودا-

بخوریمتونیم   

:صدام در نمی اومد  

این الاقل بیا ..گیسو  روح بی خاصیتت اون  تو ای ..توش نه نیاری  ..نشد من یه بار به تو چیزی بگم و تو -

یکی از یکی قشنگتر ..زامبی ها رو نگاه کن   
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:ذره ذره در حال اب شدن بودم..مال پیش خرسند بی ابرو شده بودیمبی شک دیگه کا  

مرگم حتمیه..که از این کیک رو نخورمیروز یه تبه جان احسن الخالقین من اگر ام-  

:رزونم اسمشو به زبون اوردماروم از بین لبهای ل  

ای من به فدای اون ؟..بی سو جان؟؟ارهپای بدی بهم اینبار می خوای  و....هوس افتادی  اهان..؟چیه-

زخرفت ترسیدنای م  

:جدا کنم خرسند روم سنگینی می کردم و نمی تونستم نگاهم رو از زمین  نگاه خندون   

واال ....ت گندهالقبس که اخ..ون کن و به کسی بله نده یم تو بیا و یه محبتی به جامعه اقاالبته من میگ-

که زندگی اونم تباه می کنی ...وای به حاال اون بی نوا ....کردی انه دیو..که همجنستم   و من...  

فوقش با احترم می گن هری فوق ..به جایی بر نمی خوره که..شجاع باش ... ...بابا یکم ریلکس کن

بیرون..  

...کردی هوسبدجور ه می دونم ک....گیر  همن که میدونم دلت پیش اون کیک  

 

بر ی ارمن می رم و سهم خودمونو یه جو ...همین بیرون مراقب باشتو  ...یقاصاصال از تو عباسی از من ر

میارممی دارم و   

:یهو پقی زد زیر خنده و گفت  

 شب خوبی رو با احتماال..جلل الخالق ..ت کنده شدهعینهو  هلوی پوس...چرا امروز ..کالنی این دکتر -

های شیطونای ناقال. ...نهمسر جانش سپری کرد  

 

:روی صورتم گذاشتمرو از شدت عجز و شرمندگی و خجالت هر دو دستم   

خدای من...ببین وای دکتر پژمان رو-  

اخه این .. به جان تو نقل همین دکتر پژمانه...آبله هم در اورد..ی خوشگل بودخیلیدی می گن احمد شن

عین این  پسر بچه های ..هه ا  ه ا  ا  ...گذشتهسنی ازت ..مردی ..خجالت بکش..مرد که زدی  چه مدل مویی

  ای خاک..سرت مرد خاک بر اون ..ساله 51

دو ثانیه  تو بگو باهاش..چندش ..ییا  ...فرهمند و ببین که مثل اب حوض می مونه..بی خیال  حاال اینو 

عمرا ..حرف بزن  

احمدی رو ..نشسته م هکتر صدیقی چه نیومده بیش د..ون دورقاب چین رو ببین مجواه واه اون باد

به اسکن گفتن زکی کال  چشماش ..بخدا نمیشه دو دقیقه باهاش تنها بود...مردک هیز ای ..میگما  
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بیا ..استغفرهللا... ...میشه  به کجا ختمو بدنت از کجا شروع میشه  انحنای که بس که انالیزت می کنه  

هللا اکبر ..میلیون نفر  08شدیم  اببین با کی  

:با صدای لرزونی گفتمو  گرفتمنم رو به دندون یلب پای  

راحله جان بیا بریم سلف-  

؟آب حوض تعارفم می کنی ..برو بابا -  

:چرخ می خورد..از هر کجا  بی خبر ی چشمای خندون خرسند بین من و راحله  

راحله جان خواهش می کنم-  

انوقت بیام کیکای ....کیک به این خوشمزگی اینجا حاضر به یراقه ..چقدر  ننه من غریبم در میاری...اه -

؟چیز بهتری نبود بهم تعارف کنی بخورم؟ شده چند ساله مونده ته سلف رو بسته بندی   

 

 

کش اومد و اروم شروع به سرفه کردن کرد لبخند خرسند رده بودم از این بی ابرویی که کبه شدت عرق   

سرشو بیرون اورد که یه دفعه  ...به شدت با صورتی رنگ پریده ...ش  سرفه راحله با شنیدن صداهای 

دت درد چشماش بسته و چهره اش در هم رفت در برخورد کرد و از ش ی ونیش به لبهپیش ی گوشه  

ند که وزود دستشو روی پیشونیش گذاشت و رنگ پریده به خرسند خیره م ..و ناراحتی اما با وجود درد

:خرسند با دیدن مسیری که راحله سد کرده بود گفت  

؟اجازه می فرمایید-  

شده بود و از جاش جم نمی خورد  ه رنگ صورتش مثل گچحلرا  

م ننداخته بود و به همشون یه برچسبی زده بوداحله هیچ کدوم از پزشکا رو از قلر ...خیلی بد شده بود   

 ون اینکه بتونه دفاعی از خودش کرده باشه بود بد تی که هنوز روی پیشونیشسو د که با نگاهی به من 

مستقیم به سمت انتهای سالن راه افتاد از جلوی در کنار رفت و  

 

بشه لبخندی زد  خرسند خیره به راحله که سرافکنده در تالش بود هر چه زودتر از جلوی دید خرسند محو

ه به سالن کنفرانس ربا اشا..دوند و با حرکت سر و حفظ لبخند  روی لباش رو سرشو به سمت من برگ 

:گفت  

خانم دکتر تو  بفرمایید-  
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شد که درو بیشتر باز کرد و منتظر م ریخته بودم و گونه هام گل انداخته بود مبشدت به  

 که  و سالم و احوال پرسیاما با اومدن دکتر قاسم زاده ...ور ترجیحا اونم  با سرعت ن..باید فرار می کردم

 ...  وارد بشمدر ابتدا  که من ایستادعقب  در کنار خرسند ..با احترام ... داشت همچنین من  با خرسند و

پا تو سالن کنفرانس گذاشتمبرای معطل نشدنشون به ناچار   

با لبخندی که نمی ..اروم ...که خرسند با نگاهی به اطراف  به طرف یکی از پزشکا رفت..دکتر قاسم زاده

:گفتتونست مهارش کنه   

برسه م بهمونکاحتماال کی...خلوت ترم هست.؟...اونجا چطوره-  

فاصله داشتکمی   هم  اصلی میز دوتا صندلی خالی در کنار هم که از  

خودش  مو بعد تن کرد رو تعارف به نشس که اول من بد و بیراهی نبود که تو دلم نثار راحله نکرده باشم 

 نشست 

 کی از همن با نگاهی به پزشکایی که بینشون حتی    یاروم حین نشست احساس خفگی داشتم  که 

رو  تو سینه حبس کردم بود   نفسمهامم نه ای دور  

 

ابروهاش باال رفت و من بیشتر تو الک خودم فرو ..نمنشسته بود با دیدردیفهای جلوتر که ..صدیقی دکتر 

 رفتم 

:تکون داد و گفت لبهاشو اهسته سخنران جمع  دقیق شده تو حرفای دکتر مطواعی  

باید این ..هستیدبه هر حال شما هم جزعی از پزشکای این مملکت ..روزتون مبارک خانم دکترراستی -

 روز رو بهتون تبریک گفت 

گل می گرفتم که چنین در اولین فرصت دهن راحله رو کاه جا داشت که..دستی به روی پیشونیم کشیدم

دست کسی نده اتوهایی   

:ی بودهنوز نگاهش سمت دکتر مطواع  

  شدم نگرانشون ..نخیلی بد به درد خورد..امیدوارم سر خانم دکتر خزرائی زیاد آسیب ندیده باشه-

 و همزمان سرشو به سمتم چرخوند
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دکتر روشو برگردوند و خیره به ....م صورت ره شدن به نیم رخکه بعد از کمی خی...از درون گر گرفته بودم

:با لبخندی که به روی لبهاش اومده بود با گاز گرفتن گوشه لب پایینش ازم پرسید یطواعم  

؟احسن الخالقین کیه-  

نسبت به سایر پزشکای دیگه دورتر بود و ..جایی که نشسته بودیم ...پلکهامو با وحشت روی هم گذاشتم

: تو اون سر و صدا و سخنرانی به گوش کسی نمی رسید..خرسند اروم حرف زدن  

باید شخص خاصی ...خیلی ذهنمو درگیر کرده...اسماشونو گفت اال این یکی  همه ی اون بنده خداها رو-

...باشه  

 اروم با نگاهش به تک تک پزشکا چشم دوخت

:بیراه نثار می کردماز درون گرمم شده بود و برای هزارمین بار بودکه به راحله بدو   

نیستنهم چندتا از پزشکا ...ولی گفت نیومده...داریم آخه احسن الخالقین هم زیاد-  

کرده ام کشیدم و با اون یکی دستم دسته صندلی رو فشردم مجدد دستی به روی پیشونی عرق  

 

:به سمتم گرفت و گفتانی خندون مشنگاهشو با چ  

اسم من چیه؟-  

 

 

لبهای نیمه لرزونم رو بهم فشردمشد و دود از کله ام بلند   

ت پیدا کرد و یه ظغل دلبخند خرسن..شروع به دست زدن کردن..همه حضار  ...با پایان صحبتهابی دکتر

:کرد و گفت یکسرشو با شیطنت بهم نزد..و سر و صدا هادفعه بین شلوغی   

؟هستم؟..من که نیستم-  

...بودن و بدنم بیش از اندازه سنگین اما پاهام قفل زمین شده ..د دیگه نشستن جایز نبو  

چشمامو  ..شنو به دندون گرفتیحین تکیه داده به عقب لب پایخندون سرشو عقب کشید و راحت 

..بستم  
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*** 

سالن رو بعد از پذیرایی ترک می کردنداشتن مراسم در حال تموم شدن بود  و پزشکا کم کم   

و ه بود بین دستام قراره گرفت حاال ..کرده بودبی ابرو و کیکی که راحله بابتش هر دومون رو رسوا  ظرف 

و  از کیکش می خورد انینه با طم اروم و....بود انداخته ش  روی پای دیگهو پاش که  همونطور  هم  خرسند

...نگاهم نمی کرد   

که حین گذاشتن  یه تکه از کیک  ودمه به مرحله بی حسی مطلق رسیده باونقدر خجالت کشیده بودم ک

:نگاهی به من انداخت  و گفت..توی دهنش   

دوست نداری ؟-  

 

و حرفی برای گفتن نداشتم که با لذت خیره به صورتم یه تکه دیگه تو دهنش  مبودگرفته پایین  و سرم  

:...گذاشت  

مدل موهاش خیلی عجیبه...بدم نمی گفت  همچین  دکتر خزرائی-  

تکه بعدی رو و گرفت  پژمانبه دکتر نگاهش رو خندون رو ..و بهش خیره شدم شوک زده سرمو باال اوردم

 توی دهنش گذاشت 

به جز وجود سالن ...گذاشتمیم رو روی صندلی کنار  کیک..که راحله به پزشکا زده بود ناراحت از حرفایی

گذاشت   و به  یمه خورده اش رو روی صندلی کناریکامال خالی شده بود که اونم کیک نصف ن ینفرچند 

که با دیدن خرسند سرشو باال و پایین کرد و بهش سالم داد خیره شد شهر آرایدکتر   

م براش تکون داد و از گوشه اروی لبهای خرسند اومد و اروم سرشو با احتربه همون لحظه  لبخند زیبایی 

 چشم نگاهی به من انداخت 

 

ودم که منتظر ب..بیرون رفتن...کی که تو سالن باقی مونده بودن شو دو پز شهر آرایدر همون لحظه 

بلند شداز جاش اشو روی دسته های صندلی گذاشت و دست..خرسندم بره که اهسته  

بلند شدم   که منم  ه بود گرفت دمی ازم فاصلهچند ق ...بیرون دادمبه کندی نفسمو   

اش ایستاد و به سمتم چرخیدجسر ..همین که خواستم به سمت در دیگه سالن برم   

 مضطرب ایستادم و بهش زل زدم

به سمتم برگشت آهستهدستی به روی لبها و چونه اش کشید و   
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شمو سعی کردم  چشم تو چشمش  ن مقنعه ام کشیدم ی دستی به لبه با استرس  

با و  گذاشت جلویی  های ردیف  روی پشتی صندلی ...ور دست چپشو  یک قدمیم ایستاد در فاصله

 که مجددا ناخوداگاه دستم به موند خیر بهم ...کرده باشه کنکاش  تمام صورتم رو به طوری که  ....نگاهش

:مقنعه ام رفت ی رف  لبه ط  

همه اش ...حرکته حال  درروی لبه ی مقنعه ات  مدام دستت...ی گیری وقتی استرس م..خیلی جالبه-

 داری اونو مرتب می کنی 

 م خیره تو چشمام بهتقیسم..ی مقنعه ام بی حرکت موند روی لبهلحظه ای دستم شوک زده از حرفش 

تمو پایین اوردم چشم دوخته بود که به کندی دس ...حاالت دیگه رفتاریم   

: ابروهایی باال رفته گفتبا و  تام گرفتسمت دس به نگاهشو اما اون ول کن نبود چرا که   

  ندستاتم که هنور همونطوری-

:متحیر و رنگ باخته ام داد ته مونده اب دهنم رو بلعیدم که  اروم نگاهشو  به صورت  

که منتظر مه احتماال خیلی وقتم هست ....باید برم..میاد  ام االن مراجعه کننده  ...من ..دکتر ببخشید -  

 

:کرد ییزم رو مهیا مباید کنار می رفت و راه گر  

..بله حتما-  

 

به سمت کلینیک پرواز ..محض دور شدن ازش به تو نگاه ش دقیق شدم تا ..امیدوار از اینکه کنار می ره.

 کنم

که باز خواستم دستی به ..از جاش جم نمی خوردهمچنان اون  اما  ...و می رفتن نثانیه ها می اومد

ش کردم و راشم که زود با دست دیگه ام مهکباشه  ب که احساس می کردم باید ناجور ایستادهام مقنعه 

گرفتمش محکم   

 

 

:خیره بهم گفتو خودشو عقب کشید ...که با احترامگرفته بود خنده اش ه شدت ب..ردارمکار و ک از  

هم کمتر مجبور میشی که  با مقنعه ...به نظرم هم بیشتر بهت میاد...تغییر بدی یکم اگر حالت موهاتو -

 ات ور بری 
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ه بودزبونم بند اومد  

اما هیچ ..زن و شوهر شده بودیم رسما نمی دونم چرا با وجود اینکه ..اینم از این ..اون از اون بی ابرویی 

 حسی بهش نداشتم و این مچ گیراش عصبیم می کرد 

شاید باید ازش می ترسیدم که انقدر ...تمام رفتارامو زیر نظر داشت ...خیلی رو همه چی دقت می کرد

هر لحظه چه حالی دارم در و می دونست می فهمید خوب منو   

بی قرارم می کرد که قبل از اومدن کسی به داخل سالن کم کم داشت ..نمایان شده روی لبهاش لبخند 

:گفت...تههسا...در خروجی سالن ت و با نگاهی به شبردا صندلی دستشو از روی پشتی ...  

تو اول بری  که  بهتره.؟.دیرت نشه-  

که با ...دست و پام رو گم می کردم و ذوب میشدم..دومین باری بود که داشتم زیر نگاهای خاصشاین  

 قسمتی..برخورد نامحسوس با گذر از کنارش و ...شده بود دست چپم  اسیر  که یراست رها کردن دست

از سالن خارج شدم ...به بازوش شونه ام  از   
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 داغ کرده بودم و...به سمت کلینیک به راه افتادم  در سالن کنفرانس بیرون اومدم دستپاچه و عصبی  تا از

التهاب  و  تا حدودی تونسته بود این.. می خورد ورتم صبه سر و  در اثر تند راه رفتنم  که نسیم مالیمی 

کنه کم بی قراری رو   

ه از هرکاری که می خواستم دترسی...مقنعه ام رو نداشتنلبه های دستام دیگه جرات نزدیک شدن به 

دور دورشم  حسابی از اونجا..و ها رو طی می کردم و سعی داشتم تک تک راهر...بکنم   

با عصبانیت راه کج کردم و به سمتش ..نشسته بودتک و تنها ...با دیدن راحله که توی سلفدفعه  که یک

 رفتم

صندلی رو عقب کشیدم و  ...چفت شده هایی بهم  کفری با دندون ...بی حرکت پشت میز نشسته بود 

 رو به روش با عصبانیت  نشستم 

چشم دوخته بود که یهو سرشو باال بهت زده لیوان کاغذی پر شده از چاییش رو می خورد و به وسط میز 

خیلی از دستش شاکی بود و اینو ..مواجه شد نهفته بود  نگاهم در  که  یعله های خشمبا  شو  اورد 

:خودش به خوبی می دونست   

همه رو شنید؟-  

دادمخیلی ریز و کوتاه تکون  ...حرص سرمو با  

:چشماشو با کلی غم و عذاب وجدان روی  هم گذاشت و گفت  

خدای من ابروم رفت؟..نره بهشون بگه-  

:راحت به عقب تکیه دادم و گفتمنا  

ابروی بقیه رو هم بردی ...واال به جز خودت -  

:پرسید با پیشونی که کمی متورم و قرمز شده بود رنگ پریده  

؟یعنی رحمانی رو هم شنید-  

بهش چشم دوختمگله مند   

و قلپی از چاییش رو برداشت لیواشو  ...مصیبت حجم از  سرشو پایین انداخت و برای هضم اینناراحت  

نمی دونستم باید چیکار کنم که یهو از جام بلند شدم ...نوشید   
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:بلند کردسر ..ن سواراحله هر  

کجا؟-  

نمی دونم-  

 

 

 نماونوقت  ...اگر بره و بهشون بگه..دلداری بدی تو االن باید بشینی و منو ...؟شد جواب  منمی دونم-

؟ باید چه خاکی تو سرم بریزم   

 

هرچیم بهت ؟؟؟!!انوقت فقط فقط به فکر خودتی   ..ان کردی سکخاک ی ابروی منو که با...خدا خیرت بده -

اصال نمی فهمیدی  ...هیچی ...که  اشاره کردم  

:ممدم و گفتاز پشت میز در او ...مونداز هم باز لباش   

بکنیم چیکار باید  نمی دونم فعال که دیگه..میاد  ماالن مراجعه کننده ات ....کلینیک تر بریمزودپاشو  ...پاشو-

  دیگه بدتر از این نمیشد..بدجوری مچمون رو گرفت... 

میای؟ فکر کردم پشت سرم داری .. ؟بودیحاال تو این همه مدت کجا موندی -  

لبهامو روی هم گذاشتم  که لیوان چایش رو ..عصبی خیره تو صورت غرق در ناراحتیش ...سر کج کرده 

:پس زد و با بلند شدن از روی صندلیش گفت  

...پاشدم ..بابا  خیل خب-  

:پرسیدبا ترس و لرز ازم ایستاد و دوباره همین طور که بلند میشد یهو و  

و همه رو شنید؟ همه ؟؟ ی بدنم انحنا..؟مدل مو-  

ه خودش رو امیدوارن..از پشت سر ...به اطراف بود  با نگرانی توجه ام می رفتم و همونطور که جلوتر ازش 

:گفتم سمت راستم  بهم رسوند که با نگاهی به   

پس انقدر نپرس که دیگه هیچ ابرویی برامون ...رو شنید  هر چی که گفته بودی .....راحله همه و همه -

حتی یه ذره..نمونده  

:روی پیشونیش زد ربه ارومی به با کف دست ض  

...اصال روم نمیشه بیام کلینیک-  
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نه ..نه االن کاری از دست تو بر میاد....خرابکاری که شده...بهتره خودمونو بزنیم به اون راه...روت بشه -

پس بهتره من و توام ...کسی بزنهدر ثانی فکر نکنم از این ادمایی باشه که بخواد بره و این حرفا رو به ..من

م وفکر کنیم که اتفاقی نیفتاده ییاربوشو در ن  

 مو بعد ابتدا من وارد سالن شدمدر حال اومدن بود که در ..خجالت زده دو سه قدمی عقب تر از من 

  ...خودش

زدن بود حرف در حال ..با دو سه نفری از بچه ها که به دورش حلقه زده بودن خرسند   

 

و گم کرده خودمم کمی دست و پام..یونیتش رفتخیلی اروم و موقر پشت ...و مضطرب راحله رنگ پریده 

.. شد و خشکیشون  امه نگاهم معطوف دستناگهان بودم  و خواستم یکی از فایلو رو بردارم که   

 

 

رفتم تو فکر فرو...و باال تر اوردم و خیره بهشونر لحظه ای فایل رو رها کردم و هر دو دستم  

لبهامو بهم فشردم ...از این همه دقت و حواس جمعی ناباورانه   

رو به پشت دست  اهسته انگشتای دست راستم....؟؟!!آیا حاال وقتش نبود به خودم بیشتر می رسیدم 

؟!خشکی این دستها مهم بودن ...مرد برای این  انقدر  چرا..چپم کشیدم و به چهره ام اخمی دادم   

...انداختمزدن بود به چهره خندونش  که با موعدی  در حال حرف زیر چشمی نگاهی   

:داخل اومد به  و نگاه ازش گرفتم که دختری به همراه مرادیدستامو پایین اوردم   

شما  ...دکتر خرسند گفتن اگر مراجعه کننده ای ندارید کارش رو..دکتر امروز نیومدن..ی بودنبیمار دکتر یزد-

هنوز انجام ندادنهم ه داشتن و کاری ندیروز فقط یه معای...انجام بدبد  

....نگاهی به دختر انداختم  

:نگاهی به وسایل روی میز انداختم که مرادی گفت...از یونیت  گرفتنسری تکون دادم  و با فاصله   

همونجا روی میز گذاشتم  ..ونم شافی عکس گر-  

یک جفت ..ذهنم در حال بررسی لحظه به لحظه دقایق پیش بودحوصله حرف زدن نداشتم و هنوز 

گرافی دندون دختر انداختم و اروم نفسم رو  نگاهی به ..م و قبل از دست کردنشوندستکش برداشت

 بیرون دادم

 هم هیچ حرفیو دیگه  بیشتر تو الک تنهایش فرو رفته بود...بعد از شنیدن غر غرای منبیچاره راحله که 

خودش بود کارنگاهمم نمی کرد و گرفته مشغول  حتی..نمی زد   
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و اول خواستم نگاهی به ماسکمو باال دادم  ....شتم گروی میز گذاشتم و به سمت دختر بر ...رو عکس

...دندوناش بندازم  

ضد حال بدی خورده بودیم ...بعد از اون همه شوخی و خنده ...دهنشو باز کرد  

د کردمراجعه کننده ام به طرز زننده ای حالم رو بدندون نیمه شکسته و لثه پر خون   

بعد از یه بررسی کوتاه ....مناسبی نداشتاما بهداشت دهان و دندان ...دختر با وجود چهره ای زیبا   

اما خونریزی شدیدی ...ساکشن رو گوشه لبش اویزون کردم و سعی کردم کمی دهنش رو شستشو بدم 

دونش می کردندداشت و مرتب اظهار درد تو ناحیه   

 

 

د به همراه دو سه نفری از همون بین گوشیش زنگ خورد و خرسن سرنگی برای تزریق برداشتم که در

از کنارمون گذاشتنکه لحظه ای رهاش نمی کردن به  قصد حرکت به انتهای سالن بچه ها   

 

بگیره که در تیر  راحت و عصبی سعی کرد طوری قراختیم که راحله ناراداندیگه بهم  من و راحله نگاهی

های خرسند نباشه گاهنراس   

 

همونطور که دهنش باز بود گوشیش رو باال اورد و با نگاهی به صفحه اش خواست جواب بده که دختر 

:گفتمبهش   

ار دندونتون لطفا بذارید بعد از تموم شدن ک-  

 عصبی نگاه تیزی بهم انداخت

به باال سر مراجعه می خواست کی از بچه ها یبه درخواست ...زیر چشمی نگاهی به خرسند انداختم 

:که دختر  با غر بهم گفت..اش بره  کننده  

...اه..زودتر تموم ش کن دیگهپس خوب -  
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د به کار برده نرسیده بود که با دیدن حرکتهای عجیب و لفظ ب طباییخرسند هنوز به باال سر بیمار دکتر 

:عصبی رو به دختر گفتم..رو به ما دادو نگاهاش سری چرخوند ....شده توسط دختر    

کارمو زودتر تموم کنم من  د و بذارید کهینیشلطفا درست ب-  

اون گفت  به دکتر طبایی که حواسش پیش ما بود  روی یونیت جا به جا شد  خرسند...دختر طلبکارانه

وز تزریق رو انجام نداده بودمهن... اومد به سمتم هم  و خوش زودتر بره   

سند دلهره  ای رو به جونم انداختاومدن خر  

دستکشم خونی شده بودن  سر انگشتای . ...گوشه لب دختر رو گرفتم   

چینی به پیشونیش داد و رو به ....ه های خونی با دیدن وضعیت اسفناک دندون و لث در کنارم قرار گفت و

:دختر گفت  

ون استفاده نکنیدلطفا از گوشیت-  

ش ه اسوزن سرنگ  رو اروم توی لث ...ه دستش روی سینه اش قرار داددختر اخمالود گوشی رو به همرا

 فرو بردم

 

و زیر لب شروع به غر غر  دختر چشماشو بست بره که  دکتر طباییبه سمت   تخواس خرسند رو گرفته

ش زنگ خورد مجددا گوشی...کردن کرد و در اون بین  قبل از تزریق به طور کامل   

دستشو باال اورد  و سرشو  رفتاراش غیر ارادی و به شدت عصبی بود که یه دفعه با یه حالت هیستریک 

سریع دستمو بیرون کشیدم ..تند چرخوند که برای اسیب نرسوندن بهش  

با ... با صورتی در هم رفته..از شدت دردگهان سر سوزن سرنگ توی انگشت اشاره ام فرو رفت و اما نا

و همزمان سرنگ از دستم به روی زمین افتاد ار درد کردماظه«آخ» گفتن   

نرسیده بود سرشو با صدایی که ازم شنیده بود برگردوند طباییخرسند که هنوز به   

 دست زخمیم رو با دست دیگه ام گرفتم و به نوک انگشتم فشار وارد کردم 

 دختر با همون اخم بهم خیره موند

ند و با دیدن خودشو بهم رسو خوشش نمی اومد...سر و صداها بی نظمی ها و  که از این طورسند خر

:شتی که خون ازش می اومد با اخم و تخم بیشتری ازم پرسیدانگشتای خونی و انگ  

چی شد؟-  
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بیشتر بچه ها متوجه این وضعیت شده ..زنگ می خورد مرتب ..ور طگوشیش همین ..دختر نیم خیز شد 

 بودن 

کردم مدر اوردن دستکشبا وجود درد و سوزش شروع به   

:خرسند غضب الود خیره به دختر که بهمون خیره شده بود گفت...سر انگشتم متورم و خونی شده بود   

چنین به شما  اصال کی...ین دیگه چه وضعشه دیگه ا...یا برید بیرون جوابشو بدید یا خاموشش کنید-

.....؟ رو بدید گوشیتون موقع درمان جوابکه  اجازه داده  

:رو بهم گفت خرسند برداشت و خواست پا شه که از گوشه لبش که اویزون شده بود ساکشن رو ر دخت  

سریع برو دستتو بشور و ضد عفونیش کن-  

 وروی زمین ولاز دستش افتاد و تمام وسایل داخلش  شکیف.. خواست  بلند شه ختر تاهمون لحظه د

نشد  

 ناخوداگاه حواس همه به سمتش کشیده شده بود 

م روو با نگاهی به بهش ا برداشت   به سمت پاهاش رفته بود رو غلتیده بود و اسپری که راحله کالفه 

 بلند شد 

ه زودتر همه چی رو جمع کنه و برهعی داشت هر چدختر رنگ پریده س  

فراموش کرده  به کل  رو ال کنفرانسثه سحاد..اق هر دومون با این اتف....راحله با تاسف سرشو تکون داد

 بودیم 

 

سرعت از سالن خارج شد   گرفت و با از دست راحله  رنگ پریده..دختر اسپری رو   

 

..افتاده بودبه روی زمین که  با دیدن برگه ای  کهبا پوفی  برگشت  و خواست به سمت یونیتش بره  راحله  

که کامل بازش همونطور و با نگاهی به اطراف  شخم شد و از روی زمین برداشتمجددا  آهسته و گرفته 

و با چهره ای اخمالود نگاهی به درونش انداخت لبهاشو بهم فشرد..می کرد  

به طرف یونیتم رفتم که...دست شسته در حالی که سعی داشتم جلوی خونریزی رو بگیرم   

 ازم  ...ناراحتم ..خیره تو نگاهباز شد  و یه دفعه  به ارومی از هم  دهنش ..برگهدرون خیره به ..راحله ..

:یدپرس  

؟اسمش چی بود..این خانومه که رفت-  
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که  چند قدمی ازم دور نشده بودهنوز اما .. پا تند کرد  به دنبال دختر که با عجله  ماهش کردمتعجب نگ

تی راف یونیطا به  نبال چیزی  نگاهش رو دب به به داخل برگشت  و مضطر و سرا سیمه  دختر هراسون

چرخوند ..که روش دراز کشیده بود  

:راحله با چهره ای که توش عصبانیت و نگرانی موج می زد قدمی بهش نزدیک شد و گفت  

پرستو یوسفی؟-  

 

ونو به ما اش ست و خرسند و بقیه با شنیدن صدای راحله دوباره حواساز صورت دختر رخت بر ب رنگ

:راحله برگه رو به سمتش گرفت و گفت...نداد  

؟شماست مال...برگه این -  

  ...دختر باز مونده بود که خرسند مشکوک به راحله نزدیک شد دهن

 ونگاهم بین دختر و راحله رد و بدل شد که خرسند با ایستادن در کنار راحله و گرفتن برگه از ت...ترسیده

انیه ای چهره اش وار رفت و با تعجب ورنگ پریدگی نگاهی به دختر انداختث دچنگذشت د از  بع..دستش   

از چه قراره  به تپیدن کرده بود و منتظر بودم که بفهمم قضیه قلبم دیوانه وار شروع..دیمی لرز رلبهای دخت

:گفت آشکار یکه دختر با من من کردن و لرزش  

از درد داشتم می مردم..هم باال بود  ا هزینه مطب...بخدا هر جا که می رفتم بهم نوبت نمی دادن..بخدا -  

پریده ام انداخت خرسند نگران نگاهی به صورت رنگ  

رون شد..اشک از گوشه چشم دختر  ....ایی دستگیرشون شده بود اال منانگاری یه چیز  

 

 

بچه ها کم کم داشتن دست از کار می کشیدن و وسط سالن جمع می ..رنگ به روی راحله نمونده بود

 شدن 

بی  ه در حالی که انگشتم زیر فشار وارد ...و اشفته  احساس فرو افتادن می کردم که کامال بهم ریخته

سر برگردوندن و به دختر که هراسون به من نگاه می کرد خیره شدم ..رنگ شده بود با زدن حدسهایی   
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این سکوت و نگاههای خرسند و راحله چنان ...بدنم داغ کرده بود و لبهام از شدت ترس بی رنگ شده بودن

..نبودهم که  نیاز چندانی به فکر کردن  نوحشتناک شده بود  

به جونم می  ای  دلهره.....بین  بچه ها شنیده شده  های ترسناک قلبم به تندی می تپید و زمزمه.

:که خرسند سریع برگشت و رو به همه گفتنداخت ا  

؟چرا این وسط جمع شدید-  

 اسحالی که هنوز همه ی حو و در نکرد سریع عقب گرد..بچه ها که از تندی خرسند جا خورده بودن

  برگشتن  اشون پیش ما  بود به سمت یونیت های خودش 

مد تو خرسند  کالفه و عصبی دستی به روی لبهاش کشید  و برگشت و به من چشم دوخت که قلبم او

شدم  یک خارجکلین  دهنم و با سرعت  از تو   

صورتم مثل گچ سفیده شده بود و با ...سالن در اومدنکه راحله به همراه خرسند از تو  چیزی نگذشته بود

 وحشت به سمتی می رفتم که نمی دونستم کجاست 

عصبی رو به خرسند ی فشردم که چنان انگشتم رو محکم ماز ترس هم کرد دپاهاشو تنسرعت راحله 

:راحله گفت  

منم االن میام ..ببرش اتاق دکتر صدیقی ...دنبالش برو-  

:یع خودشو بهم رسوند و گفتحال بدی داشتم که سر  

ری می ری؟کجا دا-  

مثل من وحشت زده به نظر می رسید که ساعد دستم رو چسبید و بهم ریخته ...نلبهام می لرزید

منو به سمت اتاق دکتر صدیقی برد رو تغییر داد و  ممسیر..  

:د و گفتشییم که سردرگم دستی به روی صورتش کرود هر دو لحظه ای وسط اتاق ایستادوبه محض   

گردممی بر یزود ...تا من برم ..تو همیجا بمون -  

 

راحله هم نمی دنست بمونه یا بره که با دیدن ..دست و پامونو گم کرده بودیم...هم راحله ..هم من 

شیر ابو باز کردم لرزون و حشت زده  و مازش فاصله گرفت..شویی گوشه اتاق ور  

که صابون رو برداشتم  و  خونریزی همچنان ادامه داشت...انگشتمو به زیر اب بردم .. خیره شدنگران بهم 

.تم کشیدمروی انگش  

اما لحظه ای سرجاش ایستاد  و همونطور رنگ پریده در حالی که ..ردد خواست به سمتم بیادراحله م.

از اتاق بیرون زد  بهش پشت کرده بودم  
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بودن و همین طوری صابون رو به روی انگشتم می کشیدمقرمز و پر از اشک شده  ته چشمام..   

 

ال بدی داشتم و مدام به سر انگشتام نگاه می کردم و با شدت با صابون روی فرو رفتگی سوزن رو می ح

عذاب اورترین صحنه عمرم بود  ...خونی که مدام سرازیر می شد و زیر شیر اب زنگ می باخت...شستم

شکه می دیدم  

...شده بودن چشمام پر از اشک  

چشمام سرازیر  ی قطره های اشک یکی  پس از دیگری از گوشه.......بچه ها بیشتر از من ترسیده بودن 

سرم رو ...با چشمایی گریون...می شدن و شدت شستن دستم بیشتر می شد که یکهو در باز شد 

 برگردوندم 

بینیم ...خودش بست  و به طرفم اومد درو پشت سر ..اشفتهاما از درون  ...به ظاهر ارومخرسند همونطور 

که از پشت  ادامه دادمم تشگان دیوانه وار  رگردوندم و عصبی به شستنرو باال کشیدم و گریون سرمو ب

بهم نزدیک شد  و برای لحظاتی به کار و کردارم خیره موند...سر   

 

 

که  مبودنادیده گرفته کامال  رو حضورش ..خاطر  اتفاق پیش اومده و ب  لحظه ای متوقف نمیشد  متپش قلب

  رو از توعجیب و ترسناکی روی انگشتم می کشیدم به طرز که  رو یصابون د کرد تا  دست بلناهسته 

..دستم بگیره  

 

از بین بردن آثار برای رانه در تالش مص ...  کنم  دنبال دستاشو  با نگاه خیسم می تونستم نزدیک شدن 

و  لبهام شروع به  لرزیدن کردن....به دستام نزدیک می شدنداشت دستاش که طور  همون....خون 

 شروع به هق زدن کردم 

م بیشتر شد  اد  و شدت اشکبدنم  به یکبار ه سرد ش...مبا تماس انگشتاش به دست  

م شده بود که سعی کرد صابون رو از تو دستام در بیارهو خراب متوجه حالت عصبی  
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بیشتر به خرج  قدرت....مقاومتم رو که دید...دستم رو شستم...بیشتری اما مقاومت کردم و با سماجت 

صابون از دفعه  یک......رای گرفتن صابونب...من  و دستم بیرون کشید که با لجاجت  و صابون رو از ت داد 

..توی  روشویی افتاد لیز خورد و  دست هر دومون  

 

 

 بعد از کمی تعلل...عصبی و اشفتها همون چهره که ب..بودن شده کف دستام حسابی صابونی 

صابون زیر شیر  های  کف..زیر اب برد به کف هر دو دستم روبا بردباری   دستای بی حرکتم رو گرفت و ....

خیره به دستای  شسته می شدن و من با اندوه به از بین رفتنشون چشم دوخته بودم که یه دفعه ..اب 

شد از قبل  بیشتر بیشتر و شدت گریه ام ..خودم و خودش   

 

 

رزیدم ته دلم خالی شده بود و از درون از شدت ترس به خودم می ل  

و من رو به  همراه  شیر اب رو بست  ...یگه اختیارشون تو دستم نبود فارغ از شستن دستایی که د

قدمی از روشویی دور کرد  چند ..خودش باالجبار   

بایستم شطرفش برگردم و مقابل م کرد بهراکه واد هر دو دستم رو گرفته بود ..  

:مخیره شد به لبه های  روپوش بازش...مهایی گریونچشبا   

اینطوری می کنی ؟داری چیزی نشده که -  

که ای کاش هرگز اتفاق ارزو می کردم  ی بود که انگشتم چون نیشتری هر لحظه فرو رفتن سوزن تو 

:می افتادن  

  ی؟نگاه کن به من  اال بگیری و میشه سرتو ب-

ر نمتمام بد و متوجه حرفاش  خودم بیاره  بهمنو فشرد تا  هر دو دستم رو  اروم  شده بود که  سرد و س 

...کنهب  

چشمایی که میشد فهمید  اهسته نگاه خیسم رو باال اوردم و تو  ...نداشت دیگه کشش فکر کردن ذهنم 

:ی گفتمزل زدم و با صدای لرزون ...نگرانه  

...بهم نگفته بود-  
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:و نادری بود که کمتر پیش می اومد هحادثه غیر منتظر..شده بودمشوک زده   

جز  به دهن با دندونای نامرتب ...چیز غیر طبیعی هم وجود نداشت..من نمی دونستم..هیچی بهم نگفت-

سوزن رفت تو دستم شد که  نفهمیدم چطوری تازه اونقدر وول خورد که.....و خونی  

 

:به منم ارامش بده و کمی ارومم کنه..داشتن خودشمی خواست با اروم نگه   

چیزی نشده.....نگران نباش-  

 

حامی خرسنده که نباید این همه همون ..فرد رو به روم  فراموش کرده بودم که ..ت گرفت گریه ام شد

تمسخر  و   انیتعصببا فشرد که  به خاطر حواس پرتیم  بیشتر  هر دو دستم رو ...بهش نزدیک باشم

:گفتم  

اونم از یه موجود ..یه انتقال ساده بی دردسر..نباید نگران باشم...تو دست من فرو رفته سوزن ...اره خب -

....که جون همه رو به مخاطر می ندازه..خود راضی   

:حرکات و رفتارام دست خودم نبود که یهو جدی شدم و طلبکارانه ازش پرسیدم  

به همین راحتی چیزی نشده؟نگران نباشم؟..شوخی می کتید؟دارید با من ..؟..مگه میشه نگران نبود -

؟؟!!وانمود کنم که هیچ  اتفاقی نیفتاده   

:بیشتر دستامو فشرد و گفت...دلخور از دستم ..بغض مانع از ادامه حرفام شد   

مطمئن نیستی  ؟از هیچی وقتی ...انقدر خودتو راحت نباز -  

 

..نمی ذاشت  خرسند دلم تنهایی می خواست و ...  گریه زیرتر بزنم و بلند  هق کنم  هق می خواستم   

 

نگهشون داشت و از قبل خواستم دستامو از تو دستاش بیرون بکشم که محکمتر ...کالفه از حضورش 

:گفت  

..همین االن برو لباساتو عوض کن ....نکن یاینطور-  
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ایین فرو می به پ یکی پس از دیگری  و قطرات اشک که گریه می کردمسرمو پایین انداختم و در حالی 

:افتادن گفتم  

 

می راحت هر کی  که ...هصاحب و هر کی به هر کی یب نقدریاین کلینیک ا...؟.برای چی باید عوض کنم-

هیچ کسم جواب گوی اتفاقای بعدش نیست ..نه بشه معای بشینه کهو  تونه بیاد  

:اشک گفت فام خیره تو صورت و چشمای غرق در بی توجه به حر  

باید بریم یه جایی ..برو لباس عوض کن -  

 

:گفتمبا صدای تقریبا بلند و کنترل شده ای  باال گرفتم و خیره تو چشماشسرمو از شدت گریه   

همین که  ....اره؟..هیچ اتفاقی نیفتاده که برم بیرون و وانمود کنم  بعدم  البد برم لباسامو عوض کنم  و-

؟..خدارو شاکر باشم باید ؟ کافیه ..نفس می کشم  

مطمئن و خیره تو چشمام سرشو باال و پایین ..نش بند بیاد اما وبهش خیره موندم تا زبرانه او طلبکسوالی 

:کرد و گفت  

اونم همین االن ...کنی باید همین کارو بدقیقا ..اره-  

 

مثل من همین طور ...جای من بود  هم  هر کس دیگه ای ..نمی فهمیدش ...لرز چونه ام بیشتر شد 

باید اون دختر جوابگو می بود و ..سرمو برای گفتن نه به راست و چپ تکون دادم  برخورد می کرد که 

.اینطور احمقانه رفتار نمی کرد  

احساس می کردم دختر رفته و کسی مانعش نشده و برای همین در تالش بودم که هر چه زودتر خودمو .

که چی رو ثابت ...م خودمو بهش برسونمستنمی دونستم برای چی می خوا حتی....بهش برسونم

م ستنمی دوناونم ..؟کنم  

به دنبال هدف ... کرده بود شون  هم  پیش بینی و گویی ی دادخرسند که به این واکنشا اهمیت نم

:با سماجت حرفشو تکرار کرد...ش دخو  

بیا ی بیرون  کده با من از دانشجبورت می کنم که با روپوش وگرنه همین طوری م... میگم همین که من -

..  
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نگاه ازم بر نمی داشت ... لحظه ای هر دو بهم دیگه خیره موندیم   

نداشتم و حاال می خواستم فقط توان مقابله شدن باهاش رو ...تا نیم ساعت پیش .. بود دنیای عجیبی

...نباشه ی چشمامجلو..بخاطر اینکه تو حال خودم باشم   

اینکه من ..بین اون همه پزشک ..ربط بدم رو می تونستم به بدشانسی هام  و این...اتفاق ساده ای نبود

اخر عمر به ده که تا بهم انتقال برو  اب خوردن بیماریشچنین مراجعه کننده ای داشته باشم که به راحتی 

 گریبان گیرم بشه

 

دستاشو ..خیر تو چشمای اشک الودم ..بدم با تردیدبه حرفش گوش و قراره  م شدم به خیال اینکه ارو 

تا به سراغ دختر برم ..بیرون کشیدم  رو از بین دستاششل کرد که توی یه لحظه دستای اسیر شده ام   

و گرفت و نذاشت به ر ستاممچ د ...شبا هر دو دستری قبل از هر کاشد و  حرکتم  زود متوجه یخیلکه  

...سمت در برم  

کجاست  احالیم کنه اینج...مدام سعی داشت با پایین نگه داشتن صداش ...برای رهایی  هام در بین تقال

هق هقم رو کنترل کرده بودم که صدام بیرون نره ...دونستم  می شرایط رو  منم چون..   

و اون حرفایی می زد که هیچ کدومشون رو نمی  تقال کردن بودیم در حال مجادله و .بی صدا هر دو

 فهمیدم

االن در وضعیتی  رو خوب درک کرده بود و می دونست عیتو وض از اونجایی که زورش بیشتر از من بود .. 

 ...برای مهار رفتار سرکشم  و منومحکمتر گرفت  اخم کرده  هر دو دستم رو ...نیستم که درست فکر کنم 

کشید  خودشبه سمت   

و اون االن می تونه چیزی بینمون هست  این لحظات به این فکر نمی کردم در ..جدال سختی بود 

...همسری باشه که در این شرایط ارومم کنه  

 

بخاطر فشاری که به ..بدون اینکه حتی خودشم خواسته باشه .. ی لطافت هیچ بدون...حرکت یکدر 

.. در اغوشش رها شدم دستام وارد کرده بود   

برای  کنترل بدنی که بی مقدمه  در رها کرد و  مچ دستام رو..اغوشش به محض جای گرفتن توی 

تا بتونه تعادلی بین خودش و دستاشو  به دورم حلقه کرد اغوشش فرو رفته بود قدمی به عقب رفت  و 

 خودم برقرار کنه
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برای   کردنم از خودش خیلی زود فهمید چه اتفاقی افتاده اما بدون کوچکترین تردید و تالشی برای دور 

 دی ازادر بین تقالهام برا به خودش  اروم کردنم اهسته لبهاشو به گوشم نزدیک کرد و حین فشردنم

:گفت اغوشش  حصار خودم از  سازی  

به حرفام  اروم باش و  تو فقط یه لحظه....انقدر ترسیدیکه ...چیزی معلوم نیستهنوز ......اروم باش-

 گوش بده 

هام رفته رفته اروم دست و پا زدن...ارومم کنه با محکم گرفتنم در آغوشش همونطور که سعی داشت 

...بدون اینکه خواسته باشم..گرفتن و  

سرم رو با هق هق  هایی که به سرم می اومد و خسته از این همه مصیبت..از سر استیصال و درموندگی 

بودم و دیگه نای مقابله کردن نداشتمکم اورده ...گذاشتم سینه اش روی  به    

دست راستش ...بالی جدید رو نداشتم دیگر این یکی در توانم نبوداین تحمل ...اغوشش رو تنگ تر کرد  

جایی که می شد خودم رو ...شاید بودن در این وضعیت برای دقایقی خوب بود....به روی کمرم نشست ...

  ...خالی کنم 

 

بی رمق و با حالی زار از دو  ..هر دو دستم ...یتگر هم باشهآغوش مردانه ای که می تونست خیلی حما

خودش به روی کمرم کشیده شدو دست خرسند به ارومی با حفظ من در اغوش شدن زون یوطرف بدنم ا  

بهش ...که از خیلی وقت پیش  بود  آغوشی ..اما این اغوش ...با اینکه می دونستم چه بالیی سرم اومده

...محتاج بودم  

داشت بهم ارامش می داد این اغوش  عجیب  

تن و ضربان  عطر...در همین لحظه ای که ...باشه لحظه همین  یتوباید .. دنیا انتهای میکردم  سحتی ح

در حال آروم کردنم بودن ریبه طور نفس گی...قلبش  

از پا  می خواست منو بود که  یدر عذاب شده  تی تنیدهدر خشون...تدااغوش اگر چه در اب رها شدن در این

دنیاپایان ناپذیر های  ارامش تمام  مامن در بیاره ولی گویی شده بود  

 

در اولین تجریه ای که بی مقدمه به سراغم اومده بود  تازه می فهمیدم دلم چقدر آغوش می خواد 

به پرواز در بیارهکه تنها کمی با من مدار کنه و دلم رو از روی زمین ...اغوشی گرم و تبدار ..  
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تا به این اندازه محتاج  متن دردمند..باورم نمیشد ...کاش زمان متوقف میشد و دیگه چیزی تغییر نمی کرد

دلم رو هوایی کنه و مست کنه از بویی که ...قبل  هیک اغوش مردانه باشه که با وجود اتفاق چند دقیق

شناش کرده بودبا مشامم آدور خیلی وقت پیش  از فاصله   

 

شاهد  بی صدا های و اشکاروم گرفتن  ...تنگ  خیره در این اغوش...مستانه مستانه  ...مهق هق ها

  اتفاقی بودن که شاید نباید اتفاق می افتاد

اضطراب و استرسی به خودم راه نداده بودم و تنها حسرت بار به این فکر ..ضربان قلب باالیی وجود نداشت

؟.بی پشت و پناه بایستم اینطور ....چطور تا به امروز تونسته بودم ...می کردم  

کم ..و ایجاد همهمه و سر و صدایی که به گوش همه برسونههوس اواز خوانی ..دلم هوس پرواز کرده بود

کنمخالصه ن های خودم  تو الک تنهایی رو  کم منم می تونم بعضی چیزا رو حس کنم و همه چی  

زندگی رو بچشهیه طمع خوب  تا ..دل بیچاره ام خیلی وقت بود که دلش کمی اغوش می خواست   

دیگه جای سوزش سرنگ اذیتم نمی ..ته منو اروم کرده بوداین اغوش چون ابی بر اتش بود  که رفته رف

...کرد  

کنمطلبش  و از کی کجااز باید  حاال جای کمبود اغوشی اذیتم می کرد که نمی دونستم از این بعد  

 

سرم روی سینه اش بود که اروم سرشو پایین اوردم و لبهاش رو به گوشم نزدیک کرد و با صدایی  همچنان

:لب زد به اهستگی   ونم رسوخ کرده بود جو چون ملودی زیبا به  که خیلی اروم بود  

باشه ؟....من توی همون کوچه منتظرتم...برو لباساتو عوض کن ...بدون جلب توجه -  

روپوش و استشمام عطر تنش چند قطره اشک دیگه رو بی صدا از چشمام رها  به  خیرهحالم خوب نبود و 

 کردم

بزنم و بگم چقدر  حرف باهاش ...م سکوت بامی تونستم  کهدنیا بود   اینی ی توجای تنها...این اغوش 

بهش احتیاج دارم ..  

زمان ...محض ورود به چرا که ...دنیا می دونستم  شگفت انگیز  عجایب ازش رو باید یکی آغوش شک بی

..مده رو فراموش کرده بودم و زمان برام بی معنا شده بودو اتفاق پیش او  

 

اینکه می دونستم اگر مشکلی پیش  با....وجود نداشت و همین لحظه رو چسبیده بودمبرام هیچ بعدی 

...بدبخت میشم و همین نفسم رو بند می اورد ..اومده باشه  
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:روح زخم دیده ام رو تازه کرده بودم..بدون اینکه بخوام نفس بکشم...اما همین اغوش  … 

باشه؟-  

 

در که به راحتی  ...ضربان قلبش دل انگیز این ریتم و طنین  و می رفتم باال و پایین قفسه سینه اش منظ

...در اورده بود برام  به رنگ دیگه ای  دنیا رو..گوشم شنیده می شد    

و فکر و ذهنم ...و در خودم گم شده بودم در این اغوش برای لحظاتی همه چی رو فراموش کرده بودم

ریتم اهنگین ضربان قلبی که بی نهایت فوق العاده و بط و ض استشمام هر چه بیشتر این بو..شده بود 

...دلنشین بود   

...سرشو بیشتر پایین اورد و منو بیشتر به خودش فشرد   

:کنه مزمین و زمان جدااز و  من رو جادوی خودش کنه بود ته چطور تونسکه شاید خودش متوجه نبود   

؟باشه گیسو -  

 

سرمو اهسته تکون دادم  ...مسخ شده از این عطر و حضور ....کرده بودارومم صدای مردونه و مهربونش 

:که گفت  

....خوبه-  

 

...موند قب رفت و بهم خیره قدمی به عدستاشو از دورم باز کرد  و حلقه ...وقتی دید اروم تر شدم  

کرده بود  و ازم دریغرچقدر بد بود که اغوشش   

سرمو بلند  به کندی ..بخند بزنه سعی کرد بهم ل ...ی که در چهره اش کامال مشهود بودبا وجود دلواپس

دادم ..که همین طور ی هم دل می ربود نگاه خندونش  به کردم و نگاهم رو   

 

و  دستا و بازوهاش چرخ خورد روی  به تعلل  نگاهم با.. بود  و پر از امید چهره اش واقعا دوست داشتنی 

:چرا منو از تو اغوشش جدا کرده بود ....نالیدم مبا ناراحتی در دل  

...ده دقیقه دیگه همون کوچه همیشگی -  

ازش برای زودتر  ...اگاه...همون کوچه ای بود که هر دو ..مون باشهناولین چیز مشترکی که می شد بی

ده استفاده می کردیمکشرسیدن به دان  
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..دیگه ایستاده بودیم هر دو به فاصله یک قدم از هم..لبهامو روی هم گذاشتم  

لبخند غمگینی بر روی لبهاش نشوند ..خیره به صورت و نگاه پر از دردم..تو فکر فرو رفته  

گونه  روی اشک چکیده شده بر... اشپشت انگشت اشاره شو بلند کرد و با دست....شدنگاه و لبخنمحو 

از سر بدبختی و  دودن قطره اشکی که تا زدلنواز شباهت داشت  نوازشی که بیشتر به ام رو گرفت 

روی گونه ام جا خوش کرده بودبر حسرت   

دیگه  از این نزدیکها ..واهمه ای  نداشتم...از حس این لمس کوتاه  و اغوشی که ناگهانی نصیبم شده بود 

چقدر بهشون نیاز دارم..می دونستم  هم  چرا که از همین حاال به بعد ... هراسی نبود   

 

 که بخوام چنین اغوشی رو  هر وقت م از این به بعد می دونست ود که قسمت درناک ماجرا اونجایی باما 

نصیبم شده  هباریک به ایند کهاین طعم خوشبهم نمی رسه و با چشیدن ...بهم داده نمیشه....طلب کنم

می کردم روزها رو سپری ...حسرت به دل   باید..بود   

عادهایی که نباید بهشون وابسته ...همیشگیمشده بود عادت ...ی چیزای خوب  دل بریدن از همه

مهربونش  خیره تو نگاه اروم و..این یه خواستن کوتاهه ...ازش فاصله بگیر ...دلم بهم نهیب زد...میشدم

....می به عقب کشیدمخودم رو قد..  

خوش دل ..وعید های پوشالی وعده دادن  و بار از این اغوش گرفته بودم خودم با کامی که...نمی خواستم

 کنم

 

تو پازل زندگی من نوشته شده بود تنهایی..ودکسی ب تنهایی و بی.....های همه ی این بازیها در انتها   

...نبود ..که ممکن بود الوده به ویروس باشه  سوزنسر دیگه از سوزش  بغضم   

مختص من .. این نگاه و این اغوش....به دلت رحم کن..حق دل بستن نداری ...بغضی بود که میگفت

خواهد بودنیست و ن  

 

:چشماش تنگ شدن که با نگاه گرفتن ازش گفتم  

فقط باید برم خونه-  

و  من و تن دردمندم رو در برم بگیره  ....و اون با محبت کاش یکبار دیگه می تونستم اغوشش رو حس کنم

: جونم افتاده بود رو اروم کنهاین بی قراری که به یکباره به   

...حواسم سر جاشه..می تونم انجام بدم که اینکارم خودم -  
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زندگی با تمام ..خوشی که بهم یاداور شده بود م پر بود از بوییهنوز بین..ره مونددر سکوت بهم خی

...سختیهاش هم می تونه اینطور لحظه های دلچسب و فریبنده داشته باشه  

 

باز اتاق در  که همزمان  خواست قدمی به سمتم برداره ..از رفتارمدیگه ای به عقب رفتم که متعجب قدم 

حرکت هر دو نفرمون رو متوقف کرد و شد   

خیلی عادی برخورد داشت از قبل ازم فاصله  خرسند از اونجایی که ه بود و داخل اومد به  یدکتر صدیق

:...برگردوندم انه سرم رو نا امید...چشم دوختکرد وبه صدیقی   

 

؟اینجا هچه خبر...آشفته است انقدر  کلینیکوضع چرا دکتر ؟ هچی شد-  

 

..به سمتش رفت از توضیحات  ایبرای دادن پاره خرسند   

با قلبی ماال مال از درد و تمنای ..ی بهشون کرده باشمو بدون اینکه نگاهگرفتم رو از روی صورتم  اشک ها

و چیزی  باز اتفاقی بیفتهبا قدمهایی که دلشون می خواست بایستن که شاید ... کمی آغوش مردانه

راه افتادمبه  به سمت در  اتاق  ... نصیبش بشه   
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..تب خیلی بهتر از کلینیک بوداهوای نیمه ابری  و گرفته محوطه دانشکده به مر  

نمور  و کسی توی اون خونه داغون به یاد می اوردم وقتی اما  ...می خوام برم خونهبه خرسند گفته بودم 

طور گرفته بنشینم جایی که حتی راحله هم نمی تونست  این..مجبورم می کرد ...ر م ننشستهبه انتظا

 منو پیدا کنه

بود کمی  گرفتهقرار روح  دیوار سرد و بی  روی یک رو به دقیقا ای که   کت رنگ و رو رفتهکز کرده روی نیم

اطراف نبود  هیچ کسی اون دور و..دو قدم بود  فاصله دیوار تا به نیمکت تنها...جا به جا شدم   

 

افتاده شماره  و بهبی ناچار در اوردم رو از تو جیبم نگ خوردن بود زدر حال مرتب همین طور که  وم رگوشی 

 شده روی صفحه گوشی چشم دوختم

 چندین بار راحله باهام تماس گرفته بود و دو باری هم خرسند 

 

 گوشی رو لبه ی نیمکت گذاشتم

می  مرحله ایبه تدریج داشتم به  ..یکوضعیت اسفنا با داشتن چنیناما پدرم بود  یادگارگوشی با اینکه 

داغون کنم رسیدم که می خواستم  همه چی رو بهم بریزم و   

و  م بکویممحکم به دیوار رو به رو مو  می خواستکه همیشه منو به یادم پدرم می نداخترو  گوشیحتی 

 از دست صدای دلخراشش راحت شم

   نم شرایطی که هیچی از بعدش نمی دونستم نمی تونستم خودم رو در این شرایط اروم ک هبه هیچ وج

 

..شده بودم متفاوت احساسدرگیر چندین نوع   

بالیی سرم اومده یا آیا نمی دونستم  دقیقا  پیش اومده بود و هنوز برام ناخواسته اتفاقی که...از طرفی 

..وجودش  خرسندی که هم  نه  از طرف دیگه   

و از درون گر می گرفتم حتی فکر کردن بهش هم بدنم رو سرد می کرد  
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من رو انچنان درگیر ...با اینکه  هیچ وقت پیش نیومده بود حرف چندانی باهم بزنیم اما حس اون اغوش  

 خودش کرده بود که  هنوزم باورم  نمی شد الوده به ویروسی شده باشم که حتی به زبون اوردن اسمش

م رعشه بر تنم می نداخته  

 

ودم جمع تر شدم در خوم سرما  سرم رو تکون دادم و از هج  

نوهام گذاشتمدستام رو گره کرده در هم روی زا ای چپ بردم وپپای راستم رو به پشت   

 

اسوده اینجا  نمی ذاشتم با خیالی...بود و باد سردی که شروع به وزیدن کردههوا خیلی سرد شده بود 

 بنشینم

و به  نشسته بودم تک و تنها  که اینجابود ت اق دکتر صدیقی چیزی نزدیک به یک ساعتاز خروج از ابعد 

...فکر می کردم آینده مبهمم  

 

  از احساس خشکی و پوسته پوسته شدن..می فشردم بودم و  کردهقفل در هم ام رو تهمونطور که دس

...گون شد  و نگاهی بهشون انداختم گرحالم ددستم   

 مزیاد بدکه  نم ویه خودم بقبولچند بار سعی کردم با نوازش دست چپم لبهامو بهم فشردم و 

...باره گوشیم زنگ خوردوکه د  به نظر نمی رسه اونقدرام خشک...نیست  

 

 محتاج ..اروم دستم ادامه دادم شبه نواز..بغض آلود...بود روی صفحه گوشی افتاده شماره خرسند 

م از کسی نبود ی مهربانانه بودم و این در صورتی بود که قادر به طلب کردنش نوازش  

بدون اینکه ...که ناگهان  با شنیدن صدایی از نزدیک بودم و از تمام دنیا گالیه داشتم  توی فکر فرو رفته...

:نوازش دستم رو متوقف کردم  ...گیرمدستام ب نگاه از  

؟جواب نمی دی  ...گوشیت زنگ می خوره چرا -  

 

  کردم و سکوتو روی هم گذاشتم  لبهام..خیره به دستام....با شنیدن صداش 
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نه چندان زیادی فاصله  و در و اروم بیرون داد شنفس... ...منو اینجا پیدا کنه کسی بتونه ..فکر نمی کردم 

:گفت اطرافو  رنشست و با نگاهی به دو بغل دستم... روی نیمکت..از من   

پشت از ... می ذارن  توش  رو مییقد ی که  صندلی های از انتهای سالنموقع رد شدن ... اتفاقی -

 پنجره دیدمت

م زیاد محدسخوشبختانه ..گفتم شاید اونجا باشی..با دوستات اونجا می شینی  بیشتر وقتا ..فکر کنم

 اشتباه نبود

 

:ناخونم رو اروم لمس کردمی گوشه خشک و ریشه ریشه  شده  پوست  

اومدی  برای چی..همه رو نگران کردی  ..رای نشستن نیستبجای مناسبی  ....اینجا هوا خیلی سرده-

؟!!بری خونهگفتی می خوای فکر کردم اینجا؟  

 

نمی دونم چرا انقدر بهش ....پوستشون خشک تر شده بودسرما از زور نگاهش به دستایی بود که 

باهام حرف بزنه  زیاد بدون اینکه بخوادحس می کردم منو خوب می فهمه ... احساس نزدیکی می کردم  

 

باال دادم خیره به دستام یه تای ابرومو از شدت این همه بغض و درد نترکم برای اینکه ....گرفته از حال بدم

:و گفتم  

یه چندتا از همین  پماد و  ...اما هیچ فایده ای نداشت ..دکتر پیش رفتم ...برای دستام ..چند باری یه -

دستام .....خوب بودبه ظاهر برای چند ساعتی ..مرتب ازشون استفاده می کردماوایل .... ی معمول چیزا

که پدرم به اون حال و روز افتاد از اون وضع در می اومدن کم کم داشتن   

 

هزینه های ...اما یه زندگی معمولی بود دیگه..بیچاره باشهو نه اینکه بدبخت ..درامد چندانی نداشت 

همه چی رو بهم می ریزن..اضافی و ناخواسته همیشه   

م اول می گفتن پول یتفهر جایی هم که می ر...ت کاری کنهزمین گیر شده بود و نمی تونس 

پول می خواستناشون همه همه و ..زیر میزیا..ش عمال ..دارو هاش ..بیمارستان..آزمایشگاه..  

:بیرون دادم سر نفسم رو ناراحت با تکون   

همیشه یه جوری نگام می کرد که عذاب ..مش منبا اینکه حرفی نمی زد اما می فهمیدم همه ی امید-

....جدان می گرفتم که چرا بیشتر از اینکه هست نمی تونم کاری براش انجام بدم و  
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خیلی وقت بود که مارو به  ...آخه خیری هم ازش بهش نرسیده بود..بزرگم هیچ اتنتظاری نداشت ادراز بر

که مبادا گرفتار ما بشه..حال خودمون گذاشته بود و سالی یه بارم بهمون سر نمی زد  

: اوردم و بهش که با دقت بهم خیره شده بود نظری انداختم و با لبخند تلخی گفتمنگاهم رو باال  

کاش هیچ وقت این رشته قبول نمی شدم-  

به رو م و با حالت تاسف باری گوشه ی لبدست چپم رو به زیر دست راستم بردم ...نگاه گرفته ازش 

:دندون گرفتم  

طبق معمول بی خیال خودم شدم ...کردم و بعدم نفاده است دکتر  تجویز ای  از مسه بارجمعا فکر کنم -

.. ا نداشتمعن...قانون خودم وقت گذاشتن برای خودم چون تو ...  

 

 

بدون اینکه انتظار داشته ..با کسایی بود که فکر می کردم باید همه وجودمو براشون بذارملویت واهمیشه 

 باشم اونا کاری برای من انجام بدن

ی رشدم فرا افسردهو دمغ  ی این سن اینطوریواز اینکه ببینم ت....خودمو گول می زدم ..بودم یاز اینه فرار

می دونستم دارم برای خودم کم می ذارم و بازم کار خودمو می کردم..بودم  

 

  :آه لرزونی از بین لبهام خارج شد 

ال چه رنگی امس..لی وقته به این فکر نمی کنم خی...من خیلی وقته که دیگه به خودم فکر نمی کنم-

رو بورسه  یچه برند.. مده  

منتقد و فیلسوف به پا کرد و کلی و دوباره حرف و حدیث  دوم بازیگر االن تو پیجش چی نوشتبه اینکه ک...

...حالجی کنن جمع شدن که حرفشو  

کی کی رو کشت و ..کی بدبخت ..کی خوشبخته ..چه جنگلی اتیش گرفته ...به اینکه کجا زلزله اومده 

کی رو رسوا کرد  کی  

هیچی کاری ندارمانی برای خیلی وقته هیچ هیج....  

 

...اصال هیجانی توی زندگی وجود نداره...تو فکر اینم که کم نیارم همه اش  
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...همون دورهمی بود که شما هم بودی ..رفتم برای دل خودم بیرون گذرونی شاخرین باریم که برای خو  

کسی که برای خودش ارزش قائل ...شاید حقم باشه این بدبختیا....دم حروم کردمهمه چی رو به خو

کردن چاله چوله پر  فکر  به..عمرش چه فرقی می کنه با یه سرنگ الوده شه یا اینکه تا اخر ...نیست

ببشو کسای دیگه ای بودنکه مسباشه هایی   

ای خودم برنامه هایی حتی به اینم فکر نمی کنن شاید منم بر...همه ازم انتظار دارن به فکرشون باشم

شاید منم اروزهایی داشته باشم که دلم می خواد بهشون برسم..داشته باشم  

 

برادر کوچیکم همه اش فکر می کنه تا صدام می زنه باید تمام ...بد عادت کردمزرگ باز کوچیک و  همه رو 

لی کردن اخواد برای خق رو داره که هر چی می این ح..اگرم کم اورد..قد جلوش بایستم تا ته دلش نلرزه

 خودش بهم بگه 

 

که...گمزبرادر بر  

برای خالی کردن تمام عقده  شه بوکسیسبا ک وقتی منو...زومی به گفتن داشتچه ل...خنده ام گرفت

گرفتاشتباه می هاش   

:بلعیدم ضم رو به همراه اب دهانم غب...چپم کشیدم دست  دستمو کامل به روی پشت  

طوری برخورد کرد و رفتار کرد که بیشتر احساس تنهایی ...منو بفهمه سعی نکرد ...بزرگمم رحتی پد-

..کردم  

درحالی ....بظاهر  کسایی رو دارم که پیشم هستن  هاینک...بکشمکاری کرد خیلی جلوی شما خجالت 

..ندارم کسی رو هیچ که   

..همه پا پس کشیدن  و میگن خودت می دونی و خودت..که نوبت به حمایت دیگرانه محاال  

باید گردن من  ه چی که هم...مگه من کیم...خودم تصمیم گرفتم..خسته شدم از بس خودم فکر کردم

...ه درست باید انتخاب کنمچ..چه غلط ..؟همه اش شدم خودم!...باشه  

:سرم رو با اندوه  پایین گرفتم  

مراعات حال ..که من کردم ...وگرنه کدوم دختری اینکارو می کنه..مجبور شدم که این کارو بکنم.....من -

 همه رو کردم اما هیچ کس مراعاتم رو نکرد
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به شوخی ها و ..ایفمو درست انجام بدموظ...باید پا شم بیام کلینیک هر صبح ...ثل یه ماشین کوکیم

بیام مطب که تا اخر ماه یه چیزی دستمو گرفته به لطف شما لبخند بزنم و دوباره  حرفای بچه ها گاهی 

 باشه

  ......که متاسفانه تمام این کارام برای دیگرانه 

که  برای اونام یقین شده ....تا کسی ناراحت نشه..اونم به نحو احسنت ..بدم انجام باید کار همه رو من 

  بشهانجام  تمام کاراشون توسط من  باید

 

و شروع به ور  زدم و  در سکوت فرو رفتم  ام ه و از دست رفتهلبخند غم انگیزی به سالهای سپری شد

 رفتن با چسب زخمی که هنوز به انگشتم نزده بودم  کردم

هایم رو  از این بدبختی گفتن این حرفها دست بکشم و بیش ازبرای اینکه ...که بعد از گذشت لحظاتی 

...جار نزم   

 

کشیدم   و سرمو اهسته به سمتش که بهم خیره مونده بود چرخوند و بازی کردن با چسب زخم دست از 

:گفتم  

امروزم مقنعه ....طور مداوم  اونم به...تکون می دم  پای راستمو...من هر وقت استرس می گیرم-

با دستم کنترلش م مرتب مجبور برای همین ..هیکم نامیزون ...باهاش راحت نیستم...ی سرم نبودگهمیش

شایدم اینم شده جز یکی از اون عادتا که خیلی مسخره است ....البته خوب ..کنم   

د کوتاهی زد خیره تو نگاه غم زده ام که ته مایه اش لبخند بی جونی بود همچون من لبخن  

 

 

پای راستشو روی  و  اروممن به دیوار خیره شد  مثل نگاهم رو اهسته ازش به سمت دیوار دوختم که 

:و همونطور خیره به رو به روش گفت انداخت پای چپش   

دش نبود دست خو..همیشه تو مواقع بحرانی خنده اش می گرفت « ادوارد»به اسم یه دوست داشتم-

...به خنده می نداخت هم  که ما ها رو اونقدر می خندید..  

هیچ وقت ..و از درد بی غمیه که همیشه می خنده...اوایل فکر می کردم خیلی ادم سرخوش و بی خیالیه

شهتو خودش باشه یا اینکه از دست کسی عصبانی ..گریه کنه..ندیدم بغض کنه  
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نیمکت گذاشت و با  روی پشتی دست چپش رو...دیوار رو به روش خیره به ..از گوشه چشم نگاهش کردم

:محوی از یاداوری خاطرات گذشته  ادامه داد لبخند  

سنبه ای  و دنبال یه سوراخ...و حوصله هیچ کسی رو نداشتمسر موضوعی خیلی بهم ریخته بودم  یه بار-

 می گشتم که با خودم خلوت کنم و کسی مزاحمم نشه

بود دو کلمه باهات حرف بزنه تا ته کافی ...مه چی بوداین رفیقم از اون ادم باحاال بود که حواسش به ه

...از تو چشمات می خوند که یه چیزیت هست...و بفهمه که  چته  در بیاره توتو  

 

 

:رلبهاش نشوندلحظه ای سکوت کرد و لبخندی ب  

متخصص خوب کردن حال بد ادما بود -  

ت بارش کردم که ه چندتا حرف درشی....م که رسید کالفه از دستش تا لب از هم باز کرد که حرف بزنهبه

...دست از سرم برداره   

گرفت و انگشت اشاره اشو به سمتم شروع کرد به خندیدن و ...عوض اینکه ناراحت بشه و بذاره بره...اما 

:گفت  

می دونی به این چی می گن؟-  

 

:سوالی و متعجب بهش چشم دوختم.....نگاهشو به سمتم چرخوند خرسند   

...رشتهف انگشت.... گفت بهش میگن-  
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ت بارش کردم که یه چندتا حرف درش....م که رسید کالفه از دستش تا لب از هم باز کرد که حرف بزنهبه

انگشت اشاره شروع کرد به خندیدن و ...اما عوض اینکه ناراحت بشه و بذاره بره...دست از سرم برداره 

:گرفت و گفتاشو به سمتم   

می دونی به این چی می گن؟-  

 

:سوالی و متعجب بهش چشم دوختم.....نگاهشو به سمتم چرخوند خرسند   

...فرشته انگشت گفت بهش میگن-  

 

:اروم پلک زدم ..خیره تو نگاه خندون و مهربونش ..متعجب   

و ونم وقتی دید منم مثل االن تو از حرفش تعجب کردم ااما  ...خیلی چیز مسخره ای گفته بود..خندیدم-

باحال خیلی خیلی خوبی فرشته ها..فرشته های ساده ...و جورن فرشته ها د...گفت....ده ام گرفته نخ  

 

 ... رو دارن  امثال ادمایی مثل من و تو از محافظت و بتمراق ی وظیفهن که موناییه ساده  های فرشته 

چون ..میدن انجام ارشونواونا فقط ک.... نداره بد یا  هستیم  خوبی ایآدم ما اینکه به ربطی هیچ  ماین  

 وظیفه اشونه 

 

دستم انداخت  بین انگشتای  مونده به چسب زخم بالتکلیفنگاهی   

که دستشو از پشت نیمکت برداشت و با ارامش بدون اینکه ...بودم  مونده خیرهو نگاه آرومش  چشما تو

چسب زخم رو  ...با کمی متمایل شدن به سمتم ...پسش بزنم اینکه یا حتی و  فکر کنه شاید من نخوام

:حین باز کردنش گفت بیرون کشید و های سردم  از بین انگشت  

 ...ندارن تعلق خاصی گروه به  اصال هم ...یه جور دیگه ان  ...باحال  خیلی خیلی خوب فرشته های اما -

کمک گرفت  ونباشن تا بشه ازش خاصی گروه جز نداره که  لزومی یعنی  

:دقت تو صورتم زل زده بود و من بدون پلک زدن بهش چشم دوخته بودمبا   

ممکنه توی ...چه نوشتاری .. چه کالمی.. جواب  می دنشته هایی هستن که به خواست هات اونا فر-

جواباتو بدن  هاتمویافکر و ر  
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ی که باز ب زخمسبرای زدن چ..به ارومی  رو  دستش...تم ای مکث کرد  و با نگاه کوتاهی به دسلحظه 

  وندبه زیر دستم لغز  ...کرده بود 

این تماس ..کتمان نبود قابل ا ام ....و نگاهم سردرگم شد سرد بدنم ....تماس دستش به دستم با 

از درون گر می .. از لمسش ..از حسش ت داشتم و مرتبوسرو دغرض  بی قصد و این  لمس فیزیکی و

:و گفت  دادل خونریزی یه تای ابروشو باال با اخم ظریفی خیره به مح ...نم رو می بلعیدم و اب ده  گرفتم  

اونا فرشته هایی هستن که واقعا از انجام چنین ....نپیشت باش همیشه که بخوای ااون از نیمیتو حتی-

ی خیلی خوشحال میشنایکار  

و ازشون بخوای که پیشت باشن ه از ته دل باورشون داشته باشی کافی  

 

چسبو ..بود ام  دخترانه های ظرافتزخم و وضعیت دستم که خشکیش بیش از اجمالی و دقیق بررسی با 

:به روی زخم زد   

وسط  خوب این ...ازش پرسیدم ...رخساما به شوخی و تم..نفهمیدم چرا داشت این حرفا رو بهم می زد-

چیه؟قضیه اش  فرشته  تشگان این ..  

 

انجام می داد طرف چسب رو کامل و اهسته به دور انگشتم چرخوند  و همونطور که با دقت کارشو دو 

:ادامه داد  

تتو بلند کن و صداشون بزنانگش..گیر افتادی هر وقت جایی ...گفت این انگشت باشه رمز بین تو و اونا-  

...ا میان سراغته اونوقت اونا با نشونه  

 

:تموم شده بود و هنوز دستم توی دستش بودکارش   

..و به حرفات گوش می دن و کمکت می کننانگشتشونو می ذارن روی انگشتت -  

خدا ...تا ببینی ... بزنی صداشون  کافیه که فقط ..دوست دارن کمکت کننفرشته های زیادی هستن که 

دنیا تنها نمی ذارههیچ کسی رو توی این   

گفت برام  از همه اشون..انجام بده برات  قراره یه کاری..خودشو دارهبه هر فرشته ای هم وظیفه مختص   
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:در تار و پودم بود تنیده شدن به مرور در حال دستم جدا نمیشد  از  که لحظه ایو گرمای دستش آرامش   

از متاترونی که فرشته بچه ...از رافائل درمان کننده ....عزرائیل ..جبرئیل ...اسرافیل ...میکائیلاز -

..زادکیل..شموئل...هانیل..جرمیل...جوفیل..از راگوئل ..هاست  

طوری که به  به ...حرفای قشنگی میزد....از همه اشون گفت و گفت  و من فقط به حرفاش گوش دادم 

...کل فراموش کرده بودم برای چی این همه ناراحتم  

 

مو از تو دستش دستو ناچیز می تونستم  محکم نگرفته بود واگر می خواستم با یه حرکت کوچیکدستمو 

بیرون بکشم    

فقط  برای دو بار  طور مکرر تنها که نه به....اما  موندن دستم بین انگشتای گرمش بهم ارامش می داد 

کشید و من باال و پایین  پیوسته و  لطیف  روی انگشت اشاره ام رو به  گشت شستشان..ظریف خیلی ..

:قراریاز بی  شدم زلبری  

مسخره  بازفهمید دارم ....ازش پرسیدم من باید از کدوم فرشته کمک بگیرم..وقتی حرفاش تموم شد -

:گفت داش می کنم برای همین با لبخن  

دورتا دورت هستن که   ی همین که بدون..سراغت خودش با نشونه هاش میاد ...اگه صداش بزنی -

به انگشت فرشته اعتماد کن..خیلی از مشکالتت حل میشه....کمکت کنن  

 

:و ته دلم خالی شد به نرمی فشردرو اشاره ام انگشت   

اونا سریع میان و ..بزن نفقط صداشو...کمک کنن تو رو تو انتخاب هات ..قراره..قرار نیست معجزه کنن-

 هواتو دارن

 

:زد و خیره تو صورتم گفت به روم  خرسند لبخند کوتاهی  

 دبهشون اعتما..به خدا می رسوننت...فرشته ها از روح خدان ...پاکزاد هیچ وقت احساس نکن تنهایی-

تنهایی که  فکر نکنکن و   

:شدمی کاسته کم کم داشت فشار دستش از   

چسبیدی و  یبه بنده های...و هر خلق و خویی فرهنگهراز هر قشر و ..ند های خدا که همه جا هستنب-

؟ندارن  از خودشون  که هیچ قدرتیانتظار کمک داری    
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بعدش چی ..هفهمید که قصدت چی بود مپدر بزرگت...رد و ازت چیزی نخواست کگیرم برادر کوچیکت درکت 

به اونم با احترام گذاشتن ...تو بایدخودتو به خودت ثابت کنی ...؟ابت کنی ؟چی رو می خوای به کی ث

...خودت  

 ...ناک توی زندگیت زیاد باشهدشاید بخش های در....ه چطوری می گذرهاالن زندگیت دار نیست مهم

  از هم  باش انتخاب کننده و تفکیک کننده اشون  تو...اما

بتونی  ...کردن عبور ذهنت از تصادفیاگر  که  خاطرات و لحظه هایی باش انتخاب کننده اون قسمت از 

و ناراحتت نکنبخند بزنی لبهشون   

کار بیهوده ایه..تلخ  خاطرهیه و اندوه خوردن برای روزهایی که رفتن و شدن نبش قبر کردن خاطرات   

زندگیت  حتی تو بدترین اتفاقات...یاد بگیر که شاد زندگی کنی   

 

..من مادرم رو تو بدترین شرایط از دست دادم  

ناراحت ..هکشچون می دونستم اون از ناراحتی من عذاب می..ازم هیچ وقت سعی نکردم خودمو بباما 

...میشه  

دوست دارم  شخصیتم رو  و چون خودم..چون اون دوست داره... خوشحالم..ندممن میخ  

باهم پیاده روی می رفتیم و می دویدیم حهر صب  

چون که به یادش می افتم و ناراحت میشم ..بعد از مرگش نگفتم دیگه نمی رم  

بدونه هنوزم از زندگی لذت می برم ....تا بدونه همیشه به یادشم...می رم  انه اتفاق  

؟!نی که مشکل جدیدتو باید چطوری از سر بگذرونی ومدی اینجا نشستی ببیا  

رنگ به روت  ....قابل هضم نیستبرات  این اتفاقاتداری از ته دل غصه می خوری و ناراحتی و 

ن این بته خوشحال میشم اگر قراره با زدال...سر دلت کلی حرفه که نمی دونی به کی بگی ...نمونده

حرفاتو بشنوم .....شیاروم  ..حرفا  

می  وبعدشاما ..چند بار ازش جواب بگیری برای شاید بتونی ..اما این روش شاید برای چند بار خوب باشه

 خوای چیکار کنی ؟
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:نگاهی بهم انداخت  

اصال تحسین ...یبگیر مکه برای غصه های زندگیت ماتو یه سوراخ سنبه ای پیدا کنی  یاینکه بشین-

..برانگیز نیست  

 

و دوست داشتم  از خود بی خودم کرده بود..داومم این لمسو با وجود اینکه  خواستم از موقعیتم دفاع کنم

 همچنان باقی بمونه 

با بیرون ..با نگاه گرفتن از نگاهی که لحظه ای رهام نمی کرد و مستقیم به چشمام ختم شده بود .

  :گفتمکه مصادف بود با تنگ شدن چشما و نگاهای کنکاش گرش  شکشیدن دستم از توی دست

راحت می نشستی و به زندگی با ...سرت میادشما اگر جای من بودی و نمی دونستی داره چه بالیی -

؟لبخند نگاه می کردی  

 

....ثل تو یه چند دقیقه ای می نشستم و به اتفاق افتاده شده فکر می کردما ممطمئن..معلومه که نه-  

ندم اما بعدشو اینطوری نمی گذرو  

ز مسخره خیلی چی..عزلت نشینی ..هنوز نمی دونی چی شده و از چیزی مطمئن نیستی  وقتی 

زندگی رو زهر خودم کنم که چی ...ستیخورم برای چیزی که ایا هست یا نبه من االن بشینم غص..ایه

؟بشه   

 

:لبش بودی لبخند کوچیکی گوشه ..به نگاه نافذ و ارومش دادم به سختی و ر نگاهم  

 If you get tired learn to rest, not to quit-  

:خنده اش گرفت و گفتیهو   

انداختیشونباش که حسابی تو دردسر  به فکر دیگرانالاقل ..گر به فکر خودت نیستی ا-  

ش برسه و متورم قرمز نمی دونه االن باید  به پیشونی...گردهمی  وت دنبالبه داره در به در ..خزرائی دکتر 

پا به فرار چنان تا منو می بینه ..بنده خدا ...فرار کردن از من به  به خجالت کشیدن از من برسه یا..یا به تو

که من جاش می ترسم  می ذاره  

 

If you get tired learn to rest, not to quit (1)-   

!ای یاد بگیر استراحت کنی نه اینکه کنار بکشی خستهاگر   
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از دست راحله که می تونستم تجسم کنم چطوری از دست خرسند اما ..نداشتم  ل خندیدن حس و حا 

زدم و سرمو پایین انداختم  لبخند کوتاهی سته وااخن..فرار می کنه  

 

:گفت  مبا نگاهی به صورت که بهم خیره مونده بود مهربونی  شم با لبخندچاز گوشه   

ای خوبی کهالبته از حق نگذریم خانم دکتر از ضرب المثل و متل..خالقین کیه لاحسن ا..نفهمیدم م اخر -

.از این همه استعداد که کال لذت بردم  بنده...کردن استفاده  مهایبرای برچسب زدن به هم قطار  

 

دست هم داده بود  در امروز همه چی دست .. دیدمزنگاهمو ازش دناراحت ..دیدناروم شروع کرد به خن

:که روز بدی باشه  

و باز خودتو  وبعد خودت..اول خودتو در نظر بگیر...زندگیتو تغییر بدی   دسعی کن کمی رون-  

اونوقت دلت برای تک تک این لحظه ها می ..روزا رو از دست دادی پا به سن گذاشتی و همه ای این

می کنی  شو تر از اون چیزی که تو فکر زندگی خیلی کوتاه ...شایدم قرار نیست پا به سن بذاری ..سوزه  

بهت ..برنامه هایی که بدونی باعث شادی و خنده ات میشن ..ای قشنگ توی زندگیت بذارهی برنامه ریز

که بفهمی مفیدی  میشن اعث ب....می دن تانرژی مثب  

که که اینطور منتظر نباشی ...بدون چشم داشت انجام بده...اگرم بناست برای کسی کاری انجام بدی 

 کسی قدردانت باشه

یا مثال پدر بزرگت ..شهباعث ناراحتیت ن..زد ت حرفی رکه اگر براد  

 

ه کلینیک بهم از کار روزان ای خارجپس اگر برنامه ..انتخاب خودم بوده.... بیام این کلینیک ممن اگر قبول کرد

می بیشتر رو کارم و  ریزه سر من بدبخت  مثل همین طرحهایی که دیگر صدیقی مدام می..اضافه بشه

باید این چیزارم پیش بینی می کردم دیگه ..خودم خواستم چون...نباید غر بزنم....کنه   

پس غر زدن و ....ه خاب خودم بودبازم انت ...نندستم کار کمثل تو زیر  اگر قراره هنرمندای دردسازی 

ممنوع.. الکی  اعصبانی شدن  

 

:گفت از شوخییش لبخند کم جونی زدم که با چشمکی  

نداشته باش که زندگی اینطوری راحت تر رو پس توقع چیزی ..قبول کن بعضی چیزا انتخاب خودت بوده  -

 برات می گذره
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 بهتره..اما  با همه این تفاسیر  ....پیش نمیاد  مطمئنم هیچی مشکلیمن که ..یم تو  رب..حاالم پاشو 

..مایش بدی و امیدوارنه به زندگیت ادامه بدی ازو جانب احتیاط رو رعایت کنی   

چنین مشکلی تو دنیا ....این همه ادم ..نباید خودتو ببازی ...بود  خدایی ناکرده مشکلی اگر هم  تازه

پیچ و خمای ...خودتو خوب بلد باشی ...فقط باید یاد بگیری که قشنگ زندگی کنی ...م تو یکیش..دارن

...درونت مسدود شد و راه بسته شد که اگر یه جا از...شخصیت درونیت رو بشناسی  

هر چقدرم ..ور شدرسته توی این مملکت توی این ک..چیکار کنی بدونی باید ....و کجاستر ربدونی راه د  

اما ..خیلی چیزا تغییر نمی کنه و نمی تونی دید مردمو نسبت به خیلی از چیزا عوض کنی ..که بگذره

...خودش کلی کاره..همین که بتونی از خودت شروع کنی ...  

 

...بشنوی  وحرفاش بهتره توام بیای و ..ره حرف زدمبا دختمن ...قبل از اینکه اینجا بیام   

نوازش شده  خرسند که لحظاتی قبل توسطت کردن دستی با مش..به کندی ...کت بلند شدماز روی نی

:که گفتم دمغ و گرفته بودم نوز ه...د یخه سمتم چرب....برخاستم و نگاهی بهش انداختمد بو  

میسر  هیکی دو روز ظرف...تازه اگرم باشه...که می گید نیست هم تغییر رویه به همین اسونی ها -

...نمیشه   

  یباش داشتهتجربه ای از مشکالت طرف مقابلت نوقتی که هیچ    شعار دادن خیلی راحته

 

 

 لبه روپوشش رو کنار زد و  دست...کامل به سمتم چرخید  لبخند متعجبی با ..با نگاهی به سرتا پام 

:گفت با لحن خنده دار و پر از تمسخریفرو برد و  شلوار اتو کشیده اشو توی جیب ر راستش  

تو سایزای مختلف کلی خدمه و هشم با ...؟!افه گرون قیمتیه سانت؟!...ادحتما یه قصر نورانی می خو-

؟؟!!قناری جزایر  تو  ون بلند باال زیر یه  سایب..؟؟!!علیه  سرکار پ اهن و تل با کلی ...  

:سرشو به سمتم خم کرد و با ابروهایی باال رفته گفت  

درست گفتم خانم؟؟-  

:سری تکون دادم و گفتم..رنگ به رنگ شده  

منظورم..من -  

یه نگاهی به دو رو ...تیتنها تو نیس...همه بدبختی دارن..نپس منظورت به چیه ؟بابا همه مشکل دار-

 برت بنداز
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؟؟خیلی زندگیشون رو رواله....اون کلینیک خیلی سرخوشنتوی االن همه ی بچه های   

بقیه خوش و خرمن؟نیست که این معنیش ...و بقیه رو نمی بینی  تو اگر تو مشکالتت غرق شدی  

اصال شدنی نیست ...اره ...همین طور ایه یاس بخونیاگر   

 

 

:دقیق شد تو صورتم  قدمی به سمتم نزدیک شد وکامال .....مجا خوردش از حرف کمی  

که  ...منتها اگر بخوای ...ع میشههمه چیز از خودت شرو...یه جور دیگه دنیا رو ببین...ایه یاس رو بذار کنار -

تضمینی بهت نمی دم که تا دو سال اینده همین ..چون با این روندی که تو در پیش گرفتی ...تغییر کنی 

.. شغلم رو داشته باشی  

:ناراحت از حرفش گفتم  

من ادم سست و کم اراده ای نیستم-  

وفق که هر مبرعکس ادمای ...من درباره تو خیلی اشتباه فکر می کردم...من اینو به خودت ثابت کن نه به-

برات باز می شه یه راه تا تو ... باز می کنن برای خودشون  یه راه دیگه چی جلوشون سنگ می ندازی

...که سر جات وایستی که جلوتر نریبرای خودت جور می کنی هانه به یسریع ..  

 اخه تو چرا اینطوری هستی ؟

کتر خزرائی اونقدر بدبختیاته ؟بیچاره دبه  پوزخند زدن برای  ...بزنیلبخند  می خوای دقت کردی هر وقت

این همه ...اال تو..به خنده افتادم مندست اخر که   بازی در اورد و خندید و مسخره  در گفتاون پشت 

 استقامت برای خشک و سخت بودن برای چیه ؟

...اما خیلی لجبازی ..چرا انقدر اصرار داری تو جهت مخالف اب شنا کنی؟ادم پیچیده ای نیستی  

 همین لجبازی هم کار دستت داده
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که ... منتها اگر بخوای ...همه چیز از خودت شروع میشه...یه جور دیگه دنیا رو ببین...ایه یاس رو بذار کنار -

تضمینی بهت نمی دم که تا دو سال اینده همین ..چون با این روندی که تو در پیش گرفتی ...تغییر کنی 

.. شغلم رو داشته باشی  

:ناراحت از حرفش گفتم  

اراده ای نیستممن ادم سست و کم -  

برعکس ادمای موفق که هر ...من درباره تو خیلی اشتباه فکر می کردم...اینو به خودت ثابت کن نه به من-

تو تا یه راه برات باز می شه ... چی جلوشون سنگ می ندازی یه راه دیگه برای خودشون  باز می کنن

...جلوتر نری سریع یه بهانه برای خودت جور می کنی که سر جات وایستی که..  

 اخه تو چرا اینطوری هستی ؟

برای پوزخند زدن  به بدبختیاته ؟بیچاره دکتر خزرائی اونقدر ... دقت کردی هر وقت می خوای لبخند بزنی

این همه ...اال تو..پشت اون در گفت و خندید و مسخره بازی در اورد   که دست اخر من به خنده افتادم

برای چیه ؟استقامت برای خشک و سخت بودن   

...اما خیلی لجبازی ..چرا انقدر اصرار داری تو جهت مخالف اب شنا کنی؟ادم پیچیده ای نیستی  

 همین لجبازی هم کار دستت داده

با  کالفه از دستم  روی هم گذاشتم و بهش چشم دوختم  که و لبهام..زل زده تو صورت رنگ پریده ام 

که   باز کنه  و حرفی بزنه هم لب از خواست  گره کرده  دیک شد  و با اخم هایقدمی بهم نز تکون سر 

 همون لحظه گوشیش زنگ خورد  

با نگاهی به در اورد  و  وکه مرتب زنگ می خورد رو گوشی  ..ی نچندان غلیظبا حفظ همون اخم ها

رو لبهاش نشسته بودبه با لبخندی که یک دفعه ...شماره  

 سری چرخوند و خیره به پشت سرش ...قدمی ازم فاصله گرفت ...سریع جواب داد  وتماس رو برقرار کرد 

:گفت با صدای بشاش و شادی   

.... چه عجب ....سالم-  

.... 

... دمنت سرمون گذاشتی-  

دست و انگشتی که اون برام چسب زده بود خیره به ..کامل برگشت و به طرف ساختمون راه افتاد

اره به سر و اش حرکت  برگردوند و با و سرشو به سمتمکه لحظه ای ایستاد بلند کردم ه سر تاهس...

راه بیفتم که ازم خواست  ..مسیر   
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...و به ادامه مکالمه اش پرداختازم گرفت  خیره نگاهش می کردم که نگاه  

تا کمی حالمو بهتر کرده بود و از اینکه مورد توجهش بودم و بهم اهمیت داده بود ..هم کالمی باهاش 

  و حس خوبی داشتم بودشده  قرصته دلمو  حدودی 

 

ور که ونطمکه باز چرخید و ه...لبخند به لب با طرفش حرف می زد و گاهی هم سر به سرش می ذاشت

..تکون داد که بیا دیگه برام  سرشو مجدد..حرف می زد با دیدن بی تحرکیم  

خیالش که از ..ازش به راه افتادم   چند قدمی با فاصله گوشیم رو از روی نیمکت برداشتم و خم شدم و 

و  زد  ی پاشجلو  خندون با نوک کفش ضربه ارومی  به سنگ ریزهای کوچیک....بابت من راحت شد  

:خندون گفت  

ای نگارا حرف من باشد همیشه راسته راست-  

 

:بلند تر خندید و دستی به زیر بینیش کشید  

بی تو الموت الحیاط ،مرگم رسد خیلی سری-  

 الخوشی فی الزندگی ای بهتر از حور و پری 

 

براش مهم  حضور من   می کرد که احساس می کردم اصال انقدر راحت می خندید و شوخی 

:دستی به روی صورتش کشید خسته ...نیست  

کی ؟-  

... 

؟...خوب -  

... 

می دونی که میام ..تو بگی که  هر وقت...اوکی -  

:راحت حرفاشو می زد از این رو  کسی تو محوطه نبود و...ریز خندید   

؟انا معتادی و الصبری دگر ای دلبرم...که یعنی نمی دونی-  
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باالی پله ها ایستاد لحظه ای ..ه از پله ها باال رفت  و قبل از وارد شدن به داخل سالن ننیابا طمو خندون 

:و گفت  

..مشکلی نیست ...بگی هبعد از اون هر وقت ک...سرم شلوغهخیلی ..نه فردا نذار-  

.... 

باورت میشه ....بدجوری بهش گیر داده....م که می دونی ه ضیه رواون ق...روزا یکم کارام زیادترشداین -

؟؟!!هنوز هیچ راه حلی براش پیدا نکردم   

:لب پایینشو خندون به دندون گرفت  

مشکل تو نیست  و انقدر استرس داری  که  خوبه...تو نگران نباش ....حاال-  

.... 

:باز خندید  

این برای هزارمین باره که دارم ...دوباره منو تو کار انجام شده قرار ندیا ....شه پس باهام هماهنگ کنبا-

 بهت می گم 

... 

فعال..اوکی -  

 

ازم رو تو دستش جا به جا کرد و  که گوشی...ال نزدیک شدن بهش بودمحدر پایین اورد  که گوشیش رو 

:پرسید  

؟بازم امروز مراجعه کننده داری -  

 

:ه باال تر از من ایستاده بود یه پل  

مزی که خانم مرادی گفته بود تا بعد از ظهر داریه سه تا دیگه طبق اون چی-  

:سرشو باال و پایین کرد و گفت  

تا ببینم بعد چی میشه ...فعال بریم پیش دکتر صدیقی ..خوب موردی نداره-  
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با حالی گرفته وقتی به جلوی در ..شدم  نبود  هم شلوغ زیاد که  یسالنراه که افتاد منم به دنبالش وارد 

و  ضربه ارومی به روی در نیمه باز نواخت ...کمی عقب تر ازش  ایستادم   ....مرسید دکتر صدیقی  اتاق

از پشت سرش به ارومی تو رفتم....بالفاصله داخل رفت  

 

بست و با نگاهی به دکتر صدیقی که   کامل درو با ورودم  به در ایستاده بود  ککه هنوز نزدیخرسند 

با اشاره به یکی از مبال ..ی که روی نگاه کردن به هیچکدوممون رو نداشت پشت میز نشسته بود و دختر

:بهم گفت  

بفرمایید خانم دکتر  -  

به سمت میز صدیقی رفت و در کنارش خودشم ..نزدیک شدم  ..بلی که خرسند بهم اشاره کرده بودبه م

شروع به ور رفتن با بند کیفش ...من  خیلی گذرا بهبا نگاه   ..نادم و پریشون  ای  ختر با چهرهایستاد که د

: کرد و گفت  

توی این ..مبرای ازمایش رفتنزدیک به سه ماه پیش ....هنوز پاسخ قطعی نگرفتم...من مشکوک به ایدزم-

چند بار دیگه ازمایش دادم یه  مدت هم  

 

:روی مبل نشستم و بهش چشم دوختمبا حالی منقلب و به کندی   

برگه ازمایش من نیست برگه ازمایش کسیه که ممکنه من ازش مبتال شده ...اون برگه ای هم که دیدید-

اونم سر استفاده کردن از وسایل شخصیش...باشم  

دنیا ...رسیدوقتی این برگه و جوابشو به دستم ...تاریخ روی برگه رو ندید ...همکارتون اونقدر هول کرد که

...بدبخت شدمکه دور سرم چرخید و فهمیدم   

 

 

:طاقت شنیدن صداش رو نداشتم  

تا ببینم چه بالیی سرم اومده االنم منتظر جواب ازمایش خودم هستم -  

 

:صدیقی و خرسند که مثل من از این وضعیت ناراحت بودن با بردباری حرفاشو گوش می کردن  

میگفتم چنین موردی هست که از شدت نگرانی یا منو ..شرایطم متاسفانه هرجا که می رفتم با رعایت -

بهم  نگاه می کردن که انگار یه ادم گناهکار  هم  یه  جوری..پس می زدن یا بهانه می اوردن که نمیشه 

مرتکب شدمو یه گناه بزرگ هستم   
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کلینیک که هزینه هام  اومدم...از پس  هزینه هام بر نمیام...من یه دانشجوم..دندون درد امونمو بریده بود

کارمو راه نندازینکه چون ترسیدم  ..نگفتم...کمتر بشه  

 

 

 سرشو پایین انداخت

 لبه پشتی مبل  به روی  شراست از میز فاصله گرفت و باال سرم با گذاشتن دست خرسند چند قدمی

:پرسید  

جواب قطعی ازمایشتون  کی میاد؟-  

:صورت خرسند گفتشونه ای باال داد  و ماتم زده خیره تو   

شش البته گاهی هم تا .نمی دونم واقعا ...شایدم طول بکشه..دقیقا نمی دونم..احتماال یه چند روز دیگه-

..ماه هم طول میکشه  

 

 

ابروهای خرسند باال رفت و من خیره تو صورت دختری که جرات خیره شدن تو صورتم رو نداشت خیره 

:مونده بودم که خرسند گفت  

شاید برخورد بعضی از همکاران ما ...که قراره  کسی کمکتون نکنهنم چرا چنین فکری کردید نمی دو من-

...رو برای شما به جود اورده باشه که همه جا همین طوره  تینب ها و کلینیک های دیگه این ذهتو مط  

خواهی محضهاین یه جور خود...اما هر چیم که بود شما نبایداینطور با سالمت دیگران بازی می کردید    

 غم تمام صورت دختر رو پوشوند 

:با نگاهی به من گفت ون داد  وصدیقی با تاسف سرشو تک  

...روز سختی براتون بوده...برید خونه و استراحت کنیدبهتره امروزو  شما.. خانم دکتر -  

 

خیره به دکتر صدیقی و خرسند این حس در من به وجود اومد که فعال می خوان منو از کلینیک دور نگه 

تو سکوت فرو رفتم هم فشردم و لبهام رو به روی ...از تصمیمی که گرفته بودن دمغدارن  که   
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 نمی دونستم چه تصمیمهایی برای من و یا حتی اون دختره گرفته بودن 

 یمهر  حرفی پیش روم خودداری می کردن و چیزی رو بازگو ن از زدن...نهداراستماما هر دو خیلی سیا

 کردن 

 

*** 

 

سریع ....درو سست و بی حال  بستم که  راحله به محض دیدنم ...دکتر صدیقی  اتاق یبا در اومدن از تو

:اومد و گفتپا تند کرد و به سمتم    

کجایی این همه دنبالت گشتم؟-  

:برای دلداری دادنم گفتکه ..تو صورتش خیره شدم   

که مطمئن شی ..اصال میگم بیا  باهم بریم ازمایش ..هنوز هیچی معلوم نیست....نگران نباش-  

اونوقت می خوای من نگران نباشم؟.. دختره خودشم نمی دونه چه بالیی سرش اومده-  

ای بابا-  

:غمگینی گفتم  و چشماش رو تنگ کرد که با لبخند روی پیشونیش گذاشتبه  اروم دستشو   

..برو به مراجعه کننده هات برس-  

تو کجا می خوای بری؟-  

اصال حالم خوب نیست..شاید برم خونه...نمی دونم -  

:سری باال و پایین کرد و گفت ..به تایید  

...چه روز گندیه امروز -  

:همون لحظه در اتاق باز شد و خرسند بیرون اومد و با دیدن من در کنار راحله گفت  

...ن ادرس یه  ازمایشگاه معتبرهای-  

:روی پیشونیش مونده بود   رو به من گفت..راحله که دستش .  

تا منم  باهات بیامبگو بهم  ...بری  خواستی که  هر وقت-  
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:خرسند با نیم نگاه کوتاهی به راحله گفت  

که ورمش زودتر بخوابه..رو پیشونیتون یدشما هم یه کیسه اب یخ بذار-  

 

 

خرسند ..شرم زده دستشو پایین اورد..راحله که تازه یادش افتاده بود ساعاتی قبل چه سوتی هایی داده

روی  برگه ای که می خواست  دیگه  شمارهیه لبخندی چاشنی لبه های نیمه بازش کرد و با  نوشتن 

:فتگ بهم بده   

تماس بگیرید من  مشکلی هم بود با-  

انداخت و با اجازه ای از خرسند  یزیر چشمی به هر دومون نگاه...تراحله که دیگه روی حرف زدن نداش

ازمون دور شد ...   

:سرشو تکونی داد و گفت...دست بلند کردم و با تشکری برگه رو ازش گرفتم    

اگر می خوای و خواسته باشی ...نتیجه درستی نداره...رفتن برای انجام ازمایش ...روز  01تا 8هرچند زیر -

..باهم بریم اونجا که کنمهماهنگ ..  

البته اگر می دونستیم جواب ازمایش این  خانم کی ..همکارم همه چی رو دراین باره برات توضیح میده 

نیازی به این کارا نبود  هم شاید  دیگهاونوقت ..میاد که خیلی خوب بود  

 

 

حتی ..نمون هست خرسند اونقدر راحت و ریلکس  برخورد می کرد که ادم فراموش می کرد که  چیزی بی

:فراموش می کردم  هم  کم کم  داشتم اون اغوش و نزدیکی رو  

ممنون خودم می رم-  

:ازم پرسید ...که تعدادشان زیادتر شده بود با نگاهی به تعداد مراجعه کننده ها  

مطمئنی نمی خوای باهات بیام؟-  

:سرمو مطمئن باال وپایین کردم  

بله-  
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:ابروهاشو باال داد  

از نظر ..اگر خواستی امروزم می تونی مطب نیای...کلینیک خیلی شلوغه...خودت راحتی  هر جور که -

مشکلی نیست من که   

 

از این رو  داره  و یا حتی مطب خودش رو  ه ای احساس کردم خرسندم قصد دور کردنم رو از کلینیکظلح

:به تمسخر گفتم  

اون وقت شما می گید خواستم نیام؟ ...دکتر صدیقی گفتن چند روز برو مرخصی-  

 

 

:به سمتم خم کرد  با لبخند دندون نمایی سرشو   

 ..ایشون مسئول کلینیکه..برای هر کسی ممکنه توی یه دوره ای از زندگیش این برنامه ها پیش بیاد-

توام به جنبه مثبتش فکر کن و برو لذتشو ببر و خوش باش...نمی تونه ریسک کنه  

برای همین ..نظر روحی حال مساعدی نداری البته ایشون بیشتراز این نظر می گن که  می ببین از 

کمی بهت مرخصی بده..ترجیح می ده  

 

:جز صبر و تحمل کردن نداشتم هم اما چاره ای..حرفشو باور نکردم  

که  عقب مونده ام  یمی خواد برم خونه و کلی از کارا دلم...باور کن انقدر دوست داشتم جای تو بودم-

پیش  برام  فرصتش..قت اما هیچ و..انجام بدم و به کارام برسم خیلی وقته نتونستم انجامشون بدم رو 

 نمیاد

:ناراحت نگاهمو ازش گرفتم  

مطب شما هم نیام...ازمایش این خانم  جواب  پس بهتره تا اومدن-  

:با محبت بهم خیره شد  

برات خیر سرم .. نکن برداشتای الکی این ز  نقدر او لطفا برای خودت ایکم به خودت استراحت بده -

کردماسخنرانی   

:تو همین بین  یکی از بچه ها بهمون نزدیک شد و گفت  

پیام و میل زدم براتون  بس که این همه..من که مردم ...یلتون بندازید دکتر تورخدا یه نگاهی به اون ایم-

 گذاشتم 
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:گفت و  انداخت به سرتا پاشخرسند خندون  نگاهی   

هنوز سرپایی؟ ردی و م  -  

:و خیلی مظلومانه به خرسند گفت شروع به خندیدن کرد فراستیدکتر   

میشه بخدا همه چی درست..فقط یکم به من فرصت بدید..دکتر شما اگر یکم-  

 

:تو جیب شلوارش فرو بردو گفت رو  خرسند خیره تو نگاه امیدوارنه اش هر دو دستش  

منم خیلی بهت ...رست نمیشهچیزی د...ل دیگه هم برای من بفرستی یتو هزار تا ایم..فراستی جان-

...فرصت دادم  

دکتر شما با همه راه میایید االمن-  

:خرسند خندون سرشو تکون داد و گفت  

چون ازت خوش نمیاد..اره خوب-  

 

 

تماس بهش خیره شد که خرسند لبی با ال سر به سرش می ذاره  فراستی که می دونست خرسند داره

:کرد و گفت تر  

انجام بدم برات من  همونو کههوم؟بگو ....بکنم رات بانتظار داری چیکار -  

:فراستی که فکر نمی کرد خرسند چنین چیزی بگه گفت  

خیلی وضعیتم بحرانیه..فقط هوای منو داشته باشید...هر جور خودتون صالح می دونید دکتر -  

:و گفتبا تعجب ابروهاشو باال داد  خرسند  

خوب؟..تکه انگار بحران خاور میانه اس ههمیچین میگه بحرانی-  

:فراستی جلوی خنده اشو گرفت  و خرسند گفت  

خانم دکتر پاکزاد رو راه  شما امروز کار مراجعه کننده های فعال ..دیگه   کاریش می کنیمه ی..خیلی خوب -

برات کاری بکنم یا نه  تا منم ببینم می تونم.. بنداز  
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خرسند رو بغل کنه با  می خواد...شحالی به نظر می رسید در حالی که از خو...فراستی خندون 

جلوی خودش رو گرفت و سریع به طرف کلینیک رفت که خرسند با حرص خوردن ..کتر ددمتون گرم ..گفتن

:گفت با نگاهی به چهره پکر و گرفته اماز گوشه چشم ..ظاهری   

....اینا همه اش تقصیر توه ها-  

:گفت یبا نمک رو  بهش دوختم که با زدن چشمک با ناباوری نگاهم  

....ازم سواستفاده نکرده کس دیگه  تا ...برو دیگه-  

 

 

:خنده اش گرفته بود  

حتما بهم زنگ بزن..کاریم داشتی-  

ه افتاد ارو گرفته ازم  به سمت کلینیک ر.....می زد لبخند که تکون دادم که همونطور  سری  

 

*** 

  

احساس می کردم همه ..میشد  که کلینیک نرفته بودم  و جواب تماسای کسی رو نمی دادم چند روزی

 در حال دوری کردن ازم هستن

نداشتدرست و حسابی باهام  روز گذشته تماس چندحتی راحله هم طی این    

زانوهام رو باال اورده بودم و دستامو به دورشون حلقه کرده بودم ...ناراحت نشسته رو مبل  

 یاهمیت دیگه تمیز و مرتب بودن برام و  دو برم حسابی شلوغ و بهم ریخته بودور ..خوبی نداشتمشرایط 

 نداشت

رم می اومد توی به خورد و خوراکم هم اهمیت نمی دادم و به زور گاهی چند لقمه ای  ازهر چیزی که گی

که فقط برای مرتضی سرپا باشم  دهنم می چپوندم   

و احساس می کردم دیگه  خونه تو سکوت مطلق فرو رفته بود...اییم زل زده بودم به بخار بلند شده از چ  

به صدا در اومدم دفعه گوشی کمتعلق به این دنیا نیستم و تنها ترین فرد روی کرده خاکی هستم   که ی  

با اندوه نفسمو بیرون دادم..بی رمق سر مو حرکت دادم و با دیدن شماره مرتضی   

از نظر روحی داغون بودم و تحمل ناله هاشو نداشتم...تونم باهاش حرف بزنم می دونستم االن نمی  
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که دوباره گوشیم زنگ ....بودشب  7ساعت ...به گوشی چشم دوختم  نا امید دلواپس و...تماس قطع شد

 خورد 

:دست بلند کردم و با برداشتن گوشی  تماس رو برقرار کردم..به نارچار   

سالم-  

:رو بر لب روندم و به زور کلمات روی هم گذاشتم   چشمامو  

سالم خوبی ؟-  

 

 

:گوشم پیچید یاش تو و بی حوصله  صدای مریض احوال  

؟تو خوبی ...ممنون...اوهوم -  

:کاش تماس رو زودتر قطع می کرد  

گیسو کی میای اینجا؟-  

 

حرفای خوب و امیدوار ..م می پرسید؟نمی تونستم امشب دلداریش بدمچرا انقدر سواالی  تکراری از

نداشتمای براش کننده   

خورد می شه  این  اش به پا میشه و اعصابم بیش ازه و ناله باز آ دیگه  می دونستم تا دو سه دقیقه

بهم فشردم و دستمو روی پیشونیم گذاشتم و با عذاب  رو  ب در توانم نبود که لبهامچیزی که امش..

:وجدان گفتم  

بعدا  باهات تماس می گیرم.....برم ببینم کیه.مرتضی زنگ خونه رو دارن می زن-  

اما منم تا یه حد صبر و تحمل داشتم و نیاز داشتم در این روزا کسی هم منو ....یه دفعه سکوت کرد 

 دلداری بده 

ستم رو همزمان شی رو روی مبل و نزدیک به پاهام پرت کردم  و هر دو دعصبی  گو خیلی ..با قطع تماس

...م فرو بردم  و چشمامو بستم که دوباره گوشیم زنگ خورداز دو طرف توی موها  

چشمامو محکمتر بستم و دستامو  به روی گوشهام هدایت کردم...اما من نمی خواستم جواب بدم  

کنهبکاری که برام چونه ام لرزید و از درون از خدا خواستم ...دبلند شهم  در خونه که همزمان صدای زنگ   
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ه با ککاری کنه که قرار نبود هم خدا گویا .. و ول کن هم نبودن هر دو همزمان به صدا در اومده بودن

بود  شده  چشمهایی که توشون پر از اشک  

 چشمامو از هم باز شد  و به در چوبی خیره شدم

بی توجه به زنگ گوشی بلند  کرده بودن که دت خورد اعصابمو به ش.... گ گوشی و زنگ درصدای زن

 شدم  و خودمو به در رسوندم و  بازش کردم

 سعیده ایستاده پشت در با چهره ای بدون ارایش بهم چشم دوخته بود

 

 

: ؟؟؟!!چرا همه مصیبت ها  یهو به سمتم هجوم می اوردن  

 ما هم بیام که االن خونه ای ...نم هستی که مادرمم بیاد ببی اومدم ..البته..اهات حرف بزنممن باید ب-

؟ یا می خواستی بری بیرون ..دیگه   

 

 

 در خیره بهش با اعصابی بهم ریخته لبهای نیمه باز م رو روی هم گذاشتم که مجددا صدای زنگ گوشیم

رتضی چیزییش حتما م...چرخوندم دستمو از روی لبه ی  در برداشتم و نگاهم رو به سمت گوشی  ..اومد 

 شده بود که اینطور زنگ می زد 

دو ...نتظر جوابم بود که بهش پشت کردم تا برای جواب دادن به مرتضی زودتر گوشی رو بردارم مسعیده 

سرجام خشکم  لحظه ای..قدم مونده به مبل خم شدم و گوشی رو برداشتم که با دیدن شماره خرسند

جواب ندم که خواستم  زد و  

ز رو فشردم و د  و قصد موندن داشت سریع دکمه سبکه قدمی به داخل گذاشته بواما با دیدن سعیده ..

:که زودتر از من به حرف اومد گوشی رو دم گوشم نگه داشتم  

خوبی ؟..سالم-  

به همین منظور ..این اولین باری بود که داشتم باهاش حرف می زدم...لینیک اومده بودمکاز روزی  که از 

رمو اروم باال اوردم  و با نگاهی به سعیده به خودم گفتم حتما  همه چی رو کمی رنگ به رنگ شدم و س

:که صدای خرسند تو گوشم پیچید و اومده بیرونم کنه فمهیده  

؟صدامو داری ...الو-  

:اروم لبهامو از هم باز کردم و با صدای پایینی گفتم  

سالم -  
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:مکث کوتاهی کرد  

..مطبم که نیومدی ...خیلی وقته خبری ازت نیست -  

تمام حواسش الی که به دورو بر نگاه می کرد نداشتم مخصوصا که سعیده در ح حرفاش  جوابی برای

من بود  پیش  

 

:جوابی که نگرفت گفت  

اون روز حالت زیاد خوب نبود ..خواستم حالتو بپرسم....شاید بد موقع مزاحمت شده باشم ..ببخش--

خوبی االن ..نتونستم زودتر باهات تماس بگیرم..من خیلی خیلی درگیر بودم که این چند روزه هم..ممماو..

 ؟

 

 

ه چقدر دلم برای شنیدن صداش تنگ شده و دوست دارم ک احساس می کردم..وقتی حرف می زد 

تن صداش برام حکم مسکن داشت و برای اینکه این حس ارامش ...نههمینطور مرتب برام حرف بز

:اروم گفتم..نان ادامه داشته باشههمچ  

نیام که گفتید شما  خود-  

:اش گرفت خنده   

من کی گفتم نیا؟؟-  

:بحثو عوض کرد سریع  سکوت کردم و چیزی نگفتم که   

 به من  لطفییه ..که امشب هست  شامکانآیا که می خواستم بدونم راستش به غیر از احوالپرسی  -

؟کنی و منو تا یه جایی همراهی کنی ب  

:گلوم خشک شده بود  

اصراری نیست...البته اگر حوصله اشو داشته باشی و بخوای که بیای-  

اصال نمی فهمیدم خرسند چی می گه و تمام ..چند قدم  دیگه تو اومد..سعیده با نگاهی به اشپزخونه

زونم ازش ترل صدای لرنری و کبا گوشهام می شنیدم که با بردبا حواسم پی صدایی بود که با تمام وجود

:پرسیدم  

کجا؟-  



 

 
 

 
 

15 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هشتم فصل   
 

 

:صداش انرژی گرفت  

م همراه...اگر برات مقدورهکه تم ازت خواهش کنم  گف...ش نمی خوام تنها برمیتراست...جای بدی نیست-

..کامال حق داری  ..و اگر تو بگی نه ...هر چند می دونم خواسته زیادیه..بیای   

 

ی بهم انداختنگاهاپن کشید و از گوشه چشم  دستشو به روی..سعیده  

 

 

تازه با و اینو ..تنگ شده بود  خیلی دلم شودخ هم برای دیدن..روز گذشته هم برای صداش  چند طی 

م که چطور با یه تماسش از این رو به اون رو شده بودمشنیدن صداش درک کرده بود  

درک نمی کردم چرا اینطوری شده بودم اما یه چیزی بهم می گفت که  نمی خوای دلتنگیتو هم واقعا  و 

؟چیزی دل خوش کنی   یه  بر طرف کنی و خودتو به  

:ازش پرسیدم  هاملب تر کردن بعد از گذشت لحظاتی با تعلل همراه که  

برای چه ساعتی؟-  

:دلم رو می لرزوند...لبخند نشسته بر روی لبهاش متجس  

برای یه خانم خیلی بی رحمانه است ...ن رسیدم سر خیابون اصلیتونمن همین اال باید بگم که ..خوب -

سریع اماده و نمی دونه کجاست ازش بخوای سر یه ربع برای رفتن به جایی که اولین بارشه  اگه  که

...اما ...بشه   

؟ خودتو  تا سر خیابون برسونی  اماده شی و دیگه  یه ربع  می تونی تا تو .... می خوام بدونم  

 

انرژی بهم کلی  ...صدا و حرف زدن خرسند  ..سعیده گوشیش رو در اورد  و شروع به گرفتم شماره کرد 

..با وجودش از این شرایط نجات بدم رو  می داد و دوست داشتم خودم  

تایم فکر نم  و به هر چیزی به غیر از بدبخاز همه چی فرار ک هم که شده  می خواستم برای ساعاتی

بشه  رحتی اگر قرار بود فقط برای یه شب تکرا..کنم  

سبز دو تا شاخ بزرگ رو سرشون  بدون استثنا  ...کیه سی که اگر بچه ها می فهمیدناونم در کنار ک

 میشد
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که  تنها با  ده بودمدن حال دل خودم بود که مدتی فهمیخوب کرمهم ...این چیزا واقعا مهم نبودن  ولی 

که خوب میشه  خرسنده حضور و شنیدن صدای   

 

 

 مثل دخترایی کهشده بودم درست داشته باشم و  ی بر شدت ضربان قلبمنمی تونستم کنترلبا اینکه 

با احساس لرزش ..پشت کرده بهش..با حفظ ظاهر جلوی سعیده...به سر قرار برن ...بار  برای اولین قراره

: لب زدم و گفتم اروم..خفیفی در درونم  

بتونم  که فکر کنم-  

:گفت و سپس با صدای رسا و نسبتا شادی لحظه ای مکث کرد   

  منتظرم پس من ...عالیه-

:دستمو مشت کردم و گفتم..کرده بودنتامو لمس با حس لمس انگشتاش که دس  

...باشه-  
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*** 

 

 

با اینکه نمی تونستم کنترلی بر شدت ضربان قلبم داشته باشم و درست شده بودم مثل دخترایی که 

با احساس لرزش ..پشت کرده بهش..ظاهر جلوی سعیدهبا حفظ ...به سر قرار برن ...قراره برای اولین بار 

:اروم لب زدم و گفتم ..خفیفی در درونم  

فکر کنم که بتونم -  

:لحظه ای مکث کرد و سپس با صدای رسا و نسبتا شادی  گفت  

پس من  منتظرم ...عالیه-  

:دستمو مشت کردم و گفتم..با حس لمس انگشتاش که دستامو لمس کرده بودن  

.باشه-  

:بود که یه دفعه گفتبا مادرش  در حال حرف زدن ..کردم سعیده به  رو  که قطع شد  تماس   

ما پایین منتظرتیم ...پس زودتر بیا-  

نگاهم به سمت ساعت رونه شد  گوشیش رو پایین اورد و خواست به سمت مبلی که در نزدیکیش 

:ایستاده بودم بیاد که گفتم  

یه وقت دیگه برای باشه ..باید برم بیرون..من االن وقت ندارم-  

 

:م انداخت نگاهی به سرتا پابدگمان   

؟ بری بیرونکه تصمیم گرفتی یهو   چی شد..تا االن که خونه بودی  -  

:کردم و گفتم شبه سمت در رفتم و کامل باز  

حاال می تونی بری..دارم می رم بیرون ..نیستم... نه .. منم دارم می گم.... ازم پرسیدی هستم-  

:برخوردبهش   

؟کجا بسالمتی -  
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:گفتم که بی حوصله گردش کوتاهی به طرفم کرد وسط خونه .....منتظر دم در ایستادم  

میشه بری ؟..عجله دارم-  

:لبهاشو بهم فشرد..رنگ پریدگی با .... سر به بیرون اشاره کردم و با حرکت   

با لفظ قلم حرف ز در می کردی و اطوار برام قنپادا و با  م اینطورفکر نمی کن ...اینجا بود منصور  االن  اگه-

  می زدی 

:زمان رو داشتم از دست می دادم و خرسند منتظرم بود  

رجز برام که نیست وگرنه فکر نمی کردم اینطور راحت می تونستی جلوم بایستی و کن برو خداروشکر -

چه ادم بی حیایی هستی و به روتم نیاری که بخونی   

داری منو ازش می ترسونیمن کاری نکردم که -  

ودتو از این باید می رفتی و یه جایی خ...ه داشتی ی زنانحیاحجب و ر ترس حالیت بود و البته یکم تو اگ-

که دست منصور بهت نرسهمی کردی  گم و گور  بی ابرویی  

می کنی؟ کاری که دلت می خواد چشم منصورو دور دیدی و هر ..گیسو داری زیادی حرف می زنی -  

:چشمام به بیرون اشاره کردمبا   

از خونه ام برو بیرون-  

بیرون کنی  خونه مادرم نمی تونی منو از تو...خانم  دکتر در جریان باش  اینجا خونه مادر منه -  

هنوز خبر نداره منصور ولش  فهمیده بودم که هم  از طرفی اما حوصله ام کم کم داشت سر می رفت 

:کرده و رفته  

هوم؟منصور بیاد ..کنی رفع و رجوع یا می خوای یه جورایی گند کارایات رو .؟.مدی پایین برای این حرفا او-

اون موقع . .حاال خود دانی...پیشش رو می کنم و ندارم ارمهر چی ازت د....گه سکوت نمی کنم من دی

  یه جای دیگه باشمی خوای ..می خوای اینجا باش 

:رنگ به روش نمونده بود  

داری این برچسبا رو به من می ....از بس تنهایی و شوهر گیرت نیومده...در میاری  تو داری برام حرف-

  و یه جورایی دلتو خنککه بد نامم کنی  چسبونی 

:به افکارش پوزخند زدم و اون از شدت حرص ادامه داد  

معطلی و هنوز ول ..پیدا کنی  برای خودت یکی رو  ..حتی عرضه نداشتی تو دانشگاه تو ..بدبخت بیچاره -

...خبر نداری خودت   
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:نگاهم لحظه ای به سمت ساعت رفت و خیره تو چشماش گفتم  

مثل خودت دست کم یه هفت  منم  بی شک تا حاال...اگر سطح فکریم در اندازه تو بود...اره حق باتوه-

و هرشب  که هر روز ...کرده بودم جفت و جور برای خودم خوش رنگ و لعاباش ایی از اون تهشت 

راه بندازم   ای الکی عزیزم..عزیزم  ...شوهرمبرای  ه هزار و یک بهانه بتغیم و اخرشبایکیشونو ب  

:لبهاشو روی هم گذاشت و ساکت شد  

هر چند عاشق یه دختر خیابونی ...بیرون تا بهش زنگ نزدم که بیاد وببینه  زنش چه عجوبه ایهبرو گمشو -

 اخرشم  باید  از تو خیابونا جمعش کنی ..کنی  شابونا پیدای رو که از تو خیسک...همینارم داره..شدن 

جمعش کرد که منتها اگه بشه ..  

م از پله ها پایین اومد و صداش ه هیچی حرفی برای دفاع از خودش نداشت  که تو همون لحظه مادرش

 زد

..گاه ازم بگیرهشده بود که نمی تونست نشوک زده  حرفام  شنیدن  از... اما اونقدر   

:خانم که به جلوی در رسید با دیدن هر دومون گفت آذر  

ای بابا.؟.چرا جواب نمی دی دختر -  

:سر برگردوند و رو به مادرش گفت..ش جمع بشه که چیزی نمونده بود اشک تو چشما...سعیده  

وقت دیگه بیایم  بهتره ما هم بریم و یه ...کار داره...داره می ره بیرون-  

:و با تعجب گفت ابروهای اذر خانم باال رفت  

  ...هستش ...بیا تو که به من زنگ زدی گفتی-

کاری پیش اومده باید بره-  

:پرسید م کشید  و بد بینانه ازمآذر خانم نگاهشو به سمت  

کجا؟با کی ؟یه نگاهی به ساعت انداختی ؟این وقت شب کار داری ؟-  

:چرخیدسعیده حرصی به سمتش   

مامان بیا بریم باال-  

حاال که داداش نیست ما که هستیم ...؟مگه دختر این وقت شب می ره بیرون ...ابریم باال ؟چی چی رو -  
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ادامه بده مادرش فهمید که اگر همین طور  شم که سعیده نگاهی بهم انداخت وابسعی کردم اروم 

به ... ندارنو حرفایی بزنم که براش عاقبت خوشی  همین طور ساکت سرجام نایستم هم ممکنه من ..

:انداخت و گفتبه دور بازوی مادرش دستشو  همین منظور   

 

... بریم باال...به من و توچه..هر جور که دوست داره زندگی کنه ..زندگی خودشه ...به من و تو چه مامان -  

نه کمن نمی ذارم با ابروی ما بازی ..؟.مگه شهر هرته..دیگه چی ؟-  

:یه دفعه سعیده سرش فریاد زد   

و ابرو ابرو می کنه گیر داده این وقت شب ..برو باال دیگه..به من و توچه ...برادر داره....به توچه-  

به روی صورتم کشیدم  دستی..شوک شده بود با نفرت بهم خیره شد از رفتار سعیده م که آذر خان  

 

بهم رحم نمی کنن و منو از این خونه ثانیه ای هم ... از رفتن منصور  می دونستم به محض خبر دار شدن

 با بی ابرویی بیرون می ندازن 

...وندور اذر خانم رو به سمت پله ها کشسعیده به ز  

درو  پشت سرشون و به پاهام حرکتی دادم اشته بود که ای  آذر خانم کل راه پله رو بردصدای غر غر

  محکم بستم

یهو که افکارم بهم ریخته بود ..باید چیکار می کردم  که  تا یادم بیاد سرجام  ایستادم  یه لحظه بی حرکت

بالفاصله  که...  فرصت چندانی برام نمونده بود ...منتظرمه ده دقیقه ای هست که خرسند    م افتادیاد به

رفتمبرای عوض کردن لباسم به سمت اتاق    

 

*** 

 

نمی دونستم قراره ...دادم بیشتری  به قدمهام سرعت... دیر کرده بودم  یک ربعی یه ساعتم رو باال اوردم 

بود حرف از همراهی کردن اما از اونجایی که ...کجا بریم  

کتمان نبود که دوست البته قابل ..دم برسم که حسابی خوب به نظر بیامسعی کرده بودم طوری به خو

ش باشمهم خوب به نظر بیام و مورد تایید داشتم در نظر خودش   

داشتم من زمان محدودی کهاون اونم در ..البته نه در ارایش و نه در لباس پوشیدن زیاده روی نکرده بودم  

به خودم رسیده بودم از قبل  اما نسبت به کلینیک و روزای معمول باید می گفتم بیشتر  
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که خرسند بهم دقیقا همون چیزی ..لم گوش بدم  و برای خودم باشمد ت امشب به حرفدلم می خواس

داشتم  کردن رو  و تغییر دم واقعا نیاز به این بیرون رفتن برای اروم کردن خو...و ازم خواسته بود  گفته بود  

..رو پیدا کنم اما خبری از ماشین نبود  شبا رسیدن به سر خیابون سرچرخوندم تا که ماشین  

با چشمام دنبالش ..رفته باشه اون  م که ر دیر کرده باشنقدوناگهان چیزی از درونم فریاد زد که نکنه ا

کمی تا قمستی از رفتنش هراسون شده بودم ...گشتم   

 

 امیدبا دیدن اسمش ...در اوردم که  گوشیم رو...گوشیم زنگ خورد یهو  گرفته بود که  شدت قلبم ضربان 

:سریع جواب دادم و اون گفتو  ازگشتب از دست رفته ام   

یه خورده سمت راستتو نگاه کنی .. رو به روی بستنی فروشی هستم ...رنگره ای من توی زانتیای نق-

 منو می بینی 

بهم چراغ داد..که به محض دیدنش ...سر بلند کردم  

د و نرفته بود دلم می خواست از اینکه منتظرم مونده بواما  اقعا خنده دار بودو... ن اوردمیگوشی رو پای

 بخندم

تنها کسی بود که عذابم نمی داد و دورا دور هوامو  اون..کمی کنترل اعصابم از دستم خارج شده بود 

به سمتش به راه افتادمبا دم و بازدمی و اروم  کشیدم بند کیفم  رو روی دستم  داشت   

ز کردم شد و درجلو رو برام باخ..هر لحظه باال تر می رفتهمونطور که ضربان قلبم ..نزدیک به ماشین  

 نمی دونستم کارم درسته یا نه

بیشتر بهش ...ترغیبم می کرد با وجود نگرانی و ترس ..داشتم دیدن و شنیدن صداش که برای  یگاما دلتن

و از همه مشکالتم برای ساعاتی دوری کنم  نزدیک بشم  

...دم نباید خرابش می کر ...مال من بودامشب ..لبهامو روی هم گذاشتم و دستمو رو در گذاشتم   

و ر درو بستم و نفسم ...وار شدم  س...قبل از اینکه در دید چشمای اشنایی باشم نگاهی به دور و بر  اب

..ینه حبس کردمتو س  

:که خیره تو نیم رخ هراسونم با همون لبخندای همیشگی و صورت جذابش  گفتنگاهم به سمت جلو بود  

سالم-  

نداشت برای همین نمی تونستم اونطور که امله  عجیب و غریبون عاولین قراری بود که هیچ ربطی به م

 باید و شاید مثل خودش راحت باشم
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با اینکه می دونستم هنوز نتونستم درست و حسابی به خودم مسلط بشم با صدای  کردم و دبلن سر

:ارومی جوابشو دادم و گفتمو نا گرفته   

یکم دیر شد ...ببخشید...سالم-  

:روی لبهاش نقش بست لبخند قشنگی بر  

هم  بیایاخیلی ممنون که قبول کردی  همر-  

 

باید من ممنونش ..انم رو بلعیدماب ده..تر و  تمیز و مرتبش  خیره تو صورت تازه اصالح شده و لباسهای

و خرسند رو برام  حتما فریادم به گوش خدا رسیده بود ..می شدم که منو از اون جهنم نجات داده بود

 فرستاده بود

گر پر التهاب و  و عصبانیت از شدت خشمو بدنم  دهن به دهن شده بودم و هنوز صورتبا اینکه با سعیده 

و چیزی بروز ندم   خوب و عادی جلوه بدمخیلی خودمو ه بودم که اما سعی کرد...گرفته بود  

 ذارچی  رو بهمه ..لرز داشت و می ترسیدم با شنیدن صدام از اونجایی که از شدت عصابنیت صدام ولی  

ه رو به روم دقیقش باز نگاه  رو  مضطربو نگاه به تکون ارومی سری اکتفا کردم ...پای ترس و  این قرار  به 

 دادم

دستشو روی دنده  که کنم حس  می تونستم  یبه خوبسنگینی نگاهش رو ..لبخندش رنگ گرفت 

 شی خوش حالتروی موهادستی به  ...با اون یکی دستش ...ماشین  اینه  شت و لحظه ای خیره بهگذا

برام بی نهایت خوشایند بود...بوی ادکلن همیشگیش توی ماشین ...کشید    

  از اومدنم پشیمون بشم که  و این نشون می داد که همه چیز عالیه و قرار نیست

  و شیشه ها در حال خیس شدن بودن...قطرات بارون نم نم شروع به باریدن کرده بودن

...رفت و اومد چندانی نبود...خیابون چرخوندم سمتنگاهم رو به   

چون به قصد فرار از وضعیت بد قبلیم می ...برام مهم نبود این همراهی تا کی قراره ادامه داشته باشه 

 خواستم برای ساعاتی نفس بکشم

:با نگاهی به جلوش ازم پرسید...از شیشه به بیرون خیره بودم که که همونطور   

دی مطب ؟نگفتی چرا نیوم-  
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:نگاه گرفته از بیرون با نگاه کوتاهی بهش گفتم  

؟برای چی باید می اومدم..وقتی کار مفیدی ازم بر نمیاد -  

 

ضبطشو روشن معلوم بود از جوابم خوشش نیومده که ..حواسش به ماشینا بود که دنده رو جا به جا کرد 

:و دوباره پرسید شیشه طرف خودشو پایین داد و همون لحظه هم کرد    

رفتی ؟ موالییپیش دکتر -  

دادنم بشه  به خودم تا اندازه ای که باعث انرژی...وف کیف گذاشته شده روی پاهام شدنگاهم معط

..ییر باعث میشد هر ازگاهی نگاهی بهم بندازه و مرتب ازم سوال بپرسهرسیده بودم و شاید این اندازه تغ  

بود که معموال با کسی رودربایستی و گونه ای کل عادات رفتاریش به هر چند خرسند ادم راحتی بود و در 

...تعارف نداشت  

حرف زدن  من در بین خانومای اطرافش تنها کسی بودم که هیچ فقط برای که اما خوب میشد گفت 

 ی خانممانها ترین تفاوت من با سایر همکارنست تو این می تو...از افعال جمع استفاده نمی کرد شباها

:باشه  

که بهش دادم رژیم دو دارویی رو  ش هاییطبق گزارپیشش رفتم و  ..که برم حیاط پشتیقبل از این بله-

 برام در نظر گرفتن 

 سرشو اروم باال و پایین کرد و با دقت بیشتری به حرفام گوش داد

حتی ...سب بودبرام دلچ..سپری شده بود و دعوا با سعیده  حرف زدن بعد از این چند وقته  که در سکوت

.. نکه ناراحتم می کرد حرف زده بشهچیزایی اگر قرار بود درباره   

هیچ وقت قضاوتم نمی کرد و تا اخرین لحظه به همه حرفام گوش می ...ای بوداون شنونده فوق العاده 

این حجم از اهمیت و دقت برام خواستی و دلچسب بود ..داد  

ساعت تجویز کرد یا بیشتر؟ 27همون ظرف -  

ار رباید ممنونش می بودم که بحث  رو از جاهایی شروع کرده بود که من بتونم راحت تر باهاش ارتباط برق

:کنم و جواب هاشو بدم   

ه و بهتر همون رژیم دو خفیف..گفت خطر ابتال با توجه به گزارشهایی که بهش دادم ..ساعت 27نه همون -

نوبت  از قبل زده  هر  وره  سنها رو هم که در هر دوواک..شروع کنم «وودینالمی»  و«زیدوودین  »دارویی

 بودم 

رفته باشهپیش  خوب  که روال کارییه مقدار روانشناسی و حرفای به ظاهر خوب ..بعدشم  
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به تا به اندازه ای خیلی دوستانه  سرش رو  به جلو بود  رو خنده اش گرفت و همونطور که توجه اش 

:سمتم متمایل کرد و پرسید   

دکتر رحیمی؟ البد ...هم مشاوره -  

 

 

و مشاوره  چه برسه به بقیه ..تحمل خودشو نداشت ..همه دکتر رحیمی بی حوصله رو می شناختیم

ندادن بهشو  

:اروم لب زدم و خیره به نیمرخش  قش بست روی لبهام ن بر دگاه لبخند کوتاهی ناخو   

بله-  

و همیشه اونی از اینکه هیچ وقت خودشو تو سختی نمی نداخت ..از راحت خندیدناش خوشم می اومد

:از اینکه سعی نمی کرد چیزی رو نشون بده که نبود..بود که نشون می داد  

بذار حدس بزنم دقیقا چیا بهت گفته-  

 

:کردم شده بود نگاهجسته شه ای که به خاطر لبخند و خنده براز گوشه چشم خیره به نیم رخ و گون  

باشیم بعدش  فکر باید بهما .. مبه بعداز االن ..اتفاقیه که افتاده...پاکزاد بینید خانم دکتر -  

  نباید نادیده گرفت  هم  رو چند بی توجهی و حواس پرتی شما  هر

کل کلینیک و سر خودتون اوردید  رو  کجا بوده که چنین بالیی دقیقا  حواستون که  اون موقع معلوم نبوده

باعث  این  عمل ها پیش برید و بیش ازالر ودر این وضعیت بغرنج بهتره طبق دست...رو نگران خودتون کردید

نشید  تون نهمکارانگرانی بقیه   

 

:گفت و به من داد و  با اشاره ای بهم خنده اش شدت گرفت و  نگاهش  

و این در صورتیه که  که این چی داره برای خودش می گه می خوریحرص داری   حاال اون موقع تو فقط -

چرا؟چون مشغول کارای خودشه ..اون اصال توجهی به وضعیت روحی تو نداره  

ی تو و دسته های جلوی دستش می ندازه سریع نگاهی به برگ...و همونطور که همیشه خدا عجله داره

هوم؟..ذاریم که شما هم اماده تر باشیموهاش می کشه و می گه چطور یه جلسه دیگه برای مشاوره ب  
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ی که برای جلوگیری از خنده ا ه ام گرفت ودرباره اش می دونست خنداز اینکه انقدر دقیق همه چی رو 

دوباره نگاهم دستی  به زیر بینیم کشیدم و  ...از شیشه به بیرون خیره شدم    ممکن بود یهو بلند شه 

:مگفترو بهش دادم و   

خوبی هستنایشون پزشک -  

 

:با جا به جایی دنده گفت خنده اش کمتر شد و   

فوق العاده کم کاری می کنه...به عنوان یه پزشک ..دو دقیقه برای طرفش وقت نمی ذارهکجاش خوبه؟-  

بعد از گفتن تمام ماجرا حتی دو ..شرط می بندم...مرتب طی حرف زدن با گوشیش ور می ره..ایشون 

اون گوشی لعنتی از دستش نیفتاده.. آخرین  لحظه  و تا...حرف بزنی  بهت وقت نداده کههم  دقیقه  

؟درست میگم   

 

به حال و روز کلینیک شونه ای باال داد و  دقتشو به  باری  تاسف تحالسری تکون داد و با ..سکوت کردم

:گفتمکمی گرفته  رانندگی داد که   

..تو حال خودم نبودم ...چی میگهاصال نمی فهمیدم ...نداشتفایده ای  بیشترم حرف می زدم -  

وقتی مراجعه کننده من ببینه من با تمام دقت دارم کارشو ...؟از کجا انقدر مطمئنی ...اشتصد در صد د-

 انجام می دم و براش وقت می ذارم

رفتن پیش ...بدون شک تمام مراحل درمان براش راحت تر سپری میشه و دفعه بعد پیش خودش نمی گه 

...این پزشک فایده ای نداره  

جای  سابقه اون برای پزشکی باو این واقعا  می متاسفانه فقط داره کارای روتین انجام می دهیتر رحدک

داره تاسف  

 

نفسشو با حرص بیرون  بعد از گذشت لحظاتیز گذاشت و مز که رسیدیم پاشو رو ترمرچراغ قپشت به 

 داد 

دست چپشو از شیشو بیرون برد  و به سمت اسمونی که شروع به کف کالفه به نظر می رسید که 

 باریدن کرده بود  گرفت

خیس می کردن  و اصال براش مهم نبود که استین پیرهن و کتش در حال  قطرات بارون کف دستش رو 

 خیس شدن هستن
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که ..بهم نزده بود ...مفیدی که به دردم بخوره دکتر رحیمی اون روز هیچ حرف..خرسند راست می گفت

..باعث ارامشم بشه  

خرسند بود که اون روز با حرفاش منو تا اندازه ای اروم و به زندگی امیدوار کرده  خود در عوضش این

جایی که نمی دونستم  به  رم و برماونقدر که االن بخوام در کنارش بشینم و خودمو بهش بسپ..بود

..کجاست  

 

 

پس باید بهانه ..دلم می خواست فقط حرف بزنه...به نظر برسم نمی خواستم در کنارش ادم کم حرفی 

:دست و پا می کردمای برای حرف زدنش   

؟د برید نگفتید کجا می خوای-  

:بهم مالید و گفت ..بودن خیس از اب بارون شده انگشت شست و اشاره اشو که ..شنیدن صدامبا   

وزمی داشت اون حرفها چه لر..اگر فایده ای نداشت..؟پس چرا اونروز پیش من حرف زدی ......اگه اینطوره-

هوم؟.. بزنی  رو بهم  

  در حال خیس شدن بودنبارون  زیر بود که هنوز  ینگاهش خیره به  دست و انگشتای

:زنممی تونستم حرف ب وقتی نگاهم نمی کرد راحت تر  

  ...شاید چون نیاز داشتم با کسی حرف بزنم...نمی دونم -

:اروم سرشو به سمتم چرخوند و دستشو به داخل کشید   

نمیشد؟....ف زدنم که میشد پیش دکتر رحیمی زدحر-  

:هر دو به هم دیگه خیره موندیم که با لبخندی گفت  

فقط دارم ازت سوال ..پس مطمئن باش ..قرار نیست جایی باز گو بشن..زدی بهم  حرفایی که اون روز-

 می پرسم

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

12 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هشتم فصل   
 

 

و   لبخندی بر لب روند..همچنان قرمز بود که خیره تو صورتم چراغ ...و جوابی ندادم  اب دهانم رو بلعیدم

: گفت  

خواهم می دانه کبوتر چون باشم زنده تا-  

خواهم نمی فردا توام؛ محتاج امروز  

بعد برای باشد ات زیبایی...ام آشفته  

خواهم می مردانه ای شانه دارم درد من  

*** 

جستم دلبری عمری محراب ی گوشه از  

خواهم می میخانه دل از را خدا اکنون  

من حال به گرید می آیینه و خندم می  

خواهم می دیوانه صحبتی هم ام، دیوانه  

آوردم اندوه! کن باز رویم به را در  

خواهم می شانه کردن گریه برای امشب  

 

:با مکث کوتاهی گفت ...یه ای خیره توی چشمام چند ثانبرای   

 تو لحظه های حساس ...خاص های  گاهی اوقات تو  شرایط..هیچ فرقی نمی کنه ..چه زن ....چه مرد -

خنده  ..گاهی شوخی ...در و دل باشه همیشه هم بنا نیست..ننیاز دار کردن  برای درد و دل ...ویه نفر

نفر دوم داره  کینیاز به  هم  کردنشیطنت خود و یا حتی ...  

کنی  شپنهونکه   یدر تالشاین همه که ...نداره ت و شرمساری هیچ خجال.... درک و گفتن این واقعیت    

 

ت که با شنیدن صدای بوق و قصد حرکت کردن نداش و  اون همچنان به صورتم زل زده بود شد سبز چراغ 

:گفت روی لبهاشبا کش اوردن لبخند  ... یت سرماشین پش  

تا خود صبح بوق بزنه ...م هر چقدر که دلش می خواد بوق برنهاین پشت سری-  
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نیازی به  درد و دل تو االن  اینطور فکر کن کهتو ..االن اینطوری حال می کنم..من االن رفتم رو  دنده لج

ادم با لج ..درد و دل نیست  همیشه..همونطور که گفتم ......دارم کردن  لج نیاز به  فعال  م من ...داری 

مگه نه؟..کردنم می تونه خودشو خالی و سبک کنه   

 

  گذاشت دستشو روی بوق ..عصبی عقبی راننده 

:برگشتم و نگران به پشت سر خیره شدم و بعد نگاهمو به خرسند دادم و گفتم  

چراغ سبز شده-  

:بودشده فوق العاده بی خیال   

خوب شده باشه-  

منتظرن ن موماشینای پشت سر-  

ب باشنخو-  

ا بفهمش که ب ماین شرایط نمی تونست مطمئن بودم می خواست یه چیزی رو بهم حالی کنه اما در

:نگرانی گفتم  

؟چرا حرکت نمی کنید-  

:زد و رنگ شیطنت به خودشون گرفت خاصی  چشماش برق  

بیت شعر بخونی  تو برام یه نتظرم چون م-  

:متعجب بهش خیره شدم  

دور  می تونن  دلشون می خواد هم اگر  اون پشت سریا..که نخونی من حرکت نمی کنم میتا هر وقتو -

 فعال االن دلم می خواد همینجا ..... بی افتم راه  بعد ...شعرمو بشنوم  منتا   برن یا صبر کنن و  بزن

  وایستم 

:صورتم پرید  رنگ  

داره ترافیک ..حرکت کنیدلطفا ..ندارم روی هیچ چیزی تمرکز   اصال  من االن ...خواهش می کنم دکتر-

 میشه 
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:اونم زیر این بارون کامل براش ناچیز قلمداد میشد که کامال جدی ازم پرسید  ...مسئله ترافیک  

چرا تمرکز نداری ؟-  

نگاه خرسند روم بود و ..پیاده شد  و به سمتمون اومد از ماشینش راننده عقبی عصبی...در همین بین 

:اصال نگران نبود که راننده گفت  

؟..مرد حسابی  چرا راه نمی افتی..؟خوابی ... ؟عاشقی-  

که خند و نگاه خاصی بهم زل زده بود و خرسند با یه لب مین طور می گفت و صداشو باال برده راننده ه

:خرسند گفت راننده سرشو پایین اورد و خیره به  

یا حالیت کنم ؟...صدامو می شنوی ....باتوام -  

و شیشه رو باال داد ..با فشردن دکمه...دست بلند کرد و همونطور خیره به من ..خرسند در کمال ارامش

 روی شیشه کم با دستش به تند و مح  با عصبانیت  به طوری که ...شدباعث جریحدار شدن غرور راننده 

زد ضربه بار  ین چند  

:بهش زل زدم که با ارامش گفتمتحیر   

اونم از شاعر مورد عالقه ات ..یه بیت شعر برام بخون-  

 

:باز بهش زل زدم با دهانی نیمه  

.. یارو  داغ نکردهاین عجله کن تا بیشتر از -  

صابم بود  و اون اصال بهشون اهمیت نمی داد و مستقیم بهم خیره شده صدای مکرر بوق ماشینا رو اع

:بود  

دارید اذیتچرا -  

:پرید بین حرفم  

بخون  برام  از علیرضا بدیع..بخون-  

به عنوان که اروم شعری که مدتی پیش تو پیجم ..... یدم شعری که خونده بود از اونهرنگم پرید و تازه فهم

:زمزمه کردبرام  رو نزده بودم  به خاطر نداشتن گوشی بهش سر و اخرین پست گذشته بود   

کند مبتال مرا که رسد می یزیپا -  

کند آشنا مرا تازه های رنگ با  
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در خیره به لبهای خندونش ..حواسم سرجاش برگشت و اروم ..مبهوت خوندن شعری که دوسش داشتم 

:گفتمحالی که مونده بودم چطور فهمیده بود من از این شاعر خوشم میاد   

پیش سال همانند که رسد می پاییز-  

کند جا قالیچه دل در دوباره را خود  

ی راننده  بر لب اورد در کنار بد و بیراه گفتن هابیت بعدی رو با جا به جا کردن دنده ..بی مکث و خیره بهم 

:و ماشین رو حرکت داد   

انتظار ماه نه پس از که رسد می او-  

کند برمال را باغچه درخت راز  

سفر از امسال که است داده قول او  

کند خدا بیارد، تازه های اندوه  

 

 

:در سکوت گوش می دادم...زبونم بند اومده بود و به تک تک بیتهایی که می خوند   

مرا کند عاشق هم باز که رسد می او-  

کند وفا قولش به است داده قول او  

است نمانده راهی و   است، عاشق پاییز  

کند دعا بنشیند شب و روز اینکه جز  

:خوند و حواس جمع گفتو اهسته  چر فرمون رو نرمباید وارد یه خیابون دیگه میشدیم  که   

  است، خزان پای صدای ،...  خش خش-

کند وا پاییز حضرت روی به را در نفر یک  
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...و به نیم رخ ارومش زل زدمبه عقب تکیه دادم  ناباورانه  

خیره شدمچشم به بیرون ی  گرفتم و از گوشهازش  نگاه  رفی نمی زد که رو می کرد و حرانندگیش   

  

دوباره نگاهم   کهبود  کرده  نقدر خوب شعر هاشو از بروو ا..خوب می دونست از چه شاعری خوشم میاد

...گوشیش زنگ خوردهمون لحظه  رو بهش دادم که  

 

تماس رو برقرار اخم کرده ..شده روی صفحه گوشیش با دیدن شماره افتاده خیابون خلوت تر شده بود که 

گوش داد که بعد از گذشت به حرفهای طرف مقابلش  فقط  ...و با گذاشتن گوشی دم گوشش کرد 

:ا لحن خشک و سردی گفتلحظاتی ب  

باید به تو جواب پس بدم؟ من  را فکر می کنی کهچ-  

... 

:نگاهی به سمت چپش انداخت و با اخم بیشتر ی گفت  

کار دارمخیلی .....االنم قطع کن -  

.. 

بفهمی که هر چیزی وقتی ...تو چرا هیچ وقت نمی خوای این چیزا رو بفهمی ..من نمی دونم -

نقدر دوست داری هر بار چرا ا..متاسفانه هر بار خودت باعث ناراحتی خودت میشی ...مکانی داره...داره

  ؟...ام کنی رتبی اح خودتو 

تماس  .. بمونه منتظر پاسخی  اینکه  نبدوو و یه دفعه  اخم هاش دو چندان شد لحظه ای سکو ت کرد و 

 رو قطع کرد  

ارد دنده رو جا به جا کرد و و  همونطور گوشی به دستایین اورد و گوشی  رو پنگاهش به جلو بود  که 

اومد شد   کم رفت و بونای یکی از خیا  

:با زدن چشمکی گفت که سیر می کردم و تعجب  گمیرسرد در   

...احساسینپر  شعرای ..اومد خوشم..سلیقه ات خوبه-  
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یه دست فرمون  جای پارک  مناسب بین دو ماشین با یه پیدا کردن  با  که ...مبهوت رفتارش شده بودم 

ی بارید  که با بارون همچنان م... ماشین رو بینشون پارک کرد و سوئیچ رو چرخوند ..عالی به راحتی 

:گفت بردن اخم های گره کردش  با از بیننگاهی به اسمون   

و بغض کرد  حسودیش شد  م به ما اسمون...یه شب خواستیم بیاییم بیرون-  

و شده به همراه یه دسته یه بسته کادبرگشت و از روی صندلی عقب موهاش کشید و روی به دستی 

:گل جمع و جور قشنگ  برداشت و به طرفم گرفت و گفت  

تو بیاری  ...ممنون میشم اینا رو-  

سریع هر دو شونو  کهباال اوردم دستامو به کندی ...و گلی که به طرفم گرفته بود کادو خیره به ..متعجب

:برداشت  و گفترو ش بارونیو  مجددا برگشت و   جا دادتوی دستام   

پیاده بریم و با این  رو  خیابون این باید تا انتهای ...چون احتمال می دادم ممکنه نیای با خودم چتر نیوردم-

ای همین خیس بر...تو رو نمی دونم..رونمالبته من عاشق با..شدت بارون خیس شدن هر دومون حتمیه

  بشم یا نشم برام فرق چندانی نداره

خیره شدم که قبل از  که با حرکت چشماش بهش اشاره کرده بود خیابونی اروم برگشتم و به انتهای 

و ماشین رو درو زد پیاده شد  بی معطلی ...اینکه سر برگردونم   

سرش کشیده بود  که  روی بارونیش رو کامال  ..اومد و درو باز کرد به سمتم..نفسم رو اروم بیرون دادم

:گفتبهم   

زیرش جا  خیلی راحت هر دومون... و برات مهم نباشه که قراره یکم خیس بشی  اگه زیاد سخت نگیری-

 می شیم

 

:گفت یکنم که با لبخندمونده بودم باید چیکار   

؟جلوی بارش بارون رو بگیرن...منتظری که به فرشته ها بگم نکنه نمی خوای پیاده شی ؟-  

با ازش بعید بود که و سرزنده ن لحن شوخ بی روح با طرفش حرف می زد که ایلحظاتی پیش انقدر سرد و   

پامو بیرون  بودهم تا سنگین یی که نسبهمراه دسته گل و کادوبه به ارومی ..به دستای پرم نگاهی 

 گذاشتم و پیاده شدم

دستشو از باالی سرم رد کرد و بارونی رو باال سر هر  ...بیشتر بهم نزدیک شد ..به محض پیاده شدن 

:و گفتچسبید کامال بهم  برای اینکه بیش از این خیس نشیم  ودومون گرفت   

به من و تو نمیاد مصد در صدم این کارا..زیادی نمیشه زیر این بارون عارفانه و عاشقانه قدم زد -  
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انداخت  اول نگاهی به نیم بوتهام و سپس به صورتم ...معذب از این همه نزدیکی در فاصله یک وجبی ازم 

:پرسید و   

می دوی ؟-  

بر لبهام مهر خاموشی زده شده بود  ودر تالش سرکوب کردن هیجاناتی بودم که  قرار نبود به همین 

کننراحتی ها رهام   

:که اروم گفتم و منتظر پاسخم بو  نمی گرفت  ازم  نگاه  

باید بدوم پس...من بارون رو متوقف نمی کنن  فرشته ها بخاطر-  

:گفت دزدگیر ماشینش رو زد و  خندون  

به  نوقت انتظار داری فرود فرشته ها او..یه فرشته هم میاد پایین ...با هر قطره بارونی که به زمین میاد-

؟خاطر خانم  متوقف بشه   

که  از گرمای تنش در حال گرم شدن بودمی تونستم بگم کامال توی اغوشش جای گرفته بودم و وجودم 

: و بگم گ باال تر بگیرم  مجبور شدم سرم رو  بود  یه سر و گردن ازم بلند ترکه برای راحت تر دیدنش   

حتی می تونم بدون این بارونی هم تا انتهای کوچه برم ..نه چنین انتظاری  ندارم -  

:لبخند از لبهاش دور نمیشد   

مثال باال سرت یه چیزی مثل این بارونی باشه و بازم خیس ....یه چیزایی یه جور خاص مزه داره-

خیس با اینکه انتظار نداشتی ..زیر بارون ..می مونه یه شبی مثل امشب  تاینطور همیشه تو ذهن..بشی

خیس شدیاما ..بشی   

 

 

لبهام  روی  بر ی های هر دومون در حال خیس شدن بود  که نا خوداگاه لبخند هراست می گفت شون

:مجاری شد و گفت  

صدر در صد از این همه بارونی که داره به سر و صورت و ..گر همین طور اینجا بایستیم  و راه نیفتیم االبته -

شب فراموش نشدنی میشه..لباسامون می خوره   

:لبهاشو با خنده بهم فشرد و گفت  

بدو می تونی  تا بیش تر از این نرفتهمزه اش  تاپس -  
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تدا با قدمهایی تند به راه بدر ا که باال سرمون گرفته بود هکه بشدت می بارید هر دو با بارونی یزیر بارون

یدن هر دو شروع به دو ..به هم دیگه چیزی گفته باشیم بیشتر شد  بدون اینکه  ه ک شدت بارون..افتادیم

 کردیم 

 

 

تو دستم  با وجود وسایلی که ..سرم رو پایین تر گرفتم ..قطرات بارون از رو به رو به صورتم برخورد می کرد

با سرعت زیادی نمی تونستیم بدویم که بالخره ..گرفته بود باال سرمون  ه خرسندبارونی ک بود و همچنین

و در مورد نظر رسیدم خیابون به انتهای   

طوری که شونه های  فشرد  و بارونی رو بیشتر روی من کشوند در رو  تند دستشو بلند کرد  و زنگ

 خودش شروع به خیس شدن کردن 

باز کرد  و هر دو همزمان به داخل  کامل  درو بدون فوت وقت ...باز شد سوال و پاسخی درو بدون هیچ 

  رفتیم  

 

اما توی ..اینکه چندان بزرگ نبود  با...و دلبازی محیط اطرافم شدم  قشنگیمتوجه   د به حیاط تازه با ورو

قشنگی به خودش  شکل و شمایل ..و بر ر تچه ها و گلدونهای رنگا ورنگ دوبا وجود درخ....این فصل 

 گرفته بود 

دی وا در ورتاهامون شتاب بیشتری دادیم و باال سر هر دومون گرفته بود به پرو همونطور که بارونیش 

...رفتیم ساختمون   

دستی به و  روند بارونیش رو عقب ...و از هجوم قطرات تند بارون در امان موندیم  رسیدیمکه   ایون  به 

  کشید  روی موهای 

:با خنده گفتدفعه متوجه من شد و  یک که  نگاهی کردبه سرتا پاش  ....انداختم  به اطرافنگاهی   

تو چرا انقدر ساکتی ؟-  

قرار ورود به جایی که  خیلی عقب رفته بود و برای  شالم حین دویدن...واقعا نمی دونستم چی باید بگم

وضعیت مناسبی نداشت....برم برای اولین بار بود   

 

که با نگاهی به دستم پیدا نمی کردم ی باید خودم رو مرتب می کردم اما جایی برای گذاشتن وسایل تو  

روی از رو  بارونیش   ...لبهاشو اروم روی هم گذاشت ..و شال و موهایی که خیس شده بودن  سر تا پام

عد دستش اویزون کردسا  
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به خیال اینکه می خواد .. قدمی بهم نزدیک شد  که م بودبرای گذاشتن وسایل همچنان دنبال جایی 

اوردم    تامو باال سد..دستم بگیرهتو وسایل رو از   

که تا حدودی عقب  لبه های شالم رو..ودش خ....بهشون بی توجه..بگیره اما  به جای اینکه وسایل رو از 

کشید   جلو دست با هر دو  رو گرفت وموهام شده بود حجم زیادی از رفته بود و باعث بیرون اومدن   

طره ای ...موهام زیر بارون خیس شده بودن که به محض جلو دادن لبه های شال از پیشونی  و دسته ای 

و  هدایتشون کرد به زیر شال از گوشه شال سرازیر شدن که با لبخند ملیح و ارومی  از موهای خیسم

:و گفت  دستاشو پایین برد خیره به موهام  ...با دقت  همونطور   

االن بهتر شد ..زیادی رو پیشونیت ریخته بودن -  

 ...بهم نزدیک شد  بیشتر  مجددا  قدمی.. تکمیل کاربرای  گویا این کار راضیش نمی کرد که ولی 

موهام حالت داد که مطمئن از  به باز تا اندازه ای که راضیش کنه ..با انگشتاش اورد و  تر باال دستشو 

:گفتاروم و با طمانینه مندی  رضایت با لبخندخیره بهم ..بدون ذره ای پلک زدن کاری که کرده بود    

اما قشنگ بود  ..بارون بد موقعی بود..حاال شد -  

 

من واقعا در برابر این مرد  کم می اوردم و با هر لمس و  ....به تندی زده میشد   از این همه نزدیکی  قلبم

مقابلمون ظاهر ...جونی خند بر لب  ک دفعه در باز شد و زن مرد ید بی خود میشدم که واز خ...نزدیکی 

 شدن 

اما اونقدر نزدیک   ...گردش کرد و به طرفشون  دستشو پایین اورد  اهسته خرسند به محض دیدنشون

زل  از تعجب بهمون  گرد شده با چشمانی.. ون با دیدنم برای لحظاتی  شون که هر دو دبهم  ایستاده بو

رد و بدل شد  من و خرسند ن بینزدن  و نگاهشو  
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من واقعا در برابر این مرد  کم می اوردم و با هر لمس و .... قلبم از این همه نزدیکی  به تندی زده میشد  

مقابلمون ظاهر ...از خود بی خود میشدم که یک دفعه در باز شد و زن مرد  جونی خند بر لب ...نزدیکی 

 شدن 

اما اونقدر نزدیک ...  ردش کرد خرسند به محض دیدنشون اهسته دستشو پایین اورد  و به طرفشون گ

با چشمانی گرد شده از تعجب بهمون  زل ..بهم  ایستاده بود که هر دوشون  برای لحظاتی  با دیدنمون  

 زدن  و نگاهشون بین من و خرسند  رد و بدل شد

 

به و سپس  منلب پایینشو به دندون گرفت و با نگاه دقیقی به ..داشت یبانمکخندون و  دختر که چهره 

:گفت در حالی که هنوز داشت ناباورانه  نگاهمون می کرد خرسند  

سالم-  

یی که و مثل من از این همه نزدیکی در مقابل غریبه هار می کردم باید االن دست و پاشخرسند که فکر 

و  ایستاددر کنارم رو به هر دوشون با چرخش کوتاهی در کمال ارامش گم کرده باشه  نمی شناختمشون 

:گفت  پر از مهریگرم و  ندلبخ با   

علیک سالم-  

خیره به خرسند به زیر بینیش کشید و  شت اشاره اش رو گان...با نگاهی مملو از شیطنت و خنده ..مرد

:نداشت گفتدیگه می از اون دو نفر که اونم دست ک  

؟  امیدوارم که قولت رو فراموش نکرده باشی.. دخوش اومدی-  

:پایین کرد  خرسند سرشو خندون باال و  

 و تو  ما بیاییمکه فرمایید و بذارید بقدم رنجه ..البته اگر به فضل الهی . ...سر قولم هستم ..یادم نرفته  -

این همه  شدت چون که کم کم داریم از....خیلی خوب میشه ..خونه ی برای تو  باشهبقیه مهمونی 

قندیل می بندیم هر جفتمون محبت و مهمون نوازیتون    

:گفتخندون و خجل ....هول کرده ..دختر   

...اصال ..یهو ...بعد این همه مدت ... تو رو خدا  وای ببخشید-  
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درک کنم و بفهمم که همه اش  در کنار خرسند  می تونستم این همه شوک و تعجب رو به خاطر حضورم

دور از تعجب آور و شاید هم به چرا تا این حد این حضور براشون  بفهم اما نمی تونستم ..به خاطر منه 

:واقعیته  

...خیلی خیلی خوش اومدید.. بفرمایید..واقعا باید ببخشید -  

 

خرسند ایستاده در  می اومد به سمتمبه رسم ادب برای خوشامد گویی و دست دادن  دختر در حالی که 

:که اونم داشت بهمون نزدیک می شد گفت یکنارم با اشاره به مرد  

ی تار  ن نوازنده هاییکی از بهتریو البته من  صمیمی  یکی از دوستان خوش ذوق و..فرزاد  ماهانایشون -

...که تا به حال دیدم  

:که لبخند لحظه ای از لبهاش دور نمی شد  یبه دختر و با نگاه  

و ایشونم همسرشون   -  

بخواد قبل از اینکه خرسند ..دختر که حاال رو به روم ایستاده بود با چهره ای دلنشین و دوست داشتنیش

:گفتاما مهربون  ای  ی خریدارانهنگاه با معرفیش کنه   

..پریچهر هستم -  

رو تو دستش  دماآز دستکه سعی می کردم به دور از هر گونه غم و ناراحتی باشی چشمها و نگاهی با 

دیده باشمش قبال جایی  یک  انالیز چهره ای که احساس می کردم باید در کمال خونسردی  با گذاشتم و 

:گفتم  

..وقتماز اشنایی باهاتون خیلی خوش -  

بسته کادو و  دسته گل باال تر اوردن دستی که ضمن  بود که زل زده تو صورت و چشمام  همچون من 

:فتمشده توش بود گ  

قابل شما رو نداره -  

و آور شوکه به همون اندازه هم باشه مهربون  می تونست خوب و به همون اندازه که نفرشون  نگاه هر دو

برای معرفی کردنم بدون  راحت کردن هر جفتشونبا لبحند و نگاه ارومش برای بود که خرسند  پر از بهت

یک گفتن تنها  با میشد بهم نزدیک داشت در حالی که با یک قدم دیگه کامال   نگرانی  و دل هیچ هراس

:اتمام رسوند و بر لبها مهر خاموشی زد بهکلمه مراسم معارفه رو تمام و کمال   

گیسو -  

 

 



 

 
 

 
 

4 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هشتم فصل   
 

 

ساده و کوتاه که باعث شده بود همچنان نگاه متعجب و ذهن پر از سوالشون ازم گرفته  بسیار یه معرفی 

 نشه

 

سرشو اهسته باال و پایین کرد و در حالی که همچنان منتظر ادامه حرفای خرسند بود   زنان لبخند  ماهان

:گفت  

...خیلی خوش اومدید-  

 

دستشو  دوستانه روی پریچهر ام اوردم که لبه روی  لبخند کمی بربا تشکر ارومی از خوش امد گویش 

:گفت  ماحساسش می کرد ای گریز از سرمایی که داشتم به شدت و خرسند برقرار داد بازوم   

؟بیریم تو  احیانا  نمی خواید-  

 

:به حرف اومد و گفت.از سر شوخ طبعی ماهان   

مگه؟ شدچی ..حاال دو دقیقه تو سرما وایستادی -  

اما گیسو زیاد به سرما عادت نداره..ندارم ماهان جانمن مشکلی با سرما -  

ده از سرپا نگه تاهی بهش انداختم که پریچهر شرمننگاه کو..تاز این همه توجه و دقمتعجب لحظه ای 

سریع هر دومون رو به داخل دعوت کرد...داشتنمون  

 

به دنبالمون تا  ماهان همراه از پشت سر  در کنارم راحت شده بود پریچهر خرسند که خیالش از حضور 

گوشیش زنگ خورد اومد که ناگهان  سالن پذیرایی   

اخم ظریفی ..گوشیصفحه  با ماهان حرف می زد با دیدن شماره افتاده شده روی  داشت همونطور که

ترک کرد  حیاط سمت به   سریعکوتاه و با یک ببخشید رو و جمع روی پیشونیش نقش بست   

از ما جدا شد و ما دو نفر رو تنها ...وسیله ای رو از تو اتاق کارش  بیارهبود که گویی قرار هم  انماه

 گذاشت 

همراه خرسند بیرون بیام خواسته بود دلم  ..ه خودمبا اینک..هدایت شدم به سمت  پذیرایی  چهریپرتوسط 

..اما بودن در بینشون کمی معذبم کرده بود   
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بر نگاههایی در براکه خودمم نمی دونستم باید  ه بودرفی کردبخصوص که خرسند من رو به گونه ای مع

که با رسیدن به جایی  و چه جوابی بهشون بدم رخورد کنم کی هستم چطور ب م ازم می پرسیدنئکه دا

  :کرد و گفت درازدستشو به سمتم ...برامون در نظر گرفته بود پریچهرکه 

  ... برات اویزونش کنم بده  توپالتوگیسو جان  -

که من رو هم صمیمی هستن   گرم و دیگه برخورداشون میشد فهمید که خیلی باهماز رفتارها  و  نوع 

قرار داده بودن ونهمچون خرسند مورد محبت و لطفش  

 ی برای مبل گذاشتم و با در اوردن پالتو  و دادن به دستش ازش تشکر کردم که با تعارف روی روی کیفم 

:نشستنم گفت  

تا اون موقع ...یکم که بشینی حسابی گرمت میشه   ..ونه خودت اینجا هم مثل خ...تو روخدا راحت باش -

 منم با یه چایی تازه دم اومدم پیشت

 

نشستمپشت سرم روی مبل دو نفره بر به زور لبخندی زدم و اروم   

تمیزی غرق لذت همه سلیقه واز این ..کردمدورتا دور خونه رو برانداز ...ترک کردن سالن رفتن پریچهر و با 

خیلی وقت بود  حس داشتن یه خونه که بوی زندگی رو بده از دست داده بودم..شدم  

 

گوشیم ...پیامی برای گوشیم اومد  نداختم تا بقیه هم بیان می  یهمونطور که گاهی به دور و برم نگاه

صورتم رنگ باخت .. مدتی از دستش راحت شده بودم ای که رو از تو کیفم در اوردم که با دیدن شماره   

اصال من ادم خوش ..نمی دونستم این پیام دادنای وقت و بی وقتش چه معنایی می تونست داشته باشه

 شانسی نبودم 

سر به سرم  به سرش زده بود که یه شبم که برای خودم زده بودم بیرون مزاحم همیشگی 

:رنگ باختبیشتر  صورتم  و  باز کردم نگران  رو دلپیامش ...بذاره  

«می خوام بهت زنگ بزنم»  

بالخره وارد  خرسندکه  باز و بسته کردم  پلکهام رو بار  ین بهام از هم باز موندن و زل زده به گوشی چندل

  سالن شد 

با تایپ تند متنی همراه لبخندی که معلوم بود از سر   هم انداخت و در حال نزدیک شدن نگاه کوتاهی ب

در کنارم به ..برای نشستن انتخاب کنه  رو  بدون اینکه بخواد مبل دیگه ای...  ستعادت و بهتر کردن فضا

تموم کرد  ..چند کلمه ای  پیامیک با سند ..مه اش رونصف و نی کارو روی همون مبل نشست ارومی   
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موقع نشستن  بینمون قرار داده بود  فرستادن پیام عد از د که ببه انداه همون موبایلی بوبینمون ما فاصله   

اما اگر اون زنگ می زد مطمئن بودم که ..قصدمم این نبود که شبم رو خراب کنم ..نداشتمحال خوشی 

که با نگاهی به من و گوشی که بین دستام بی حرکت مونده بود بودم االن تری از اینی میشد که حالم بد

:گفت   

چیزی شده ؟-  

:با لبخند ساختگی جوابش رو دادم  

  نه-

..ستام افتادبه د نگاهش  

 

بفهمم که چی تو سرش می بودم قادر  ...شزبون نمی اورد ونستم می خواد چی بگه حتی اگرم بهمی د

:گذاشتن در کنار موبایلش به شوخی گفتمسایلنت کردن گوشیم و  که با گذره   

ظرف یه ربع ولی خوب ..البته بهتر بود برای امشب دستکش دستم می کردم ..من با این دستا راحتم -

فراموش می کنی اون چیزی رو که باید بر داری  رو  ههمیش...م دارهو هاین عیبا ر..اماده شدن   

زد و با اومدن  به روم  می خواست ذهنم رو بخونه اما با این حال لبخند محویکه  نوع نگاهش  طوری بود

هر گوش چو به حرفهای پریگذاشته بود نگاهش رو  ازم گرفت  شتوی گلدون بلوری و گلهایی که پریچهر 

:سپرد  

عاشقشون شدم..ممنون .... نقشنگوای اینا خیلی -  

و همونطور که  در    بسند ه کردلبخند ساده و ملیح  این همه ذوق و خوشحالی به یک   خرسند در جواب

روی پای چپش انداخت به  پای راستش رو  ازم نشسته بود  فاصله نسبتا  کوتاهی   

 

 خرسندجایی که از سمت دیگه ای اومد و در نزدیکترین مبل به   به دست تار  اهان دفعه م کی که 

 ی تار سیمها سمت   به رو  دستاشای حرف و مقدمه گونه هیچ ...زدنو بدون جای گرفت  نشسته بود

: کرد و خوندنشروع به نواختن با نوای قشنگی و با لبهای خندون خیره به خرسند  برد   

دلم جان   و تو جان  -  

دلم پنهان   ی نیمه  

نشان بی آمدم کران تا کران من  
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بفرست نشانه یک  

یاد کردی من ز   گر  

باد دست   ای بوسه  

بفرست عاشقانه   

بفرست عاشقانه  

 

اونو  خواست که و ازش باال و پایین کرد سرشو خندون و خیره به خرسند ...بخش اول اهنگ رو که خوند 

و  دسته مبلروی  دست چپش رو در حالی که خرسند  .. کنه شهمراهیاهنگ  و خوندن  برای ادامه

به  ...به روی دسته مبل   دستاش انگشتبا ضرب اروم دو  گذاشته بودروی پاش ..رو دست دیگه اش 

:با صدای قشنگی شروع به خوندن کرد همراه ماهان   

شد خزان و رفتی-  

شد امان بی گریه  

ترسید چه هر ز   دل  

شد همان عاقبت  

نیست مردنم غیر    

نگارا دلخوشی  

که توام دلخوش    

را ما تو میُکشی  

 

 که هر دو لبهامو روی هم گذاشتم  ...با لذت همراهیش می کرد... همراه ماهان  خیره به خرسند که

:با صدای نسبتا بلندی  همزمان گفتنو  با احساس  خیلی   

خبری از غیر به من از-  

ببَری نمانده چیزی  

خواهی؟ چه دگر  

بیا من جان   قصد   به  
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مرا بُکش بیا ولی  

گناهی هر به  

گناهی هر به  

 

ش به هنر دستاو  ر همسرش ایستاد باال سهم که از مدتی قبل به جمعمون اضافه شده بود  پریچهر 

فرو رفته در فضای دوست داشتنی .. مون نفر هردو بی توجه به حضور  خرسند و ماهان که   چشم دوخت

:بیشتر ی به خوندن ادامه دادنو شعف با شور  خودشون   

شد خزان و رفتی -  

شد امان بی گریه  

ترسید چه هر ز   دل  

شد همان عاقبت  

نیست مردنم غیر    

نگارا دلخوشی  

که توام دلخوش    

را ما تو میُکشی  

 

 

و احساس  مونی بودنشون لبخند بری روی لبهام نقش بستصمیمت و خوداین همه مبهوت این فضا و 

دوباره پیامی  که  کردم که چقدر از این جماعت و ادماش فاصله دارم و لحظه ای احساس غریبگی کردم 

اما از اونجایی که رو سایلنت ...شروع به زنگ خوردن کرد کوتاه  ای  و بعد از چند ثانیه م اومدبرای گوشی

... روشن و خاموش می شد گوشی  بود مدام صفحه  

به مکان مجالی برای پاسخ گویی به تماسی که این این فضا و  ...هر سه نفرشون توجهی به من نداشتن

م نمی داد رو به شیم شده بود وگ  

و متوجه گوشی که مرتب زنگ می خورد  ...نگاهی به من با  و رو برگردوند که لحظه ای خرسند سرش 

شدصداش در نمی اومد   
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...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هشتم فصل   
 

 

وت دوباره سر برگردوند و به خوندنش با ماهان ادامه داداما کامال بی تفا  

دست پیش بردم تا گوشی رو ..در حالی که به ظاهر توجه ام بهشون بود ناراحت از سماجت مزاحم 

 خاموش کنم 

سکوت و تعجبم  نگاه خندونشون رو به من دادن  که همون لحظه این همه و همسرش متوجه از   ر پریچه

..بود  شون نفر هر دو خرسند در حالی که نگاهش به   

ه روی دستی که می خواستم جاروم بدون جلب توبلند کرد و  که روی پاش گذاشته بود رو  دستی.

:دوباره یه تیکه از شعرو خوندن اهانمهمراه  حین فشردنش به نرمی  باهاش گوشی رو بردارم گذاشت و  

دلم جان   و تو جان   -  

دلم پنهان   ی نیمه  

نشان بی آمدم کران تا کران من  

بفرست نشانه یک  

یاد کردی من ز   گر  

باد دست   ای بوسه  

بفرست عاشقانه  

بفرست عاشقانه  

 

 

و تانه لبخندمو در مقابلشون حفظ کردم سر سخ...نی که رو به داغی می رفت گر گرفته از این حرکت با بد

اهسته در میون فشار سایر  رو  شستشانگشت گاهی  که در این بین  حرکتی از خودم نشون ندادم

دستم کشید پوست  رویبه نوازش گونه   ...دیگه اش دستانگشتای   

 

رکتش  رو با حش نبود و این در به خارج کردن دستم از بین دستنشسته بودم و قا هم دیگه  کاماال در کنار 

بود نمی تونستم به درستی درک کنم و لذت بخش  شیرین بسیار اینکه برام   
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...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هشتم فصل   
 

 

 

ریچهر با نگاه کوتاه و گذرایی لبخند بر لب به صورتم  خیره شد  که بالجبار لبخندی به روش پاشیدم و پ

و دستشو از سیم ها جدا کرد  با اتمام اهنگ نگاهم رو به نواختن ماهان و هنر دستهاش دادم که بالخره 

:به خرسند گفترو   

م گوش بدی که برات  فرستاد به اهنگی .. داشته باشی با این همه گرفتاری فرصت  فکر نمی کردم-  

و در کمال ارامش گوشیم رو از زیر دستم بیرون کشید و به روی گوشی خودش   با زیرکی خرسند 

:گذاشت  و گفت  

کردم  مگوشداشتم و حاال که دیدی -  

ی که و با نگاهی به گلدونبرای پذیرایی پیش اومد  پریچهر ش گذاشت و یتارو خندون روی مبل کنار

:گفتاورده بود با تعارف چایی  براشون  خرسند به عنوان  کادو  

من که به کل فراموشش کرده بودم..؟.چطور هنوز یادت مونده-  

و من به ارومی دستمو عقب کشیدم که رو  کرد  اتکیه اشو از مبل جد..خرسند برای برداشتن فنجون چای

:به دختر گفت  

مگه اینکه خودم دلم بخواد چیزی رو فراموش کنم..من هیچ وقت ادم فراموش کاری نبودم -  

 

بدون اینکه انتظاری داشته  بیشتر شد که خرسند فنجون برداشته رو چهر یپرلبخند نشسته بر روی لبهای 

به سمتم گرفت با لبخند ..باشم  

 



موج نهم 

پست ۴۸

نيال...

پشت اون لبخند به ظاهر مهربون ...کلی حرف بود ..حرفایی که بعد از این همه مدت  فهميدنشون هم  
کار زیاد سختی نبود 

با این وجود نباید جلوی اونها طوری وانمود می کردم که  برای اولين باره که دارم این برخورد و رفتارها   
رو تجربه  می کنم

 نباید ناراحتيم رو به خاطر کارش بروز می دادم  هر چند ناراحت شده بودم و احساس می کردم داره 
یه جورایی به حریم خصوصيم تجاوز می کنه ...که با گرفتن فنجون از دستش سعی کردم مثل خودش 

خيلی عادی و راحت برخورد کنم 

هماهنگی جالبی بينمون شکل گرفته بود و بنظر می رسيد که خيلی وقته که با هم هستيم ..و این 
در صورتی بود که هيچ کدوممون قرار نبود  نقش بازی کنيم...

با اخالقی هم  که من از خرسند سراغ داشتم... می دونستم هيچ برخورد و رفتاری نداره که نشون 
بده داره تظارهر به انجام کاری می کنه

از منم که چنين چيزی رو  نخواسته بود...پس قرار نبود منم نقش بازی کنم..هر دومون همون  ادمای 
هميشگی بودیم  که رو گرفته ازم.... از پریچهر  پرسيد:

این سری چرا باهاش نرفتی ؟

نشد دیگه...ایشا� این سری ..مامان  زیاد حالش خوب نبود...گفتم پيشش بمونم 

خرسند لبخند زنان فنجون دیگه ای برای خودش برداشت و پریچهر بار دیگه به گلدون خيره شد  ..

ماهان  که از ذوق همسرش... لبخندی به روی لبهاش نشسته بود با گردش سر به سمت خرسند 
ازش پرسيد:

کار و بار چطوره ..؟خوبه؟....خيلی کم رنگ شدی ..قدیما..هر جا که می رفتيم یه اثر کوچيکی ازت 
بود ؟هميشه یه جورایی با یه ترفند خودتو می رسوندی

خرسند..مسير نگاهشو به ماهان و چشمای پر از سوالش داد:

شکر ..خوبه.....خودت که داری می گی ..کارام زیاد شده..وقت سر خاروندنم دیگه برام نمونده...تو 
چه می کنی ؟



ما هم هستيم..تا یه ماهی ایرانيم  و دوباره باید برگردیم..البته اینبار پریچهرم همراهم مياد

خرسند سرشو باال و پایين کرد و پرسيد:

تونستی به اونجایی که گفته بودم  هم سر بزنی ؟

نگاه ماهان رنگ دیگه ای به خودش گرفت و با لحنی که نشون می داد این بحث چندان  باب دلش 
نيست گفت:

اره...

و با نگاهی به من و چشمام که معطوف نگاه ها و حرفاشون شده بود گفت:

حاال وقت برای گفتن این حرفا زیاده ..بعدا درموردش حرف می زنيم 

خرسند  فرو رفته در فکر ..فنجون چایش رو  روی ميز کناریش گذاشت  و با صدایی که توش خستگی 
موج می زد گفت:

امشبم قراره از همون کبابای معروفت به خوردمون بدی  ؟

اره ...از همون کبابای معروف ..به سبک همون ساال

رفتار ماهان و خرسند ..بعد  از حرفی که بينشون رد و بدل شده بود ....تغيير کرده بود  که با نگاه های 
من و پریچهر ..هوشيار شده از رفتارشون ..سعی کردن که مسير حرفو به مسائل حاشيه ای وساده 

سوق بدن و کمتر چيزی رو بروز بدن 

این مهمونی یه دورهمی خودمونی و خوبی بود که برای منم خالی از  لطف نبود و تونسته بود کمی 
حال و هوامو  و همچنين روحيه ی رو به تضعيفم رو خوب کنه 

هر دو شون با اینکه از این همه نزدیکی من و خرسند متعجب به نظر می رسيدن ..اما هيچ سوالی 
مبنی بر رابطه ای که می تونست ما بين ما دو نفر  باشه ازمون نمی پرسيدن و کامال حرفاشون به 

شوخی و خنده سپری می شد و سعی داشتن جو خوب و شادی رو برامون فراهم بسازن

..در این ميون با پریچهرهم بيشتر اشنا شده بود....دختر بی غل و غشی  که روحيه ای کامال متفاوت 
با من داشت و سعی می کرد طوری رفتار کنه که کمتر احساس غریبگی کنم که بعد از گذشت مدتی 

ماهان خيره به ساعت روی دیوار ... از خرسند پرسيد:

حوصله داری به یاد قدیما..کنار اتيش  و کبابا ...یکم باهم دیگه حرف بزنيم  



خرسند که به دنبال تغيير فضا بود  از این پيشنهاد استقبال کرد  و گفت: 

اره ..چرا که نه ..اتفاقا کلی حرف دارم  که باید بهت بزنم

پس تا من می رم حياط و  بساط کبابو راه می ندازم.. توام بيا

با برخاستن ماهان ...پریچهر هم برای اوردن سينی کباب  ها به سمت اشپزخونه رفت  و زمانی که 
هر دوشون از تير راس نگاهمون خارج  شدن

خرسند با نگاه خيره ای به در اشپزخونه..دست به سمت گوشی خودش  برد و با برداشتنش از جاش 
بلند شد  

نگاهش کردم...قدمی ازم فاصله گرفت ..دلم نمی خواست ازم دلگير و ناراحت باشه و همين طوری 
بره که لحظه ای  سرجاش ایستاد و  اروم  به سمتم چرخيد

با اینکه هنوز از کارش موقع شعر خوندن  تپش قلب گرفته بودم اما با خودداری و تظاهر به ارامش... تو 
چشماش بدون پلک زدن زل زده بودم و  وانمود می کردم که همه چی خيلی عادیه

برخالف دقایقی قبل که لبخند از لباش دور نمی شد ... یه جورایی گرفته به نظر می رسيد  که قدمی 
به سمتم برداشت  و گفت:

عجله ای که برای رفتن نداری ؟

اب دهانم رو بلعيدم و سرمو به طرفين تکون دادم:

نه

اگر راحت نيستی و سختته... می تونم براشون یه بهانه ای جور کنم و   بریم

هر وقت اینطور مخاطبش قرار می گرفتم..زمان و مکان و آدما رو فراموش می کردم..به ظاهر لبخند کم 
جونی  نثارش کردم  و خيره به لبها و نگاه آرومش  گفتم:

نه...خيليم ..همه چی خوبه.....من راحتم...فقط

با نگاهی گيرا و  چرخش چشماش به روی صورتم گفت :

فقط چی ؟

نمی خواستم از حرفم برداشت بدی کنی اما...کارش سبب شده بود که احساس کنم قصد دخالت تو 
مسائل شخصيم رو داره:



فقط...اینکه  من فکر می کنم که خودم می تونم از پس مشکالتم بر بيام  و شما 

گوشه لبش به لبخند عجيبی باال رفت و به ميون حرفام اومد:

اره خوب ..تو معموال از پس همه کارت بر ميای...تو خيلی قوی و محکمی ...تو هيچ وقت توی زندگی 
به کسی نياز نداری 

متوجه لحن دلگير و پر از تمسخرش شده بودم :

من قصدم این نبود که به شما بی احترامی کنم..فقط خواستم بهتون بگم که 

بله کامال  حق با توه.. قصد تو..فقط  کنار زدن آدماست..که مبادا یهو ..یه وقت  بهت نزدیک بشن 

لبهام از لحن کالمش از هم باز موند و صورتم گر گرفت 

احساس خفگی می کردم و این نگاه پر از سرزنشش رو دوست نداشتم ...  نگاهم رو به سمت پایين 
دوختم  و ساکت شدم که  خيره بهم گفت:

من بيرونم ..اگه کارم داشتی ...صدام کن

به اهستگی سرم رو باال اوردم  که با خروج پریچهر  هر دومون  از هم دیگه نگاه گرفتيم و به پریچهر 
خيره شدیم :

ای بابا... تو هنوز نرفتی ..؟.پس بيا بی زحمت  این سينی رو  ببر که ماهان منتظره ...منو باش که 
فکر کردم تا االن کل شهر رو آتيش زدین  و برگستين

خرسند به سختی لبخندی بر لبهاش  روند  و برای گرفتن سينی با دور شدن از من به سمتش رفت

***

با اوردن ظرف ساالد و گذاشتنش روی ميز  نگاهم به سمت حياط و پرده ای که کنار رفته بود کشيده 
شد

هر دو  گوشه ای از  حياط در کنار اتيشی که روشن کرده بودن در حال حرف زدن بودن

خرسند هر دو دستش رو تو جيب های  شلوارش فرو برده بود و خيره به شعله های اتيش به حرفهای  
ماهان گوش می داد که یهو لبخندی به لبهاش اومد و نگاهش رو به ماهان داد

ماهان  متعجب باد بزن رو پایين اورد و اخم کرده بهش که بی خيال می خندید خيره شد  

همون لحظه خرسند  دستاشو از جيب های  شلوارش بيرون کشيد و چيزی گفت که ماهان کالفه 
بادبزن رو کنار گذاشت و درست مقابلش ایستاد و به حرف اومد 

صداشون زیاد  واضح نمی اومد..برای بهتر شنيدن حرفاشون باید به پنجره نزدیکتر می شدم   که 
ماهان  خيلی جدی چيزی گفت که خنده از لبهای خرسند رخت بر بست  و ساکت شد



نمی دونم چرا یهو احساس بدی بهم دست داد ..یه چيزی ته دلم فرو ریخت  و بی اراده قدمی به 
سمت پنجره نزدیک شدم  که صدای خرسند رو با کمی دقت البته نا واضح شنيدم:

خوب می دونم دارم چيکار می کنم

ماهان اخم کرده ازش پرسيد:

دقيقا داری چيکار می کنی ؟

همون کاری که درسته رو انجام می دم

کار درست چيه؟

اون چيزیه که منو اروم می کنه 

مطمئنی که  درسته؟مطمئنی که ارومت می کنه ؟

خيره به نگاه منتظر ماهان قدمی عقب رفت و گفت:

باید درست باشه..هيچ وقت سعی نکردم با شک و تردید قدم بر دارم 

تو صورت خرسند دقيق شد:

من تو رو می شناسم حامی ..هيچ کسی بهتر از من تو رو نمی شناسه

ناراحت از حرفهای ماهان اروم گفت:

چه خوب که منو می شناسی...

ماهان بيشتر بهش نزدیک شد  از اینکه منو یهو ببينن عقب رفتم که  هر دو دست خرسند  رو از 
قسمت مچ دست گرفت و سوالی ازش پرسيد  که خرسند خيره تو چشماش  با لبخند تلخی  نگاه 

ازش گرفت و به شعله های اتيش چشم دوخت

چهره خرسند رو هيچ وقت اینطوری گرفته و ناراحت ندیده بودم که ناگهان   با شنيدن صدای پریچهر 
بند دلم پاره شد و سرم رو به سمتش  برگردوندم ..متوجه حال دگرگونم شده بود اما با لبخندی گفت:

چه خوب که توام مثل حامی دندون پزشکی 

با اینکه ذهنم درگير خرسند و حرفاشون شده بود  به سمت ميز رفتم و گفتم:

فضای خونه ات خيلی قشنگه...حس زنده بودن و نفس کشيدن داره...بی نهایت  حس زندگی توش 
جاریه 

چشمات قشنگ مبينه...البته به پای خونه حامی  نمی رسه...یه کم دکورای اینجا دزدیده شده از 
ایده های اونه

گنک  نگاهش کردم که  خندون گفت:



باید با نگاهی به دور و بر متوجه این موضوع  شده باشی

درباره خونه ای حرف می زد که یکبار هم ندیده بودمش :

واال من هر وقت می رم اونجا ....کلی انرژی می گيرم ..اصال یه جوریه...گرم و صميمی ...خالصه که 
خونه دلباز و قشنگی داره ..البته خيلی وقتی ميشه که اونجا نرفتم 

با خنده  چشمکی حواله ام کرد: 

بهش حسودیم ميشه

لحظه ای برای مشاهده عکس العملم  بهم خيره موند  که به سمتش رفتم و با گرفتن بشقابهایی که  
تو دستش  بود  گفتم:

به هرحال هر کسی توی خونه اش سبک خاص خودشو داره...مطمئنم هر ایده ای هم که از کسی 
گرفته باشی  باز م این ذوق و سليقه خودته که این حس خوبو می تونه  ...توش به جریان بندازه 

لبخندی زد :

ممنون ...اما ميگم ..حامی ادم با ذوقيه...روی همه چی حساس و دقيقه..امکا ن نداره..چيزی رو 
فراموش کنه...طرز فکرش رو دوست دارم..اهل بریز به پاشای الکی هم  نيست ..خدا بيامرزه... 

مادرش رو  ...خانم خيلی خوبی بود...

گاهی فکر می کنم تمام خصوصيات رفتاریش رو از اون به ارث برده...همونقدر دقيق ..همونقدر 
حساس و با فکر 

با اشاره به گلدون اورده شده توسط خرسند گفت:

چند وقت پيش...قبل از این سفری که ماهان به تنهایی رفت ...این گلدونو توی یه حراجی دیدم 
..اونروز خيلی کار داشتم چون قرار بود فرداش من برم شهرستان پيش مادرم   ...تنها فرصت کردم از 

نمای اطراف  و گلدون مورد نظرم عکس بندازم 

معموال کارای عکاسيم رو براش ایميل می کنم ..چون نظراتشو خيلی راحت بهم می گه...از همون 
عکس و زاویه ای که انتخاب کرده بودم..فهميد کدوم گلدون  چشمم رو گرفته بود..خيلی ادم دقيق و 

باهوشيه 

ماهان بهش گفته بود یه گلدون می خواسته و نتونسته بگيره...برای همين به حامی سپرد که بفهمه 
کدوم گلدونه که برام بگيره...منم برای اینکه به زحمت نيفته نگفتم کدوم گلدون

 اما اون با زرنگی و پرسيدن چندتا سوال ساده...  فهميد گلدون مورد نطرم کدومه و دقيقا فرداش  
رفت و همون گلدون رو برام گرفت..چون می دونست تمام خاطرات و یادگاری های دوران بچگيم رو 

برام زنده می کنه 



از اون موقع تا حاال هم نگهش داشته بود  تا ما بر گردیم...

لحظه ای نگاهش  رنگ دلتنگی گرفت و یهو به خودش اومد:

همه اش که من گفتم...توام یه چيزی بگو.....می دونم ادم شيطون و اذیت کنيه..یعنی تو 
خونشه...نمی تونه اروم و قرار داشته باشه 

لبخندی زدم و به تایيد حرفش سرمو تکون دادم و گفتم:

خودت که درباره اش همه چی رو می دونی ...من دیگه چی بگم؟

قبلنا شر و شورتر بود ...تو تمام برنامه ها و کنسرتایی که ماهان توش اجرا  داشت می اومد 

اما احساس می کنم  بعد  فوت مادرش ..اون شر و شوریش خوابيده..انگاری پخته تر شده..هرچند 
اون موقع ها هم همين طوری بود

البته خوب اون زمانا  که ما بچه بودیم

متعجب پرسيدم:

بچه؟

یه تای ابروش باال رفت و   نگاهم کرد و خوست جوابم رو بده  که با شنيدن صدای در ورودی سالن هر 
دو مون برگشتيم  و به اومدنشون چشم دوختيم که پریچهر با لبخندی گفت:

چه خوب ....کبابا هم که رسيد...من برم نوشابه ها رو بيارم..بفرمایيد سر ميز 

با رفتن پریچهر نگاهم به سمت خرسند که در حال حرف زدن با ماهان بود کشيده شد ..متوجه از 
سنگينی نگاهم سرشو به سمتم بلند کرد و لبخندی زد

عجيب بود با ورودش به خونه دیگه اثری از اون خرسند پریشون حال و گرفته  توی حياط نبود ...

***

مهمونی فوق العاده ای بود..رفتارای گرم و صميمشون باعث شده بود که از این مهمونی کلی لذت 
ببرم و از اومدنم پشيمون نشم..

هر چند  با حرفایی که بين من و خرسند رد و بدل شده بود...این لذت و شيرینی با خروجمون از خونه 
اشون به تلخی روی اورد و هر دومون رو تا به اندازه ای پکر کرد به طوری که دیگه هيچ حرفی در تمام 

طول مسير بينمون زده نشد.. 



از خرسند شاد و خندون این رفتار بعيد بود ..اینکه اینطور ساکت بمونه و حرفی نزنه و همه ی دقتش 
به رانندگيش باشه 

البته می تونستم منشا این همه دلخوری رو درک کنم.... اما  با نگاهی به بيرون و حرف نزدنم...  
سعی کرده بودم که خودم رو به اون راه بزنم که شاید زودتر این مسير به اتمام برسه  و به خونه 

برسم  و اون از دست من راحت بشه..

اون سعی کرده بود به من خوش بگذره و من ازش طلب داشتم... 

دلخور بود و مسببش من بودم..منی که می تونستم مهمونی رو اینطور تموم نکنم ..

همونطور که تو فکر بودم  یه دفعه گوشيم زنگ خورد  بعد از این همه سکوت صدای نابه هنجارش 
باعث شد تو جام تکونی بخورم و با نگرانی گوشی رو از تو کيفم در بيارم

با دیدن شماره افتاده شده  روی گوشی ...دستم بی حرکت موند و نفسم بند اومد  ..بخاطر این 
شماره و این ادم مزاحم...کل  شبم خراب شده بود

با نفرت به صفحه گوشی چشم دوخته بودم که با نگاهی رو  به جلو با جا به جا کردن دنده گفت:

این گوشی رو که شده مایه عذابت رو چرا  برای  یه چند ساعتی کنار نمی ذاری که یکم بهت خوش 
بگذره...هوم؟

از دستم عصبای بود لب پایينم رو به دندون گرفتم   و با لرزش خفيفی گفتم:

من

چرا اصرار داری با جواب دادن و یا خوندن پيامهای یه ادم عالف و بيکار اعصاب خودتو  مدام خورد کنی؟

ساکت شدم که با اشاره به گوشی توی دستم که مدام زنگ می خورد  گفت:

باشه..اصال حق با تو...به من چه.....بردار و جوابشو بده ..اصال هر کاری که دوست داری انجام 
بده...تو که ماشا� صالح خودتو بهتر از همه می دونی ..خوب می دونی که باید چيکار کنی ...

اخم نشسته تو صورتش غليظ تر شد:

فقط بدون که با این کارات ..تنها به خودت آسيب می رسونی   و همه چی رو برای خودت زهر می 
کنی ..درست مثل امشب که  مهمونی رو برای خودت  عذاب آور کردی 

گرفته از حرفایی که تو مهمونی و اینجا زده شده بود ..نگاهم رو ازش گرفتم و به بيرون چشم دوختم .



دنده رو با حرص جا به جا کرد که بالخره طاقتم تموم شد و به خودم جسارت حرف زدن دادم..جسارت 
دادم و با  دلخور ی یه دفعه سرم رو به سمتش برگردوندم و گفتم:

من عذاب آورش کردم یا شما؟

خنده اش گرفت و پرسيد:

من؟

بله شما ...اگه این مزاحم مدام داره با پياماش  می ره رو اعصابم...شما هم با این رفتاراتون مدام 
دارید من رو  گيج و سردرگم می کنيد 

ابروهاش باال رفت:

اینکه شما طوری من رو معرفی  کنيد که مدام یه عالمت سوال باال سرشون  باشه...که من کيم 
خود شما رو اذیت نکرد ...؟اگر قصدتون فقط یه مهمونيه...چرا طوری وانمود می کنيد که چيزی نيست 

ودر حالی که یه چيزی هست 

یه لحظه تو حرفم موند و من گفتم:

اون مزاحم یه ادم مبهمه و  رفتارای شما هم مبهم تر از اون

لحظه ای خيره تو نگاه دلگير و ناراحتم  سرشو با گاز گرفتن گوشه لبش باال و پایين کرد  و خيلی جدی 
و محکم گفت:

 ببين تو هر چی که دوست داشتی  می تونستی درباره خودمون بهشون بگی  .هر چی ؟..البته من 
مطمئنم هرگز تا پایان این مهمونی سوالی ازت نشده که توش مونده باشی ...اونقدر مطمئنم که می 
گم حتی بعدها هم ..در صورتی که خودمون چيزی نگيم ...چنين سواالیی ازت نميشه ......چون اصوال 

اونا ادمای فضولی نيستن

اونا می دونن من اگر می خواستم چيزی بگم...همون اول بهشون می گفتم ..پس اصال به خودشون 
اجازه کنکاش نمی دن ..امشبم فقط برای یه خوش گذرونی و مهمونی.... دور هم بودیم ...

پس چه لزومی داشت   من درباره خودمون... همه چی رو بهشون بگم ...مگه زندگی شخصی من و 
تو به کسی مربوط ميشه؟

نگاهش رو تند و تيز به من انداخت ... اب دهانم رو بلعيدم که یه دفعه با حرص گفت:



نکنه  تو داری از چيزی اذیت ميشی که من نمی تونم بفهمش ..هوم؟اگر چيزی هست چرا بهم نمی 
گی.. تا بفهممش ؟چرا روشنم نمی کنی تا بفهمم چته؟
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...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هشتم فصل   
 

 

 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
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...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هشتم فصل   
 

 

 

پس اصال به خودشون ..همون اول بهشون می گفتم ...اونا می دونن من اگر می خواستم چیزی بگم

...دور هم بودیم .... مهمونیامشبم فقط برای یه خوش گذرونی و ..اجازه کنکاش نمی دن   

مگه زندگی شخصی من و تو ...همه چی رو بهشون بگم ... پس چه لزومی داشت   من درباره خودمون

 به کسی مربوط میشه؟

 

:اب دهانم رو بلعیدم که یه دفعه با حرص گفت... نگاهش رو تند و تیز به من انداخت   

هوم؟اگر چیزی هست چرا بهم نمی ..تونم بفهمش نکنه  تو داری از چیزی اذیت میشی که من نمی -

تا بفهمم چته؟ ی کنیتا بفهممش ؟چرا روشنم نم.. گی  

 

:و اون لحن کالمش رو آروم تر کرد رنگ صورتم پرید  

منم ...قرار نیست چیزی رو وانمود کنی که نیستی ..تو قرار نیست نقش بازی کنی ..توجه داشته باش -

...چه هر کجای دیگه ای که می خواد  باشه..نجایی که بودیم چه ای..چنین کاری رو نمی کنم  

قرار نیست تو با یه اسم ...قرار نیست تو اذیت بشی ...انقدر خودتو در بند یه اسم تو شناسنامه نکن

مدام احساس دردسر و سردرگمی کنی ..  

 

کم صمیمتشون بیشتر دوستایی که شاید ی..برای امشبم  بهتر بود که تو فکر می کردی که  دوتا دوستیم

...از بقیه است  

خوبین   خیلی ادمای ...مخصوصا که دوتاشون..گذشت  اینطوری فکر می کردی  بیشتر بهت خوش می

ما به عنوان مهموناشون حسابی بهمون  خوش بگذره  که  ودوست داشتن  

شته باشم  ی هستن که من باهاشون خیلی راحتم و بدون اینکه نگرانی دایماهان و همسرش تنها کسا

باهاشون راحت درد و دل می کنم... که شاید بعد از حرفایی که می خوام بهشون بزنم  پشیمون بشم   

...توی زندگی من جای دارن ..تنها کسایی هستن که بدون دخالت و اظهار نظر بی جا    
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...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          هشتم فصل   
 

:مکث کوتاهی کرد و با تحکم بیشتری ادامه داد  

و یا باعث بشه که تو توی دردسر بیفتی  دها ضررش به تو برسهکاری نمی کنم که بع ممطمئنم باش من-  

 

:به خاطر رانندگی مجبور بود که بیشتر حواسش به جلو باشه   

..البته یکم حال و هوات عوض بشه و  چون دوست داشتم بهت خوش بگذره..امشبم بردمت اونجا -  

نمی خوام که فکر ...کردی  که بگذرهفقط تحمل می ..نمی خوام  تحت  عنوان یه اسم  تو شناسنامه ات

...کنی داره ازت سو استفاده میشه  

 

:پرسیدمبا نگاهی که ازش کنده نمی شد ...گر گرفته از حرفاش   

چرا فکر می کنید من اینطوری فکر می کنم؟-  

 

:لبخند دلگیری زد  

واکنش مثبتی بهشون  هیچ  برای اینکه معموال تو نسبت به اکثر  چیزای پیرامونت بد بین هستی و -

 نداری 

 

که   نباز مونداز هم از شناختی که ازم پیدا کرده بود  لبهام ..سرشو برگردوند و نگاه کوتاهی بهم انداخت

:گفت رنگ رو روی پریده ام ی بهبالخره با نگاه  

...دقیقا یه دوست..تو برای من مثل یه دوستی ...یستی در نظرم داشته باش با یه ادم بی جنبه طرف ن-  

دوست ندارم ...دوست دارم به  توام  خوش بگذره....همونقدر که سعی دارم به خودم خوش بگذره 

...احساس ترس و اجبار داشته باشی   

ارهحکم خیلی چیزا رو د ...ی توشرایطی سو استفاده می کنم که برادارم از  ..و یا اینکه فکر کنی   

 

 

:خیره تو نگاه عجیبش   اروم لب زدم و گفتم  

برداشتتون اشتباهه..من در مورد شما اینطوری فکر نکردم-  
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:اروم پلکهاشو روی هم گذاشت و با باز کردنشون همراه یک  لبخند مچ گیرانه ای گفت  

برای همینه که انقدر رسمی بامن حرف می زنی ؟-  

:صورتم رنگ به رنگ شد  

همینه ..سختت نیست؟معموال یکی از کاربردهای رسمی حرف زدن..ی خرسند یا دکترمرتب بهم بگ-

اشخاص مزاحمی   که مرتب قصد نزدیک شدن بهت رو دارن...مزاحمدور کردن اشخاص  ...دیگه  

 

با هر دو و اهسته   نرم خیلی  ..بدون اینکه نگاهی به من بکنه فرمون رو..بی حرف بهش چشم دوختم

:.چرخوند و وارد یه خیابون دیگه شد دست   

برای همین خودمو راحت ..یا گفتن فامیلی پاکزاد خیلی سخت بود..خانم دکتر برای من که گفتن -

البته اگر احساس نمی کنی که با یه مزاحم طرفی ... اگر توام بخوای می تونی خودتو راحت کنی ...کردم

مزاحمی که هر لحظه قراره بهت تعرض کنه ...  

 

 

:ی به من و سپس به رو به روش گفتته دلم لرزید  و با خجالت نگاه ازش گرفتم که  با نگاه  

یه نفوذ ناپذیر ..شاید توام طبعت اینطوریه...هر جوری که خودت راحتی ..اما بازم خودت می دونی -

..سخت  

 

کالفه بدون اینکه رد تماس بزنه گوشی رو که همین ...در این بین گوشیش زنگ خورد که با دیدن شماره

ت و  وارد خیابون ما شدتو دستش نگه داش رو  طور زنگ می خورد  

هم له ای که زیاد تو چشم البته با فاص..با احتیاط ماشین رو نزدیک به خونه ...نگاهی به دور و بر انداختم

اروم متوقف کرد  نبود   

نگاهی به خونه انداختماز گوشه چشم   

با مکث گوشی تو دستش  رو خاموشش کرد و حین تکیه دادن به عقب   ....نفسش رو اهسته بیرون داد 

:گفتنسبتا طوالنی   

نمی تونم تک تک لحظه های قشنگ زندگی ....اما من نمی تونم مثل تو باشم..شاید تو اینطوری باشی -

... همه رو از خودم دور کنم ..و عناوین نمی تونم با حفظ القاب...برا خودم تلخ و زننده کنم ....و عمرم رو 

چون که نمی شناسمتون ..برید عقب ...نمی تونم با بدبینی بشینم و به همه بگم   
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.:دلم نمی خواستم منو اینطوری قضاوت کنه  

..من اصال همچین ادمی نیستم ...دارید اشتباه می کنید -  

:اش  گفته پلکچشماشو آروم بست  و با نفس عمیقی در حال   باز کردن   

من تمام ...چون هر دومون ادمای ناشناخته ای نیستیم....من و تو قرار نیست هم دیگه رو کشف کنیم -

...فکرای ازار دهنده رو از خودت دور کن...سخت نگیر...راحت باش..حرفم اینه   

اشتای بد بدون اینکه فکر کنی که قراره من برد...بلند بخندی ...چه اشکالی داره گاهی  از ته دل 

؟؟!!بکنم  

:هر دو بدون پلک زدن بهم دیگه خیره مونده بودیم  

بیشتر می اومد سر می  یخیل چه اشکالی داشت  برای امشب یه شال روشن تر که مطمئنا به صورتم-

 کردی و نشون می دادی که از اومدن به این مهمونی خوشحالی ؟

:تو جاش کمی جا به جا شد و به طرفم چرخید  

ریچهر هر چی دوست دارن درباره من وتو فکر کننبذار ماهان و پ-  

بذار پشت ...بذار فکرای مسخره کنن...که  صبح تا شب باهمیم...بذار فکر کنن که  من و تو دوتا دوستیم 

 سرمون حرف بزنن 

خودش و سرشو ... گوشیش رو روی صندلی عقب انداخت و با گذاشتن دستش به  روی پشتی صندلیم

:بهم نزدیک تر کرد  

چون کم کم ..مگاما باید ب.کردن شخصیت تو نیست قصدم خرد...خیلی ببخش که این حرفو  بهت می زنم-

...داری می ری رو اعصابم   

 

مطمئن باش کمتر از نامزدی ..و  دور و  رو برت نگاه می کردی  اومدیبه خودت می ..تنها یکم... تو اگر یکم

..نمی کرد کسی  ناراحت میشدی که به تو  یه لحظه هم فکر   

 

 می فهمیدی قبل از اینکه برادرت بخواد دست بذاره رو ارث و میراث... تو اگر یکم به ادما اعتماد می کردی

زودتر از ...از یه دونه مشاور و یا وکیل کمک می گرفتی ..و اونطور جلوی دانشکده ابروتو ببره  خانوادگیتون

استفاده  تا اینکه از یه کتابی ...نتیجه برسی زودتر می تونستی به..اون می تونستی جلوشو بگیری 

که ازش سرم در نمیاری  کنی   
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:رخوند روی کل صورتم چرو نگاهش   

اتفاق چند روز پیش کلینیک می تونه جنبه های ..می فهمیدی ... اگر یکم با امید زندگی می کردی -

بجای اینکه تو ...وچیکترت بذاری مثال می تونستی وقت بیشتری رو برای برادر ک...مثبتی هم داشته باشه

...خونه بچپی و آه بکشی   

 

:زبونم در برابر همه حرفاش بسته شده بود  که با تاسف بهم گفت  

اگر دنبال یه اعصاب اروم بودی حتما این کارو می ....من خیلی وقت پیش بهت گفتم شماره اتو عوض کن- 

اما نکردی ...کردی    

 

حرف و با مکث کوتاهی دستشو از روی پشتی صندلی برداشت و خودشو عقب کشید و بهم خیره موند 

:گفتآخرشو   

می تونی حرفمو درک کنی ؟...تو نمی تونی تا آخر عمرت نقش یه کلین شیت رو بازی کنی -  

می ه من همونطور ک...گل می خوری توانایی هات و  با همه استقامت  ...یه جایی ..ه یه روزیچون بالخر

خوری می تونی  گل ب توام..خوردنتونن بمی بقیه ..مخورتونم ب  

دقیقه فوتبال نیست که وایستی که یه زمانی تموم بشه و یه نفس راحت  09بازی ....یگزند

می گذره و می ره و بدون اینکه بهت مجالی ... که تو به خودت استراحت بدی نمیسته وا زندگی...بکشی

 داده باشه 

عوضش دفعه بعد  یاد ....بدم گل بزنن ..بهت گل بزنن گاهی  بذار زندگی و مشکالتشپس نگران نباش و 

...که  از اون سمتی که گل خوردی دیگه گل نخوری ..می گیری  

...که وقت اونه که هوای  یه سمت دیگه دروازه اتو داشته باشی یاد می گیری   

شیدروازه زندگیت ب بقیه بی خیال دور و  برت و ...تو نمی تونی از ترس اینکه از یه طرف گل نخوری   

من خیلی پیچیده و سخت حرف نمی ..می گم  بهت بفهم دارم چی...و بگیرمی کنم منظور مخواهش 

منظورمو بهت می رسونم و روشن  دارم واضح ..زنم   

 

به روی گرفته ازش رو نگاهم  .... و سکوت کردلبهاش رو روی هم گذاشت ....خیره بهم .کوتاهی بامکث 

کردم  دنده ثابت  

حرص می خوردم که منو طوری قضاوت کرده بود که کامال درست بود ..از دست خودم حرص می خوردم    
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داشته باشم که  و واهمه ای  که بالخره بعد از این همه مدت  خودمو راحت کردم و بدون اینکه ترس 

..کنه بشاید حرفام باعث بشه درباره ام فکرای مختلف   

:گفتم و  مچشماش زل زدمی کردم تو رو بلند حالی که سرم  با بغض و حرص در   

در دفاع از خودم بگم که هر چیزیم ..همه و همه اش ...همه ی چیزایی که درباره من گفتید درسته ....بله-

 بی برو برگرد بهانه است

 

لبهامو بهم فشردم و با برداشتن ..کفری از دست خودم و رفتارهایی که منجر به این حرفا شده بود 

:ه روی کیفم رهاش کرده بودم گفتمگوشی ک  

...نه این گوشی ...نه این خط به دردم می خوره  ....از حاال به بعد-  

:دست بلند کردم و گوشی رو به سمتش گرفتم  

برای خودم نیست که داره ...هر کیم زنگ بزنه ...هیچ کسی بهم زنگ نمی زنه...تو این چند روز فهمیدم-

یه یه درخواست...دار یا یه مشکلی ...زنگ می زنه  

  

...دارن یادشون می ره که دوستی مثل من...حتی بهترین دوستامم وقتی درگیر زندگیشون میشن     

:سرمو با بغض تکون دادم  

البته ..مرتب نمی تونن هوای منو داشته باشن...چون اونام زندگی خودشون رو دارن...نیست هم  گله ای-

داشته باشمازشون که چنین انتظاری  توقع بی جایی هم هست  

نم که هیچ بک؟اینکه مرتب لیست اسامی رو نگاه ...پس واقعا این گوشی به چه دردم می خوره .

؟؟!!کدومشون بهم نزدیک نیستن و بهم زنگ نمی زنن   

 

 

بهش نگاه نمی کردم که راحت تر ..کرده بود و کسی توی خیابون نبود بارون مجددا نم نم شروع به باریدن

:حرفامو بزنم ....تونم ب  

مثل بچه ها ...من واقعا امشب خوشحال شدم بهم زنگ زدید...بله..خوب اگه خیالتون رو راحت می کنه-

...خوشحال شدم..یی که از ته دل خوشحال میشن  

اونقدر که به این فکر نکردم رنگ شالی که دارم سر می کنم می تونه  معنا و مفهوم های خاصی داشته 

... باشه  
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:ته نگاهش خندون به نظر می رسید  

چون توی اون چهار دیواری داشتم دیونه می ....اونقدر خوشحال شدم که   از پیشنهادتون استقبال کردم -

راه حل برای مشکالتم  یه دلم گرفته بود  و دلمم نمی خواست دنبال..چون دیگه مخم کار نمی کرد...شدم

اون خونه سیاه و کثیفی که محبت برادر بزرگم بوده که توش  دلم نمی خواست به در و دیوار...بگردم

برای همین نه نیوردم و سریع  خودمو بهتون رسوندم..زل بزنم و فقط انتظار بکشم ... بچپیم   

 

حیف که نمیشد و تنها می تونستم با ادای کلمات خودمو چه اما ...وجودم نیاز به یه فریاد بلند  داشت

:کنم تخلیه  

...دویدم ..حتی  تا سر خیابون از ترس اینکه نرفته باشیدباید بگم -  

:بزنم بهش همه ی حرفامو  بتونم  ه کین حرفام مکث کنم مرتب بغض می کردم و مجبور بودم ب  

دختری که ....می خواستم به حرف شما گوش بدم و تغییر کنم و بشم همون دختر چند سال قبل  چون -

بلد بود ...همیشه انقدر سکوت نمی کرد...هی از ته دل بلند می خندیدگا..هیچ دغدغه فکری نداشت 

بذاره  بقیهسر به سر  بود  بلد..شوخی کنه  

 

:خنده ام گرفت و به شوخی برای اذیت کردنهای زیر پوستیش گفتم  

همه چی بلد بود و انقدر ساکت نبود..رو بده نتی بلد بود جواب کسایی که اذیتش می کنح-  

:رو به چشماش دادمبالخره نگاهم   

همونجا روی مبل موند   تو مهمونی هم که دیدید تا اخر گوشی..االنم قصدم جواب دادن نبود -  

احم و حرفای بی سر و تهش بر زچون من دیگه واقعا از پس این م...حاال هم این گوشیم پیش خودتون

 نمیام 

.تلفن خونه هست...کسیم کارم داشته باشه  

شاید االن وقتش شده که کلین شیت بودن ..برای روحیه خوب باشه  بودن از این چیزا ور دشاید یه مدت 

 رو بذارم کنار  و هوای خودمو بیشتر داشته باشم

فقط در حال گل خوردن بودم..یادم میادچون تا جایی که ..اگر کلین شیت بوده باشمالبته   
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  گرفتم  به سمتشرو با یه لبخند تلخ  گوشیبود  شده با بغض و چشمایی که توشون پر از اشک

فت سرشو پایین گر و سپس با بستن چشماش  ش رو بهم دادلحظه ای نگاه  

 

گوشی رو همونجا روی ... ین رو باز کردم  و با پیاده شدندر ماش... وقتی دیدم گوشی رو ازم نمی گیره.

:ندم که گفتگذاشتم و خواستم درو بب صندلی  

فردا سر ساعت کلینیک باش-  

 

 

نفسشو اروم بیرون داد و دستی به روی فرمون ...دستم روی لبه در ماشین موند و  بهش خیره شدم

 کشید 

:پرسید  نقدر ادامه پیدا کرد  که خنده اش گرفت و سرشو به سمتم برگردوند وونگاه خیره ام ا  

چرا داری  اینطوری نگاه می کنی ؟-  

خواستم بپرسم برای چی باید بیام کلینیک؟ که خنده اش بیشتر شد  و با تکون سر درو ...گنگ از رفتارش 

..باز کرد و پیاده شد   

:یه دستش روی در و  دست دیگه اش  روی سقف ماشین بود ..یستادم سر بلند کردم و صاف ا  

مگه مراجعه کننده نداری ؟-  

:مطمئنم جواب دادم  

نه-  

از دیدن خنده هاش حرص نخوردم ینا سرشو پایین انداخت تا من بیشخندون از شدت حرص خوردنم   

:و گفت گرفتکه یه دفعه سرشو باال   

برو تو خونه...داری خیس میشی -  

:حتما داشت منو دست می نداخت که کالفه و البته  کمی عصبی ازش پرسیدم  

برای چی باید بیام؟-  
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:می گرفت که بیش از این نخندهصورتش پر از خنده بود اما جلوی خودش رو   

چون من میگم...معلومه -  

 

چهره ام داد می زد حسابی بهم ریخته ام  و دلم می خواد .از شدت عصبانیت نزدیک بود به خنده بیفتم 

 یه دل سیر گریه کنم

خسته از لبخند به کار و کردارم نگاه می کرد که یه دیگه مثل قبل ناراحت نبود و با .برعکس من  خرسند 

:اروم لب زدم و گفتماین همه  سردرگمی   

شب خیلی خوبی بود ..ممنون برای همه چی ...ممنون برای امشب -  

 

:لبخندش رنگ گرفت  

خواهش می کنم-  

:و بهش زل زدم که یه دفعه گفتلند کردم ب سر ....لبخند کوتاهی به روی لبهام اومد  از دستش بالخره  

اصال فهمیدی چرا امشب اومدم دنبالت؟-  

مثل کسی که برای حرف ....درست مثل یه دوست ..باهاش راحت باشم ...دوست داشتم مثل خودش

یالی زدم و  سرمو به طرفین تکون پس خودمو به بی خ....رههیچ رودربایستی ندا..زدن با طرف مقابلش 

 دادم و سکوت کردم

:لبخندش دندون نما شد  

یکم فکر کن...محض رضای خدا -  

:صدای زنگ گوشیم  در اومد که بی توجه بهش گفتم  

برای اینکه دلتون برام سوخت-  

:شیطون خندید و گفت  

داری نزدیک میشی-  

باری از رو دوشم  این وجود از اینکه انگاربا ..کردنمی دونم چرا صدای زنگ گوشی دیگه اذیتم نمی 

:اشک تو چشمام حلقه بست و گفتم..برداشته بودن و سبک تر شده بودم  

برای اینکه از تنهایی رفتن به مهمونی خوشتون نمیاد-  

همین طور ادامه بده...خوبه -  
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:چقدر احساس خوبی داشتم..لب پایینم رو به دندون گرفتم   

نمی دونم-  

 

:خندون گفت  

ی جپس خیلی گی...ببخش-  

:راحت و اروم خندیدم..نتونستم جلوی خنده امو بگیرم   

شما خیلی ادم مرموزی هستی..من گیج نیستم -  

 

:دوباره سرشو باال گرفت و گفت..خنده اش  خنده پایین گرفت و به محض کنترلسرشو با   

...اون دختره-  

:د و ادامه دادلحظه ای سکوت کر.... خنده رو لبام ماسید و بدنم سرد شد..یهو   

امروز اومده بود کلینیک -  

:و وقتی دید همچنان منتظرم گفت  لبهام از هم باز موند   

نمی خوای بپرسی برای چی اومده بود؟-  

... بیارهو باال نداشته ام جونتمام یه کلمه دیگه با بخواد لب باز کنه و می ترسیدم   

  

جای خنده هاش  ...البته با لبخندی کم رنگی که زینت بخش لبهاش شده بود  رو  و جدیش مچهره مصم

:داد و گفت  

از فردا بیا کلینیک-  

:مردد به لبهام حرکت دادم  

بیام کلینیک؟-  

کلینیک..درست شنیدی ...اره-  
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:چند بار چشمامو بستم و باز کردم و بهش خیره شدم که با لبخندی گفت...چی می گفت برای خودش  

داد بزنه..گریه کنه ...بخنده  ...بنده خداهم مثل خودت نمی دونستاون -  

 

دم و سبب جا به جایی چند بار اب دهانم رو بلعیکه ...در حال اذیت کردنم بود ..بغض نهفته توی گلوم 

مسیب گلوم شد  

:مستقیم بهم زل زده بود که ازش پرسیدم...منتظر دیدن واکنشم   

یا گریه کنم؟ یعنی چی ؟برای چی ندونم که بخندم-  

بهت نمیاد انقدر گیج باشی که نفهمی دارم درباره چی حرف می زنم...یکم فکر کن-  

 

:لبهام و چونه ام اماده لرزیدن بودن که اروم و با ترس ازش پرسیدم  

؟اومده جواب ازمایشش-  

 

 خندون سرشو باال و پایین کرد

چشمم در اومد و روی گونه ام سر خورد  ی قطره اشکی از گوشه  

:تردید ازش پرسید با نگاهم می کرد و چیزی نمی گفت که  دهمچنان با لبخن...مه بودبهش خیره موند   

.....جوابش -  

نفسم همراهیم نکرد ..طوری که برای  گفتنش هم ..رو هم نداشتم شجرات گفتن  

؟؟ هفی...ن م  -  

بهم زل زد  که بالخره بعد از هزار بار مردن و زنده  تری  مکث طوالنیبی انصاف خیره تو چشمام این بار با 

سرشو با همون لبخند پر از مهر باال و پایین کرد ...شدنم در این لحظه عذاب آور   

ن کنن دلبهام خواستن شروع به خندیچشمام پر از اشک شدن  و ناخواسته ..ه ام  ش چونهمزمان با لرز

خودشو رها کنه که  بغض باال اومد و خواست  

شروع به خندیدن کردم و ...خنده و گریه ام رو گم کرده بودم که با افتادن چند قطره اشک از تو چشمام

زل زدمگذاشتم  و بهش  ون روشبه ...سریع پشت دستم  رو برای جلوگیری از لرزش لبهام   
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 با لبخند بهم خیره نگاه می کرد

نمدست خودم نبود و نمی دونستم باید چیکار ک  

انداختم و دوباره برگشتم و به خرسند نگاه کردم  یخونه نگاه در  سر برگردوندم و به  

 

:عالی کرده بود...مسرت بخشلبهاش حال دلم رو با این خبر  روی  چهره ارومش و لبخند نشسته بر  

فردا راس ساعت کلینیک باش-  

که به نفس زدن افتاده بودم سریع با پشت دست اشکای نشسته  روی گونه ام رو گرفتم و در حالی 

 سرمو تکون دادم

:لبخند قشنگی بهم زد  

برو تو ...قتهو دیر-  

همونطور که گاهی از شدت خوشحالی اشک از چشمام به پایین فرو می افتاد عقب عقب  ازش فاصله 

:گرفتم که گفت  

خوب بخوابی ...بخیر شب-  

با صدای از ته موج می زد  ونکه هنوز ناباوری توش  پر از اشک یبا  چشمای شاروم خیره به نگاه خندون

:گفتم چاهی   

ممنون-  

تا میانه راه عقب عقب رفتم  و نگاهش کردم که مبادا سر کارم گذاشته باشه  .... لبخندش کش اومد  

 اما اون چهره نشون می داد سرکار گذاشتنی در کار نیست 

بلند بلند بخندم  اونقدر سبک و رها شده بودم که فقط دلم می خواست مرتب داد بزنم و  

که خجل از  حجم و سنگینی این ...خیلی تو صورتم دقیق شده بود و تک تک واکنشامو از نظر می گذروند 

 همه نگاه و توجه ای که قادر به هضمشون  نبودم

اونقدر تند که گویی به سمت ..هام رو تند کردم سریع چرخیدم و پشت کرده بهش به طرف خونه قدم  

م  ه بودپرواز کرد م باشه بزمگاهی برای شادی امشبر بود خونه ای که قرا  
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فصل نهم  

 

 در که نهفته ای بودن یها ثانیه همینها و  لحظه همین  بی گمان تو آرامش و خوشبختی

مه بودکرد نوگمش زندگی شـتاب  

اونقدر  ...نانقدر نزدیک به غم ها و مشکالتم باش می توننباورم نمیشد خوشبختی و شادی 

مبهشون پشت کن بی توجه  بخوام که واشم خودم نب و هوای   تو حال نزدیک که   

  

قدیمی خونه امون و   چایی های خوش عطری که پدرم دم می کرد تنگ شده  دلم برای سماور

 بود 

یه چای س وبدجور دلم ه اما امروز...بودر هیچ وقت روشن نشده واین سما..بعد از فوت پدرم

کرده بودبود  رو  شده ری که مدتها خاموشواز سما  معخوش ط  

چیزی م حال و هوا اشپزخونه بزرگ خونه قبلیمون نبود اما  همون... اشپزخونهبا وجود اینکه این 

ن روزا تنگ توی اوج خوشحالیها دلم برای تک تک او...بود که نمی تونست با اون دوران مو بزنه 

و شاد بودیم روزایی که باهم سر یه میز صبحونه می خوریم ..شده بود  

انگار قرار بود یه چیزی ..نمی شدن ی االنم ها خوبی این دلتنگی ها این بود که مانع خوشحالی

و این  و خنده  یپر بود از خوشپرتاب کنه به دورانی که ..ردونه به اون روزاگیه اتفاقی منو بر...

جای نداشت  توشو غصه همه غم   

تنگ که با حس  پر شوری از   دل  اونقدر..دلتنگ اون روزا بود  .....برای همین دلم با خوشی

شروع کرده بودم به زندگی ...چیزهای بد رو زده بودم و برای یه آغاز خوب  ی خوشی قید همه

 کردن

ونق نبود اما حس خوب زندگی این قدرت رو در دل خونه ای که به تنهایی چندان گرم و پر راونم 

منفی پیرامونم با لبخند برخورد کنمبد و چیزای  یبهم می داد که نسبت به همه   
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مدام از  با بی تابی و بی قراری بی خوابی به سرم زده بود و  بود که به بعد از نیمه های شب

تشنه  چون....شم اکه سرگرم بهر کاری می کردم و  ممی رفت اون سر خونه  این طرف خونه به

و  دقیقا نمی دونستم در پی چه چیزی هستم ..شدن می گشتم ای سرگردان به دنبال سیراب 

 چه چیزی رو برای سیراب شدنم می خوام 

درونم سرازیر شده  در  یه حس خوب این بود که  و درک کرده بودم  تنها چیزی که می دونستم

  ..خودش کرده بود  شیفتهاینطور شیدا و  من رو  کهبود 

 

احساس می ..به خونه ام سر و سامونی بدمتصمیم گرفته بودم ..از دیدن خونه پریچهره بعد 

ها  زیبایی هایی که میشد با همین سادگیاز و کلی عقب افتادم  لی از زندگی کردن خی...کردم

و گمشون کردم هکنار خودم جمع کنم رو از دست داد در   

بود و نمی ذاشت لحظه ای اروم و قرار  احاطه کردهشور و شعف عجیبی سرتا سر وجودم رو 

 داشته باشم 

اونم ..برجکش و یه راست زده بودم تو  احتی مرتضی رو نادیده گرفته بودماز شدت نار  شبید

 مرتضی ای که روحیه ضعیف و شکننده ای داشت 

مه بودباهاش تماس گرفت بی تعلل  به محض زدن آفتابو  هنگام  صبحهمین  برا ی  

از دیشب به بعد نمی دونم چه اتفاقی برام افتاده ...رسید اما صداش گرفته و دلخور به نظر می 

 از  و با صدای پر بر لبهام بود  بود که در برابر همه ی حرفای سراسر نا امید کننده اش  لبخند

 دیگه چیزی نمونده که همه چیزی در حال آماده شدنه ومی دادم رو امید واری  این  انرژی بهش

شه راحت  از شر این درد و بیماری   

و به ظاهر سعی داشت لبخند ..اما چه میشد کرد که هیچ کدوم از حرفامو نمی تونست باور کنه

 دادن با ظ کرده بود و من می دونستم به زودیهمچنان دلخوریش رو حف...بزنه و جوابی بده

رو می تونم بر طرف کنم  شهمه ی این دلخوری ها ...یخبرهای خوب  

نه در مل و سیر خورده بودم و حاال در مقابل ایبخورم رو کا  تمصبحانه ای که هیچ وقت نمی تونس

...کاپشن مورد عالقه خرسند بودم نحال به تن کرد  

و سعی ...بی قرار بودم...یل عجیب  و خاصی برای هر چه زودتر رسیدن به کلینیک داشتمم

 میکردم ریتم نفس کشیدن هام رو منظم کنم

خواست ببینمش هم روی نزدیک شدن بهش رو نداشتم هم دلم می...انگاری هول کرده بودم  
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قصد جدا شدن و شکل گرفته بود که هیچ رقمه  خداحافظی دیشب یه چیزی  تو وجودمبعد از 

نداشت  رها کردنم رو   

انداختم م کیفم رو برداشتم و نگاهی به ظاهرنفس عمیقی کشیدم و   

 

خجول و با لبخند ...ت موهاملکه با دیدن حاکم بود این وسط  یه چیزی گویا اما ..آماده رفتن بودم 

 چند ثانیه ای  خیره بعد از  و   ر دادمس    پایینبه سمت  کیفم رو از روی دوشمبند     مصممی

..به موهام   شدن   

بود حالت دادم ام رو به طرفی که مورد تایید اونموهبلند کردم و  راستم رو  دستآهسته   

هیجان و لذت  ..بود  دیشب و درست کردن موهایی که به دست خرسندبه حتی فکر کردن 

می کشوند  هرو به لرزم و قلب  و وجود تم سرازیر می کردزیادی رو به زیر پوس  

شباهتی به گیسوی هیچ  و  شده بودو باز تر  قبل متفاوت  به نسبت  راضی از ظاهری که 

برداشتم و قدمی از اینه فاصله گرفتم از روی زمین  و کیفم ر..غمگین روزهای قبل نداشت  

نقدر متفاوت واما این حس ا...شک داشتم ...دقیقا چه اتفاقی برام افتاده  می دونستمکامال حاال 

..شتم که این تجربه  اولین تجربه دوست داشتنم خواهد بودبود که باور دا  

اینطور که بخوام همه ی کارم مورد تایید ...چرا که هیچ وقت اینطور از رحمانی خوشم نیومده بود 

باشه اون   

بی قرار بند کیف رو بدنم از حسی که دیگه نمی تونستم قیدش رو بزنم لحظه ای سرد شد و 

تام فشردم شگبین ان  

اه اما بشدت ر.... اشتمو نه حتی بیماری خاصی دبی حوصله بودم و نه خوابالوده به هیچ وجه نه 

که راحت  این مسیر رو باز کنه فقط دلم می خواست یه چیزی نفس کشیدنم بسته شده بود و 

..تر بتونم نفس بکشم   

هام رو به بازی گرفته  دخترانگی حس و حال  ا ناشی از هیجاناتی بود  کهه بی گمان  همه این

 بود

 

خنده بر لبهام ..دیدن کسی که دیدن لبخنداش  برای انهامیدوار با اخرین نگاه به اینه لب  رخنده ب

از خونه بیرون زدم..می اورد  
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*** 

اونقدر انرژی داشتم که می تونستم تا ...پله ها رو یکی دو تا کردم دانشکدهسرحال با ورود به 

مراجعه کننده ها رو  راه بندازمی اخر شب سر پا بایستم و کار کلیه   

 

سالم می  سا و بشاشی بهشبا صدای ر  می گرفتار ر کسی از بچه ها که سر راهم قرهبه 

رو می دادن مدادم که گاها مورد تعجبشون می شد و با لبخند مرددی جواب  

ال به شدت که قب یدن چند تار موی سفیددی ...حتی حین عوض کردن لباس و پوشیدن روپوشم

مکردنشون نبودن دیگه تو فکر پنهاو بودم نا دیده گرفته ردگیم میشد رو افسباعث   

برای خودم تصمیم بگیرم و برای خودم آزادانه ...چون قرار بود از این به بعد برای خودم زندگی کنم

 انتخابهایی داشته  باشم

گذاشتم و  قبل  میز  ی لبه بر روی  ور دستم...نرسیده به کلینیک با دیدن مرادی  و سر شلوغش

:گفتماز ورود   

رو برای یه وقت  یننده های قبلکمراجعه زمان گرم ا..اگه مراجعه کننده ای هست بفرست تو -

ی تونی برای امروز بهشون نوبت بدیمبگو که بهشون زنگ بزن و  ..دیگه انداختی  

در شیشه ی که دست رو چشمی گفت و بهم خیره موند  وهای باال رفته و چشمانی  گشادبا ابر

چرخوندمای گذاشتم و برای محیطی که دلم براش تنگ شده بود  سر   

 

 

گرفته بودن و گویا زیباتر از تمام روزهای ای به خودشون رنگ دیگه   ای اطرافم  زچی ی امروز همه

بودنعمرم سپری  شده   

مراجعه کننده هاشون بودن اولین کسانی بودن که در تیر راس نگاهم  درگیر  راحله و مهری  که 

 قرار گرفتن 

رو به سمت دیگه ای گرفتمنگاهم  متوجه من نبودن که اما اونا اصال   

 

 حتی وجود رحمانی هم قرار نبود حال خوشم رو زایل  کنه
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چشمهام به اخرین نقطه و میز خرسند که رسید  با دیدن جای خالیش بی جهت لبخند بر لبهام 

و بهم  کشیدماسکش رو پایین  ش رو باال داد و همزمان یه تای ابرو.. نشست که راحله با دیدنم 

 خیره موند

 

چشمکی حوالش کردم که مهری هم متوجه حضورم شد دادم و  یبه پاهام حرکت  

انداختن و دوباره نگاهشون رو به سمت من دادن  ینگاه دیگه مه بهبرگشتن و هر دو لحظه ای 

رو به بیمارم کردم و با کشیدن یه ..که با ورود اولین مراجعه کننده  با چک کردن وسایل روی میز  

کردم  آغاز ...برای یک روز خوب  کارم رو..جفت دستکش از تو جعبه   

 

 

هم نداشتن چ کدوم از بچه ها وقت سر خاروندنهی...از اونجایی که کلینیک حسابی شلوغ بود   

...تو اومد  جان  با عجلهدر شیشه ای تکونی خورد و کار مراجعه کننده ام رو به اتمام بود که   

بر لبهاش   که زود خندهزل زد بهم  ایستاد و با بهت و دیدن من لحظه ای  ن در به محض رد کرد 

:اومد و در حال نزدیک شدن پرسید  

کی اومدی ؟-  

:فقط چشمامو باال دادم و گفتم به دست مته   

امروز -  

:لبخندش کش اومد که همون لحظه با ورود خرسند  با ذوق بهم گفت  

بود جات خیلی خالی--  

:م و با لحن مالیم و ارومی گفتمکشید بمته رو عق  

ممنون-  

:کشیده شددوره اش کرده بودن  که چندنفر از بچه ها شنگاهم به سمتاز حضور خرسند   

یای نمی کردم حاال حالها بفکر ..از اومدنت واقعا خوشحال شدم-  

 



 

 
 

 
 

7 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          نهم       فصل   
 

 

:ازش پرسیدم  ..از خرسند نبا نگاه گرفتباالجبار   

چطوری ؟خوبی ؟تو  خودت ...ممنون-  

که یکی از بچه ها به سمتش گرفته  رو  نشست و برگه ای پشت میز...خرسنداز دست بچه ها 

:بود رو ازش گرفت و گفت  

چی میگی بده ببینم -  

:با صدای جان به خودم اومدم  

منم خوبم-  

م باشه  و چه خوش شانس بودم که یونیت مقابلم لحظه دلم می خواست صورت خرسند هر 

: قرار داشت ی میزشدقیقا رو به رو  

؟چی شد..راستی اون عکسایی که قرار بود نشونم بدی ...چه خوب -  

:گوشیش رو در اورد و گفتخندون   

بی معرفت هر وقت عکسامون خراب میشه برای اذیت کردنم ...همه اشون رو تو گوشیم ندارم -

که بره رو اعصابم می فرسته  یکیشون رو   

گوشی رو با کمی ور نداختم  که ا به خرسند نظری چشم ی همینطور که حرف می زد از گوشه 

 رفتن به سمتم گرفت

دست بلند کردم و گوشی رو ازش گرفتم و با دیدن عکسی که با نامزدش  ....دمماسکمو پایین دا

:گرفته بود  برای اذیت کردنش گفتم  

(عکس خراب کن)    Photo bember    -  

:..بی اختیار بلند خندید و من هم لبخندی بهش زدم   

  ؟ تو خیلی  بدجنسیهیچ می دونستی  -

:گفتم سرمو تکون دادم و خندون   

؟تازه فهمیدی -  
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خرسند که حاال سنگینی نگاه لحظه ای متوجه می خندید  یراحتو  در حالی که با صدای پایین 

.سرش خلوت شده بود شدم  

تکون سری  آروم بهم دیگه خیره شدیم که  برای لحظاتی  هر دو ..به ما بود رو  خیلی گذارانگاهش .

مکردبهش سالم  داد و  

 

 

تکونی داد و با نگاهی به یکی  برام  بی تفاوت و ساده سرشوخیلی ..کلینیک  و شرایط با توجه به محیط

ه سمتشون رفت دو نفر از بچه ها که سر یونیتش به انتظار ایستاده بودن از روی صندلیش بلند شد  و ب

کارش ازم دور شد  که جان هم برای شروع  

*** 

تو محوطه پشتی  ..و دو نفر دیگه از بچه ها کوتاهی به همراه مهری و راحلهنزدیک ظهر برای استراحت 

:که راحله گفتخوردن بودیم چایی  کلینیک در حال   

از کار و زندگی انداخت ز تو رو رو چنداین ...خدا بگم دختره رو چیکار کنه-  

 به دیوار بودروش  تی که پشت ساختمون  و نیمک م رسوندم و با نگاهی بهالیوان کاغذی رو به لبه لبه ی

:که مهری خیره بهم گفت..به یاد اون روز و خرسند افتادم  

 

باز همون  میشه و تکراری  به زودی  یالبته دوباره همه چ..خوشحال بودم منم جای تو بودم انقدر-

میشی که به زور می خندید همیشه گیسوی بی حوصله  

 

:راحله  اخم کرده به صندلیش تکیه داد و رو به مهری گفت   

؟دکتر موعدی واقعا چطوری تو رو تحمل می کنه مهری -  

:نداشت گفت ی بدشمهری که هیچ وقت حق رو به کسی نمی داد و توجهی به حرف زدنها  

؟چه طرز حرف زدنهاین وا -  

:انداخت صداشو تو بینی ..راحله به تمسخرش   

؟ز حرف زدنه چه طراین وا -  

و بقیه بچه ها سرشونو به  ..هر دو...از دیدن خنده ام ....خنده ام گرفتاز شیطنت راحله  ناخوادگاه 

 سمتم گرفتن
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ام هم دوخته بودن که کم کم خنده شنمی تونستم جلوی خنده ام رو بگیرم راحله و مهری متعجب بهم چ

ناوج گرفت  

 

و به دندون ر لبش ی که مهری گوشه ...همینطورراحله از دیدن خنده ام به خنده افتاد و بقیه بچه ها هم 

:گرفت و گفت  

؟داری به من می خندی-  

و کنایه های مهری هیچ اثری  روم نداشتن نیشسرحال و پر انرژی بودم که  اونقدر خوشحال و  

ین کردمباال و پایبراش  سرمو  که می خندیدمهمونطور  و   

بچه ها بیشتر شدمن و شدت خنده های ..ش ادر مقابل حرص خوردن  

قرمز تر میشد  و عصبانیتهر لحظه صورتش از فرط خشم   

دونستم  کسی که میکردن به فکر کوتاهی به کلینیک و   مهری تحمل این شوخیا رو نداشت که با نگاه

.. مسبب همه ی این خنده هامه  

که متعلق رو بطری اب معدنی وسط میز  ...از صندلی جدا کردم  تکیه امو ناگهانیآنی و   توی یه تصمیم  

:حین نیم خیز شدن رو به همه اشون گفتم بود رو برداشتم و با باز کردن درش   انسیه به   

؟!امروز بارون نداشتیمدقت کردید که -  

 

 نمایان ت خنده از شد بهایی خندون و دندونایی کهکه با لیگه انداختن همد هر سه نفرشون نگاهی به

 شده بودن

درون بطری با  اب  ...ر نفرشون گرفتم امت راحله  چرخش وار به روی هر چهبطری رو از س با شیطنت 

همزمانشون کل محوطه رو  و فریاد به روی هر چهار نفرشون با شدت پاشیده شد و صدای داد حرکت تندم

 پر کرد

.به سرعت از رو صندلیاشون بلند شدن دسرهوای توی این  شون به خاطر خیس شدن کفری از دستم  

بطری رو رها کردم و خواستم به سمتم ساختمون بدوم که راحله با  به دستشون  از هول گرفتار شدنم.

...ری همونطور که می خندید به دنبالم دوید طبرداشتن ب  

 پس...زود منو گیر می ندازن  پله ها برم سمت داشتن که دیدم اگر به  کردن  تاشون قصد تالفی راهر چه

 خندون به سمت دیگه ای رفتم
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بلندی کل اب  یهو راهم رو سد کرده و با خنده ...اما راحله زرنگتر از این حرفا بود که با تغییر مسیرش 

خالی کرد توی صورتم ...رو  مونده  توی بطری  

 تا مانع فرارم بشه بازوم رو چسبید  ا نمی تونست رو سر و صورتم بریزهجاما چون اب توی بطری بود و یه  

سرم خالی کنه یونه کل اب بطری رو روو بت  

 

 با نامردی بقیه اب ها رو  ن  برگشت ووکه راحله خند نجمه و انسیه هم  در پی کمکش  دستامو گرفتن

:گفتریخت و  اونا صورت  به روی  

؟آره؟وستمو خالی می کنمدپشت  کردید من به همین راحتی ها فکر -  

می زدیم و می خندیدم حتی  دیگه  سر و صورت هم تو  خیس یو مقنعه های  ها همه با سر و صورت

دستم عصبانی باشه  از و خورهباید حرص ب که  فراموش کرده بود هم مهری    

بود در حال خندیدن بودیم  که یه سایر بچه ها دور از چشم  به  هوای سرد و این اب بازی که این  توی

:گفتبا دیدن ساعتش   دفعه راحله  

وای دیر شد بدوید االن دکتر می یاد-  

مه به سمت پله ها  با اون سر و دکتر صدیقی و خرسند سراسی رفتن های  همگی از ترس چشم غره

ع دویدیم ضو  

خرسند گوشی به دست در حال حرف زدن ...و خواستیم باال بریم به پای پله های رسیدیم  اما همین که 

به همراه دکتر رحمانی  بیرون اومدن    

ایستادیمسرجامون ی یهوی گی هول کردههم  

 

و خرسندم که داشت حرف  به هر پنج نفرمون خیره شده بود گشاد شدهرحمانی با چشمایی متعجب و 

با سری  دخیلی سریع  و تن  به عنوان اولین نفر می زد  یهو نگاهش به سمت ما کشیده شد که راحله

از کوتاه و اروم   نی از پله ها باال رفت و همونطور سر به زیر با دادن یه سالمیی پنهااهسرافکنده و خنده 

 جلوی چشماشون فرار کرد 

به تقلید از راحله  با خنده و نگاه هایی که  و به دنبالشونهم  منانسیه و نجمه  و مهری هم راه افتادن 

که تا نوبت به من رسید  از پله ها باال رفتیم به جلوی پاهامون ختم میشد   
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صورت  و موهای خیسی که به پیشونی و گوشه صورتم چسبیده بود  کشیدم روی  سریع دستی به  

 نگاه های  از مقابل  گرفته بوده ام دو در حالی که حسابی خن به نسبت سایرین بیشتر خیس شده بودم

نگاه می کرد رد شدم   و صورت خیس از ابم و کل سر با دهانی نیمه باز به من که  خرسندبهت زده   
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خودشو بهم برم که مرادی با عجله مقنعه  ام برای عوض کردن به دنبال بچه ها  با ورود به سالن خواستم

:و گفت  رسوند   

االن اومده ..بودده پانسمان ش  محمدی دندونش توسط دکتر   یکی از مراجعه کننده هاتون که خانم دکتر -

هدوش بمده و منتظره که  یکی بیاد  جوابسمانش در اونمیگه پا  

بی خیال عوض کردن مقنعه  با حرص این طرف و اونطرف می رفت میز مرادیکنار  در  که ی به زن با نگاه

مرادی به سمتش راه افتادمبه همراه ام شدم و   

 

صداشو بلند کرد و  و یه به سمتمون چرخید و با عصبانیت و دیدن من  زن بی حوصله با نزدیک شدن مرادی

:گفت  

!!این بشه م آخرشماین همه هزینه کناخه این چه وضعشه؟..؟در بیاد  من  نوچرا باید پانسمان دند-  

:ابرویی باال دادم و ازش پرسیدم..می خورد  مکننده ها به تورگاهی از این مراجعه  چند انگاری باید هر از  

؟کردید  پانسمانکی دندونتون رو شما -  

که پزشکاش نمی تونن کارشون رو درست انجام بدن واقعا برای این کلینیک متاسفم...دو روز پیش-  

 

دستی به  ...احساس سرما نکنم  بخاطر خیس بودن مقنعه امکه  فعال گرم بود  اونقدر  خداروشکر سالن

:به کلینیک گفتم  و با اشاره روی پیشونیم کشیدم  

ببینم مشکلش چیهبیام یونیت دراز بکشید تا من ی رو  داخل  بفرمایید شما خیل خب -  

کردم و ازش اخل کلینیک رو به مرادی دزن به  رفتن با ..سرشو باال گرفت و طلبکارانه از مقابلم رد شد 

:پرسیدم  

کردن؟ پرداخت نوتمام هزینه هاشو-  

:به جای مرادی جواب داد و گفت جلو اومد و ایستاده بود از ما دورترهمسر زن که یه قدم   

...بله-  
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روی یونیتی که ...ماشخوش بیه امروزو می خواستم  خیر سرم..هام اومدبر لب لبخند اعصاب خورد کنی 

روش دراز می کشیدن نشسته بودم و پاشو با حرص تکون می داد خرسند  بیمارایمعموال   

دندونش رو بهم نشون داد نش رو باز کرد و ده با غرور  که به باال سرش رفتم  

 

و با چشمایی تنگ شده  ی زرد و کثیف بود چهره درهم کشیدمکه به طور زننده اهانی با دیدن دندون و د

:گفتم  

پزشک دقیقی هستن نقدر یکه ا محمدی اونم دکتر ..باشه امکان نداره همین طوری  در اومدهاین -  

 

:گفت  با زبون تند و لحن خودخواهانه ای بود  همسرش پیش مقصر یه کردن زن که به دنبال پیدا   

  داشت.همین که می خواستم غذا بخورم احساس کردم از توش داره نخ در میاد..بس که بد پرش کرده-

ی باهاش ور رفتم که یهو در اومد میله  قالب باف منم برای اینکه ببینم چیه با..کم کم اذیتم می کرد   

 

:روی هم گذاشتم و بازشون کردم و گفتم هنرنمایی که به خرج داده بود  این همه از  رو  چشمام  

خوب معلومه که در ..؟برای چی این کارو کردید ..پانسمان به چیز موقته ..خانم خودتون می گید پانسمان -

 میاد

 ها توی این کلینیکا شما...نقدر راحت در نمیادیدندونی که خوب پانسمان شده باشه ا ....خانم نخیر-

مواد درست و حسابی استفاده کتید که از  ورتون میادز  

 

کفری به نظر حسابی   شنبود و همسرش هم از دستبدهکار  این  حرفا بهاصال گوشش از اونایی بود که 

  می رسید 

نگاه خرسند که بهم ...ی به عقب رفتم که همون لحظه خرسند به همراه رحمانی وارد کلینیک شدنقدم..

:افتاد  رحمانی گفت  

چی میشه؟ مگه-  

:بیرون داد و گفت بی رمق  رو شخرسند نفس  

یعنی نه ..وقتی میگم نه..خیلی به این موضوع گیر دادی -  
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:رو کرده به زن گفتم  

در نزدیک ترین  مکه می تونی...باید پر بشه  این دندون  به هر حال..ه فایده ندارهبرای پانسمان که دیگ-

انجام بدیمبراتون این کارو  زمان   

 

 

:گفت بهم رفت و  چشم غره ای   عصبانی   

؟ داره البد هزینه هم-  

 

:تو جیب روپوشم فرو بردمهر دو دستم رو   

گر بنا به پانسمان مجدد بود  هرچند ا..ربطی به پانسمانی که خودتون درش اوردید نداره..این پر کردنه-

و  کار درست انجام شده خودتون دارید میگید پانسمان...هم باید هزینه اشو  جدا  پرداخت می کردید  اونم

  که حاال بخوایم باز درستش کنیم  ستنی این دیگه تقصیر ما.. ردیددر او 

:حاال که دیگه حرفی برای گفتن نداشت با نگاهی به همسرش  گفت  

حاال باید کی بیام؟ ...خیل خوب-  

:رو به رحمانی گفتخرسند به خاطر لحن بد زن نگاهی به من انداخت و   

...نمیشه به من مربوطاصال  این موضوعی که داری میگی ؟؟...چرا گوش نمی دی  -  

یی به من رو به خرسند با نگاه گذرا هونست راحت حرفشو بزنمی تنبه خاطر حضور من  رحمانی که گویا

:گفت  

کنی بخودتم می دونی و نمی خوای کار ..همه چی بدست تو درست میشه..تو بیا یه صحبتی بکن  -  

برای همین نگاه گرفته ..م یددطرز حرف زدنش رو نمی پسن..زن و همسرش به من همچنان خیره بودن

گفتم  دستامو از تو جیب روپوش در اوردم و..خودم برم یونیت در حالی که می خواستم به سمت  ون ازش

: 

این کارارو ایشون انجام می دم...هماهنگ کنیدبا خانم مرادی لطفا -  
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:بهم توپید  برگشت و یگرفته بودم که حرصنچند قدمی ارش فاصله هنوز   

آره؟..برام پرش کنی کردی که می خوام بیام پیش تو  که فکر   با خودت  نکنه-  

 

 

نگاهی انداختن هم  برگشتن و به زن  خرسند و رحمانی ....به جز من اینبار   

 غرورچشمانی پر از با  رهبگیحالم رو تونسته  خوب مثال  ..مردزن که فکر می کرد جلوی دو تا پزشک .. 

 بهم خیره شد 

 

که بی تفاوت و بدون حرص و سرشو پایین انداخت  همسر بیچاره اش  صورتش رنگ به رنگ شد  عوضش 

:گفتم خوردن  

االنم چون ایشون ..کردن کارتون رو راه می ندازن  شبراتون پانسمانکه همون پزشکی ...چرا من؟؟...نه -

دکتر محمدی ..خیالتون تخت ..شما اصال نگران این موضوع نباشید..بودن من یه نگاهی بهش انداختم ن

 دکتر خوبی هستن

 ی به سمتمی از رو یونیت بلند شد و چند قدمپشت کرده بهش به سمت یونیتم رفتم که زن عصب

:برداشت   

؟؟تو فکر کردی کی هستی -  

 

:ابروهام باال رفت و ایستاده سرجام به سمتش چرخیدم  

منم برای خودم کسیم...اگه تو دندون پزشکی -  

 

الی که بود  و در حجلب شده خرسندم توجهشون به ما ش انداختم حاال رحمانی و نگاهی به سرتا پا

 که خودم نمی دونستم چطوری در بی سابقه ای  با ارامش نمی خواستم روزم رو بابت این زن خراب کنم

:با لبخندی گفتم به وجود اومده بود  درونم   

خیلی از دیدنتون خوشبختم -  
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که خرسند در حالی که خنده اش  ...شدت عصبانیت از هم باز موند لبهاش از ... هاج واج خیره به من

:زن گفتتش نگاه ازم گرفت و سبرگه زیر دبه  نگرفته بود  به بهانه نگاه انداخت  

؟سرکارم  گذاشتی -  

 

:شونه ای باال دادم  

کجای این ... منم ابراز خوشبختی کردم ...گفتید برای خودتون کسی هستید...؟چرا باید سرکارتون بذارم -

گفتم که بدونید .. اقای دکتر محمدی یه هفته ای نیستن که  البته اینم بگم؟.کار سرکار گذاشتنه  خانم 

یه وقت  معطل نشید  بی خودی..میشه  برای یه هفته بعد ...که اگر خواستید نوبت بگیرید  

ه میز گذاشت لبه ولی خرسند ارانجشو  ....رحمانی بر عکس خرسند با تعجب داشت به من نگاه می کرد

می تونستم کش اومدن ..که کسی متوجه خنده اش نشه تا حایل صورتش  هم  ور بود م و دستش

:لبهاش رو از شدت خنده ببینم  خطوط  

من ..نم چیزی بارت نبود که الکی یه نگاه به دندونم انداختی اال..تو یه دندون پزشک بی عرضه هستی -

دادن و گفتن اینجا همین طوری الکی بهتون مدرک ....نمی دونم امثال شماها رو برای چی اینجا می ذارن

شیدمشغول   

 

مستقیم تو چشماش ..اش و بردم و بی تفاوت به حرص خوردنمجدد هر دو دستم رو تو جیب روپوشم فر

سر و کله زدن با امثال اینجور ادما بی فایده است  و ..بعد از این همه سال خوب می دونستم...زل زدم 

  دعوا راه انداختن بودنبهتر چیزی بهشون نگم چرا که به دنبال بهانه و 

و خرسند نگاه کرد که  قابل هضم نبود  که برگشت  و به رحمانیبراش بی خیالیم  از  این حد باور

:گفت تشر  و  با خشم ..کفریبشدت  همسرش   

ها..َهر چی از دهنت در میاد و میگی ..دیگه ا بیریمبی-  

  

 

گرفتم که زن  ینم رو گاز میلب پای ب رحمانی خنده ام گرفته بود و ار درون  برای کنترلشاز نوع نگاه متعج

نبال به دپا گرد و ...نسبت به من بانگاه خصمانه ای ....رفتار بدی که از خودش نشون داده بود به  با توجه

 همسرش از کلینیک خارج شد 
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چند وقت اخیر  ساکت و تو لک روم بود  و باورش نمی شد من همون گیسوی  همچنان  اه رحمانینگ

و  کوتاه  ی که خرسند با تک سرفه باشم که اینطور ریلکس در برابر حرفای توهین امیز زن ایستاده بودم

:رو به رحمانی گفت صورت خندونی   

دیگه؟می ری -  

 

:رو ازم برگردوند و رو به خرسند گفتبهت زده رحمانی   

هان؟-  

:گفت ما بین خنده ها و جدی بودنش خرسند   

...هان و -  

ه بود ک مشهودتو صورتش کامال آثار خنده  خورد و این در حالی بود که هنوزبا لبخندی  حرفشو  ی بقیهیهو 

کلینیک در اومدمسالن کردن مقنعه ام از برای عوض   قبل از اینکه خنده ام بگیره  

 

 

*** 

:گفتم و بهشر بلند کردم س ...مراجعه کننده ام با نگاهی به دندون  

چندتا قرص ...دندونتون درد بگیره بی حس احتماالبین رفتن بعد از ...نخورید روش تا دو سه ساعتی چیزی-

باید تا یه مدت مراعات و گرم هم نخورید  دچیزای بیش از حد سر...بگیردشون حتما  براتون می نویسم   

 کنید 

هنوز کمی از کار دندونش ..برداشتم  یه وسیله دیگه برگشتم و از روی میز ...چشماشو بست و باز کرد 

شیش زنگ که یهو گو بقیه بچه هام مشغول بودن و خرسند هم سر بیمار خودش بود ....مونده بود  باقی 

...خورد  

دست از کار کشید و با پایین دادن ماسکش از جاش بلند شد...که روی میز بود  نگاهی به گوشی با  

و  خم کرده تماس رو قطع کرد و برگشتا ای  با دیدن شماره با چهره ...ساکشن هوایی رو برداشتم 

از کلینیک بیرون رفت  کوتاهی  با تاملو  نگاهی به دور تا دور سالن انداخت   
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 که  بلند کردم  سر...اومد  تو   با چهره ای  گرفته  همون لحظه  کهاز دهن مرد بیرون اوردم   ساکشن رو

به من افتاد  یه راست نگاهش  

بود شیش رو روی میز گذاشت و به سمت راحله که پشت سر من گواما سریع نگاهش رو ازم گرفت و   

 رفت 

 

..اومد نباال سر می به با مکث  چند لحظه بعد  با بررسی وضعیت بیمار راحله   

برای حضور  دم اونم برای مدت زمانی که مجبورش ...شددرست پشت سرم ایستاد و به کارم خیره 

مبکشم و صورتم رو به سمتش برگردوندست از کار  طوالنیش   

:گفت اومد وبه خودش  بالخره نگاهش به دهان باز بیمارم بود که   

بده ببینم گرافیش رو عکس -  

 

اکت در اوردم کنم که گرافی رو از تو پحس به بیمار نبود اینو به خوبی می تونستم  هوجحواسش به هیچ 

 و به سمتش گرفتم

 

:خیره به بیمار خیلی اروم گفت نگاهی بهش انداخت و  ا اخم ب  

کارت دارم..اخر وقت بمون-  

 

یگه از بچه ها فیش رو روی میز گذاشت و به سمت یکی دگرا.. که همونطور خیره به بیمارنگاهش کردم 

 رفت 

:زد و گفت بهم  برگشتم و نگاهی به راحله انداختم که با لبخند چشمکی....فرو رفته در فکر   

؟بازم بریم اب بازی-  

تو جام درست و برگشتم خندون سرشو پایین گرفت که اهسته ...سعی کردم  تظاهر به لبخند زدن کنم

..نشستم  

رو هر چه  به بیمارم نزدیک شدم تا کارش..می با دم و باز د مشغول کرده بود کهبشدت تارش ذهنم رو رف

 زودتر تموم کتم
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 که از پشت سر دست تو کیفم کردم تا کیف پولم رو در بیارم  ...اومدم در از تو اتاق که کرده  لباس عوض

متعجب ایستادم و بدون اینکه دستم رو از تو کیف ..ه بود بایستم با شنیدن صدای رحمانی که ازم خواست

  :چرخیدم در بیارم به سمتش

خانم دکتر  خسته نباشید-  

 

:جوابشو دادم  بیرون کشیدم و ا مز تو کیفام رو دست آهسته   

شما هم خسته نباشید..ممنون-  

:به نفس زدن افتاده بود  قسمتی از راه رو با سرعت اومده بودچون   

یه عرضی خدمتون داشتم-  

:زدم  و بند کیفم رو روی دوشم جا به جا کردم و گفتم یخیره بهش اروم پلک  

بفرمایید-  

:در حالی که به نظر می رسید در حال دست دست کردنه  با مکث کوتاهی گفت  

می دونید خانم دکتر -  

؟!نوز نرفتیتو ه-  

 

در حاال که رحمانی به خرسندی که سر برگردوندیم  م از رحمانی  کرده بود خرسند ی که هر دو  با سوال

:کنار ما ایستاده بود گفت  

داشتم می رفتم -  

:رسند نگاهی به ساعتش انداخت خ  

همین یه بار بود فقط ..دفعه بعد نمی تونم بهش رو بندازما...دیرت میشه...عجله کن -  

خرسند  ... فت ربه طرف در انتهای سالن  واز هر دو نفرمون جدا شد  باشه ای گفت و رحمانی باالجبار 

برگشت و نگاهی به من انداخت خیره به رفتنش   

:گفتبود که شده به نظر می رسیدم و کامال متوجه این موضوع  کمی رنگ پریده  

اینجا جای مناسبی برای حرف زدن نیست ....رون لطفا بیا بی-  
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از داخل ساختمون که در اومدید سوز سرما باعث شد ..ادمکمی ازش به راه افتفاصله  سر تکون دادم و با

..بده پالتوش رو باال  یقه  لبه های  

از  هاشولبهمونطور که راه می رفت   همزمان باهاش از پله ها پایین اومدم که با نگاهی به دو رو برش 

:گفتصداش زد و ید یری از پشت سر در حالی که می دوخواست حرفشو بزنه که دکتر مال و هم باز کرد   

؟!دکتر جان ؟!..کتر جاند-  

 

:اینکه مالیری بهمون برسه گفتبا دندون قروچه ای  قبل از  چهره درهم کشید سند خر  

..می فرسته  تک تک برا م اینا رو از کجا  نمی دونم خدا-  

 

:به روی گردنم گذاشتم که گفت ش از روی مقنعه دستم رو در حالی که خنده ام گرفته بود نگاه گرفته از  

زیاد طولش ..تو همون کوچه منتظرم بمونی ...بیام میشه  تا ..قتمو می گیرهدقیقه و 5این مالیری حداقل -

  نمی دم 

:روی گردنم برداشتم و گفتم دستمو از  

حتما..بله-  

تو محیط کلینیک و پیش بچه ها خیلی سرد و جدی ...و مهربون بود برخالف تمام وقتایی که تنها میشیدم 

:برخورد می کردباهام   

ممنون..خیلی-  

:تو گف خودشو به ما رسوندفس زنان در همین حین مالیری ن  

دکتر -  

 با صدای تقریبا کنترل شده ای  رو بهش زده بودپس  خرسند که لبخندشو به خاطر رفتارهای مالیری

:گفت  

؟...بله؟...بله  ؟...بله-  

 

:داد و گفت به من و اونمالیری با خنده  سالمی   

قول ..زیاد وقتتون رو نمی گیرم..توورخدا یکم تحملم کنید...دکتر قدیما انقدر پیدا کردنتون  سخت نبود --  
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رو بین  شرو برد و دسته کیفنار زد و دست چپش رو تو جیب شلوارش فپالتوشو ک ی فه لبهخرسند کال

فشرد  انگشتای دست دیگه اش  

:مالیری نگاهی به من انداخت  که رو به خرسند گفتم  

با اجازه اتون دکتر  -  

خرسند اصال ..و ازشون فاصله گرفتم مالیری که هول حرف زدنش بود با تکون سر خداحافظی کردمو از 

 حوصله اش رو نداشت و به زور داشت به حرفاش گوش می داد

هنوز در حال حرف ..ه از خیابون رد شدم برای رفتن به سمت کوچو  از در اصلی دانشکده بیرون اومدم  

...زدن بودم   

 

و سرد هم نمی تونست این انتظار شیرین رو  در  ابری  یهواایستاده بود و این  انتظارش یک ربعی به 

کنهو غذاب آور کنه اقت فرسا نظرم ط  

و قلب نا  بی قرار  دلاین تا کمی  و هر لحظه می خواستم زودتر بیاد از صبح نتونسته بودم خوب ببینمش 

 ارومم رو به ارامش برسونم

 

 با نگاهی به سرکوچه دستی به روی صورتم کشیدم

کرده یه وقت پیش خودش فکر  از اینکه نکنه لحظه ای نگران ...ارایشگاه نرفته بودموقت بود که خیلی 

دلم هری پایین ریخت سر جام ایستادم و ..نامرتب و شلخته ای هستم  من دختر  باشه که   

...باشم و مرتب تمیز  به خودم برسم و  هرچند همیشه با وجود گرفتاریها سعی کرده بودم  

و تازه می فهمیدم چقدر در این مدت به خودم ظلم کرده خمیده تر شدن  و گونه ام  انگشتام روی صورت

 بودم 

زیرشون دست کشیدمدستمو باالتر بردم و به روی ابروها و حرکتی به انگشتام دادم و   

متارش می شاون  از هیچی  خبر نداشت و نمی دونست کم کم دارم گرف  

اد که باهام حرف بزنه و دیگه نخو چرا که امکان داشت باهام سرد بشه  می شد رنبایدم خبردا  

 

باشه که روزی توسط خود خرسند باطل ای این ازدواج یه قرار پنهانی و معامله ..قرار بود  از اونجایی که

 میشد باید طوری رفتار می کردم که باعث نشه اون ازم دوری کنه
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 جدا بشه و من باید ازشکه همه چی بینمون تموم  از اون روزیاز اون روز واهمه داشتم بشدت البته 

دن و می خواستم شاد بو به همین روزهایی که ..به همین روزها  با این وجود دلم خوش بود ..میشدم 

...تجربه کنم خوشحالی کردن رو در کنار ش  

دنیای بی روح و بی رنگم رو رنگی  ه ی درباره اش هم کردن  فکر حتی  ه دست خودم نبود حضورش  وگدی

می گرفتم و هیجان  بهش کلی انرژی کرده بود و هر لحظه با فکر کردن   

بود  الت نرمال نداشت و مرتب درحال تغییر  و دگرگونیحدیگه ضربان قلب   

اینجا ..کار از کار گذشته و دلم گرفتارش شده که   ف کردمارو از درون به خودم اعت...ن اوردمدستمو پایی

حداقل باید با خودم رو راست می بودم دیگه   

که یهو از ... اتوبوس رو از دست داده بودم....انداختم یهاو به سر کوچه نگبرگشتم آهی کشیدم  و 

 پشت سر صدام زد 

 

و بهش زل  برگشتم  موقر به سمتش با چهره ای کامال و  با موجی از بی قراری اما با حفظ ظاهری اروم 

:دو سه قدم مونده بهم ایستاد..زدم   

  دکمه توقف ندارهشروع کنه دیگه ...مالیری رو می شناسیاین خودت که ..ببخش -

ضوعی وم ترین یتمبی اهبرام این همه انتظار ...حاال که  می تونستم تنها ببینده صورتش از نزدیک باشم 

:که می تونستم بهش فکر کنم   دمیش  

زیاد منتظر نموندمنه -  

قشنگن  که نگاهم چقدر فرم لبهاش ...من کشف کردم سری تکون داد و دستی به روی لبهاش کشید و 

:رو به چشماش دادم  

مقدار برنامه  یک..باشه اما هدراستش فکر می کردم هنوز وقتش نش...سر اصل مطلب می رم ست ایه ر-

ههام جلو افتاد  

 

:انداخت و برگشت و توچشمام  زل زد رو برمون نگاهی به دو تا این رو گفت   

ببینتتپدرم می خواد -  

از درون هول کردم و احساس کردم همه چیز در حال دفعه ای بود که  حرفش اونقدر تکان دهنده و یه

 فروپاشیه
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:لبهاشو بهم فشرد  

یه ..و خوب اون اصال نمی دونه که این ازدواج ...پدرمه..فته بودم ممکنه ببینیش همونی که قبال بهت گ-

بروز ندی چیزی رو   که پیشش  و از توام می خوام..صوریهازدواج   

کلمات سعی کردم چیزی مخالف  م راه ندم نشد اما با بر لب روندن کردم نگرانی به خودهرچقدر سعی 

:چشمان نگرانم نشون بدم   

که  می خواید یعنی-  

من مجبور شدم همه چی رو امروز بهش ..تو  اصال الزم نیست جلوش نقش بازی کنی ...ران نباش نگ-

حاال واقعا می خواد مطمئن شه حرفام راسته...بگم  

از تو فقط می خوام که پیشش  یه جوری ..می خواد ببینت ...رو دیده ولی خوب  ام  مهاشناسنهرچند 

باشه ؟..رفتار کنی که اون نفهمه این ازدواج صوریه  

 

 

کاش می دونستم دلیل این ازدواج پنهانی  ای اق دیر یا زود بالخره می افته فقط  می دونستم این اتف

با اینکه از پرسیدنش هم واهمه داشتم اما ... که حتی پدرشم ازش خبر نداشت ه باشهستی می تونچ

:ازش پرسیدم  

؟پدرتون  کی باید بیام پیش-  

:نش کشیدیزبونش رو به روی لب پای  

؟بیایمی تونی خوبه؟ردا بعد از ظهر ف...امشب که نیست-  

:احساس خوبی نداشتم   

فردا بعد از ظهر که باید مطب باشم-  

:گفت اورد و در حال تکون دادنشباال دستشو   

تو که ....در ثانی دکتر پرتو هست ..نوبتا رو کنسل می کنم ..مطب بری  فردا  الزم نیستاصال ..نه نه-

؟مشکلی نداری  

:طرفین حرکتی دادم و به زور لبخندی گفتم به  سرمو  

بگید من میام  که شما هر وقت..نه -  
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:دوباره لبهاشو بهم فشرد   

خودم میام دنبالت...فردا بعد از ظهر خوبههمون پس -  

:دستی به روی پیشونیش کشید  

رو تو انجام بدی  هام م دوتا از کار مراجعه کنندهردبه منشی سپ...ب نمی تونم بیام االم مط-  

ای خیره  تو چشمام لحظه گم کردم که دست و پام رو بر خالف ظاهر ارومم  شاید به نظر می رسید که

:گفت  

نمیشه کاریش کرددیگه اما واقعا ..تم تو این شرایط قرارت بدمنمی خواس-  

:سخت بودهم  حرف زدن درباره اش   

قرارمون از اولم همین ..باید چی بگم که همونو بگمپیش پدرتون شما بگید من فقط ..نه مشکلی نیست-

حاال چه فردا چه یه روز دیگه..شما هم به من گفته بودید..بود دیگه  

 

:جبار سرشو باال و پایین کرد بال  

نگرانی به خودت راه نده ..یه دیدار ساده است -  

:چشماشو بست و سری تکون داد و گفت  

همین..فقط می خواد ببینتت-  

از اینکه شاید من  لبخند از ته دلی برای اروم کردنش  که با احساس می کردم یکم نگران حال منه 

:ترسیده و نگران باشم گفتم  

دوارم خرابکاری نکنمفقط امی-  

:بالخره خنده  به لبهاش اومد  

تا مطمئن کوتاه ال وبعدش یکی دو تا س.. داریم  یه مراسم معارفه احتماال..تو فقط میای..نمی کنی نه -

 بشه پسرش ادم سر براهیه 

:گفت با خنده  هر دو ایستاده در مقابل هم با لبخندی بهم دیگه چشم دوخته بودیم که  

تاکسی ..البته منم ماشین ندارم..پس بیا تا مطب برسونمت..داست دادی اتوبوسو که به خاطر من از -

به تالفی اون روز بارونی که پول نداشتم ...مهمون من  

:ازش پرسیدم  لحن به ظاهر ارومافتاده بود که با یه  هبه لرز بدجوری  برای برنامه فردا ته دلم  

؟همه چیزو جبران کنید باید  همیشه -  
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:ت کرد و گفتظه ای خیره تو چشمام سکولح  

عادتمه-  

 

:رغم میل باطنیم گفتمعلی با این وجود  این نزدیکی و بودنش رو دوست داشتم  

شما هم کار دارید..مزاحم شما نمیشم ..من خودم می تونم برم...ممنون -  

 

:بی تعلل گفت  

می خوام برسونمت-  

 

که دوباره هنوز نگاهم می کرد ...گر گرفته به سر خیابون چشم دوختم و قلبم از این حرف مالش رفت 

:سرمو بگردوندم و بهش خیره شدم که با لبخندمهربونی گفت  

ممنونخیلی ازت -  

:تم حرفی بزنمسدیوارنه وار می تپید  و نمی تون قلبم  

یکم   م ازت اینکهاما خواهش...یا مجبور بشی که دروغ بگی ..اطر من یکم اذیت شیخبه فردا ممکنه -

جبور نشی دروغ بگی البته تمام سعی رو می کنم که م..تا همه چی درست شه یتحمل کن  

چه چیزی در انتظارمه و چرا تا این حد برای من نگرانه  که سرمو باال و پایین کردم و حرفشو  نمی دونستم

:خیره به خیابون گفت فته ازم  گرفت و نگاه گر یقبول کردم که  لبخندش رنگ  

چون ..نه بگی و به خواسته ام تن ندی بهم می تونی همین االن  ...البته اگر نمی تونی و نمی خوای -

ممکنه این بازی خیلی طول ...برات نمی مونه  گشتیدیگه هیچ راه باز.اون خونه  تو بذاری تویاگر پا

که ممکنه مجبور بشیحتی ..بکشه  

 

:یهو حرفشو قطع کرد  و بدون اینکه کاملش کنه سرشو برگردوندم و بهم چشم دوخت و گفت  

 نیای خوای می تونی باگر اما باز دارم بهت یادآوریشون می کنم که ..زدم بال هم این حرفا رو بهت ق-

من سر حرفم هستم و تو می تونی  روز چهارشنبه  اون  چکو پاس کنی ..نگران اون پولم نباش..  
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ه من می دونستم دلم داره به همراهش باشم ونه نگم  و حاال کبمونم و ت  می خواس ته نگاهش ازم ..

:دلش بند میشه با لبخندی گفتم  

؟تون باشمهمون خیابون منتظرسر فردا -  

:و گفت خندی باال رفت و سرشو باال و پایین کردبی لبش به لخیره بهم گوشه   

6ساعت -  

در گیر فکر و ذکرم رو این روزا نگاهش کنم و مدام غرق در نگاهی بشم که همین طور دوست داشتم 

  خودش کرده بود

:که با حرکت چشماش به روی کل صورتم با لبخند پر مهری گفت  

بهت میاد  از قبل خیلی بیشتر ....به این طرف حالت دادی موهات رو  که  حاال -  

 

 

حتی ...رفتم از نگاهای گاه به گاهش  که ازم کنده نمیشدگر از این همه توجه و گدلم به ناگه ضعف رفت 

:شدو نفسم به یکباره بند اومداز قبل  بیشتر رفتانم  که با حرف بعدش دل ضعفنمی دونستم پلک بزنم   

ونه هاتم خوشم میاداز برجستگی گ-  

 

نمی دونم چرا نگاهم رواز حجب و حیا به سمت دیگه و باختن گونه هام رنگ  طور کامال اشکار و بارزی به 

:همین طور ادامه بدهشاید  تا  و یکسره بهش خیره  موندم که نکشوندم   

...بدیه خصلت..دست خودم نیستاینم ....چه بد  نظرم رو میگم..چه خوب ...م ادم رکیببخش من -  

 

م تا ادتسای نکردم م و تشنه وار  باهاش  م که حتی برخورد تندیاحتیاج داشت ماتشاید به این نوازش کل

:گفت  مملو از حظ کردن به چهره ام ی نگاه خ حرفاش بشم که با سم ف بره وعهمچنان دلم ض  

 

همیشه همینطور ساده بمون -  

ار بغلی حص کارانه و امیدوارانه منتظر طلب م شاید ...بود  هکنده نشد من که  هنوز قلبم از جاش به لعنت

ست  اخرین ارزویی باشه که در این روزها داشتمکه می تو بودم   

؟؟!!..معنایی ندارههیچ  دیگه غم که با وجودش  بود  تا به حال کسی بهش گفته آیا  نمی دونم  
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همین طور با حرفاش  دوست داشتم شته و اینده برام مهم نبود و  فقط ذها هیچی از گ در اون لحظه 

...اغفال بشم و براش با بقیه فرق کنم   

براین حس و حالی  که کم کم داشت دیونه ام  ای تموم کردن این بحث و غلبه بربالخره و به سختی که   

دم رو برگردوندم   و قبه سمت خیابون  بود  انتظارم رسونده از و ضربان قلب رو به اخرین حد   می کرد 

مبرداشت م رو اول  

...؟نمی دونستم..باید لبخند می زدم یا بغض می کردم   

کوچکترین حرفی با در کنارم بدون و رسوند اروم خودش رو بهم ... ازش  بعد از چند قدم فاصله گرفتن که  

م طوالنی شتکه دوست دا یتا منو به مقصد افتاد  راه به  ..دلگیر بود  هم لبخندی که کامال محو و شاید

باشه برسونه ای  دیگهتر از هر زمان   
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قرار نبود مطب  امروز روز سختی پیش روم بود و باید خودم رو برای شب آماده می کردم اما از اونجایی که 

خیلی وقت بود که بخاطر ...اومده بودیم که سری به الناز بزنیم  در  به همراه راحله زودتر از کلینیک..برم 

 مشکالتم نتونسته بودم بهش سر بزدم 

مثل همون روزای اول ..در تمام این مدت وضعیتش هیچ تغییری نکرده بود  که جای امیدواری داشته باشه 

اینکه الغر تر  و تکیده تر  با همون وضعیت روی تخت بیمارستان افتاده بود و هیچ حرکتی نمی کرد چه بسا

شده بود هم   

:زل زدم و اروم گفتمزرد و بیمارگونه  اش ایستاده در کنار راحله به صورت   

هیچ تغییری نکرده-  

:که بهش وصل بود گفت هایی و وسیلهدم و دستک راحله خیره به صورت الناز با اون همه   

ولی االن انگار ..می گفتن خوب تر شده  روزای اول که...قم زدهرنمی دونم خدا چه قسمتی براش -

  یهیچی به هیچ

 لبهام رو روی هم گذاشتم  

اگر از الناز نمی خواستم که منو به همسرش  معرفی کنه ..گاهی خودم رو مقصر این اتفاق می دونستم 

...شاید این اتفاق  هرگز براش نمی افتاد   

در حال اومدن به ... های راهرو ظاهر شد اهی کشیدم و سرمو برگردوندم که همسرش همایون از انت

 سمت ما  بود

:اشفتگی روزهای اول رو نداشت و کمی به سر و وضعش رسیده بود که راحله با دیدنش اروم لب زد  

حالم بد میشه..هر وقت که می بینمش ..الناز هر چی میکشه از دست این شوهر عوضیشه-  

:خیره به مردی که دیگه اوبهت روزهای گذشته رو نداشت گفتم  

زندگیشون بودی که اینطوری می گی ؟توی ..گه تو م..؟تو از کجا می دونی -  

اخالق گندشو نمی بینی ؟-  

؟بگو  و بخند برات راه بندازهو خوشحال باشه ...انتظار داری وقتی زنش اینجا بی جون افتاده-  

راحله نفسشو بیرون داد و من به همایون که همینطور داشت بهمون نزدیک می شد نگاه  کردم که 

:الناز گفتم چشمهای بسته  خیره بهاهسته سر برگردوندم و   

بریم؟-  
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می ری سرکار؟-  

نمی خوام دیر برسم ...باید برم یه جایی...امروز نه-  

نمی خوای بگی کجا می ری  سر کار ؟-  

 

:برگشتم و خیره تو  صورت خندونش با چشمکی گفتم  

خوب درش بیار که کجا می رم... آروییتو که ماشاهلل برا خودت یه پا  پو-  

:کج کردسری   

نذار بیام ته توشو در بیارم؟-  

:لبهامو  با لبخندی بهم فشردم   

چشم دیدن اونم نداری ؟..؟زار در میارمدوون قر ناراحتی یه دو-  

منتها هنوز شیرینی سر کار رفتنتو به ما ندادی ..نه واال خیلیم خوشحالیم-  

این دیگه شیرینی دادن داره؟-  

جواب نمی دی؟راستی تو چرا گوشیت رو .. ؟پس چی-  

دیگه با اون شماره تماس نگیر ..صبر کن یه خط جدید بگیرم ..فعال گوشی ندارم..خوب شد گفتی ...اوه -  

فت و بهش سالم داده که با رسیدن همایون قدمی عقب رخیره تو چشمام  اومدی حرفی بزن  

هش سالم دادممنم ب تری به چهره ای که دیگه پر غرور نبود  سرجام چرخیدم  و با نگاه دقیق  

داد زکرد و با اخمی جواب هر دومون  رو هر چند کوتاه و ازهم بابه زور لبهاش  

:گفتم یواشراحله که ازش خوشش نمی اومد از پشت سر م در اومد و   

بریم داره دیر میشه-  

:به راحله گفتم گذراییهمایون بی توجه به اون به من نگاه می کرد که با نگاه   

منم االن میام..برو -  
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و  شد  جدا ونالجبار با گفتن یه خداحافظی زیر زبونی بدون نگاه کردن به همایون   ازمراحله پوفی کرد و ب

:که رو به همایون گفتمرفت   

  که بدونیم وضعیت الناز چطوره؟کسی جواب سواالمونو نمی ده متاسفانه چند باری امدیم اینجا اما -

تغییری کرده یا نه ...نمی دونیم نسبت به روزای اول حتی   

:خیدن به سمت الناز لبهاشو از هم باز کرد و گفتدر کنارم حین چر  

و هر روز به دکترو ...نیست تا کی باید اینطوری بمونه ممعلوم...هیچ تغییری نکرده..فعال که وضعیتش ثابته-

خودمم نمی دونم باید امیدوار باشم یا نه...جدید حرفیه   

 

 

که و هوای الناز رو داشت مونده بود بیمارستان  تو  جاین یه تنه از اولین روز هم...به نیم رخش خیره شدم

:ازش پرسیدم  

خودتون خوبید؟-  

:نگاه از الناز گرفت و خیره به من اروم پلکهاشو بست و باز کرد   

 

بیشتر درباره اهدا عضو ...البته اینطور صریح نگفت..میبهتره زیاد امیدوار نباش...دکترش دیشب می گفت -

به فکر نجات ..جای اینکه به فکر بیمارای تو کما رفته اشون  باشناینا بیشتر به ..و این چیزا حرف می زد 

...اونایی هستن که چشماشون بازهجون دادن   

 رنگ از صورتم رفت و مات و مبهوت بهش خیره شدم

ی به گوشه ..که انگشت شست چپش رو   ردم اشک تو چشماش در حال جمع شدناحساس می ک

:چشم راستش کشید و گفت  

ممنون که اومدی-  

:اراحت برگشتم و به الناز خیره شدم و با افسوس گفتمن  

واقعا از خدا می خوام که اما از ته دل ...اونم دقیقا روزی که من اونجا بودم..نمی دونم چرا این اتفاق افتاد-

 از روی اون تخت بلند شه
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:برگشتم و به چهره ای که پر از غم بود با امیدواری گفتم  

...نا امید نباشید-  

 

:و بهم دادنگاهش  

زندگی ..نیستی تو مقصر ..خودتو سرزنش نکن..دیگه بیفته ممکن بود این اتفاق یه جای دیگه به یه شکل-

  هشل ترش کن دوجود تو بخواپیچ و مهره شلی نداشت که ...راب بودما از قبلم خ

:هر دو بهم خیره شده بودیم که با پوزخندی گفت  

ازت بکنم؟ یمیشه یه خواهش-  

:مردی مثل همایون چه خواهشی می تونست ازم داشته باشه که با تردید بهش خیره شدم  

بیانکه بگیر  و بگو  یتماس یه  اگر میشه با پدر و مادرش..من نمی خوام خودم باهاشون تماس بگیرم-  

:زبونش رو به روی لب پایینش کشیده و گوشه لبش رو به دندون گرفتبی حوصله   

قراره ادامه  ت تا کی ینمی دونم این وضع..نمی دونم ...شایدم یه ماه دیگهیا ..شاید امروز ..معلوم نیست-

شاید دوست داشته باشه آخرین ..باشن کنارش اونا  شاید الناز دوست داشته باشه ... اما ته باشه داش

 کسایی که باال سرش میان اونا باشن نه من

که دستی به روی صورتش کشید  و ..خودشم دیگه نای حرف زدن نداشت...چشمام پر از اشک شده بود

به راه افتاد رو گرفته از من به سمت دیگه سالن   

 

چشمم به ی ره اشکی از گوشه روم پلک زد و قطایی که لحظاتی پیش همایون  ایستاده بود اخیره به ج

به الناز خیره شدم بار دیگه  اف ایستادم وص  پایین فرو افتاد که سریع اب دهنمو بلعیدم و  

 

 

 

**** 

 رژ لبم رو پایین اوردم و خودمو عقب کشیدم و به تصویر افتاده شده چهره ام توی اینه زل زدم

رو به خوبی جمع می کردم که خطایی ازم سر نزنه و اون با پدرش بود و باید حواسم  ماین اولین دیدار

نفهمه از برنامه هامونو چیزی    
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..کسی که انتخاب پسرش بود ..شن عروسباید مقابلش خوب ظاهر میشدم اونم به عنوا  

و  موهامم کمی کوتاه کنه ر گفته بودمگشبه ارای..وه بر صورت و ابروهام یشگاه رفته بودم و عالپس به ارا

 نظمی بهشون بده

 

گذاشته  های  و همزمان  نگاهی به لباس  موهای نرم کشیدمروی روی میز گذاشتم و دستی به  رژ رو

انداختمشده روی تختم   

بهم نگفته بود  اشچرا که خرسند هیچی درباره ..رویی با پدرش می ترسیدمیکم نگران بودم و از رو یا   

ه بود دنمونباقی دانی نزمان چ خرسندتا امدن ..از روی صندلی بلند شدمنفسم رو تو سینه حبس کردم و 

باید از خونه بیرون می زدملباسام به محض پوشیدن   

به  ناقابلی یهدیه ...برداشتم ا گذاشته بودم رو اسلب کنار ای که به سمت تخت رفتم و بسته کادو شده 

یا نه میشه که نمی دونستم مورد پسندش واقع  رسم ادب و احترام بود   

پیش بره یخوببه  همه چی باید ردم که امشب کمی  به این فکر بشدت مضطرب بودم و   

**** 

 

دیدنم  به سمتش رفتم که  به محض وقت تلف نکردم و سریع برای سوار شدندیگه .  با دیدن ماشینش

پیاده شد  و باز کرد و ماشین ر در زود  

  هاحساس می کردم هیچ ترسی ندارم و همه چی خوب و رو به راه...حاال که بهش رسیده بودم

جوابش رو دادم  یاروم و من هم بهبا لبخندی  بهم سالم داد   

سریع بی هیچ حرف و حدیثی  دونستیم اینجا جای مناسبی برای زیاد ایستادن نیست چون هر دو می

 سوار شدیم

 

یدهمون حس امنیت تو وجودم ریشه دونهمون بوی مطبوع سری قبل مشامم رو پر کرد و   

 هر وقت بهش می رسیدم همه نگرانی ها ازم دور می شدن 

و به محض  رو جایز ندونست  توقف بیش از این ...زیاد هم رفت و اومد... شلوغ بود و  چون سر خیابون

به راه افتاد توسط من  بستن در  
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که و دستی به شالم کشیدم   جا به جا شدم مصندلی یرو یم وارد یه خیابون دیگه می شدهمینطور که 

:نگاه سریعی به گوشی انداخت و بی خیال جواب دادنش  ازم پرسید...زنگ خورد گوشیش   

خوبی ؟-  

کنار بیام و هزار بار با خودم تکرارشون با خودم نتونسته بودم   که  دیروز بهم زده بود  حرفهای بخاطر هنوز 

رو « ممنون»مختصر  کلمهو  تکون دادمی سر   به نیم رخ و صورت اصالح شده اش کرده بودم که با نگاهی 

دادم  تحویلش   

 

و در  من حسابی تو فکره که مثل دفعه قبل تالشی برای حرف زدن نمی کردهمچون به نظر می رسید 

خش میشد مسیر خونه اشون رو در پیش مالیمی که پ اهنگ هب  سپردن با گوش  ی مثال زدنیارامش

ه بودگرفت  

نگه ماشین رو  خونه ویالیی نسبتا بزرگی یه بعد از مدتی که هر دو در سکوت سپری کرده بودیم مقابل  

زدداشت و با برداشتن ریمون در پارکینگ رو   

 

حرف می ازش مالتی که بچه ها جشهر بود اما خونه به اون بزرگی و تو به نام  یکی از محله های خوب 

ی شد خیره به باز م فشردم که تا زمانی که در پارکینیگاب  دهانم رو بلعیدم  و لبهامو بهم ..نبود  زدن 

:جلو گفت  

همین قدر استرس داشتممنم بار اولی که می خواستم بیام پیش پدر بزرگت -   

و به نیم رخش خیره شدم رو برگردوندم شوک زده از حرفش   

:و گفتصورتشو به سمتم گرفت رنگم پرید که ...خنده بر روی  لبهاش نشسته بود  

یادآوری کنم که آمادگیشو داشته باشیبهتره قبل از ورود یه چندتا نکته رو بهت -  

رداشت و  به زیر بینیش کشید و خیره به دری که هنوز به طور کامل باز دست چپشو از روی فرمون ب

:نشده بود گفت  

حت هیچ شرایطی بلند نخنداصال و ت...ای پر حرف خوشش نمیادپدرم از ادم-  

در تاریکی و نیمی در روشنایی قرار گرفته بود  صورتش نیمی...مبا لبهای نیمه بار به حرفاش گوش می داد

:و خوب نمی تونستم رو صورتش تمرکز داشته باشم  

که میگه رو تایید کن ولو اینکه مخالفش  مهر چی...هیچ وقت مستقیم تو چشماش خیره نشو -

مثل دخترای خوب فقط بگو چشم ..باشی  
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:پلکی زدم  و اون ادامه دادبا تردید   

ویی هستی مکنمی خوام فکر کنه ادم ش...مخصوصا که اولین دیدارتونه..به هیچی نزنموقع پذیرایی لب -

اوکی ؟...  

مو  بشدت ترسیدیاد شد ز شدت ضربان قلبم  

:گفتاخم کرده ی  و راهی به فرم نشستنم فونگبا یه دفعه تکیه اشو به عقب داد و   

رم می که از چشم پد...نشستن قوز نکنهرگز موقع ..دت نرهاصال یا..صاف ..صاف ..؟تو چرا قوز کردی -

 افتی 

بودم و خیلی راحت نشسته بودم  نکرده ی هم با نگرانی تکیه امو از صندلی جدا کردم و در حالی که قوز

 کامال صاف نشستم

خیره به صورتم با  که یهو گرفت  ینش رو به بازیت اشاره لب پایشگیت باال و پایین کرد و با اناضر سرشو با

:تاسف گفت  

نبوداین همه ارایش  نیازی به ...ی خدای منوا-  

 

رده بودم و خیلی مختصر و کم به خودم رسیده چرا که من اصال ارایشی نک..کردم  بهت و ترس نگاهشبا 

چیزی بود  غلیظ های جور واجور  آرایش از کلی  مزین بهه همیشه صورتش کبودم و در برابر دکتر پرتو 

الی از تو کیف در بیارممتوندم تا برای راحت کردن خیالش دسسر برگردنبودم که   

 

و تاش زدم و خواستم دستمالو به  ستمالو سریع بیرون اوردم د..الفگی دستی به روی صورتش کشید با ک

:که با خنده سریع دستشو روی دستم گذاشت و گفت  م بکش روی لبهام  

می کنم شوخی  باهات  دارمبابا ای ..نکن..اِ ا-  

:با دستش مجبورم کرد دستمو پایین بیارم نگران و هراسون به ارومی نفس می زدم که   

تو چرا انقدر ترسیدی؟-  

گوشه ی لبش خنده  از گرفتنگگر گرفته از درون  سرمو پایین گرفتم و پلکهامو بستم که سعی کرد با 

بلند کردم شوخی که تا سر حد سکته دادن منو پیش برده بود سره گله مند از اشو بند بیاره ک  
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:دستشو از روی دستم برداشت   

جایی چون حرفمو باور االنم این....خوبیه خیلیم آدم  ااتفاق..که تو ترسیدی ترسناک نیست پدرم انقدر-

نهانی ازدواج کنماینطور پداره چون اصال انتظار نداشت حقم ..نکرده  

سریع همه ..پیش بیادکه  هم  یا سوالی هر حرف..من اونجا پیشتم ...تو نباید به خودت نگرانی راه بدی 

...یست اینطور دلواپس باشی تو نیازی ن...چی رو جمع و جور می کنم  

 

حقش بود حالشو همینجا جا می اوردم و از ماشین پیاده می شدم و می رفتم و دستشو تو حنا می 

:ذاشتم   که گفت  

پس فکر نکن ..باشه بهش گفتم الزم همه چی رو در حدی که ..ات  در باره تو و خانواده من ...اینکه عدب-

چیزی بگی که باب دلت نیست باید تو که اگر چیزی درباره اشون ازت پرسید   

و هیچ دروغ دیگه ریم وانمود کنیم که از سر عالقه ازدواج کردیم بوفقط مج..پدر بزرگتخونه ی دقیقا مثل 

 ای وجود نداره

:سرشو تکون داد و ازم پرسید  

باشه؟-  

رو  نفسش   باری  نتزش رو گرفتم و به رو به روم خیره شدم که با لبخند شیطا سرکار گذاشتن کالفه از 

و ماشین رو به داخل روند بیرون داد  

 

پارک کرد و   رنگ مشکی ماشین رو دقیقا پشت یه سانتافه...زیبا بود  دلباز و خونه فوق العاده حیاط 

مالقات  ر بودم که چطور باید با پدرش ه در فکاما من همچنان نگران و فرو رفت..برگشت تا کیفش رو برداره

:اونم با مردی که قرار بود به دروغ بهش بگم عروسشم ...کنم   

مشکلی هست؟-  

:خلسه در اومدم و خیره بهش گفتمتو با صداش از   

؟...مشکلی پیش نمیاد د که شما مطمئنی-  

:تکیه داد و گفت شراحت به صندلی  به من  خیره  

پیش میادصد در صد ... چرا ....مشکل که-  
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:لبهاش چشم دوختم به  و از ترس وار رفتم   

تا ..خانم گیسو پاکزاد  رد خور نداره...ادامه بدی  ناتگفت یا خرسند شما  به  رمی پدهمین طور جلوتو اگه -

و رفته  قضیه ر ته  

 

:با لبخند گفتو رخید چیش به طرفم رو صندل  

هستم انقدر نگران   اونجا یکم سخته اما الزم نیست وقتی منمی دونم برخورد اول ...اصال نترس -

...باشی  

...راستش ....اوممم....نه من نگران -  

:خیره بهم نگاه می کرد که نفس حبس شده امو بیرون فرستادم و تو چشماش زل زدم  

..یه ساعت تحمل کنی همه چی تمومه ...اینجا هم همونطور باش..همونطور که پیش پدر بزرگت بودی -  

:دم و خواستم پیاده شم که یهو گفتسرمو تکون دا  

... داشت یادم می رفت کاری  اصل..صبر کن -  

از  توش در اورد  رو  رو  باز کرد و جعبه  مخملی کوچیکی شدر کیفسریع   

البته به جز اونها یه حلقه نگین   نمایان شدن با سایزای متفاوت توش  دوتا انگشتر هم شکلنش ردباز کبا 

:دار هم بود  

خدا کنه که اندازه ات باشهفقط -  

:گرفت و گفت به طرف رو  ظریف و کوچیکشانگشتر نشون رو به همراه حلقه   

فرصتی برای بردنت و انتخاب کردن نبود -  

:ازش پرسیدمبه حلقه های توی دستش نگاهی  با   

؟الزمهواقعا -  

:لبخند کجی زد   

پدرم چون فکر می کرد ازش ...باید حلقه باشه...چند وقته که از عقدمون می گذره...مالزم نبود نمی گرفت-

اما حاال فرق داره...پنهون کردم حلقه دستم نیست   

 

اما قشنگش چشم دوختم به طرح ساده رو به سمت حلقه پیش بردم و با گرفتنش  مبه کندی دست  
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...لقه رو تو دستش فرو برد  و بی توجه به من ح انداخت شحلقه خودشم در اورد  و جعبه رو ته کیف  

:و حلقه ای که هنوز تو دستم بود گفت نگاهی به من  که با  انگشتش چرخوند و تو حلقه ر  

سلیقه ام بده ؟-  

 

حلقه برای ..جا دادم  انگشتم از این رو سریع انگشتر رو تو  ..متوجه شدم زیادی تعلل به خرج دادم 

نگاهی بهش انداختم ..تو انگشتم می لغزید و می چرخید انگشتم کمی بزرگ بود و    

:پیشونیش رو خاروند  ی گوشه انگشت اشاره اخم کرده با   

؟؟!!چرا فکر می کردم باید انگشتت بزرگتر باشه-  

:متوجه شد هنوز مضطربم هر دو سر بلند کردم و به هم دیگه خیره شدیم که   

نگران نباش..حواسم بهت هست-  

 حتی قدرت حرف زدن نداشتم که همزمان هر دو از ماشین پیاده شدیم

رو از  بسته کادو شده که دو شا دوشش به ساختمون نزدیک می شدیم و نا مطمئن  نگران  ییبا قدمها

:و تو دستم گرفتم و گفتمتو کیفم در اوردم   

رم که ازش خوششون بیادامیدوا...قه پدرتون رو نمی دونستمسلی-  

گرفته  خیلی عجله ای  و زیبای  توی دستش که سر راه به سلیقه خودشو گلهای  با نگاهی به تراریوم 

:گفتبود   

ادم سخت ..حتما خوشش میاد..اما ممنون که حواست بود ...پدرم زیاد اهل کادو و این جور چیزا نیست -

نه خرسند..حامیه مدر ضمن اسم..گیری نیست   

  باال رفتیم   پله ها همراهش از  به  و بی حرفچشم دوختم از گوشه چشم به لبخند عصبی کنج لبش 

از من عقب تر بود خانمی رو صدا زد خرسند که دو سه قدمی   

و منتظر بودم هر لحظه کسی از یه جایی ظاهر بشه...حواسم به دور و اطراف بود   
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هر حق داشت این همه ازش یچو دکوراسیون خونه ای که پر ورودی سالن ایستادم و با نگرانی به وسایل 

ر حالی که و مردی کتاب به دست دتعریف کنه چشم دوختم که یه دفعه در کشویی رو به روم باز شد  

بیرون اومد و خیره به  بینشون صفحات کتاب رو به دنبال چیزی ورق می زد از  عینک به چشم داشت  و 

:گفتجا به جا می شدن صفحاتی که بین انگشتاش   

...با خدا و اومدنشون  با خودشونه ساله که رفتنشون  51این پسر بچه های عین شدی -  

حال جواب دادن ...ونت بشم بقر زنگم که می زنیم ..یه بار می گی نه.. یه بار می گی االن اره

راحت تر بود  ...کردنت  بچه که بودی کنترل........نداری  

 

 

همزمان و  کشید گی بینیش باال تر عینک روی چشماش رو از روی برامد باال اورد و میانیش روانگشت 

موندم خیره افتاد و بی حرکت به که یهو نگاهش به منشو بزنه اتا بقیه حرفسرش رو باال گرفت   

 

 

 

چهره اخمالود و جدی داشت و نمی تونست نگاه ازم بگیره که با لبهایی که به ...زبونم بند اومده بود

:گفتمبا ادای احترام  سختی می تونستم تکونشون بدم  

سالم-  

ون هیچ لبخند و و رو بهش بد بهم نزدیک شد  از پشت سربدجوری تو شوک فرو رفته بود که حامی قدمی 

:شیطنتی گفت  

سالم-  

کم جون داد  خیلی ون رو سالمم به زور جواب مرد که گویی انتظار این دیدار رو نداشت سری تکون دارد و

 و لبهاشو روی هم گذاشت

تراریوم رو به طرفش  خرسند  و  در اومد زنی که در ابتدای ورود خرسند صداش زده بود از سمت دیگه ای 

:گفت رفت و گ  

و که گیسو برای پدرم اورده رو یه جای خوب بذاری این لطف می کنی-  

و تراریوم رو ازش گرفت برداشت  شقدمی به سمت..زن هم که دست کمی از پدر حامی نداشت  
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 کرد و خرسند با فشردن لبهاش رو بهم ...پدرش اونقدر جذبه داشت که نمی تونستم ازش نگاه بگیرم 

:گفت  

؟..ادی ایستچرا -  

می کرد اونقدر تاثیر گذار و محکم بود که قدرت راه رفتن رو ازم سلب  خرسند چهره جا افتاده و جدی پدر   

 قرار گرفتم روش به رو وقتی که درست  مبا قدمهایی اروم به راه افتادبه همراه خرسند به سمت پدرش 

:پیش دستی کرد و  گفت خرسند  

باشه اما کردن  فکر نمی کنم نیازی به معرفی .. پیداست  شواهد امر از اونطور که  بخو-  

:ت فرو رفته بود که خرسند با اشاره به من رو به پدرش گفترش همچنان در سکوپد  

همسر من....اکزادگیسو پ-  

 

انه اشو تم این حالت در مند و متعجب  پدراونقدر پدرش شوک زده و حیرون شده بود که دوست نداش

:ی برای شکست سکوت حاکم بر فضا گفتعم که خرسند با لبخندی تصننببی  

دکتر مهرداد خرسند...ایشونم پدرم -  

خیره به ....بستن کتاب و برداشتن عینک از روی چشماش نفسش رو بیرون دادو با  پدرش اروم

اهسته دست ازادشو  به سمت برای دست دادن بلند کرد..صورتم  

 

قرار دادم  و با لبخند ی  سترسم رو بلند کردم و در بین دست گرمش یخ زده از ا دست..دید و نگرانی با تر

بهش دست دادم...که داد می زد حسابی ترسیده   

:دستم رو به ارومی فشرد که خرسند گفت  

خسته می  اینطوری سر پا همگی ..نشسته و توی پذیرایی انجام بشه..بقیه آشنایی نهاد می کنم پیش-

 شیم

سری  و مشخص بود نمی تونست این جریان رو باور کنه  قرار گرفته بودمل انجام شده تو ع پدرش که 

:تکون داد و گفت  

بله-  

:ایی گفتو با اشاره به سالن پذیر  

بفرمایید...ید امدخوش-  
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به  شده رو کادو بسته دستش که شل شد دستم رو به ارومی از میون انگشتاش بیرون کشیدم و 

:سمتش گرفتم و گفتم  

قابل شما رو نداره-  

رو  و دلهره نگاه برای من ترسنوع  این ....خرسند بود اما بر عکس اون نگاه های  نگاهش درست مثلته 

:گرفت  و به زور گفت از تو  دستم  رو کادو به ارمغان می اورد که بالجبار دست بلند کرد و   

ممنون -  

سالن سمت به  ش چشم دوخته بود که با تعارف مجدد پدرش به همراهشخرسند هم مثل من به حرکات

خیره به حرکتی نکرده بود  جایی که هنوز ایستاده بود و هیج ..پشت سر از   نزدیک شدیم که  پذیرایی 

:گفت ی توی دستش خطاب به خرسندشده  بسته کادو  

لطفایه لحظه  ..حامی -  

 

:حامی سرش رو برگردوند و خیره به پدرش گفت  

االن ....چشم ...بله -  

:اروم بهم گفت و بی حس شده بود کهتمام بدنم از شدت ترس یخ   

بذار کمکت کنم پالتوت رو در بیاری-  

کمکم کرد که  ..استینهای پالتومن به راحتی همونطور که  پالتوم رو در می اوردم از پشت سر با گرفت

  درش بیارم

:گفت..رو  که ازم گرفت  وپالت  

شالتم بده-  

 

دست به  نه نشینم ونه ب ه باشمبود  که جرات نداشتو رعب انگیز دایی ترسناک تباونقدر خوشامد گویی ا

 چیزی بزنم

:و رفتن به سمت سالن پذیرایی بودم که با لبخندی گفت مردد بین ایستادن  

راحت باش ...کس دیگه ای نیست...فقط من و پدرم هستیم -  
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بهم ی ت قلبوقدادن به همین منظور برای ..یدمحیرون نگاهش کردم که از چشمام فهمید حسابی ترس

:گفت  

  اون تا االنم باور نداشت چنین کاری کرده باشم ...بهش حق بدیم بهتره ...شدهیکم شوک  -

:شال رو از روی سرم برداشتم و نظم کوچیکی به موهای اتو کشیده ام دادم و گفتم  

نخیلی ناراحت شد-  

:بودن گفتخیره به موهایی که به لطف ارایشگر حسابی مرتب و یه دست شده   

.هضمش کنه سعی داره ..طبیعیه-  

:چشمک با نمکی زد  

کسی نگرانم نباش اگر به مواخذ شدن ...کمی با شاهکار پسرش کنار بیاد  بتونهنیومد که با ما االنم .-

اون شخص منم نه تو ...باشه  

 

 

:نگاهش رو به چشمای پر استرس  و صورت گر گرفته ام داد   

کنه ازت پذیرایی  االن میاد منیر خانم ..بشین -  

روی نزدیکترین مبل نشستم و اون از سالن خارح شد که همون خانوم برای پذیرایی وارد ...با همراهیش 

 سالن شد

وقتی ...باشم عروس این خانوادهد که انگار امکان نداره من طوری نگاهم می کر خرسند اونم مثل پدر 

 اونم  رفت

نگاه کردم راسیون زیبای خونه وو دک ها ذب  سر بلند کردم  و به در و دیوارعم  

اول پدرش و پشت سرش هم خودش ...که بالخره هر دوشون وارد سالن شدن   

برای دستش  ها با بلند کردن  مبل یکی از  روی...توجام نیم خیز شدم که درست رو به روم  ون با ورودش

:گفتنشست و  ..تعارف به نشستنم    

باشید راحت..بفرمایید .....خواهش می کنم -  

پاشو روی اون یکی  جای گرفت و با دم و باز دمی خرسند گرفته به نظر می رسید که روی مبل کناریم 

چشم دوخت شایل  رو و به میز و وس پاش انداخت   
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 معذب  سر بلند کردم  و به در و دیوار ها و دکوراسیون زیبای خونه  نگاه کردم

اول پدرش و پشت سرش هم خودش... که بالخره هر دوشون وارد سالن شدن   

روی یکی از  مبل ها با بلند کردن  دستش برای ...ورودشون  توجام نیم خیز شدم که درست رو به روم با 

:نشست و گفت.. تعارف به نشستنم    

راحت باشید..بفرمایید .....خواهش می کنم -  

خرسند گرفته به نظر می رسید که روی مبل کناریم جای گرفت و با دم و باز دمی  پاشو روی اون یکی 

 پاش انداخت  و به میز و وسایل  رو ش چشم دوخت

مسلما  من به تنهایی نمی تونستم در برابر این مرد نقش بازی کنم و وانمود کنم ...فضای خفقان اوری بود

...که با عشق و عالقه با حامی خرسند ازدواج کردم  

بود که از برمال کردنش پیش که در من عشق و عالقه ای به وجود اومده  منکر این هم میشدم  البته نباید

 خرسند واهمه داشتم

شرایط رو هر لحظه  وخیم تر و بدتر  از قبل می ...سکوت مطلق و نگاههایی که از هم دیگه دزدیده میشد 

 کرد و ترس رو بهم هدیه می داد

 از نوع نگاهش هم...از نگاه کردن به چشمان پدری که من رو نمی تونست باور کنه بشدت پرهیز داشتم

به عنوان عروسش  قبول کنه   که من رو  و نمی تونهمی تونستم بفهم که چقدر از حضورم ناراحته   

بالجبار سرم رو به اهستگی بلند کردم  و نگاه سنگینش رو به ...در این  سکوت خوف انگیز و ترسناک 

 روی خودم دیدم

غارت برده و  به یک شبه   نی چشم دوخته که دل پسرش رو بهنگاهم می کرد که گویی به راهزطوری 

 دیگه کاری از دستش بر نمیاد

فهمه که تا چه گلوم بشه و ب کسیب جا به جایی حتی جرات نداشتم اب دهانم رو ببلعم که شاید متوجه 

ازش ترسیدم  اندازه  

انه نگاهم رو به ارومی به سمت خرسند چرخوندم وزگر گرفته از این نگاه کینه ت  

   رو به روش چشم دوخته بود و حرفی نمی زد با اخم همچنان به میز 
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و به گوشه ای از مبلی که  اجتناب  کرد خیره شدن مجدد  به صورتم از با اون چهره به ظاهر صبور  پدرش 

.روش نشسته بودم زل زد   

ون بده هنوز چیزی طوری که نش ..نهرااما مقتد شاید هم به نظر می رسید که قصد نادیده گرفتنم رو داره .

ابروهایی باال رفته با  به من رو به حامی کرد و  کوتاهی نگاه با  .... از قدرت و اعتبارش بکاهه نتونسته 

:گفت هر دومونخیره به   

تبریک بگم هر دو نفرتون  به... ازدواج بابت این باید  ..ه که من االنخوب به نظر می رس-  

 

چشم دوختم سر بلند کردم و بهش بالخره سکوت بینمون شکسته شده بود که   

اما از درون عصبی به پدرش  ...به ظاهر اروم..خرسند ..بود نقش بسته شنلبا بر روی ی نیلبخند غمگ

 خیره شد

:گفت شگرفت و رو به قوت ...از این نگاه نا اروم  لبخند پدرش    

و سر  خوشحال باشیدبرای این ازدواج باید االن که همسرت تو و ...چرا هر دوتون پکر به نظر می رسید  ؟-

ی کنید به هر حال به هم دیگه رسیدید و باید خوشحال؟ از پا نشناسید   

هیچ  و در همون حین که پدرش نمی خواست لحظه ای   جای گرفت لبخند زورکی رو لبهای خرسند 

منیر خانم رو خیره به ما صدا زد ..مونه بنظرش پنهون زیر کدوم از حرکات ما از   

:گفت وارد سالن شد و با عجله  خانم  منیر  

بله آقا؟-  

تفهیم  به همه امون  طوری که ..دستوری  ی کامال روی ما دو نفر بود که با لحنبه  نگاه پدرش همچنان 

:گفتبهش ..اون چیزی که میگه حتما انجام بشه باید که کنه   

  ..لطفا پذیرایی مفصل باشه ... اینجان  امشب ...شامبچه ها -

 زیرو رو شده بودپدرش  ناگهانی  اقداماین با ...... شده اش  از پیش تعیین ی برنامه هاخرسند که انگار 

:گفت روی صندلی جا به جا کرد و ...خودش رو  ...  

گیسو برای شام نمی مونه ..نه-  

روی پای چپش انداخت و خیره به انتخاب به  و ر پای راستش.. هسته با طمائینه و اخیلی پدرش 

:و  گفت قرار دادرو روی دسته های چوبی و طالیی رنگ مبل  هر دو دستش..پسرش  

که سهم من میشه از  دادن  یه شامپس چه عجله ای برای رفتنه ؟...چرا؟مگه برای دیدن من نیومدید؟-

نمیشه؟..این ازدواج  
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نفسم به سختی ...فرو رفت سکوت در خرسند موشکافانه به پدرش خیره شد و و صورتم بی رنگ شد 

:با لبخندی گفتبه خرسند  که خیره باال می اومد   

برای مراسم عقدتون که افتخار نداشتم به عنوان ..شم خواد با عروسم بیشتر  آشنا دلم می ...بمونید -

...ببخشید عروس خانم   منو به بزرگواری خودتونباید  هم  شما....پدر داماد حضور داشته باشم  

:ادامه حرفاش کرد و گفتچاشنی  ندی رو پوزخ  

این جور مراسما برای پدر داماد نوبت به دعوت کردن  ابه هر حال بزرگتر از ما اونقدر هست که حاال حااله-

  نرسه 

 

 محتی نفس کشیدن..حالم اونقدر بد بود و قدرت تکلم ازم گرفته شده بود که نمی دونستم باید چیکار کنم

:رو هم فراموش کرده بودم  

می  بیشتر... به بهانه یه  شام و هم صحبتی حداقل ..اینطوری ..بد بگذرونید  ونیه امشبو به خودت الاقل.-

باهم اشنا شیمتونیم   

 

:هستندرونی خروشان و طوفانی دارای ...ی به ظاهر اروم در پس نقابپدر و پسر   احساس می کردم   

؟!!شما  که گفتید امشب کار دارید و باید برید -  

 

یخته به مکه پدرش با لحنی آدیگه خبری نبود ..بود  در بیان کلماتکه از روی باز و خندون و ارامشی  

:تمسخر گفت  

 

برای اولین باره که قدم رنجه کردن و  ..به هرحال عروسم...اما االن فرق می کنه....اون موقع بود ... اون -

نمیرم که کافیه یه تماس بگیرم و بگم ...یه شب که هزار شب نمیشه...به منزلمون تشریف اوردن   
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پی  اره در حالی که معلوم بود سعی دکه خیره به پدرش نگاهی انداختم از  گوشه ی چشم به خرسند 

  :با لبخندی گفتبه افکار ش ببره 

و دغدغه  فارغ از بهونه هااونم ..یه شب طوالنی رو  در کنار هم بگذرونیم ...قراره بعد مدتها...چقدر خوب -

کاری  های   

 

که منیر خانم براش گذاشته بود و برداشت و با رو فنجون چایی پدرش خیره به من دست بلند کرد و 

:گفت نگاهی به من با ...چای درونشاز مقداری نوشیدن   

تو همون کلینیکی هستی که حامی توش  ...اینکه شما هم..همکار بودن واقعا حس خوبی داره-

مگه ...ون باشه تدو نفر ن مثبت برای هر ئاین خودش می تونه یه پو..هفوق العاده هیجان انگیز...مشغوله

 نه ؟

:رو قورت دادم و خیره بهش گفتمخشک شده ام  اب دهان  

بله-  

 

و خیره به حلقه ..کشوند   شون که روی هم گذاشته بودم نیدستاسمت سری تکون داد و نگاهش رو به 

:گفتبا لبخندی فنجون رو سرجاش گذاشت  و   انگشتم توی ی   

؟؟.هینخیلی  جالب و شنید  ون تحتما داستان  اشنایی-  

:با لبخندی گفتو   تکیه دادبه عقب پدرش  چشمان خیره به درون ..اهسته خرسند   

شنیدنی هم همونقدر  ....همونقدر جذاب ..خودش یه مثنوی نامه است-  

:و با نگاهی به من گفت داد پدرش ابرویی باال   

بی شک از همه نظر تکمیل  و قابل ستایشه ...وقتی حامی کسی رو پسند می کنه-  

:باال رفت  و گفتدین حرف های پدرش نیشز خرسند ا لبی گوشه   

سن رو داره که همیشه بهترین ها  رو انتخاب کنمبه هرحال پسر شما بودن این ح  -  
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می کشیدن و می خواستن جلوی من ظاهر دیگه ترسیده از خط و نشون هایی که پدر و پسر برای هم 

چشم به خرسند که در کمال ارامش  به عقب تکیه داده بود و به پدرش ..ه نشون بدن وجچی رو مهمه 

:انداختم یبود نگاه دوخته   

فوق العادنهمیشه ...انتخابای تو حرف نداره....بی شک همین طوره پسرم-  

 

 

خواست تلفن خونه رو براش  خانم که پدرش از منیر به همه دیگه خیره موندن  سکوتدر هر دو لحظه ای 

...بیاره  

ی  گوشهصورت و اون لبخند جا خوش کرده  تخرسند  همچنان به پدرش نگاه می کرد و تغییری به حال

ش نمی داد لب  

ن از و بالخره بهانه ای برای نگاه گرفت  رسوند پدر خرسند   گوشی رو بهدر کمترین زمان ممکن یر خانم نم

   پیدا کردن شون هم دیگه هر دو نفر

برنامه ای که  کردن  ش بلند شد و با  ببخشیدی برای کنسلجادر حین تماس گرفتن از پدرش باالجبار 

جمع سه نفرمون رو ترک کرد ...  امشب داشت  

:که نگاهی بهم انداخت و گفت ه بودم تو خودم فرو رفتگرفته از برخوردی که باهام شده بود حالی با   

توی این فصل با داشتن اون دار و درختا  ...حیاط پشتی  خونه..بیارم اینجاتو روز .......یه بار..تو رو  باید -

حیف که االن شبه  و هوا سرد ..خیلی دیدنیه  

 

ظرف  روی درون  از  یه سیب سرخ فرو رفته بودم که با لبخند دندونمایی با برداشتن  تنهایم  زیادی تو لک

:میز  و فشردنش بین دستاش گفت  

برای عقب کشیدن و کم اوردن خیلی زوده..کردی  و ردهنوز یه خان-  

خیره به موهایی که روی شونه  نگاهی مهربون و لبخند اطمینان بخشیکه با  گرفتممضطرب سرمو باال 

:تر کرد  و گفتروی سیب کم ...رو انگشتاش هام رها شده بودن  فشار  

م دیگه تحمل کن یک... خواهش می کنم به خاطر من-  

 

 



 

 
 

 
 

7 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          نهم       فصل   
 

بهش و لبخندش چشم دوختم که پدرش  وارد سالن شد  و رو به من ..با دلی که تهش خالی شده بود 

:گفت  بی مقدمهخیلی   

دوست دارم حریف ..انقدر با حامی شطرنج بازی کردم که دستم اومده چطوری باید باهاش بازی کنم -

با من شطرنج  بازی می کنی ؟..جدید داشته باشم   

 

خم شد و سیب رو سرجاش گذاشت ...منقلب از حرکت پدرش  خرسند   

:خیره به پدرش از جاش بلند شد و با تامل کوتاهی گفت..به خرسند ختم شد که  مترسیده نگاه  

تمایلی به این بازی نداشته باشه..شاید مثل من و شما -  

 

  که هرگز از لباش دور نمی شدن  یبا لبخندپدرش رو در روی هم قرار گرفته بودن که ...دوباره هر دو 

:خیره به من گفت  

نمی ..ذهن حریفت رو  برای جا به جایی مهرها بخونی که وقتی قراره ..ه ی خیلی مهیج چرا؟اتفاقا بازی-

برای دست گرمی همچین بدم نیست....دونی چه حالی داره   

و خواست  داشتش بربه سمتقدمی ... بود پدرش برده  تمام افکارهای پنهانی  به که گویی پی  خرسند 

  کنه  اعالم این بازی  انجام  مخالفتش رو برای 

که دیگه جیب شلوارش فرو برد  و خیره به  من  تو و ر دستش کاری بدون هیچ پنهان..در کمال تعجب  اما  

:به حامی گفتصدام در نمی اومد   

هوم؟..شیممی ذاری که یکم بیشتر باهم آشنا چرا منو با عروسم یکم تنها ن-  

:پدرش چشم دوختیمبه  ...از این تصمیم ...ه شدههر دو لحظه ای شوک  

بازی می کنیم  و از تجارب هم دیگه  طرنج ش مباهممی تونیم  ..اینطوری در کنار یه گپ دوستانه -

 استفاده کنیم 
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:ادامه داد عجیبی  خرسند لبهاشو روی هم گذاشت و پدرش با ارامش...قلبم داشت تو دهنم می اومد   

هست سفارش بدی و  معروس خانمی که باب سلیقه  ییغذا ا اون موقع توام می تونی بری و ت-

...بگو چیزی تدارک نبینه هم  به منیر خانم...بیای  

راه زیاد دوری هم ..خودت برو که زودتر بیای ...از بیرون می گیریم به افتخار عروس خانم ..شامو امشب

به عروس خانم  زیاد منم بهت قول می دم که ..م نمیشه نیم ساعت  ...جمع تا بری و برگردیسر ..نیست 

گذرهبد ن  

 

 مضطرب بهش چشم دوختم

:از جاش بلند شد و گفت..عصبی لبخند با  این برنامه راضی نیست خرسند که مشخص بود از  

می چسبه.. یه شام خانوادگی کامال دوستانه  ...بعد از یه بازی  مهیج ...فکر خوبیه-  

:سرشو  اهسته باال و پایین کرد   دنگاه می کرپدرش که چشماشو تنگ کرده بود و به خرسند   

حتما همین طوره حامی جان-  

 

می نداخت  هرو به لرز محکم و مقتدارنه  پدرش چهار ستون بدنم لحن اروم اما   

:گفتبه جانبم خرسند نگاه کوتاهی بهم انداخت و با پاشیدن  لبخندی پر مهری   

احساس  توش قرار نیست.. میشه  خونه گیسواینجا م ...به هرحال از این به بعد ...زیاد  طولش نمی دم-

شما هم که مهمون نوازیتون زبان زد خاص و عامه ..تنهایی کنه  

:گفت همراه تکون سریپدرش با لبخند مرموزی پلکهاشو روی هم گذاشت و باز کرد و   

.....هواشو دارم...مطمئن باش ......دقیقا-  

دور کردن پسرش از من مصمم به خرسند خیره به پدری که لبخندش رو روی لبهاش حفظ کرده بود  و 

:گفت...بود  

میشه ضحسابی عو..م حال و هوام..برم و بیام ...خوبه خیلی  اتفاقا هوا هم...باشه-  

:پدرش کش اومد و گفت لبهای خندون خطوط   

پسر نگران نباش انقدر ..برو -  
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با قدمهای  اروم و بدون تردید سالن رو ...به روی هم بالجبار سری تکون داد و با فشردن لبهاش  خرسند

ترک کرد    به سمت در خروجی یکنواخت آهسته و   

  از رفتنش به وحشت افتاده بودم  چون کودکی بی پشت و پناه..نمی تونستم نگاهم رو ازش بگیرم..

نگاه  به  خیرهپدرش قدمی به سمت برداشت و  ..از منیر خانم می گرفت در حالی که داشت پالتو شو 

:گفت م و وحشت زده ا مضطرب  

امیدوارم شطرنج باز خوبی باشی؟-  

بدو ورود از ای که در نگاهم رو به پدرش دادم که دستشو به سمت کتابخونه  خرسند با خروج  به ناچار 

شمشد  که باهاش همراه منتظر فت و گر ه بود توش در اومد  
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اروم و بدون تردید سالن رو با قدمهای ... خرسند بالجبار سری تکون داد و با فشردن لبهاش به روی هم 

 آهسته و  یکنواخت به سمت در خروجی  ترک کرد  

چون کودکی بی پشت و پناه از رفتنش به وحشت افتاده بودم  ..نمی تونستم نگاهم رو ازش بگیرم..  

پدرش قدمی به سمت برداشت و  خیره به  نگاه ..در حالی که داشت پالتو شو از منیر خانم می گرفت 

:مضطرب و وحشت زده ام  گفت  

امیدوارم شطرنج باز خوبی باشی؟-  

خرسند  نگاهم رو به پدرش دادم که دستشو به سمت کتابخونه ای که در بدو ورود از به ناچار  با خروج 

 توش در اومده بود  گرفت و منتظر شد  که باهاش همراه شم

 

چند قدم جلوتر از من به ... اهسته از روی مبل بلند شدم که با لبخندی که چهره اشو اروم نشون می داد

 سمت کتابخونه راه افتاد

کشویی  درنرسیده به  و والیی به پا  شده بود و قصد پدرش رو از این کارا نمی فهمیدم که  تو دلم هول

:و به من که مقابل در ایستاده بودم گفتکنار کشید  کتابخونه  

مکان  اینجا بهترین  ...برای همین ..ه شما نخواسته باشی کسی  بشنوهشاید حرفایی پیش بیاد ک -

 برای صحبت کردنه

 

 

پلکی زدم و  و گیرایی خاصی داشت نوز پر ابهته..گذر زمان در چشم خیره به چهره ای که  ی از گوشه

..قدمی به داخل کتابخونه گذاشتم   

کرد و   کوتاهیاشاره  گرفته بود به میز شطرنجی که نزدیک به پنجره قرار ..با ورودم به داخل کتابخونه

:گفت  

شکست می ده فند که مختص خودشه هر بار منو با یه تر..قهاریه  حامی شطرنج باز-  

درهایی که تو سط اون بسته شده بود  چرخیدم و بهش چشم دوختم حرکت  با شنیدن   
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خیره شد بهم کشویی در رو بسته بود ی ی که از پشت سر هر دو لنگه رو به من با دستای  

از در فاصله گرفت و به سمت میز  وهم انگیز بود که  و  عجیبرامشی آکارو کردار و رفتارش آمیخته به 

..قدم برداشتشطرنج   

 

:ازم پرسید  جایی بعضی از مهره ها  جا به با  تخته شطرنجبه  چشم دوخته سر جام ایستاده بودم که    

سفید یا سیاه؟-  

هم  آشکار کردن صوری  ...هر تایید ازدواج من و خرسند باشههم می تونست  م  ...این اتاق و این بازی 

:بودن ازدواجمون که پاسخ دادم  

سیاه-  

شینم نبیرون کشید و ازم خواست که روش برو  سری تکون داد  و صندلی  

 به کندی به پاهام حرکت دادم  و روی صندلی که برام بیرون کشیده بود با تعلل نشستم

نشست و با نگاهی به پنجره و دونه موجود صندلی  تنها  روی..رو به رومدور زد و  در کمال آرامش  میز رو 

:و گفتبه حرکت در اورد اول رو  همهر ...به پایین فرود می اومدن گهگاه از اسمون  های سفید برفی که   

نگران چیزی هستی ؟-  

روزهای اولی که تو کلینیک دیده بودمش  همین ...خرسند خوندن ذهنش بی نهایت سخت بودخود مثل 

 طور سخت و جدی به نظر می رسید 

جا ...سربازم رو برای شروع بازی مهره دست بلند کردم و ..مستقیمشبعد از لحظاتی خیره شدن به نگاه 

:به جا کردم  

چیزی برای نگرانی وجود نداره-  

و حرکت دادروی لبهاش نشست و مهره بعدیش بر محو و کم رنگی لبخند   

با تاملی  سربازم رو   با ...که در سکوت سپری شده بود  ساعت  یک ربع چیزی نزدیک به بعد از گذشت 

: و ازم پرسید مغلوب کرد فیلش مهره   

چطوری باهم اشنا شدید؟-  
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داشت اما  تنفنی برام جنبه همیشه این بازی  اصال شطرنج باز خوبی نبودم  و...نوبت به حرکت من بود

:موقعیت مناسبی نداشتم که اسبم رو حرکت دادم.....فعال مجبور بودم که درست بازی کنم  

.. کلینیک تو -  

 ی مهرهبا حرکت بدون مکث ش  نقش بست و هالبروی نبود  بر هم لبخندی که بی شباهت به پوزخند 

: قرار دادمهره وزیرم رو تو تنگنا بعدی   

تون تو کلینیک رقم می ییاونوقت آشنا..ومدنش به دانشکده شما نمی گذرهجالبه هنوز چند ماه از ا-

داستان خیلی  جالبیه..خوره  

 

 

:شطرنج بود تختهو   نگاهش به مهره..جلوتر بردمبرای نجات وزیرم  بعدی  رو  همهر  

تو چرا  جواب مثبت بهش دادی؟-  

:چشم دوختیم که با لبخند مچ گیرانه ای گفت تخته شطرنج نگاه گرفتیم و به همدیگه هر دو همزمان از   

؟آره...البد خیلی ایده ال بود -  

 

قصد بی احترامی نداشتم اما اون می خواست این ازدواج صوری رو برمال کنه و .. لحنش اذیتم می کرد 

...من نمی خواستم در انجام چنین کاری موفق باشه  

:جوابش رو بدم ..لحنی که هرچند می لرزید اما محکمپس رو دربایستی رو کنار گذاشتم و سعی کردم با   

برای اینکه احساس کردم مرد خوبیه-  

: و با تمسخر گفت بردباال  وکه یه تای ابروش اهش چندان مهربون نبودنگ  

باور کنم؟-  

مهره ی بعدی رو با سردرگمی حرکت دادم و با ناراحتی ..جرات زیاد خیره شدن تو چشماش رو نداشتم

:گفتم  

نی که باید باور کنه کردهاو-  
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د و رکش او از هم دیگه رو  لبهاش..باشه که من می تونم پوزخندش رو ببینم اینبار بدون اینکه نگران 

با گفتن یکی دیگه از مهره ها که همزمان با زدن   به  نمایش گذاشت ی تمسخرم دونهای مرتبش رو برادن

:اعتماد به نفسم رو به پایین ترین سطح رسوند ...چیزی که در تصورم نبود   

همه چی رو می دونم..من درباره تو -  

جلو رفته بود از حرکت باز ایستاد و بی حرکت به  ها  مهره یکی از  راه که برای برداشتن هدستانم در میان

 لبهای نیمه بازش چشم دوختم

و چشم دوخت لحظه ای به انگشتر توی دستم  و رنگ گرفت لبخندش ..خیره به صورت رنگ پریده ام ...

  ...من هستدر حال پس افتاداز شدت ترس و دلهره بدون اینکه فکر کنه که  و اهستهسپس خیلی  نرم 

:گفتدهنده ای  آزاربا لحن و  هام رسوند نگاهش رو به چشم  

برا انگشتت زیادی بزرگه -  

 

رون بود  حرکت دستاش خیلی تند و ...نشست لومگ بغض تو ..تحقیر کالمش  از اینصورتم رنگ باخت  و 

:گفت با زدن پنجمین مهره ام که از میدون به در کرده بود و ر تا از مهره  هام 4و تا االن   

تک و تنها در حال در اوردن خرج و ... که یکشون ازدواج کرده  داریم دوتا برادر...به تازگی فوت کرده پدرت -

دختر فوق العاده ای هستی ..تحسینت کرد از این بابت واقعا باید ..هستی تمخارج  زندگی  

نکن  شفکرتو درگیر زیاد  پس...البته اینا رو حامی به من نگفته  

: لبهاشو بهم فشرد و ادامه داد..بعدی   جا به جا کردن مهره  صفحه  و خیره به  

بفهمم داستان زندگیت چیه و االن برای چی  یتلفنتماس ...اشنا دارم که با دو سه تا دوست و اونقدر -

 اینجایی؟

 

:گفت چهره ترسیده و مضطربم چشم ازش نمی گرفتم که با نگاهی به   

و   سر برسه حامی  هر لحظه ممکنه  چون.....کشش بیارم یمی خوام این بازی رو زیادن..خیل خب -

...نیمه بمونه  حرفامون نصفه  

می پس ...راحت باهات حرف بزنم خیلی  می خوام .....نداریم  هم زیادی وقت. ...نه من  ...نه تو بیکاری 

میگم بهت  دارم ببین چیکه خوب گوش کن ..م سر اصل مطلب ر  
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لبهامو روی هم گذاشتم  و به ..زل زده به لبهایی که بی وقفه از هم دیگه باز و بسته می شدن 

:سپردم گوش ..صداهایی که به سختی می تونستم بشنومشون  

اینکه نتونی بینشون چیزی تفکیک کنی و ازهم جدا ..بعضی وقتا بین بازی و واقعیت فاصله ای وجود نداره-

...خیلی خطرناکه..شون  کنی   

.. !!!! بازی..چون اسمش روشه  

!.واقعیت محضهقعیت  یه اما وا ...!.بازیه..بازی   

چون ...اما نمیشه..کنی که می خواد تموم بشهفکر می ... شهیماما واقعیت تموم ن..زی تموم میشهبا..

خانم محترم شوخی گرفتی  به  واقعیتی که تو اونو...واقعیت باهات شوخی نداره  

 منفس...تونستم می نحتی ناباوری  بهت و  که از شدت ه بود نی تغییر کردبه آزننده بود و اونقدر لحنش 

: رو باال بیارم   

کردی  شسرگرمیه که برای خودت پیدایه نه ..زندگیه این اسمش...بردار  بی سرو ته  دست از این بازی-  

 ...چه نقشه ای تو سرته من نمی دونم ...دخترونه ات رو سر یکی دیگه پیاده کن و این نقشه های خام  

قرار نیست من خام این حرفا بشم ...اما  

حامی  فقط کافیه دست از سر.. هر چقدر..م بهت بد من می تونم  تو هر چقدر که نیاز داشته باشی..

...یبردار  

 

کاری می کنم که برای همیشه از اون کلینیک بری و پشت سرتم نگاه ..که اگر دست از سرش برنداری 

 نکنی 

و اونقدر قدرتش رو دارم که تمام حرفامو عملی کنمدر کار نیست هیچ شوخی  باور کن که  

سرکیسه کردن انتخاب کردی چون بد کسی رو برای   

 

:زبون از شدت شوک حرفاش بند اومده بود  

و میاد  ...اینکه پسر من اونوقت به  محض ..با کسی نداشتیهم  ساده  توی اون دانشکده یه ارتباط...تو -

و سریع همه چی به یه ازدواج بی سروته ...تو عاشقش می شی..میشه به کار  تو کلینیک شما مشغول

..!!!شهختم می  
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:محکم و بلند تر کرد لحنشو..با مکث کوتاهی   

ش معلومه نه ی رو که نه شاهداین ازدواج..اونوقت انتظار داری من ...بی نهایت مسخره و غیر قابل باوره-

رو بارو کنم ؟ نه عاقدش  محضرش   

 

از  زیر میز حتی پاهایی که  ییسخت بود که قدرت جا به جا برام باور این برخورد و شنیدن این حرفا اونقدر

ن رو نداشتمهم دیده نمی شد  

 

تکیه داد  به صندلیش و عقب کشید مندانه ای خودشو پیروز با لبخندخیره به صورت و نگاه پریشونم   

:گرفت رو  توی چشمام  و نگرانی  جای ترس ...رفته رفته خشم  

حامی ادمی نیست که ظرف یکی دوماه ..چون پسرمو خوب می شناسم ..من مطمئنم این ازدواج الکیه-

...چه برسه به ازدواج..بیاد و دل بسته اش بشه   از کسی خوشش  

پس  اگر ....ی که اونو می شناسن درباره اش می دونن تمام  کسان..بلکه ..مننه تنها  این حقیقت رو

....براش  تور پهن کردی که خودت و خانواده اتو از این وضعیتی که داری یه جوری باال بکشی  

:به جمع شدن کرد فکم منقبض شد و اشک تو چشمام  شروع  

این راهش نیست ..مسیرو داری اشتباه می ری خانم...که باید بهت بگم-  

 

و چشم دوختم دهان رو بلعیدم و به صفحه شطرنج اب  ..ی که بارم کرده بوداز سنگینی بار این همه حرف

و  کشیدمباال از زیر میز  رمق دستم رو بی..بر زبونش بیاره   قبل از اینکه حرف دیگه ای برای تحقیر کردنم

:گفتمروی صفحه تکون دادم و خیره به مهره های م رو مهره ا نزدیک ترین   

جناب خرسند ..باید بهتون بگم که اصال پسرتون رو  نمی شناسید  منم  پس-  

:گفتم اون  نگاه اخمالود و سرد یشو توی چشمام انداخت و من خیره تونگاه  

نشده این موضوع پس حامی باید خیلی آدم خنگی باشه که متوجه ..اگر قصد من گول زدن بوده باشه -

خانواده ام از وضعیت اسفناکمون براش تور پهن کردم  خودم و  من برای باال کشیدنکه  باشه   

حتی ...رهبخوبوده باشه که ظرف یکی دو ماه گول منو  لوح  ذکاوت باید خیلی ساده و حامی با اون هوش

 اگر این ازدواج یه دروغ باشه که نبوده 
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ی که از هوشش تعریف می کنن و هم برای کسان هم برای خودشکه این خودش می تونه جای تاسف 

 داشته باشه 

 

:از شدت عصبانیت   سری تکون داد و لبهاشو تر کرد ام  رفته و قرمز شدهگخندون خیره به صورت گر   

بی جهت دلواپست   پسرم..نمی تونی از خودت دفاع کنی...فکر می کردم اگه حامی نباشه...خوبه..نه -

 بود 

لب   با لبخند نیمه جونی  داشتنهم نچندانی که پیش روی  سیاه رنگی و با نگاهی به حرکت مهره های

:د و گفتز  

خودتو نمی بازیزودم ..اما ...الاقل اگر َقدر نیستی ...بازیکن بدی هم نیستی -  

...یا خیلی ..معلومه یا خیلی خبره ای   

:حرفشو خورد و پرسیدیه دفعه  خیره بهم   

اونم بدون حضور من ؟هوم؟...چه اصراری به این ازدواج پنهونی بودپس ...اگه قصد گول زدن نبوده-  

ج دوست دارن چون همه دخترا تو ازدوا...اینطوری ازدواج کنه..شه افکر نمی کنم هیچ دختری حاضر ب

ما انگار این چیزا اصال ا...رسمیت بدن ازدواجشون رو ..مطرح کنن  در مقابل خانواده همسرشون خودشونو 

نبودهمهم برای تو   

 این  بگی ازدواج کردی و ازبهم میای خونه من که پا میشی می گیری و  تهم تو دستیه کادو  تازه 

خوشبختی ؟ خیلی خیلی اشنایی   

هوم؟..فکری می کردی اگر کسی باهات این کارو می کردچه ..تو جای من  

اما یه چیزی بهم می گفت که ..پشت میز محاکمه ای قرار گرفته بود که همه چیزش علیه ام شده بود

:باید از خرسند دفاع کنم  

م موقعیت پسرم طوری نبوده که بخواد این ازدواج رو علنی کنهفکر می کرد-  

یا اون  مشکل دارید؟ مگه تو ؟چرا-  

...پرسیددیگه باید از پسرتون اینو -  

:باال و پایین کرد یبا پوزخندسرشو   

سرچقدر باهم توافق ...ت من نمی رهاما این یکی تو کَ ...حامی همیشه کارای عجیب زیاد می کنه-

 کردید؟
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:ای رو حرکت داد هرمه...رو به سخره و تحقیر کشیده بود دل شکسته از حرفایی که سرتا پا وجودم   

چرا منو زیر سوال می برید و دنبال جوابهاتون از ..پسرتون رو می شناسید  نقدر ادعا دارید یشما که ا-

  ؟؟!!منید

 

:لبخند کجی گوشه لبش نشست و مهره خودش رو حرکت داد  

از حرفام چه برداشتهایی داری ؟-  

:گفتممهره امو بی دقت پیش بردم  و به زور با کنترل خشمم   

خوب میشه این برداشت رو کرد که شما انتخابای حامی  رو قبول ندارید  -  

 و در جایگاه پدر بودنتون این حق رو دارید که هر کسی رو به عنوان عروستون قبول نکتید

 

:با جا به جا کردن یکی از مهره هاش اسبم رو زد و گفت ابروهاشو باال داد و همراه پوزخندی  

ازدواج کردی ؟ نبا پسرم...و عالقه  عشقباور کنم که از روی یعنی االن باید -  

 

بی گمان این رو بهش می ...به این سوال جواب سریع دادن ..هر سکوت زدم و نگاهش کردنبر لبهام م  

:رسوند که چیزی بهم دیکته شده  که گفت  

ی و می گی که عاشق می کن اما اگر واقعا ادعا..تعبیر کنم به چه چیزی  باید  نمی دونم سکوتت رو-

  ییه نگاهی به فرش زیر پات بنداز پس بهتره  حامی هستی 

 

:نافذش زل زدم بلند کردم و به نگاه دقیق و چشمانخیره به فرش زیر پامون سرمو   

 شقدر که دلم برای لگد کوب شدناما نه اون...فرش ارزشمندیه ..یه  این فرش در اندازه خودش زیبا و قیمت-

و بسوزهریش بره  و می رن این اتاق میان  تو یی کهزیر پای ادما  

:سعی کردم منظورش رو بفهم  

حاال اون تابلو فرش پشت سرتو  نگاه کن -  
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:انداختم  روی دیوارنصب شده  فرشتابلو  سر چرخوندم  و نگاهی به   

ارزشمنده  چون .....همونجا روی دیوارهجاش  چون...اون  تابلو فرش هرگز قرار نیست زیر دست و پا بمونه-

ه بگذره ارزشش بیشتر و بیشتر  میشه و قیمتش باالترو هر چقدرم ک  

 

:فهمم چی میگه که خودش گفتفرصتی بهم داده باشه که ب مکثی کرد تا   

اونقدر که نمی ذارم کسی بهش  ...برام خیلی ارزش داره...حامی برای من  درست مثل اون تابلو فرشه-

 نزدیک بشه و بخواد که به روش  خط و خالی بندازه

 

شاید بتونی تا مدتی جلوه ...شاید ظاهر خوبی داشته باشی ...توام مثل اون دندون پزشک باشی شاید 

...خوبی داشته باشی اما به مرور  

:واقعا ادم بی رحمی بود که منو تا این حد می خواست خوار و خفیف کنه  

یه این فرش چون ..اونقدر که کسی دلش نسوزه که چرا اینجا پهنه ...ارزشت اندازه همین فرش میشه -

نه بیشتر ...و پهن کردنه  چیزی فقط برای پر کردنه   

:هر لحظه باال و باال تر می اومد...بغض چنگ زده توی گلوم   

چون در قد و قواره اون نیست ..قرار بگیره تابلواین فرش هرگز نمی تونه تابلو فرش بشه و در کنار اون -

.....کلی توفیر داره..پات  فرش زیر ارو پود اون تابلو فرش با اینت...  

همونجا می فرش اما اون تابلو  و بگیرهاین فرش شاید تا دو سال دیگه عوض بشه و یه فرش دیگه جاش

چون ارزشش شناخته شده است..نجاستهمومونه چون جاش   

 

 

:بی حرف تو چشماش خیره شده بودم..منزجر از تشبیه به کار برده اش   

منو مثل حامی نمی ...باید بگمنم واقعا چطوری به این نتیجه رسیدی اگر می گی عالقه که من نمی دو-

...تونی گول بزنی   

توی این اتاق بین خودمون بمونه امیدوارم اونقدر پختگی و فهم شعور داشته باشی  که تمام حرفای البته 

 و نخوای که بچه بازی در بیاری و برای گله گذاری و شکایت پیش حامی بری 

اصال به یه اسم توی ...اینو منی که پدرشم دارم بهت می گم....شما دوتا به درد هم نمی خورید

بسنده نکن ..توی دست ی شناسنامه و حلقه   
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هم نمی تونست ذهنم رو از این  ها  همهر شطرنج و فکر کردن به حرکت بعدی تختهحتی خیره شدن به 

:اشفتگی و تحقیر نجات بده همه   

....ن جاراحتت کنم دختر -  

که احتمال می دم ..این وسط یا تو گول خوردی یا اون ...اهل دل بستن نیست ..!!!پسر من .....!!حامی 

حقه  دیگ این  تو از هول حلیم افتاده باشی تو  

 

و خیلی کارای ..به دیگران کمک می کنه ...هوای دوستاشو داره...خیلیم خوب ...پسر خوبیه..حامی ..اره 

برای چندمین باره که دارم بهت می گم...اما ...دیگه  

از خواب خرگوشی پاشو..اهل عشق و عاشقی نیست حامی   

خودش  درباره ات به گفته ...من تا همین یه ساعت پیشم باورم نمیشد همسری وجود داشته باشه

..ه است دتر فکر کردم یه دروغ ساتحقیق کردم و بیش  

پس مجبور شدم ظرف دو روزی که فهمیدم عروس ...اسمی ازت اورده که بگه همچین کسی هست  یه

...دار شدم تحقیق کنم   

نیست خیلی چیزا رو درباره تو و خانواده ات فهمیدم ولی واقعا اینا االن مهم  

پسر منه  با دواج تو قضیه از..االن چیزی که مهمه  

شک نداشته باش من ...باید جدی تر بهش فکر کنی ...حاال که قضیه با اومدن تو به این خونه  جدی شده 

چه اون بخواد چه نخواد  ...شناسنامه حامی پاک می کنم تو به زودی  اسمتو از  

ته به نفع خود...مسالمت امیز کنار بکشی  و از سر راه زندگیش بری کنار...پس    

 

:خوار و خفیف شده بودم ...در این اتاق تا به حد مرگ  

و این در حالیکه من به عنوان پدرش می گم این حرفش می تونه مضحک ترین شوخی ...اون میگه عالقه-

 باشه که با من داشته
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قلبم از شدت این همه تحقیر و کوچیک شدن در حال تیر کشیدن بود که دست بلند کردم و در برابر 

:فیلش رو زدم  و گفتم مهره ...اسب هبا مهر..پر از ارامش   نچشما  

اونقدر خوب که ته دلم قرص شد که ..پدرم خیلی ادم خوبیه..بهم گفت..قبل از اینکه پیش شما بیاییم-

فراموش کرده  به کل  هر چی ترس و نگرانی از دیدار شما داشتم روو  قراره شب خوبی داشته باشیم

 بودم 

 

:کردم که صدام نلرزهمی بغضم رو به سختی پنهون   

نداشته هامو کوبید تو سرم  و منو متهم به کالهبرداری کردید..سن پدر بودنتونممنون که به ح  -  

:لبخند پر از بغضی بر لبهام روندم  

خودتون که همه چیز رو به لطف تماسای تلفنیتون درباره اشون ..و دوتا برادر دارم...فوت کرده بله پدر من -

....پس زیاد وقتتون رو با توضیح دادن وضعیت اسفناک خانواده ام نمی گیرم...می دونید   

 

تدوست داشمنو ...پدر منم ..شما پسرتون رو دوست دارید..و منم پدر داشتم...شما پدری  خود  اما  

زی بهتون بگم یواجب می دونم در دفاع از پدرم چ برای همین  

سرشصدام زد که برم باال .. قبل از اینکه اخرین نفساشو بکشه ...یه شب قبل از فوتش  

 

:برام زجرآور بودبی نهایت ..حرف زدن از اون شب و یادآوری درد کشیدن های پدرم   

تو قرض و .. به خاطر هزینه ها عملش ...هم بزنه اما مصمم بود که حرفاشو ب...نای حرف زدن نداشت-

..و می دونست و فقط یه چیز بهم گفتهمه اینا ر..قوله افتاده بودیم  

:تر کردم رو  م و لبهامفرستادرون ینفسم رو به زور ب  

اما برای اخرین حرفا یه وصیتی کرد که همیشه ...و روی نگاه کردن به منو نداره.. گفت که شرمنده منه-

 آویزه گوشمه 

:سکوت کرده بهم نگاه می کرد  

ش تو همین دنیا گریبون هکه آ  متحت هیچ شرایطی نه دل کسی رو بشکن....هیچ وقت ...وصیت کرد-

 از  همه چی کوتاه دستم..به همون اندازه.. طمع کنم رکه هر چی بیشت...کنم نه طمع میشه و  گیرم

 میشه 

...میشه مچون ضامن خوشبختی...مداشته باش و هم  تا اونجایی که می تونماحترام بزرگترم  
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پسرتون از کوچکترین حرف  و بخاطر دعمل می کنم و درباره هر اونچه که به من میگیپدرم و منم به وصیت 

به هرحال شما ...م و احترامتون رو نگه می دارمچیزی بهتون نمی گ..کنید ریغ نمی د  توهین امیز  های

ی ناراحت باشید نحق دارید  از این ازدواج پنها.. هم پدرید و حقی بر گردن پسرتون دارید  

 

توهین  برای بچه هاش داشته داره  پدرم ی که گفتم چون احساس کردم به تربیت اینا رو بهتون 

کشیده بشنش بود و نمی خواست به بیراهه اما نگران بچه هاونم مثل ش...میشه  

تونستیم نو هر سه نفرمون  هم ....مثل من مثل برادرام ..دارن اتیهرچند همه ادما تو زندگیشون اشتباه

برای همینم هست که من دارم متهم به کالهبرداری و سرکیسه کردن می ..جوابگوی زحماتش باشیم

 شم

 

:ادامه دادم دستی به زیر بینیم کشیدم و خیره به مهره هام بدون اینکه نگاهش کنم   

من به نه  باید اینا رو به خودش بگید...اگر انتخابش مورد پسندتون نیست ...اگر پسرتون رو  قبول ندارید -

شاید بگه که چرا این ازدواج پنهانی بوده ..شاید دالیل قانع کننده ای  براتون داشته باشه.....  

سکه است که همونم   یه مهریه من فقط ...جهت اطالع هم می گم در حالی که می دونم می دونید

اتاق به پسرتون می بخشم همین همینجا توی   

خط و خالی به قرار نیست  باشه که ن راحتمی دم که خیالتوو تعهد  جایی هم الزم باشه امضا  هم اگر 

بیفتهتابلو فرشتون ی رو  

 

نگاهی به مهره بیرون گذاشته  با رو نداشت حرفامو بهش بزنم و از خودم دفاع کنم انتظار اینکه بتونم 

و سکوت کردیه تای ابروشو باال داد شده   

خرسند اونقدر خرد شده بودم که تمام حال کیفور بودنم با  ...همه حرف رنگ به روم نمونده بودو زیر بار این

ر کشیده بود و رفته بودپ   

:مهره اشو اروم جلو اورد و گفت  

کیش-  
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نفسش ..من حرفامو بهش زده بود  که با تامل کوتاهی ..ه سمت نگاه پیروزمندانش سوق دادمچشمامو ب

:رو بیرون داد   

پس تا قبل از اومدن ...اینو می تونم از تو نگاهت بفهمم...اما عاقلی.. دختر سرسختی به نظر می رسی-

..هر لحظه ممکنه  از راه برسه... حامی تصمیمت رو بگیر  

:در این لحظه انتظار این حرف رو ازش نداشتم   

اما اونقدر از خدا عمر گرفته ام که احساسی برخورد نکنم و راه درست رو انتخاب ..حرفای تاثیر گذاری بود-

هم برای پسرم و  هم برای خودم ..کنم  

 

..دوز و کلکی هم در کار نباشه  و باشه  م درستاگر همه حرفات  

یی این چیزاپس ..نمی تونی ....نمی تونی همسر حامی باشی ...تو نمی تونی عروس من باشیبازم 

کن  شونپاک برای همیشه  از تو ذهنت که تو خواب و خیال برای خودت ساختی   

:اونقدر غمگین و ناراحت بودم که یادم رفته بود چقدر از این مرد ترسیده بودم  

.. د به این فکر کنید که شایدشما حتی یه درصدم نمی خوای-  

یه درصدم امکان نداره ...نه-  

 پس یه درصدم احتمال..شک ندارم...درست مثل خودمه..انتخاب حامی ...ذهن حامی ...طرز فکر حامی 

...نزن خودتم با این حرفا گول....نمی دم  

....عروس من میای توی این خونهچون قراره این اخرین باری باشه  که به عنوان   

خرسند نمی زد وپنهانی می خواست منو از زندگی پسرش بیرون کنه  روی  جلو اینکه این حرفا رو 

:جای تعجب داشت که سر بلند کردم و گفتم...  

...و چه خوب که ارزش ادما رو با فرش می سنجید...چه خوب که پسرتون رو انقدر خوب می شناسید -  

:...دلم هوای گریه کرده بود..ده بودمکربدجوری بغض   

چقدر برات بنویسم که قبل از اومدن حامی همه چی رو تموم کنی ؟-  

توانایی نفس ..حالم بشدت بد بود و احساس می کردم.دستی به روی پیشونی عرق کرده ام کشیدم

:کشیدن هم ندارم  

رش مثل شما نیستاون طرز فک...واقعا فکر نمی کنم که حامی مثل شما باشه..اما -  

؟چقدر بنویسم ..تو رویا سیر نکن-  
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من ..من خرسند رو دوست داشتم...معلوم بود که قرار نیست از حرفاش  کوتاه بیاد..سرم رو پایین گرفتم

دیروز تمام دنیا مال من بود و ...تمام دیروز از شدت  خوشحالی رو ابرا سیر کرده بودم و فقط خندیده بودم

:...خواست همه دنیامو ازم بگیرهامروز این مرد می   

قیمتتو بگو ..بی خودی وقت تلف نکن....توام یه قیمتی داری ..به هرحال همه یه قیمتی دارن-  

:سکوت بیش از این دیگه جایز نبود  

داده چطوری رو پاهای خودم بایستم  مپدرم یاد...اما من نیازی به پوالی شما ندارم...ممنون از بزرگواریتون-

ادما ..یادم داده دوست داشتن خرید و  فروش ادما نیست...نباشم  ه قرون دوزار محتاج کسیبرای ی تا

...رو بهشون نسبت بدیمکه خواستیم فرش نیستن که هر چیزی   

 

:چهره سخت و نفوذ ناپذیری داشت  

...که برو اگه خودش بهم بگه  منتها ..من از سر راه زندگی پسرتون می رم کنار . قبول...باشه--  

و اگر ...خودشم بایدبگه برو..خودش خواست که بیام تو زندگیش....بیرونمی رم اون وقت منم از زندگیش ..

 بگه مطمئن باشید یه درصدم تعلل نمی کنم 

در کشویی از هم باز شد  و خرسند  ی باال رفت و اومد حرفی بزنه که هردو لنگه به لبخندی  گوشه لبش

ظاهر شد ه در در میان  

رو از پدرش  بیشتر  قدرت نمایی هر گونه  اجازه بود که و غیر منتظره نان ناگهانی آنچ حضورش

چشم دوخت خرسندچهره در هم کشیده به عقب تکیه داد م و پدرش با لبخند خاصی به ورود ...گرفت  

گرانه شتنیده در افکار سردرگمم با قدمهایی اروم و با نگاهی پرس..کاش امشب هر چه زودتر تموم میشد 

:گفت  یه بودن با پوزخندتکون خورد ی که به صفحه و مهره های اومد و خیره  رمون به باال س  

خوب نیستزیاد وضعیت   مثل اینکه -  

 

 با اتمام جمله اش نگاهش رو به من داد 

بر سعی کردم لبخندی بر لبهام برونم و نگاه پر از سوالش رو نا دیده بگیرم که پدرش دست بلند کرد و با 

:بهش گفت شطرنج  ی تختهمهره های رو هم زدن  

قرار نبود زیاد حرفه ای باشه..یه بازی دوستانه بود-  
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:بعد از خیره شدن به حامی انتهای نگاهش رو به من داد  

حاال یه شام دوستانه کامال می چسبه-   

 

زیر نظرم داشتخرسند در تمام مدت ..بلند شدم مبه کندی از روی صندلی  

..زیرک بود که بفهمه یه چیزیم هست  و پدرش باید کاری کرده باشه اونقدر باهوش  و   

:هر سه نفرمون سر برگردوندیم  خانم  با صدای منیر  

شام اماده است اقا-  

رفت  به سمت در  برای تنها گذاشتنمون و  زیر بینی و روی لبهاش دستی  کشیدپدرش با لبخندی به   

 

 

به محض خروجش  دندون رو جیگر گذاشت و اتاق رو ترک کنه خرسند سکوت کرده تا لحظه ای که پدرش 

:ازم پرسید   

درسته؟..با تمام قدرت بهت حمله کرد-  

:زل زدمسر بلند کردم و تو چشماش   

منتها من شطرنج باز ماهری نبودم  ...هم صحبتی خوبی بود-  

 

ه حال و خیره ب.جیب شلوار ش فرو برد و با تامل کوتاهی  یتو چپش رو  ایستاده مقابلم دست

:گفتاما دلگرم کننده ای  جون هیمبا لبخندی نروزم   

؟ زدرو دست بهت یا ... بودی شطرنج باز ماهری ن-  
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خرسند سکوت کرده تا لحظه ای که پدرش اتاق رو ترک کنه دندون رو جیگر گذاشت و  به محض خروجش 

:ازم پرسید   

درسته؟..با تمام قدرت بهت حمله کرد-  

:کردم و تو چشماش زل زدمسر بلند   

منتها من شطرنج باز ماهری نبودم  ...هم صحبتی خوبی بود-  

 

ایستاده مقابلم دست چپش رو  توی جیب شلوار ش فرو برد و با تامل کوتاهی خیره به حال و 

:روزم با لبخندی نیمه جون اما دلگرم کننده ای گفت  

یا بهت رو دست زد ؟...شطرنج باز ماهری نبودی  -  

گرفتم چشمای پر از سوالش از نگاهم رو   

؟چی باید بهش می گفتم ؟ تو خودم فرو ..شاید تمام برنامه هاشو خراب کرده بودم.؟.شاید گند زده بودم

 گرفتم و به  لبخند آرامش بخشش رفته بودم  که متوجه سنگینی نگاهش شدم و  باالجبار سرم رو باال

 چشم دوختم

 

که ازم رد کرده اما چیزی بر لب نمی اورد تا تونسته با حرفاش منو خ بی گمان می دونست که  پدرش

:پرسید  

خیلی اذیت شدی ؟؟-  

به تنوری ..دقت و توجه  حاال با این   داغ و سوزان شده بود...صورتی که  دقایقی پیش از شدت خشم 

 مبدل شده بود که هر لحظه اماده هر اتفاقی بود

رها شده بودن رو به عقب روندم و عاجزانه خیره  در نگاه منتظرش هام موهام  رو که روی شونه بی قرار 

:گفتم  

؟؟ دبرسونی امون  خونه به   ومیشه بعد از شام من-  
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باصورتی که همچون پدرش سخت و غیر قابل نفوذ شده بود ...بدون هیچ حرف و سوال اضافه ای 

خیره به من بدون پلک  زدن سرشو ... فکر می کنه ه چیزیو من نمی تونستم بفهمه داره به چ

:باال و پایین کرد و گفت  

اره-  

 

ناگهان نگاهم به فرش زیر پامون  در حالی که سخت بود بهش خیره بشم  دلگیر از برخورد پدرش

:اوردم لبهام  م رو برتو دل افتاد و بی اراده حرف  

به گمونم اما ..قدیما فکر می کردم هر چی یه فرش بیشتر خاک بخوره ارزشش بیشتر میشه-

 اونی که این حرف رو زده اشتباه فکر می کرده

 

نگاه غم دیده و دل در  خیره  همونطور  و سپس نگاهم کرد با دقت لحظه ای موشکافانه و 

..شکسته ام کنار رفت تا هر دو برای صرف شام  به پدرش ملحق بشیم  

 

سر برگردوندم و نگاهش کردم...با فاصله گرفتن ازش   

سر  بی خیالی  به ظاهربا لبخند  بود که از سنگینی نگاهمبه فرش زیر پاش خیره شده ایستاده  

 بلند کرد  و به سمتم اومد 

رو تو سرم می  خرسندتوی دستم اذیتم می کرد و مدام حرف پدر  ی حلقه..سالن پذیرایی رو رد کردیم 

 کوبید که بهم می گفت این حلقه برای انگشتم  بزرگه

که در نظرم نمایان شدن پدرش رو دیدم که سر میز به میز ناهار خوری  و غذاهای چیده شده روی میز 

 انتظارمون نشسته

  رو کم تر کنه  ی بینمون کرد فاصله قدم بر می داشت و هر لحظه سعی میکامال نزدیک بهم  خرسند

 به صندلی روی گودی کمرم منو به نزدیک ترین صندلی رابل چشمان پدرش با گذاشتن دستش بکه در مق

 پدرش هدایت کرد

لی رو برام صند خرسند..در حال تحمل کردنهتا به حاال نگاه های پدرش نشون می داد که از سر شب 

روی صندلی کناریم نشست  هم  م خودشبیرون کشید و با نشستن  

نگاهش رو از ما بگیره گاهی سعی می کردل پدرش نبود که میباب ..  شو رفتارها حرکات  

 سنگینی حاکم بر فضای بین ما سه نفر به قدر ی بود که ...برای خوردن غذا هیچ اشتهایی نداشتم

اینور و اونور  که گوشت میان بشقابش رو با چنگالدر حالی که با غذاش باز ی می کرد و ت  خرسند بالخره 

:با لبخندی گفتمی برد   

؟دمه یا اینکه  خونه زیادی سردهنمی دونم من االن سر...هوا خیلی سرد شده-  
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بود  داخل  بشقابند  به تکه گوشت من و پدرش سر بلند کردیم و بهش چشم دوختیم نگاهش با لبخ  

 

همونطور که نگاهش رو به گوشت داده بود با لبخند غلیظی به طوری که به نظر می رسید متوجه همه 

:چی شده باشه گفت  

یه جوک بگم بخندیم ؟-  

نگاه  در  بر لب داشت خیر خندهکه غیر عادی می اومد که همونطور  کمی طرز برخورد و رفتارش به نظر

:گفتمستقیم پدرش   

 خود ایج که شما...نمیشم کنزدی خودم به درانق خودمم من.....من ز  عزی عقب برو....گفت ید با بعضیا به-

 داری

  

مند  هلبخند گل..ست خاصبا همون ژ پدرش نافذ زل زده به چشمان ..چشم دوختم م و بهش سر بلند کرد

:گفت و و پر از حرفی زد   

؟اینطور نیست ..احساس  می کنم حرف دل شما هم هست -  

 

اروم  یحرفای پدرش برده اما با لبخندهمه ی یه جورایی پی به  خرسندبا اینکه هر دومون فهمیده بودیم 

نگاه کرد  خرسند بهنداشت  درونش راه  همو چهره ای که یه ذره تعجب   

:کامال مشهود بود که چنگالو توی بشقاب رها کرد و  رو به پدرش گفت خرسندعصبی بودن   

ن حرف بزنممن االن باید باهاتو-  

و توی دهنش گذاشت و لب بسته در حالی که برای خودش ر قاشقی از غذاش..پدرش در کمال ارامش

:دوغ می ریخت با بلعیدن و قورت دادن غذاش گفت  

بعد از شامبرای  ..شبذار-  

پس االن باشه بهتره...بعداز شامم شرایط هیچ فرقی نمی کنه-  

رو روی  نلیوا ..وشید و ضمن تکیه دادن به صندلیش رو نری ازاکرد و مقد لیوان رو به لبهاش نزدیکی لبه 

:گفترو به خرسند میز گذاشت و   

  ...ی شنومم..بگو -
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اینجا نه-  

 

:ونمای پدرش نگران ترم کرد لبخند دند  

 ؟حرفی هست همینجا بزنکه می خوای تنهایی با من حرف بزنی از عروس خانم مگه چیز پنهونی داری -

می شنویم...  

:پرسید به سمت پدرش برگردوند وو سرشو   کوتاهی سر داد ی هنده عصبخ خرسند   

؟؟؟!!بگم  همینجا می خواید  واقعا- -  

عقب کشید  رو  صندلیش با اندکی تامل  خرسند  و لحظه ای خیره به  نگوشه چشمای پدرش تنگ شد

 و بلند شد

تحمل این فضا ..ن که خیلی وقت بود دست از غذا خوردن کشیده بودم دستی به روی پیشونیم کشیدم م

اومد تو هم بلند شد که همون لحظه منیر خانم  خرسند ..با رفتن پدرش ..خیلی برام سخت بود  

ظرف ساالد رو جا به جا می کرد ..من مونده بودم و منیر خانمی که داشت  

:نگاهش به من بود و من ناراحت به وسط میز خیره شده بودم که ازم پرسید  

؟براتون نوشابه بریزم-  

هنوز بهش خیره بودم که ...چهره بی روح و بی تفاوتی داشت...بلند کردم و بهش خیره شدم دفعه سریه 

:یه دفعه صدای نسبتا بلند پدرش به گوش هر دومون رسید  

حامینه نمی خوام گوش بدم -  

:به جونم انداخت  وحشتناکی رو  در مقابل پدرش  دلهره خرسند لحن فوق العاده اروم   

چیزی نمی گم بهتون در موردش..هیچ وقت دیگهنکنید دیگه  چون اگر االن گوش...د باید گوش بدی-  

به  حاال اومدی و می گی..رفتی کاراتو کردی کردی ؟تو  اخه این چیکاری بود که...؟دادنی وشچه گ-

تغییر کنه؟؟مگه قراره چیزی ..گوش کنم که چی بشه؟...گوش کنمحرفات   

 

:ومدنمی ا در  خرسندصدایی از   

و همسرت انتخاب کردی عنوان به  نمی دونی رو هیچی  ن کارت بس نبود که رفتی دختری که ازشاو-

اینجا  ردتیشاو  
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دست ...خیره مونده بودبشقاب به دست بهم  خانم  منیر...ته ام باقی نمونده بود کسدیگه چیزی از دل ش

:پایین فرستادم به  از اب درونش ب رو برداشتم و بغضم رو به همراه جرعه ایبلند کردم و لیوان ا  

به اندازه کافی ..سر شب به اندازه کافی رو اعصابم رفتی لجبازی می کنی ؟از با من تو داری اخه چرا -

دست یه دخترو بگیری بیاری تو خونه ام که  سرچند ماهه که منو سر کار گذاشتی که اخر...تحمل کردم

زنته ؟  ...بگی  

:ای سکوت کرد و با ناباوری گفتلحظه   

!!اونم تو رو ..من موندم چطوری تو نسته تو رو خام خودش کنه-  

 

سخت نشون دادم سر خودمو خانم منیر زده  بهتچشمای  چونه  ام دچار لرزش خفیفی شد  اما در برابر

:و با اخم قلپ دیگه ای از اب رو سر کشیدم   

آخ که بدجوری  ...؟؟؟!!...ردیاخه این چیکاری بود که تو ک...دی نمی کر رو  تو هیچ وقت بی منطق کاری-

حامی دلمو به آتیش کشوندی   

 

سمت دیگه سالن که زیاد تو ..صندلی بلند شدم  و رومو برگردوندم یاز رو..تحمل نشستن نداشتم دیگه 

ل صورت در حالی که دستشو مقاب که یه دفعه پدرش بود حامی پشتش به من ..نبود ایستاده بودن دید 

:با اخم و تخم بیشتری گفت تکون می داد خرسند   

باید بهت ...که واقعا جوش میارم نگو چیزی حالیم نیست  ...نگو اشتباه می کنم...تو چنین ادمی نبودی -

بهم بریزی  کامال  تبریک بگم برای اولین بار تونستی اعصاب منو  

 

  :خیره شده بود به پدرش بدون پلک زدن با دستانی که در جیب شلوارش فرو برده بود  یکسحامی کامال ر

 

داری چیکار می  ؟مگه هنوز پسر بچه ای که نفهمی...تو چرا انقدر دوست داری با اعصاب من بازی کنی -

برای این ..بازیم دادی حامی ..  سرکار گذاشتی  که منو چند ماه ....هان؟تو زدی زیر همه قرارمون....کنی 

 کارت هیچ وقت نمی بخشمت 

 

:من نبودن و حضور من در بین حرفاشون کامال بی رنگ شده بوداصال متوجه   

؟؟تو واقعا درباره این دختر چی می دونی -  
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:با نگاهی که داد می زد از پدرش دلگیره گفت...لبخند زنانحامی   

ئن باشید کامل تر از شما هم می دونمممط...گیسو می دونم ..رو درباره همسرم  من همه چی-  

 تو برای لجبازی با من دست این دختره که تک و تنها معلوم نیست توی این شهر درندشت...نشد دیگه د  -

ینجاو  اوردی ا گرفتیرو  چیکار می کنه  داره   

برای همینطوری ؟...چیز می دونی ...؟!درباره زن برادرش  چی ..؟کجاس بزرگترش  اصال می دونی برادر

اوردی اینجا که چی و  رو برداشتی  دختری که چیزی ازش نمی دونی  دستو رفتی  پاشدی خودت 

ه می تونم تصورش کنم اما این کارت بی منطقی ترین کاریه ک..من نمی خوام قضاوتش کنمبشه؟  

 

 

که همون لحظه ...شدقرمزم که یهو متوجه من و چشمای  کرد  لرزیدناز سنگینی حرفاش شروع به لبهام 

 چشماشو روی هم گذاشت و دستشو به  روی صورتش کشید 

و به من خیره شد سر چرخوند نگاه خیره پدرش  رد  از اروم  خرسند  

 

و نه پدرش خرسنداین وسط هیچ کس مقصر نبود نه ....اب دهانم رو بلعیدم  

مردی که حاال می دونستم ..مقصر من بودم که برای تامین پول کلیه مرتضی با این مرد همراه شده بودم 

 نمی تونم دوسش نداشته باشم

ردوندم و راه رومو به سمت راه خروج برگ..اشکی از چشمام سرازیر بشه قطره و من تا به خودش بیاد

 افتادم

داشتم و از خونه بیرون از قبل ازم گرفته بودشون  رو بر خرسندکه  رو  کیفمو  پالتو و شال..در میانه راه  

 زدم

 

کردن شال از پله ها پایین اومدم که کیفم لتومو به تن کردم و همزمان با سر سراسیمه با حالی دگرگون پا

 از دستم افتاد

واقعیت پنهان زندگیم بود که پدرش ..چرا که هر چی می شنیدم ..ین خونه می رفتمباید هر چه زودتر از ا

..همه رو در اورده بودته توی   

بازوم از عقب کشیده  ناگهان  رو بردارم کهبود  افتاده بر روی پله ها ار پاهام  رکه جلوترو  خواستم کیفم 

از شتاب  پاهام کاسته شد دفعه  کو ی شد   
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احساس تنگی و سنگینی می کرد..شنیده شده  حرفایقلبم از فشار   

بی  برای علت این توقف م ها نفستعداد با احساس فشرده شدن قلبم و کم اوردن رو سرم  باالجبار 

خوندم بی عقب چر موقع   

 بازوم بین پنجه هایش اسیر شده بود

دندون رو جیگر گذاشته بودم  طاقتم سر اومد و هر چه که در این مدت نگاه هر دومون در هم گره خورد که 

سرازیرشون کردمبه پایین ...از چشمام زدنی بر هم پلک  یه  با...و تو چشمام ذخیره کرده بودم   

د  و همونطور  که دونه های برف بر روی رد که لبهام لرزیومام چرخ خشتو چ ه گله مند و اخم کرده اش انگ

:سر و صورت  هر دومون فرو می اومد گفتم   

برم ید بذار-  

 

نشست و  اون  نگاهش حول ی رها شده از زیر شالم می روی موها  برف نرم و اهسته ه های سفیددون

که با صدای مرتعشی چرخ می خورد که چطور ترسیده بودم ای پر از استرس و بی تابم محور چشم

:نالیدم  

ا این وضعیت حتی برای یه مدت کوتاه هم نمی تونم ب..بی کس و کارمیه ادم  من ..حق داره ون پدرت-

باشم  ون کنارت...خانواده ام   

 

لبهام رو  ...شده بودنچشمام پر از اشک ...از توانایم خارج بود رای یک ساعتم بحتی تحمل این حرفها 

:بهم فشردم  

اگه ..من اگر تنهام..نمی تونم هر بار وایستم که تو سرم بکوبن و بگن که پدر ت مرده و کسی رو نداری-

وقتی ...انتخاب من که نبوده ..دست خودم که نبوده..م رو در بیارمخرج زندگی خودم به تنهایی  مجبورم

باید وایستی و برای ...دیگه تو حق انتخاب نداری ...وقتی از همه طرف بهت فشار وارد می کنن..مجبوری 

باشم  ما شپیش  من اینجااالن  همون کاری که باعث شده ..زنده موندن هر کاری بکنی   

بازوم کاسته میشد  ر رویدر حالی که از فشار انگشتهاش بصدام پر از بغض  شد و چشمهام رو بستم و 

:م گفتممشتم مصاکه  دوستش د مردی برای فرار از این خونه  و پشت کردن به   

میارم ونو فردا براتچک-  

به رده بود که حفظ غرورم رو به قدری  بد ک  رو  اما حرفهای پدرش  حالم..دلم نمی خواست رهام کنه 

می دونستمتر  ارجحموندن در کنار این مرد   
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نم از نزدیکش دترسیدم و ب..رنگ باخت و با لبخند به ظاهر مهربون اما تلخی پله ای  پایین  اومد  نگاهش 

:منقبض شد   

 خسته ام..تحمل این یکی رو ندارم..راه برگشت ندارم ولی نمی تونم..اگر بیام توی این خونه دبهم گفتی-

منمی تون...یدبفهم..  

  کرد ش رو از روی بازوم جدا من دست بلند تر بود که خیره بهز من افاصله ای بینمون نبود و یک سر وگردن 

ریخت و تو چشماش زل زدمپایین دلم هری اب دهانم رو قورت دادم  و   

 می ترسیدم ...چرا که بهم قول دادی  بزنی  حرفاتتمام فکر می کردم حرفی بزنه و بگه حق نداری زیر  

...بهم بگه ترسو  

التوم رو گرفت و بهم سر بند کمربند پکه اهسته نگاه گرفته از من اروم هر دو دستش رو بلند کرد و دو 

شد  شوننبا دقت مشغول گره زد و کامال ه نیناکرد و با طم شون کنزدی  

 

... ...نگاه می کردمانجام این کار بود  و من فقط بهش  حال ارامش درکمال بی حرف و در   

نگاهش ....گوش بدن ون که  به حرفاش هستن ناچاریا ترسیدن و  ونکه از پدرشنبود  اصال شبیه کسانی

طوری بود که دلم رو به درد  می اورد که با محکم کردن گره پالتو سرشو بلند کرد و با لبخندی لبه های 

:شالم رو جلو تر داد و گفت  

سرما می خوری ...هوا سرده -  

 

:مهربونی گفتخیره تو چشمام با لحن ..بغضم دو چندان شد    

صبر کن برم سوئیچ ماشین رو بیارمپس ...قرار بود من برسونمت-  

گین شده بود که طاقت دیدنش رو نداشتم غمگین  و اندوه ردنگاهش اونق  

و خیره تو  برگشتپایین گرفت و فرو رفته در فکر و پله ای باال رفت که لحظه ای ایستاد و سرشو   چرخید

:نگاه پر از اشکم گفت  

نخوری شام -  

:بر لبهاش نشوند یلبخند  

م بخورییه چیزی برات بگیر...ت به خونهقبل از رسوندن-  
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:تحمل این دوری رو نداشتم اما باید خالص میشد ...لبهام لرزید  

؟فردا چکو بیارم مطب -  

:رو حفظ کنهلبهاش  یسعی کرد لبخند رو ..ای  با نگاه رنجیده  

...ممراجعه کننده زیاد داری..ر بیا مطبتزو-  

:ن افتادیچشمم به پایی قطره اشکی از گوشه   

بعد از اون دیگه مطب نمی یام......چکو که بیارم-  

:دلگیر دست راستش رو تو جیب شلوارش فرو برد  

نیازی نیست هر بار باهاش بکوبی تو سرم ..اون چک برای توه-  

که من نمی خواستم انجامش بدم ی انجام  کاری بود طبق معامله ای که بینمون شده بود اون چک در ازا

: 

ی اون چک در ازا-  

 

:لبهام بی حرکت موندن... ایجاد شده توی صورتشاز نوع نگاه و اخم   

هر بار که می گی و اسمشو به زبون .....نقدر نگو چک ا  ...این بحثو تمومش کن  دیگه  خواهش می کنم-

 میاری  مثل این می مونه که داری باهاش می کوبی تو صورتم

 

:ز این خونه فرار کنمفقط میخواستم ا  

...برگردوندم  ونپس اونم باید بهت...انجام بدم ونرو برات دمن نمی تونم کاری که ازم خواستی-  

 

:د یخبه طرفم چر کامل  

پدرم تو کتابخونه چی بهت گفت؟-  

:نگاهش رو بهم داد و گفت..بهش خیره موندم که لبخندش رنگ گرفت و با نگاهی به اسمون   

وقتشه که من یه چیزایی بهت پس ..یوی نمی خوای چیزی در این مورد بگت.به نظر می رسه  خوب-

...بگم  
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می دونم در به ...من می دونم اون پولو برای برادرت می خوای ....بسهندونستن  و کردن بازی  دیگه نقش

دنبال کلیه برای برادرتی به در   

می دونم چقدر ..م برادرت خونه پدریت رو از چنگ در اوردهمی دون... حسی به بهزاد داری چهمی دونی 

....داری  نم کار تو مطب نیاز به پول  

 می دونم  می دونم 

ناچار شدی حرفامو قبول کنی ...می دونم ناچار به تحمل منی   

:دستی به روی صورتش کشید   

عنی نمی خوام منم ی...شی  م اذیتدیگه نمی خواچون  ....دیگه بسه ....اما ...همه ی اینا رو می دونم-

...باهام بودی  ممنون که تا اینجا هم ..ه مشکل دیگه برات ی..بشم  

:با زدن چشمکی گفت و  بهش زل زدم  که لبهاش از هم دیگه کش اومدن غمگین  

خرسندی  که مچتو وقتی دیر میای می گیری توام ..همیشگی میشیم همون خرسند و پاکزاد   از فردا-

قبوله؟..هی اذیت کنم و بهت بگم برو فالن طرح منمو بشو پاکزاد   

:لب پایینش رو به دندون گرفت   

می تونم حدس بزنم چیا  هر کسی جای تو بود با حرفایی که...تا اینجاشم خیلی خوب بودی -

...ون لحظه از خونه بیرون می زد هم...بوده  

زیا اهل کش اوردن  یه  مچون خودم...و تموم کنیم راحت تر باشهر که  همینجا همه چی فکر می کنم

ع بهش نیستمموضوع و بحث کردن راج  

...بهت نمی دم که اونو ...اما می مونه گوشیت و   

:احساس می کردم صداش مثل همیشه از ته دل شاد نیست  

...با یه سیم کارت جدید..چون برات یه گوشی دیگه خریدم-  

:برای خندونن من گفت و با لحن شوخی یهو خنده اش گرفت  

 رو  ش بکنی و یا نهلواینکه قببه حق فکر کردن ....نداریم مر زدنغ...دلم می خواد برات بخرم..اخه زنمی -

 اصال بندازش تو..بعد که گرفتیش هر کاری که دلت خواست باهاش بکن... ن کادو به عنوا..هم نداری 

 سطل  آشغال
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:از اشکم گفتبه صورت خیس با دست چپش دستی به زیر بینیش کشید  و خیره از گوشه چشم   

......دوستای خوبی میشیم..معوضش شک ندار..مدیای بدرد بخوری که نشهزن و شوهر -  

 

 

:اش خیلی غمگین بودنمچش  

بخند و بگو ..خوب زیاد بوده چرا دوست وهمکار  ...من هیچ وقت تجربه داشتن یه دوست خوب رو نداشتم-

.اما زیاد داشتیم   

بگه جمالتو عشقه ...ی بریم درکهه ااز اینایی که تا بهشون می گی پای...ای بی غل و غش تاز این دوس

نداشتیم ..شی کیفور کدوم شالم رو سر کنم که باهاش ...  

و  نعکسای منو تو گوگل سرچ بزن...قایمکی با دوستاش ...منو بپاد..تو کلینیک ..که زیر چشمی  یدوست.

...نداشتمواقعا ...را ما رو انقدر طرح می فرستهپشت سرم غر بزنه که چ...بهم بخندن   

اینو که ازم دریغ ....نهایی  که دوست داری بگیرم برات از اون زیتو ...ر چند وقت یکبارل می دم هوق.اما 

مگه نه؟؟..نمی کنی   

 

 

:زده بودم که ابرویی باال داد و گفت با چشمهای خیسم بهش زل  

مم یکم عصبیم راستش خود..یم گفتم یکم از این جو خراب در بیا..حرفام رو جدی نگیر ..شوخی کردم-

و میارماالن سوئیچ..یکم صبر کنی ...پیش نرفت  درست  هیچی..چرا که اونطور که انتظار داشتم ..  

ست و پشت کرده بهم از پله ها باال رفتببر به انی خنده و لبخند از لباش رخت   

باید  نمی دونستم بین دوست داشتن و حفظ غرورم چه چیزی رو  با هر قدمش دلم از جا کنده میشد 

 انتخاب کنم

قدمهای آهسته و به ظاهر محکمش رو به سمت خونه بر ..خرسند امیدی به ادامه ی این بازی نداشت

و مرتب ازم دورتر می شدمی داشت   

 

در واقعه ایمان اورده بود به انتخاب ..ایستادن نیستم مقاومت کردن و  فهمیده بود آدم.ازم ناامید شده بود

انتخابی که من بودم..اشتباهش   
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چنان که تمام وجودم بخواد فریادش ..دستی به روی موهاش کشید و خواست به داخل بره که بی اراده 

باال رفتم و  پله ای  از شدت بی قراری می لرزیدن  چونه امبزنن  لبهام از هم فاصله گرفتن  و در حالی که 

:صداش زدم  

حامی -  

هم بود که اهسته سرشو به فا و قابل اما به اندازه کافی گیر..صدام به اندازه کافی بلند نبود

چشم بدوزهبچرخونه و بهم سمتم   

 لبهام می لرزیدن و تنم چون کوره آتیش شده بود 

 

بودشده  هجوم سرما از درون گرم و گر گرفته  نگاهش به صورتی بود که در   

 

 

خوب  از شدت خجالت کوتاهی در حالی که نمی تونستمنسبتا نفسی بیرون دادم و با مکث 

:گفتمنگاهش کنم   

احتماال این خان دوم بود-  

 

 

 

به سختی به ..ه شده بود خیر بهم  بدون پلک زدن..با نگاهی آغشته به تردیدها و سوال ها 

:لبخند کوتاهی بر روی لبهام ادامه دادمنیمچه  اندازه ایجاد کردنم  

نزدیک بود کم بیارم-  

 

اینبار فقط به ..و بیماریش بود  در این بین برای اولین بار به تنها چیزی که فکر نمی کردم مرتضی

طاقت دوریش رو نداشتم..خواست دلم باز به سمتش کشیده می شدم  

 خواسته قلبیم بودن در کنار مردی بود که بی چون و چرا حاضر بودم براش هر کاری بکنم

:قدم دیگه ای از پله ها باال رفتم دو پله باالتر از من ایستاده بود  

االن باید چیکار کنم؟-  

 

 گرفته بودبه خودش  رای شناخت بهتر من و تغییر رفتاری که به انی رنگ دیگه ایبخیره به صورتم 

:با لبخندی گفت  

اون  ادم بدی  که االنم می گم البته ..خوب من پیش بینی چنین برخوردی رو از پدرم داشتم-

برای من توی این دنیا هیچ کس به اندازه اون نمی تونه پدر خوبی باشه...نیست  

 

:اروم لب زدمو  تو صورت خندونش چرخ خورد  نگاهم  

درست مثل پدر بزرگم ...شاید پدر منم بود همین برخورد رو می کرد...ناراحت باشه حق داره-  
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...:چشماش می خندیدن..ننده اش دیگه خبری نبودد کاز اون نگاه نا امی  

شد خان سوم..اشتباه می کنی -  

 

 

:لبخند بر لبهام داشتم متعجب نگاهش کردم که با چشمکی گفت مدر حالی که من  

  اسم ما رو هم به زبون اوردی نمردیم و ..بالخره گوش شیطون کر-

 

ت لذت رو نهای....شاد هم هم ته دلمو قرص کنه و ... نیه آب خورد از اینکه می تونست به راحتی

گه ای گرفتم لبخندی زدم و سرم رو از شرم به سمت دیمی بردم  که خیره تو نگاه خندونش   

 

 

 

 

:گفتتر از قبل بهم خیره شد و  خندون  

نیم ساعت ..هوای برفی رو دوست دارم.. ؟نمت خونه یه چرخی تو شهر بزنیمقبل اینکه برسو-

 بیشتر نمیشه

 

خیره اش به این فکر کردم شاید شرایط با وجود پدری که من رو نمی خواست  تو نگاه لحظه ای 

:ا لبهایی که از ته دل فقط برای این مرد لبخند می زدند گفتمبدتر بشه که اهسته و دلخوش  ب  

.اره-  

؟شهبممکنه که از دستم ناراحت ..فقط اگه بخوام برم و از پدرت خداحافظی کنم   

 

:محبت بهم نگاه کردبا   

که می خواستی ازش خداحافظی ...بهش می گم ..اتاقشتو رفته ..ولی بهتره االن نری ..نه-

اون درک می کنه ..کنی   

 

  هرفته بود پدرش چه حرفایی بهم زدچنان ارامشی داشتن که یادم ..ها و لبخنداش نگاه 

 

به خنده  اروم  که یه دفعه یم نگاه می کرددیگه  مه بدون پلک زدن  به همونطور خیره بهم  

 افتادم

:ازم پرسید لبخندش کش اومد و   

؟برا چی می خندی؟چیزی شده-  

 

:سرمو به طرفین تکون دادم و گفتم  

راحت ..هوس کردم بخندم...هام برداشتهای مختلف کنی  هخودت گفتی قرار نیست مدام از خند-

می کنی ؟..برداشت بدی که نمی کنی ...آزاد و   
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 خندون نگاه ازم گرفت

..برای نزدیک تر شدن به کسی که دوسش داری گاهی باید تن داد  به یه سری دروغای شیرین  

اون به چشم یه دوست نگاهم می کرد .  

ین بابت خوشحال بودش کنم و از اهیه قرار بود تا اخر این بازی همرادوستی  ک  

و من    

هر به چیزی می کردم که در توانم نبود این وابستگی عاشقانه باید تظا گیر و داردر   

 چون قرار نبود به چشم یه دوست نگاهش کنم 

می خندیدم چون به خودم دوباره فرصت بودن باهاش رو داده بودم و چه چیزی می تونست بهتر از 

 این باشه 

 

 

  که  حرف بدون  هیه گردش کوتاه نیم ساعت....اونچه که فکرش رو می کردم اومدخیلی زودتر از 

هر دومون رو در فکر فرو برده بود    

نمی دونم واقعا به چی فکر می کرد اما همین ..من به روزهای بعد از این فکر می کردم و حامی 

ین چند به دنیایی که در ا...ش به دنیایی می ارزید غرق شده در سکوتی چهره نیم رخ اروم و 

 وقت اخیر  برام جز تلخی و درد چیز دیگه ای به ارمغان نیورده بود

 

 

از بسته ای  ...حین رانندگی خم شد و داشبورد رو باز کرد  متوجه اش شدم که  خیره به بیرون

:سمتم گرفت و گفتو به در اورد  توش   

گوشیت-  

و  و به زیر بسته بردم و ازش گرفتمم ردستا...تمام حواسش به رانندگی بود ..نگاهم رو بهش دادم

:گفتم  شخیره به  

واقعا الزم نبود -  

 

:کرد و با لحن ارومی گفت جا به جا رو دنده   

الزم بودنشو فعال بذار من تشخیص بدم-  

لبخندی زد و از گوشه چشم با شیطنت تو فکر فرو رفتم که بسته رو پایین اوردم و ...خیره بهش

:گفت  

که بشه درستش  یه طوری داغونش کن ...بکوبیشجایی یه به اینبار خواستی  اگر  فقط-

باشه؟....کرد  

 

به خنده افتادم و از  و شیطونش  با دیدن صورت خندوناما ..با اینکه مقاومت می کردم نخندم 

 شیشه به بیرون خیره شدم

شاید قرار بود زندگی روی خوبشو از این به بعد بهم نشون بده که تا   ....کسی چه می دونست

  به این اندازه باعث خوشحالیم شده بود
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*** 

 

 

کردم  که همون لحظه در حالی که هنوز  هام رو پام دم و خم شدم و نیم بوتمبا عجله بیرون او

چند روزی ...پایین اومد  و نگاهی بهم انداختهام بودم سعیده از پله ها  درگیر بستن بند نیم بوت

آخرین بار همون شبی بود که اومده بود باهام حرف بزنه ...بود که ندیده بودمش   

از خونه بیرون  جا کرد و با نگاه گرفتن از من  کیفش رو روی دوشش جا به دادم که هشنگاهمو ب

 زد 

 

از این سکوت ناگهانیش نگران بودم..اروم سرجام صاف ایستادم و به در بسته شده چشم دوختم  

کسی در حقش بدی کرده  و فکر می کرد که  سعیده هر وقت عصبانی می شد ویا می فهمید

 امکان نداشت اینطور ساکت بمونه  و حرفی نزنه

اما با همه ی این وجود سعی کردم نگرانی به خودم راه ندم و به چیزای خوب فکر کنم  و اصال به 

اگر بفهمه منصور ولش کرده چیکار می خواد بکنه این فکر نکنم که  

 

از اون شب به بعد که حامی منو به ..به دانشکده که رسیدم یکراست به سمت کلینیک رفتم 

...ازش خبری نداشتم  دیگه خونه رسونده بود  

 

مشغول به کار دانشکده ما تو البته از وقتی که ..در طی این چند روز هم دانشکده نیومده بود 

 شده بود

...اد اهی پیش می اومد که دو سه روزی نباشه و نیهمیشه گ   

از ..نبودش  اذیتم می کرد ..بهش بی تفاوت باشمنسبت ما از اونجایی که دیگه نمی تونستم ا

ی نسبت بهش دارم بهش  متوجهش کنم که چه حس م نمی خواست با زنگ زدنطرفی هم دل

ردممی ک رفتار خودش  مثلباید عادی وکامال   

بشه و یا اینکه باهام روزی چندبار گوشیم رو چک می کردم تا که شاید خبری ازش  ...هر چند

..تماسی بگیره  

زیاد شلوغ نبود و به جز دو سه نفر از بچه  سر صبح بود و ..لباس عوض کرده وارد کلینیک شدم 

مراجعه کننده ای نداشتن  ..بقیه ...ها  

 

فته بود و معرکه گربراشون هم طبق معمول مالیری دکتر دور هم نشسته بودن و  بیشتر بچه ها 

:گفتاشون میشد  که توی اون شلوغی  رو به همه مدام باعث خنده اشون   

حاال همگی یه سلفی -  

 

با سرعت پشت  رفتن از زیر کار استفاده می کردنو در  شیطنت برای  یفرصتهر بچه ها که از 

ه داری به شکل و شمایل خند..هره هایی که هر کدوم برای مسخره بازی سرش ایستادن و با چ

یره شدندر اورده بودن به گوشیش خ  
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:گفت در اورد و  اداش با دیدن من یز حامی م از گرفتن عکس همونطور نشسته پشت بعد  

باز دیر اومدی ...خانم دکتر پاکزاد بیرون-  

 

 

 

 

به و  لبخندی زدم با نگاهی به ساعت باالی در ..کلینیک رو پر کرد فضای بچه ها ی صدای خنده 

:گفتمشوخی   

من که سر وقت اومدم اما شما بهتره تا دکتر نیومده از رو صندلیشون بلند شی که یه وقت -

بیرونتون نکننخدایی ناکرده   

 

:گفتو  جستو بهره کامل راز نبود این چند روزه حامی انداخت  و  به غبغببادی ..حق به جانب   

گی بفرمایید دوستان هم...باهاش این حرفا رو نداریم ...تر رفیقیم من و دک؟!؟منو بیرون کنه!من -

سریع لطفا ...دوقت تلف نکنیاینجا بی خودی  ...کار خودتونبرید سر   

 

 

با رو به دکتر موعدی ای یشه  به در ش شه سمت بچه ها و پشت کردنصندلی ب وندنو با چرخ 

:گفتادای حامی  مجدد  اوردندر   

...می کشی دندون مثال داری ..مرداروم تر ..الت نکردن که دکتر موعدی دنب-  

 

:که مالیری گفتزیر خنده  اروم زدموعدی از دستش   

من به جاشون امروز سرتون ریاست می کنم ..نمیاد ..تر باهام تماس گرفت و گفتامروز خود دک-  

 

:نیم نگاهی بهم انداخت و گفتدوباره ..با رفتن به سمت یونیتم   

؟مگه نگفتم بیرون !!...دکتر پاکزاد-  

 

جدی بم و با شنیدن صدای  یه دفعه  رفته بودن که همگی از شدت خنده ریسه بعضی از بچه ها 

:بر لباشون  ماسید حامی خنده   

کی باید بره بیرون؟-  

 

غیر خیلی صندلی ..رگردونه و بلند شه ه به شدت هول کرده بود تا خواست صندلی رو بمالیری ک

ود کنترلش رو از دست داد و با نیم خیز شده ب روش  چرخید و مالیری که و ناگهانی  منتظره 

زمین افتاد یروگونی صندلی به واژ  

 

کسی نمونده بود که به این وضعیت  ...پیچید  همه جا خنده بچه ها شلیک به یکباره صدای 

 نخنده
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:مالیری به شدت سرخ کرده بود که دستی به پشتش کشید و گفت    

؟؟دکتر مگه قرار بود شما امروز بیایید -  

 

 با کشیدن دستیخیره بهش ...مالیری مات و مبهوت مونده بوددکتر حامی که از این همه پرویی 

:گفت به زیر بینیش برای جلوگیری از خنده اش   

که اینطوی پخش دفعه بعد حتما هماهنگ می کنم  ..دکتر ببخشید که باهاتون هماهنگ نکردم  -

شید نزمین و پالی    

 

برگردوند  اولیه اش به حالت نی از رو زمین بلند شد و سریع صندلی رو حسیمالیری با کمک دکتر   

 

 

گذاشت و سمت میز رفت و کیفش رو  روش  به به اخم مزین   با صورتی ...جدی  خیلی  حامی

:گفترو به مالیری   

؟....پس چی شد ..مگه نگفته بودم نباید بیماراتون رو بهم  دیگه پاس بدید  دکتر -  

 

 

 

های خودشون حامی خنده رو کنار گذاشته بودن به سر یونیت کالم لحن بچه ها که از جدی بودن 

:تر شد نزدیک  قدمی به حامی  مالیریدکتر رفتن و   

 

. بله گفته بودید-  

:ش شداادامه حرف زدن حامی کالفه مانع   

شماها هیچ خندیدن و شوخی کردن من با  .؟..کردیدچرا اینکارو ..... پس اگر می دونستید دکتر  -

می کنه دور زدن و دروغ گفتنه اراحتو نچیزی که من..ندارم  یلشکم  

 

دور مطلع بود و چیزی از چشمم از همه چی  یبا وجود اینکه حامی در این چند روز نبود اما انگار

 نمونده بود

:مالیری دستی به پشت  گردنش کشید   

فقط بخاطر اونم ..فقط یه بار ...دکتر -  

:کیفش در اورد و باز کرد و با همون اخم گفت تو حامی پوشه ای از  

...یه بار نبوده-  

 

:صورت مالیری رنگ باخت   

بیشتر به رفتاراتون یکم ...رو باز خواست کنم  دکترها اینجا مدرسه نیست که من مدام شما -

...نیایید..وقت ندارید اگر نمی تونید و ....توجه  کنید   

اونم انقدر تابلو ..مجبورم نکرده که دروغ بگید ..کسی مجبورتون نکرده دکتر   
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اما خیلی جدی بود و مثل همیشه نبود  به نظر نمی رسید ناراحت باشه...به صورتش خیره شدم

ور محیط کلینیک رو تحمل می کنهداره به ز اس می کردم یه جوریه  واحس  

 

برگشت و به با گفتن ببخشید و دیگه تکرار نمیشه .مالیری که چیزی برای دفاع از خودش نداشت 

 سمت یونیت خودش رفت 

صندلیش بلند شدروی  زیر دستش از  ی با بررسی  پوشه همونطور اخم کرده حامی   

ادیش اصال به چشمم نصورت بود که این اخمالود بودناومدن و دیدنش اونقدر غرق لذت شده از   

 

بی شک اگر کسی در این لحظه به صورتم خیره میشد ..به من افتاد نگاهش  بلند کرد که سر   

 بی برو برگرد  خیلی چیزا  دستگیرش میشد 

 بیسریع  لب زدم و از این بابت خیلی شانس اورده بودم که یونیتم نزدیک به میز خودش بود  که 

دادم یصدا بهش سالم  

 

 

و به باال سر عادله که مراجعه کننده داشت رفتباال و پایین کرد  کوتاهخیلی سرشو   

 

با هل دادن در  خودشو به کلینیک رسوند و ...راحله که دیر کرده بود  نفس زنان در همین بین   

و  دیوار به  نزدیک  ی که محکم به صندل خیلی  همون لحظه در وارد شد که  به جلو  شیشه ای

برگردیم و  هنجارش ببا شنیدن صدای نا و باعث شد همگی برخورد کرد گرفته بود قرار پشت به در 

 بهش خیره بشیم

و سر کج کرده  به سمتش چرخید ..بود زده در هم گره  سر  که هر دو دستش رو از پشت حامی 

:بهش خیره شد  که راحله اب دهنشو قورت داد و گفت  

با دکتر صدیقی صحبت می کردم ن داشتم دکتر م-  

 

:حامی یه تای ابروشو باال داد و خیره بهش گفت  

...امروز دومین روزیه که دکتر صدیقی شیراز هستن-  

 

نبود  بود که  حامی با وجود اینکه دو سه روزی تابلویی گفته بود روغ د..رنگ از صورت راحله رفت  

:بر اومد اما از همه چی خبر داشت که راحله  در صدد درست کردن دروغش   

جای البته .. نببخشید من منظورم این بود که می خواستم با دکتر صدیقی حرف بزنم که نبود-

دکتر  خشیدبب..یکم دیر شد  این شد که ...پیدا نمی کردم م برای ماشینم پارک  

 

ه و مظلوم وار نگاهش می کرد با مکث کوتاهی برگشت و پشت حامی خیره به راحله که عاجزان

می جالبی نزیاد روز  ...امروز  به نظر...کرده به راحله به عادله نزدیک شد و باال سرش ایستاد

همه نیت کرده بودن که بهش دروغ بگن رانگا ...اومد  

:راحله خجالت زده  سرشو پایین انداخت و به سمت من اومد و اروم گفت  

مگه قرار بود بیاد؟این چشه امروز ؟-  
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 شونه ای باال داد و چیزی نگفتم 

 

 

*** 

 

 

 

:ماسکمو پایین دادم و رو به بیمارم گفتم نزدیک به ظهر بود که  

 

فشار نیارید روی دندونتونبه زیاد -  

نور گرفتم  سمت  باال وطرف  رو به و یه بار دیگه  عکس گرافیش  از یونیت با صندلی فاصله گرفتم

:و گفتم  

خوب نیست م زیاد ناتونووضعیت بقیه دند-  

 

:پرسید مردبا نگاهی به من با لبخند  

؟شما انجام می دید...بخوام درستشون کنم-  

 

ا و حرفاشون زیاد هبه لبخند ...مختلف برخورد داشتم که هیچ وقتهای انقدر با مراجعه کننده 

:اهمیت ندم و تنها کارم رو انجام بدم   

هر کدوم تخصص خودشون رو دارن...داریم  زیاد هر روز که بیایید ما پزشکای خوب...نوبت بگیرید -  

 

بدیدکه شما انجامش اما من می خوام -  

 

 

:عکسو بهش تحویل بدم که گفت منگاه کوتاهی بهش انداختم  و خواست  

؟االن کدوم یکی از دندونام مشکل داره-  

 

 

توسط  ناگهان عکس ی که گوشه  گرفتم و عکسو مجددا باال  ونم رو به روی لب پایین کشیدم زب

:حامی گرفته شد و رو به مرد گفتدست   

تایی کشیدنی دارید  ششد که یه نظر منو بخوای-  

 

:رنگش کمی پریده بود که حامی با لبخندی گفت..مرد خیره به حامی  لبهاشو روی هم گذاشت   

د یه جوری براتون می کشم که هیچ وقت فراموشتون نشه خواسته باشی-  

 

ه و ترسیده مرد خنده ام گرفته بود دستمو از زیر مقنعه به روی که از دیدن چهره وا رفتدر حالی 

در معرض دیدشون نباشه صورت  خندونم  گردنم کشیدم و سرمو به سمت دیگه ای گرفتم که  
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تا دندون نبود  ششچون واقعا نیازی به کشیدن   

 

:ت نیم خیز شد و  ازش پرسیدیونیی هش خیره بود که مرد اروم رو حامی همچنان ب  

؟خانم دکتر نمی کشن-  

 

:داره بهتره دور بریزهکه حامی  خیره بهش ابروهاشو باال داد  و بهش فهموند هر فکری   

؟!انجام می دیدفقط شما  یا رو دندون کشیدن-  

 

 

 

که هیکل تو پر و  یغماییحامی هم که مثل من خنده اش گرفته بود برگشت و با اشاره به دکتر 

:چاقی داشت  گفت  

تخصص ایشونه -  

که مرد هراسون و .. نزنم  زیر خندهبلند  که یه وقت روی گردنم بیشتر شد تا فشار انگشتام به 

:گفترنگ پریده   

مزاحم میشمحتما رد افتادن حاال اگر به د..نه االن که درد نمی کنن  -  

 

در هم و ای دست حامی با چهره  تو حامی با لبخند بهش خیره شد و مرد با گرفتن عکس از

 اخمالود از کلینیک بیرون رفت 

 

:مالیری بهمون نزدیک شد و رو به حامی گفتدکتر هر دو به رفتن مرد خیره شده بودیم که   

عا مجبور شدم وگرنه واق من بار  دکتر برای اون دو سه-  

 

 

 

با چهره ای که نشون می داد واقعا حوصله هیچ چیزی رو ..سخت  یکار حامی خسته از یه روز 

و نشست  رو به من که روی تابوره نشسته بودم ... روش  قدمی به یونیت نزدیک شد و...نداره

:دستاشو درهم گره زد و خیره به مالیری گفت  

برو سر اصل مطلب ....خوب -  

:دستی به روی پیشونیش کشید  مالیری با خجالت   

هیچی دکتر -  

 

 

: ابروهای حامی باال رفت و با نگاه کوتاهی به من  برای اذیت کردن مالیری گفت  

شاید یادم بره که ..اگه االن بری و یه جعبه شیرینی به اندازه کل بچه های کلینیک بگیری خوب -

 چیکار کردی 
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می برق که بشدت انی امیدوار شده بود با چشمحرف حامی بی نهایت این از شنیدن مالیری که 

:سر بلند کرد و خیره به حامی گفت...زدن   

.چشم همین االنراست می گید؟اگر اینطوره که ...؟؟!جدی دکتر -  

 

 

:و ازش پرسید برداشت  به سمتشقدمی و تملق   چاپلوسی و برای  

؟مونو بگیرمبراتون هکه شما چه شیرینی دوست دارید -  

 

دو انگشت شست و اشاره  با ینش رو دست بلند کرد  و نو ک ب.فته بودحامی که خنده اش گر

:کشید و به ظاهر در حال فکر کردن گفت  

...بذار ببینم بقیه بچه ها...نمی دونم ..اوممم..خوب-  

:پرسید ازم خیلی زود نگاهش رو به من داد و نمایشی ...الکی سر چرخوند  و در انتها  

؟شما چه شیرینی دوست دارید خانم دکتر -  

 

اصال متوجه کار و کردار حامی نبود  و  بود زده شدهکه از خوب شدن اخالق حامی ذوق مالیری 

بگیره  رو برای راضی کردن حامی  بره و شیرینی تر  سریع تا منتظر بود تا من لب تر کنم   

 

پیش بچه ها با ای تالفی  تمسخری که قبال مالیری نگاهم به لبخند شیطنت بار حامی بود که  بر 

:گفتمساختگی با فروتنی  من کرده بود   

منتها نون خامه ای باشه ...رولت خامه ای هم خوبه..انتخاب خوبیه شیرینی دسری ...خوب  ...اِه-

 به گمونم  بهتره

اندازه شیرینی ..اوردم و با نشون دادن  ید دستامو باالنگاه خندون حامی به مالیری بود  که با تاک

:گفتم  

لطفا ..بزرگم باشن-  

 

سعی کرد حرصش رو نشون نده و با ..تواضع نشون بدم و چیزی نگم الیری که فکر می کرددکتر م

:اعالم کنه که رو به حامی گفت باالجبار  هرچند  تکون سر موافقتشو  

بیام و  پس من با اجازه اتون برم بگیرم-  

 

 

:خند دندون نمایی گفتبسری تکون داد و با لمی حا  

اجازه ما هم دست شماست -  

:در اوردن ادای من و نشون دادن دستاش به مالیری با تاکید گفت و با  

بزرگم باشن -  

 

:خیره بهش گفتقادر به پنهون کردنش نبود مالیری با دندون قروچه ای که   

بزرگ -  
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:حامی خندون سرشو باال و پایین کرد  

بزرگ ...افرین -  

دست راستم رو بلند کردم و به روی چشمام کشیدم تا خنده ام تو دید مالیری که می خواست 

و رفت  خفه ام کنه نباشه  که بالخره راه افتاد   

 

ش به صورتش رو همزمان با کشیدن دستحامی خندون ازمون دور شد مالیری که با حالی گرفته 

  برگردوندروی موهاش به سمتم 

ازم   یزود..لبهاش آهسته ه دور از چشم بچه هایی که سخت مشغول کار بودن با حرکت و ب

:پرسید  

خوبی ؟-  
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مالیری که با حالی گرفته ازمون دور شد حامی خندون صورتش رو همزمان با کشیدن دستش به 

 روی موهاش به سمتم برگردوند 

زودی  ازم ..و به دور از چشم بچه هایی که سخت مشغول کار بودن با حرکت آهسته لبهاش 

:پرسید  

خوبی ؟-  

 

اما مدام سرش با بچه ها و مراجعه ..از صبح منتظر بودم که مورد توجهش باشم و منم ببینه چقدر

کننده ها گرم بود و گاهی هم بیرون می رفت و زمانی می اومد که منم سخت مشغول کار بودم 

 و حاال رو به روم نشسته بود و ازم  حالم رو می پرسید

امکان داشت مرض ..ن  از شدت ذوق اب می شدن  از این همه کیلو کیلو قندی که تو دلم داشت

 قند بگیرم

 

بدون جلب توجه چنان استادانه رو به روم نشسته بود که هیچ کسی ... سیاستمدار خوبی بود

هم نمی تونست شک کنه که چرا اینجا نشسته بخصوص که همه هم حرف زدنش با مالیری رو 

 دیده بودن

 

بدم که از پشت سرش مهری ظاهر شد و خواست به  خواستم جواب...خیره به صورت خسته اش

قصد رفتن به انتهای سالن  از کنارمون رد بشه که  بالجبار  سرمو اهسته  تکون دادم  و بهش 

 خیره موندم  

همون لحظه  مرادی ... لبش به لبخند کوچیکی باال رفت  ی متوجه حضور مهری بود  که گوشه

:ن حامی سریع بهش نزدیک شد و با هیجان گفتاین موجود مزاحم داخل اومد و با دید  

خودتونید ؟....دکتر  -  

 

:لحظه ای سکوت کرده بود خیره بهش گفت...حامی که از دست مرادی  و کار و کردارش   

شما خوبی ؟..احتماال خودم باشم -  

 

:از رو نرفت  و با شوق   و ذوق بیشتری گفت  

ه جوریهوای دکتر شما که نیستید انگار این کلینیک ی-  

 

حامی ... بالخره با تمام حرکات و رفتارهای عجیبش برای یکبارم هم که شده بود حرف دلم رو زد 

:لبخندشو جمع و جور کرد و پرسید   

چطوریه؟-  
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:سادگی مرادی گاهی وقتا  مثال زدنی میشد   

خودتون یه  مراجعه کننده هام که خیلی منتظر می مونن اصال ....همه هر وقت که بخوان میان -

همه ازتون حساب می برن و به حرف منم بیشتر گوش می دن..انرژی دیگه ای دارید   

 

توسط بچه های کلینیکه تا نبودن  خودش  بیشتر نگران نادیده گرفته شدنتازه فهمیدم مرادی 

 حامی 

 

حامی که از صبح چندان دل و دماغ انجام کاری رو نداشت  دستشو به سمت دفتر مرادی بلند 

:کرد و گفت  

ریم؟مراجعه کننده امروز زیاد دا-  

 

 

مرادی با ذوق کودکانه ای دفتر و بهش داد و با قدمی خودشو به باال سر حامی که حاال داشت به 

:نگاه می کرد رسوند  دفتر  نوشته های داخل  

مراجعه کننده ها رو یه جور جمع و جور کن که زود تموم بشه و کسی ...امروز تا اخر وقت هستم-

سرمون خیلی شلوغه ..امروز بچه های ترم پایین نیانبه دکتر حشمتی هم بگو ...بیکار نمونه  

 

 

بقیه این فرصتو ازم می گرفتن و منم به زور باید ...حاال که می تونستم با حامی راحت تر باشم

که برای اینکه بیشتر از این از دست بچه ها حرص نخورم ..این شرایط رو تحمل می کردم

ر رو از دست حامی گرفت و همونطور ذوق زده مشغول در اوردن دستکشام شدم که مرادی دفت..

:گفت  

بگم براتون چایی بیارن؟..چشم دکتر -  

 

 هنوز اخرین لنگه ی دستکش رو در نیاورده بودم که یه  تای ابروم باال رفت و بهش خیره موندم 

:بی تفاوت  گفت کامالحامی خیره به چهره بشاش و خندون مرادی   

نه االن نه-  

:رهای بچگانه مرادی باید  بخندم یا اینکه حرص بخورم نمی دونستم به رفتا  

دکتر  بازم چشم-  

 

:و با دادن یه سری برگه  به دست حامی خیلی مسئوالنه  نگاهشو جدی کرد و گفت  

دادن به من .. البته چون عجله داشتن...اینا رو دکتر حشمتی دادن که یه نگاهی بهشون بندازید -

  دست شما برسونمکه به 

رگه ها رو از دستش گرفت و با تکون سر به برگه ها خیره شد حامی ب  

 

مرادی  با خوشحالی یه بار دیگه به حامی نگاهی انداخت  و سپس  با جمع و جور کردن دم و 

دستکش به همراه یه لبحند گله گشاد چرخید و به سمت در رفت تا که هر چه زودتر دستورها و 

 اوامر حامی رو اجرا کنه 
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پایین گرفتم و به کندی لنگه دستکشی که هنوز درش نیورده بودم رو  در اوردم  و تو دلم سرمو  

جانانه  نثار  عشوه گری های مرادی کردم که   حامی همونطور خیره به برگه  چندتا بد و بیراه یه 

:های توی دستش نفسی بیرون داد و گفت  

راستی دیشب یه اقایی با گوشیت تماس گرفته بود -  

 

:بلند کردم و بهش چشم دوختم مو جب سرمتع  

تماس  باهات گفتم ممکنه کسی که شماره قبلیت رو داره بخواد ..گوشیت رو خاموش نکردم-

 بگیره و کار ضروری داشته باشه 

 

:حرفی نزدم  

خودشو به عنوان اهداکننده معرفی کرد-  

:و خیره بهش بدون پلک زدن نگاهش کردم صورتم رنگ باخت   

باهاش تماس بگیریخودت ....گفتم بهت بگم که اگر  خواستی ..دیدتو بهش ندادممن شماره ج-  

 

 

هنوز تا موعد چکی که به خاطرش حاضر شده ..همونطور که بهش نگاه می کردم تو فکر فرو رفتم

انگار تونست ذهنم رو ..با لبخندی بودم زن عقدیش بشم چند روزی مونده بود   که خیره بهم 

:بخونه    

تا تاریخشو عوض کنم که همون فردا بتونی پاسش کنی  ..چکو فردا اول وقت بیار ...کن یه کاری-

...اما االن دیگه مشکلی نیست ..فکر می کردم تا اون تاریخ ممکنه پول جور نشه...  

 

 

هرچند همون روز با دادن ...گاهی که اینطور می تونست ذهنم رو بخونه ازش تعجب می کردم

ابت پول راحت کرده بود و مثل گذشته ها اون همه استرسی بی پولی رو خیالم رو  از ب...چک 

نداشتم  و این سخاوت االنشم هم ته ارامشی بود که می تونستم داشته باشم با این وجود 

:احساس کردم  که باید یه چیزایی رو بهش توضیح بدم  

به هزار و یک ...ندون گردیهالبته ادم د..اونه..فعال تنها کسی که گروه خونیش به برادرم می خوره-

راضیش کردم مصیب   

 

:برگه های زیر دستش رو جا به جا کرد و با دقت خیره به انتهای یکیشون ازم پرسید  

 

گروه خونیش چیه؟-  

گروه خونی کمیابی که باعث میشد اینطور به اون اهدا کننده بچسبم و ولش ..نگاهم رنگ غم کرد

 نکنم 

 

منفی  O- 
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:تو جیب باالی روپوشش ازم پرسیدسرش رو لحظه ای باال گرفت و با برداشتن خودکاری از   

چیه ؟ خودتگروه خونی  -  

:از بدشانسیم بود که گروه خونی من و برادرم باهم دیگه یکی نبود  

B- 

:بهم خیره موند که گفتم  

متاسفانه گروه خونی من بهش نمی خوره-  

 

 

:حین زدن امضایی پایین برگه ها گفت دوباره دقتشو به برگه ها داد و  

طرف ادم مطمئنیه؟سالمه ؟-  

 

هر بارم می دونستم که چقدر ..این سوالی بود که بارها و بارها از خودم پرسیده بودم

اما چاره چی بود...نامطمئنم  

تا پولی هم به طرف نمی دادم حاضر به انجام ازمایشا نمی شد ..مرتضی فرصت زیادی نداشت   

 

ومد بچه ها کم کم داشت  زیاد میشد و نشستن حامی اینطور رو به روی من برای مدت رفت و ا

طوالنی  زیادی تو چشم بود که در خودکارش رو بست و تو جیب باالی روپوشش گذاشت و   با 

 دسته کردن برگه ها از روی یونیت بلند شد 

به ناچار قبل از ...به سمتش هنوز از بودنش سیر نشده بودم  که  با نزدیک شدن یکی از بچه ها 

 اینکه بخواد چیز دیگه ای بهم  بگه  باهاش به طرف دیگه ای رفت  

 

بود  که یادم افتاد باید با اهدا کننده  یغنیمتبعد از گذشت چند روز همینم ...لبهامو بهم فشردم

...از روی صندلی بلند شدم و از تو کلینیک بیرون رفتم ..تماس بگیرم   

 

در حالی که ازش می خواستم سر ساعت بیاد تماس رو قطع کردم که راحله رو  از یک ربع بعد 

....باالی پله ها دیدم .... دور   

 مشکوک بهم خیره شده بود و داشت  اروم از پله ها پایین می اومد

 

 

من هم همزمان برای رفتن به کلینیک به سمتش رفتم که تو دو  سه قدمیم با ابروهای باال رفته  

:تاد و گفتایس  

نیستا مزیاد وضع خراب همچین مثل اینکه  ...نه -  

  

:متوجه منظورش نشدم و گنگ نگاهش کردم که با اشاره به گوشی تو دستم گفت  

کلینیک همه ی بچه ها  گوشی از  نمی گیری نمی گیری بگیرم یه  مدلی می گیری که..مبارکه-

ل باالترهدچند م  
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:ی کرد لب باز کردم و گفتمگر گرفته از فکر و خیاالیی که درباره ام م  

قسطیه-  

:پوزخند بدی زد   

اونم همچین گوشی  گرون قیمت و مدل ..االن کسی هم پیدا میشه که بهت چیز قسطی بده ؟ -

؟؟!!باالیی رو  

   

خیره بهم دست بلند کرد و گوشی رو که تو دستم شل شده بود رو گرفت و با نگاه خریدارانه ای 

:با لبخند ساختگی گفتیه تای ابروشو باال داد و   

خیلی قشنگه..مبارکت باشه -  

 

 

 

خیره بهش گوشی رو ازش گرفتم..دوباره گوشی رو به سمتم گرفت    

راحله ادم حسودی نبود هیچ وقتم به هیچ چیز من حسودی نمی کرد اما احساس می کردم از 

ی ازش که با لبخندمخصوصا که در تمام مدت لحنش پر از نیش و کنایه شده  بود ..چیزی ناراحته

:پرسیدم  

چیزی شده؟-  

 

چرخید و از پله ها باال رفت« نه»به زور لبخندی زد وبا گفتن   

 

نگاهی به گوشی توی دستم انداختم و با دادن نفسم به بیرون از پله ها باال رفتم... خیره بهش   

 

 

افتادن از شلوغی و جمع شدن بچه ها وسط سالن فهمیدم همه به جون شیرینی های مالیری  

 هر کسی یه دونه برای خودش بر می داشت و کنار می کشید 

گوشی رو تو جیب ..از رفتار راحله کمی حالم گرفته بود  که بالخره  دور مالیری خلوت شد 

 روپوشم ُسر دادم

اصال حواسم به اطراف نبود که مالیری با دیدن من که داشتم به سمت یونیتم می رفتم با لبخند 

:تگله گشادی گف  

دیر اومدید شیرینیا تموم شد .؟.اِه کجا موندید خانم دکتر -  

 

نگاهم به جعبه خالی شیرینی تو دستش کشیده شد  که با ذوق و نگاه  خبیثش بهم نشون می 

به حساب مثال می خواست حالمو بگیره که با لبخند نیمه جونی حین نشستن روی ...داد 

:صندلیم گفتم   

نوش جان  -  

قصد این کارو کرده و این کارش اصال برام مهم نبود  برگشتم و یه جفت دستکش از فهمیدم که از 

بیرون کشیدمتو جعبه   
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راحله نزدیک به بچه ها در حال خودن شیرینی بود و هنوز متوجه اومدن من نشده بود که یهو سر 

:برگردوند و با دیدنم که داشتم دستکشام رو دست می کردم   به سمتم اومد و پرسید  

تو شیرینی بر نداشتی ؟-  

 

 

:هنوز از رفتارش دلخور بودم اما دلیل نمیشد بی محلش کنم  

نه میل نداشتم-  

 

:بهمون نزدیک شد مالیری که معلوم بود در حال تالفی کردنه   

دکتر خرسند کنار  گذاشتم... شرمنده فقط یه دونه از اون بزرگاش مونده که اونم برای-  

 

 

 

رتا پای مالیری انداخت و شیرینی که تا نصفه خورده بود رو از لبهاش دور راحله نگاهی بدی به س

:کرد و خیره بهش گفت  

دل منم زد ..شیرینیش زیادی بزرگ بود-  

 

سطل زباله برداشت  و بی درنگ شیرینی   سمت به  و در برابر چشمان بهت زده  مالیری قدمی

:اشتن دستش به روی شونه ام گفتاز کنارم با گذ عبور کردن  رو توش انداخت و  در حال  

می دونم  این نوع شیرینیا باب طبعت نیست...شیرینیش زیاد ی دل می زد خوب شد نخوردی -  

 

مالیری خیره  به راحله که حاال داشت به سمت یونیتش می رفت  لبهاشو بهم فشرد که با 

:شنیدن صدای حامی  سریع رو برگردوند و نقاب دیگه ای به چهره اش زد   

اوامرتون اجرا شد ..بفرمایید شیرینی ...اه دکتر اومدید -  

 

حامی خیره به شیرینی که مالیری تو پیش دستی براش روی میز گذاشته بود  سر بلند کرد و 

:ازش پرسید  

به همه رسید؟-  

:مالیری لحظه ای سکوت کرد  و خواست حرفی بزنه که راحله به شوخی گفت  

..محبت کردید  اما  از این به بعد لیست بدید که به تعداد باشه شما که...دکتر قربون محبتتون -  

 

 

حامی  با نگاهی به بچه ها ابرویی باال داد و خواست چیزی بگه که مالیری با اشاره به شیرینی  

:گفت  

تازه است... بفرمایید دکتر-  

 

پشت حامی چیزی نگفت و با دیدن بچه ها که کم کم داشتن سر کار خودشون می رفتن از 

 میزش در اومد  و برای اولین مراجعه کننده اش به سمت یونیت خودش رفت
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.. تا اخر وقت سرش با مراجعه کننده ها گرم بود و دیگه هم طرف من نیومد   

همون موقع  مالیری از ..موقع رفتن بود که حامی با برداشتن وسایلش قصد ترک سالن روکرد 

:گفتپشت سر خیلی خودمونی بهش نزدیک شد و   

؟! دکتر شما که  شیرینی تون رو نخوردید-  

 

 

 

:حامی بدون اینکه نگاهش کنه آخرین  برگه ها و پوشه اشو توی کیفش جا داد  و گفت  

؟....یادت نره چی گفتم دکتر -  

:مالیری رنگ پریده قدمی از حامی  فاصله گرفت و گفت  

چشم -  

 

 

یعنی رسما ..است کسی رو بی محل کنه حامی ادم شوخی بود اما امان از اون روزی که می خو

 طرفو  نابود می کرد 

  

و این اتفاق االن داشت برای مالیری می افتاد که حامی بدون اینکه به اون و یا شیرینی که براش 

بود نگاهی بندازه  سالن رو  ترک کردو بیرون رفت گرفته  

 

  

یری اخم کرده خیره به شیرینی به  همراه عادله بعد از حامی به سمت در راه افتادیم که  مال

 نگاهی به ما انداخت

که سریع از دید مالیری پنهون نموند  حرکت این  و  عادله از حرص خوردن مالیری  خنده اش گرفت

با عصبانیت  برگشت و رفت تا وسیله ای که روی یونیش  دستی به روی موهاش کشید و 

 گذاشته بود رو برداره

 

انداختم باید خودمو زودتر به مطب  منگاهی به ساعت....یرون اومدماز درب اصلی دانشکده که ب

با ..از خیابون عبور کنم بخوام از اونکه  قبلاما سرعت قدمهامو بیشتر کردم  ...می رسوندم 

م متوقف شدم اسر ج..که از ماشینش پیاده شده بود دکتر رحمانی شنیدن صدای   

 

 متعجب از خیابون نگاه گرفتم و بهش چشم دوختم

امروز کلینیک نیومده بود و حاال ...کامال معلوم بود فقط به انتظار من تا به االن تو ماشینش نشسته

 اینجا بودنش کمی عجیب به نظر می رسید 

 

 در ماشین رو بست و با نگاهی به دور و اطراف به سمتم اومد

 دست بلند کردم و بند کوله ام رو بین انگشتام فشردم
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امال اصالح شده و  لباسهای شیک و مرتبش بود که رسیده بهم با متانت و ادب نگاهم به صورت ک

:گفتخاصی   

 

خسته نباشید....سالم خانم دکتر -  

:هنوز متعجب بهش نگاه می کردم  

ممنون..سالم-  

:معموال ادم بی حاشیه ای بود و کمتر مقدمه چینی می کرد  

یه عرضی خدمتتون داشتم خانم دکتر-  

هش کردملحظه ای گنگ نگا  

بفرمائید-  

: گفتخیره بهم ..از روی شونه ام به پشت سرم  کوتاهی  کرد و با نگاهی یمکث  

اینجا جای مناسبی نیست..میشه یه چند دقیقه ای تشریف بیارید تو ماشین -  

 

 

چهره ...تو ماشین اونم جلوی درب اصلی دانشکده....داشت ی که قطعا حضور من با وجود نامزد

 خوشایندی نداشت

 

ولی من خیلی عجله دارم..ببخشید دکتر-  

:خیره بهم دستی به موها و  پشت  گردنش کشید و گفت  

زیاد وقتتون رو نمی گیرم-  

 

می شون شده بود باید  ازش  دوری  ببسناراحتی ها و بی توجهی هایی که مبا یاد اوری  

 وجود  نمی تونستم تورو دیگه اون حسی که قبال بهش داشتم  اما ..باور کردنی نبود ...کردم

ی معمول  مهمونقدر وهمونقدر عادی ..برام شده بود یکی از بچه های کلینیک ..خودم پیداش کنم

:هاشم اصال به چشمم نمی اومدبه طور یکه نبودن...  

از دست می دم  لطفا اگر کاری دارید همینجا بگید چون   کم کم دارم اتوبوسم رو-  

:کمی هول کرد و با نگاهی به خیابون گفت  

؟برسونمتون..اگر جایی می رید -  

 

 

قبال هم می خواست باهام  حرف بزنه اما حامی سر ..این همه اصرار برای حرف زدن عجیب بود

:رسیده بود و نتونسته بود که چیزی بهم بگه   

بدید من دیگه برم  اگر اجازه..من مسیرم به شما نمی خوره..نه ممنون-  

 

:لبهاشو بهم فشرد و بالجبار  گفت  

که شما هم وقتتون ازاد باشه ..پس باشه برای یه وقت دیگه..باشه-  
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سری تکون دادم و با نگاهی به  ماشینهایی که بعضا به کندی و یا به سرعت  در حال عبور بودن  

 از خیابون رد شدم

 

خیلی از اتوبوس فاصله داشتم  که یهو  ..حرکت بوداتوبوس در حال ....به ایستگاه که رسیدم

.. اخرین نفرات در حال سوار شدن بودبه عنوان  دیگه  ی رو دیدم که به همراه دو سه نفرحام  

 با عجله خودمو به اتوبوس رسوندم که متوجه من شد 

با صدای نسبتا سرشو برگردوند و به سمت جلو  و راننده  ها در حال بسته شدن بودن که دیدمدر

چیزی گفتبلندی   

مون لحظه  اتوبوس نیش ترمزی زد  و دری که در استانه بسته شدن بود متوقف شد و مجددا ه

 باز شد

اتوبوس بعد از نیش ترمز دوباره  در حال حرکت بود که  حامی ...سریع پامو رو  اولین پله  گذاشتم 

داشتن در اون لحظه با دیدن دو مردی که کامال رو به روم ایستاده بودن و قصد  کنار رفتن ن  

 

کنار تند کیفش رو تو دستش جا به جا کرد  و قبل از اینکه من ازشون بخوام   و دست جنبوند...

اونا رو کنار زد و یه پله پایین اومد و بی درنگ با خم شدن به سمتم  .. بینشونبا عبور از ...بکشن 

کشوند بازوم رو گرفت و منو به سمت خودش    

 

 

 

 

 

جهت حرکتم نبود حضورش اون دو مرد رو به خودشون اورد و اونا هم  خودشون رو اصال حواسم به 

...کنارتر کشیدن   

شدم و چون هنوز دستش رو بازوم بود به خاطر شلوغی  کامال به همراهش وارد قسمت مردونه  

.نبود  از ما دو نفر  ش جا گرفتم و این دست هیچ کدومدر اغوش  

سوار بشنکه ه بودن اخرین سرویس بود و همه سعی کرد  

 

  

عالی بود که با جا بجا شدن ... ی که تجربه اش کرده بودم وشگرمای تنش بعد از اخرین اغحس 

کمی ازم فاصله گرفت و دستشو از روی بازوم برداشت..بعضی  از مسافرا  

سرم رو  پایین گرفتم  و چندتا  نفس عمیق کشیدم تا ..بعلت دویدن  نفسام به شماره افتاده بودن

نفسم سرجاش برگرده    

 مردا به خاطر حضور من گاهی نگاهی بهم می نداختن و از کار حامی متعجب بودن 

 

جمعیت بدنم با مردای  شلوغی  طرف زنونه هم شلوغ بود و حامی  برای اینکه توی اون فشار و

و از زیر نگاهشون راحتم کنه .. دیگه در تماس نباشه  

وری مقابلم ایستاد که منو اول  به سمت میله وسط اتوبوس  و سپس شیشه  کشوند و خوش ط

 کامال در راحتی قرار بگیرم
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:که با صورتی خسته گفتبود و روم به سمت حامی به شیشه  پشت   

 

کاش امروز ماشین می اوردم-  

 

فاصله صورت هامون از هم به اندازه یک وجب بود و این در حالی بود که اون یه ..سرمو باال گرفتم

بود  که گاهی سرشو به سمتم خم برای حرف زدن باهام مجبور سر و گردن از من بلند تر بود و

:هکن  

تو چرا انقدر دیر اومدی ؟-  

که سریع به خودم اومدم و   لذت می بردماین همه نزدیکی از و ن حال و هوا بودم هنوز تو همو

:گفتم  

یکم طول کشید ... تا لباس عوض کنم  و بیام-  

 

کالفه کف ..جبور نشه بهم برخورد کنه سرشو باال و پایین کرد و برای اینکه بخاطر فشار جمعیت م

 دستشو  بلند کرد  و روی شیشه و کنار صورتم  گذاشت و بهم خیره موند

بیشتری اینکه بهانه برای بعد از چند روز این همه نزدیکی و این نگاه برام خیلی دلچسب بود  و 

:داشته باشم  گفتم برای خیره شدن تو صورتش   

اما فرداش که منشی زنگ زد و گفت چند روزی مطب ..داری اونشب گفتی مراجعه کننده زیاد -

 تعطیله تعجب کردم 

 

:بدون پلک زدن خیره بهم گفت  

چون خودمم نبودم  و دکتر ...مجبور شدم چند روزی از کلینیک  مرخصی بگیرم..کاری پیش اومد -

گفتم مطب تعطیل باشه ...پرتو هم نمی تونست بیاد   

 

 

تو جامون تکون می خوردیم  خیره بهم ..تکونهای ماشین همونطور که با   تر از همیشهو بی پروا

:گفت  

توام که زنگ نزدی -  

 

 

لبخندی رو لباش نشست ...شدت ضربان قلبم اوج گرفت   و با لبهایی بسته  به چشماش زل زدم

:اما اون اصال از خیره شدن بهم ابایی نداشت ..که به زور  نگاهم رو ازش گرفتم   

شماره خونه و اون یکی خطمم رو که  تو ....اد می تونی تماس بگیریتو هر وقت که دلت بخو -

 گوشیت سیو کردم
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و به هر اب دهنم قورت دادم و اروم از سنگینی نگاه زنهایی که اون طرف میله نشسته بودن 

چرخوندم و نگاه کوتاهی بهشون انداختم و این در حالی بود که حامی  سر....دومون خیره بودن

ه تغییر جهتی در نگاهش همونطور اروم و با دقت به صورتم خیره بود  که نگاه گرفته بدون هیچ گون

از زنهایی که بعضیاشون با بدبینی و بعضیاشون با لبخند نگاهمون می کردن خیره تو چشماش 

:گفتم  

...خوب من -  

صداش  تمام این چند روز دلم برای شنیدن...چون نمیدونستم چی باید بگم ....زبونم نمی چرخید

:پر می کشید سرشو به سمت چپ متمایل کرد و با نگاه خاصی  ازم پرسید  

نخوردی؟ یچرا شیرین-  

 

:ناخوداگاه از کار مالیری لبخند دلگیری  زدم و در سکوت فرو رفتم   

مالیری باهات مشکل داره؟-  

یره تو نگاه خ..بود و معلوم بود فهمیده که مالیری چیکار کرده  حواسش به همه چی حامی 

:خسته اما مهربونش اروم گفتم   

نمی دونم-  

:ابرویی باال  داد و با دونستن اینکه تمایلی به ادامه این بحث ندارم گفت  

من یکم دیرتر میام ...تو برو مطب ...من یکم جلوتر پیاده میشم-  

 

به شماره  گوشی رو از جیب پالتوش در اورد و با نگاهی..سرمو تکون دادم که گوشیش زنگ خورد

اخمی کرد و رد تماس زد  و گوشی رو تو جیبش گذاشت و با نگاهی به خیابونا ..افتاده روش 

:گفت  

که یه راست بری مطب ...برات سواری بگیرم..توام پیاده شو ..من ایستگاه بعدی پیاده میشم-  

:حرفش به دلم نشست اما زود گفتم  

من خودم می رم..ممنون-  

:وس و مسافرایی که کمتر مراعات حال هم دیگه رو  می کردن گفتبا نگاهی به شلوغی اتوب  

اینطوری زودترم می رسی ..برات ماشین می گیرم...نه -  

 اونقدر جدی و قاطع  گفت که دیگه نتونستم مخالفت کنم و همراهش تو ایستگاه بعدی پیاه شدم 

 

 

 

**** 
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*** 

 

 

غرق لذت ..از هر لحظه ای که قرار بود در کنارش باشم ..با سری رو به باال و خیره به باال ی در اسانسور 

:گفتمبا خودم اروم اسمش رو بر لبهام روندم و ..  

حامی -  

به دندون  از گفتن اسم و نوع بیانش دوباره اسمش رو تکرار کردم  و با خنده از دست خودم  لب پایینم رو 

..که به طبقه مورد نظر رسیدم گرفتم    

منشی نشسته پشت میز سعی کرد  با ور رفتن با سیستمی که رو به روش بود از سالم کردن بهم  

:چگانه اش گفتمطفره بره که خندون خیره به حرکت ب  

خوبی ؟..علیک سالم خانم-  

 رنگ پریده سرشو بلند کرد و بهم زل زد

اتاقش خارج شد و با دیدنم خواست چشم و تو همون لحظه دکتر پرتو با چهره ای ناراحت و عصبی از 

رفتم کناریش به سمت اتاق..برای عوض کردن لباسام  یابرویی بیاد که مودبانه حین دادن سالم اروم  

*** 

بیرون زده بود  به کاله و موهایی که از لبه های کناریشدستی   حامی که هنوز نیومده بود  ورود به اتاق با

  روی میز پشت کرده به در ایستادمچک کردن وسایل برای سرو سامونی به ظاهرم داد و کشیدم و 

:منشی با ورود به  اتاق و دادن  عکس گرافی یکی از بیمارا گفت  

گفتن که  امروز کار خانم کبریایی رو شما انجام بدید  دکتر زنگ زدن و-  

 دست بلند کردم و عکس رو ازش گرفتم و همون لحظه مراجعه کننده داخل اومد 

بالش رفتم و با خوش و بش کوتاهی ازش خواستم روی یونیت بشینه و بذاره با روی باز و گشاده به استق

 که منشی اماده اش کنه

سخت ...داخل اومد  خیره بهم .. با اخم و تخم از شروع به کارم می گذشت که دکتر پرتو ساعتی نیم 

و روی خودم حس کنمر اما بازم می تونستم چهره ناراضی و عصبیش...مشغول کار بودم   

داخل اتاق بزنه و دوباره به  بشه و چرخی  دت داشت همین طور یهویی وارد عا..گاهی که حامی نبود 

معذب هستم حضورش پس اصال سرمو بلند نکردم که فکر نکنه بخاطر ..برگرده اتاق خودش   
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دسته ای از موهام از زیر کاله در  و زیر کاله ببرم اما ر کار سعی کرده بودم موهام به با اینکه قبل از شروع

چرخی ...تا به نزدیکی پنجره با برداشتن چند قدم الکی  که ن بود رهاش شده و روی پیشونم  ناومده بود

 زد و بهم خیره شد

و بعد از کمی خیره شدن  به صورتم  نفسمو اروم بیرون دادم  که به سمتم اومد و اونطرف یونیت ایستاد

:لب باز کرد و با حرص گفت  

؟!..رفتی  می کردم دمتو گذاشتی رو کولت و فکر -   

روی لبهام رو از زیر ماسک نمی تونست ببینهبر  نشسته  عصبی  لبخند  

به همراه صندلی  خودمو با پا ...فایل هایکی از برای برداشتن  حتی لحظه ای نگاه ازم بر نمی داشت  که 

:کفری از بی تفاوتیم دست به سینه شد.. عقب کشیدم  

؟نه .. کردی که باز بذاره بیای اینجا شخیلی التماس-  

:جوابی ازم نشنید  

...که خیلی سعی کرد خودشو تو دل دکتر جا کنه  قبل از تو یه دختر کوچولویی مثل خودت اینجا بود-  

:و ادامه داد حواله ام کرد  یپوزخند غلیظ داشتم  در کار که  به دقتی با نگاه  

کارای بزرگو  مدکترحتی ..تو که هنوز خامی و چیزی سرت نمیشه ...کارش از تو خیلی خیلی بهتر بود-

پس همه ی کارا بر می اومد راحت از...چرا ..ولی اون..جرات نمی کنه بهت بسپره  

:گوشام تیز شدن اما بازم خودمو به بی خیالی زدم  

یه ...فکر کردن بهشم خنده داره...جاها این جور  چه بهرو معلومه که دکتر دلش برات سوخته  وگرنه تو -

تر و انداختی ؟هر کاریم که کنی  بازم نمی تونی خودتو در حد دک خودت تو آینهنگاهی به ریخت و قیافه 

سوخته باشهبه دکتر حق می دم که دلش برات ...انگیزی برخیلی ترحم ...من و این مطب باال ببری  

:نباید روزم رو به خاطر این دختر خراب می کردم   

یه مدتی باهاش خوش بود و همین که استفاده هاشو ازش کرد بهش نه نگفت  و خالصه اینکه دکتر م -

همونطور که ...هیچ اثری ازش نمونده...می بینی که ...خیلی راحت ..با یه بسالمت از اینجا دکش کرد ..

...مونهدیگه از تو اینجا اثری ن هقرار  

..میارهداره از کجا  ی بی سرو تهوو مونده بودم این حرفا که حامی ادم این حرفا نیست مطمئن بودم   
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بیش از بیمارم خواستم  دهنشو بیشتر چهره عص زل زده تو  بلند کنم  چشمامو باال دادم و  بدون اینکه سر

:باز کنه  

حضورت داره کم کم اذیتم ..خودت خیلی محترمانه از اینجا بری ..ببین بهتره قبل از اینکه من اقدام کنم-

  ...از روز اولم که تورو اینجا دیدم اصال ازت خوشم نیومد ..می کنه 

اخرشم ..اما مثل تو سرتق بازی در اورد..تم برو به اون دخترم گف...می کنم تواقعا دارم به زور تحمل ماالن

اونطور که ..و برش داره دهبیاد و برگر..کالهشم اینطرفا بیفته  اگر یه  جوری از اینجا رفت که دیگه فکر نکنم

مردم به جاش  بودم بیاید می اون رفت من  

 

:دندون کردم که عصبی تر از قبل گفتتاج  بهش شروع به تراش قسمتی از همته رو برداشتم و بی توج  

و بکوبن تو  از اینایی هستی که هر چی بهت بگن البد..خاک بر سرت...پوست کلفتم که هستی ...خوبه-

درسته خانم کوچولو؟..چیزی نمی گی بازم ... سرت   

 

 از تو دهن بیمار  با در اوردن مته ماسکمو پایین دادم و ..لحظه ای چشمامو روی هم گذاشتم و باز کردم 

:خیره بهش گفتم  دور کردم و یونیت  خودمو رو از  

 همه داره کوچیک می کنه ر که  اینخودتونو از این نظ....خانم دکتر این طرز حرف زدن اونم جلوی بیمار -

...اکثر بیمارا هم شما رو می شناسن ...؟؟به هرحال سابقه کاری شما بیشتر از منه !آزار نمی ده ...  

:صورتم چشم دوخت  فشرده به به هم  اخمالود با لبهایی  

و از ایشون کمک بخواید مطرحش کنید خود دکتر اگر با من  مشکلی دارید  می تونید با -  

بدون ....می رم  حتما ..باید از اینجا برم بهم بگن اگر مطمئن باشید که ...در صورت مصلحت و نظر ایشون  

 اینکه محتاج  دخالت خودسرانه  شما باشم 

  

متعجب و عصبی چند بار چشماشو باز و بسته ..خیره به من و لحنی که همیشه در برابرش سکوت بود

 کرد  

مطب  نگاه از هم گرفتیم  در گکه هر دو با شنیدن صدای زن  

که همون لحظه قبل از خروج با حامی   که دوست داشتم  به ثانیه نکشیده به سمت در اتاق پا تند کرد 

..رو در رو شد  ..بر زبون بیارم  دوباره اسمش رو  
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ق حامی  متعجب از عصبانیت دکتر پرتو لحظه ای بهش چشم دوخت که پرتو  نگاه گرفته ازش به سمت اتا

 خودش رفت 

 

با ..ه بودحامی  سر برگردوند و به رفتنش خیره شد  و از اونجایی که از رفتارش چیزی سر در نیورد

اومداتاق به داخل  ابروهایی باال رفته  

 

 با ورودش سرمو تکون دادم و بهش سالم دادم

یقی و برای دقا کردگرمی به باال سرمون اومد و با دیدن خانم کبریایی باهاش سالم و احوال پرسی 

چشم دوخت ایستاده همونجا به کارم  

 

تایید کسی د چون با خودم قرار گذاشته بودم مور ...سعی می کردم که کارمو خیلی درست انجام بدم

همین طور حرفای دکتر پرتو هیچ تاثیر منفی روم نذاشته بود و  که  عجیب بود...باشم که دوسش داشتم

دم سرم غرق لذت بو یاز بودنش باال  

 

ظه ای دست از کار کشیدم و سرمو بلند کردمکه لحخیلی ساکت و اروم بود   

دسته موهای ... متشت دسبا  پ..همونطور زل زده بهش با تعجب ..نگاهم که به نگاه خیرش افتاد 

.کنار زدماز روی پیشونیم مزاحمم رو   

ردن یه که با اومدن منشی و او  د لبخندی بهم زد و به بیمار خیره ش..شکار کرده بودمرو  از اینکه نگاهش.

به سمت یونیت خودش رفت بیمار دیگه برای شروع کار  

 

*** 

نگاهم بین  ... گاهیهم در این میون .. مکارم با بیمار تموم شده بود و در حال مرتب کردن وسایل بود

بدل می شدو حامی و منشی که در کنارش ایستاده بود رد   

با بد  بی دقتی های منشی همونطور که به کار  بیمار ش مشغول بودحامی کالفه از بی توجه هایی و 

:گفت اخالقی و لحنی سرد   

همه ی کارای مطب رو بهم ریختی..دو روز نبودم -  
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اخم  با  خم شد و شبرداشت و دوباره به سمت دهن بیمار گیره ای به همراه آینه..چرخید و از روی میز

:گفتغلیظی   

هان؟چی با خودت فکر کردی که این کارو ..؟!زنگ زدی و گفتی برای امروز بیاد نجفیبه  آقای  برای چی -

؟؟!!که برای اخر وقت امروز بهش نوبت دادی  یه دقیقه دو دقیقه استبه ..مگه کار دندونش کردی ؟  

 

:بود خیره شد و ادامه دادانداخته پایین  رو سرشو لحظه ای بلند کرد و به منشی که سرش  

..رو با نیومدنت برگشت دادی و تحویل بگیری  ایی که قرار بود دیروز برسه تازه بسته ه-  

..چرا؟واقعا  ؟؟هوم؟ چرا نبودی ..؟چرا نیومدی..تو که می دونستی موظف بودی اینجا باشی  

باید سر وقت اینجا ..تو که می دونستی دیروز بسته ها میرسه ؟می دمنمن برای اینکارا بهت حقوق  مگه 

..در واقع داشتی یه جوری دورم می زدی دیگه..ی ؟حتی به من اطالع ندادی می بودی ؟پس چرا نبود  

کسی بود  دور زدن یعنی چی ؟حیف  معرف تو معنی گیری یاد می ...آخر این ماه که حقوقت رو کم کردم .

 هستی در حال خرابکاری کردنمدام ..وگرنه از روز اولی که اینجا اومدی ..که نمی تونستم بهش نه بگم

هر  دفعه  قشنگ تر ازاونم .. هربارم تکرارشون می کنی ...خرابکاری  خرابکاری پشت...  

 

و عصبی به نظر می رسید  حضور من ناراحت توبیخ ها و سرزنش های حامی در  منشی که به خاطر

که صدای زنگ در مطب بلند  گرفتانداخت و بی حرف دوباره سرشو  پایین بهم لحظه کوتاهی نگاهی 

 شد 

جمع کنه  تو دهن بیمار  با چهره ای درهم سعی کرد با ساکشن هوایی تمام ضایعات اضافه رو از حامی

بود سر  بلند کرد و خیره تو ایستاده  بق کرده باال سرشهمونطور که یهو با دیدن مشنی  که هنوز 

:گفت  ی گزندهبا لحن .... شصورت  

یه نفر االن پشت در و تو !!زنگ!! ..زنگه اسمش  ...می شنوی  االن داری صداشو  ی کهایننمی شنوی ؟-

درو باز و استدعا می کنم بفرمایید و برید ...چی گفتم  دارم  اگر فهمیدی...کنی  و درو براش  باز باید بری

   واقعا محبت می کنید...امی دید انجامدارید که اینکارو ون میشم خیلی خیلی ممنونت..کنید 

کشید و با حال گرفته ای  از اتاق بیرون ی رنگ پریده دستی به شال  و موهای تازه رنگ کرده اش منش

:گفتبا لحن مالیمتر و البته تغییر یافته ای رفت که همون لحظه حامی در حالی که پشتش بهم بود   

بیا اینجا  صندلیتو بردار -  
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این  دندونمی دونستم می خواد نحوه کار روی  ...از رفتارش خنده ام گرفته بود و دست خودم نبودبشدت 

رو بهم نشون بده بیمار  

به زحمت جلوی خنده امو گرفتم  و ...هم تموم شده بود و کار مرتب کردن وسایل نداشتم  یبیمارفعال   

 صندلیم رو به سمتش کشوندم 

با احساس حضورم  صندلیش رو کمی جا به جا کرد اما احساس کردم ایستاده بهتر می تونم رو کارش 

 می ذاشتم ه باشم که ایستاده باال سرش در حالی که دست چپم رو روی پشتی صندلیش تداش تمرکز 

:که به شوخی به خاطر مراجعه کننده امروزم گفتشدم نزدیک  بهش  کامال...  

هیچ وقت .. یی که اصرار دارن یه پزشک خاص کارشونو انجام بده نمی دونم چرا از این مراجعه کننده ها-

؟!!به تور من نمی خورن  

 

ندون به بیماری که  چشماشو بسته بود خداشت جور می شد که  که  بهانه ام..ام که می اومد خنده 

نزنم زیر خنده بلند  که یهو خیره شدم  

:گفتبه شوخی زل زده تو صورتم د و بلند کرسرشو   

رت خیلی خوبه یه وقتیم به ما بدهاگه کا-  

 از ی منم لبها لبهاش خندون بود که  بهش دادم نگاهمو ن بود که   متوبیخ بعد از منشی نوبت احتماال 

سالمی بلند که هر دو یه دفعه با شنیدن صدای   ندت خنده نمایان شدشدونهام از م کش اومدن و دنه

و فرد مورد  فروکش کرده بود سر برگردوندیم و به در اتاق  هر دو نفرمونبا دیدن به آنی که  یرپرشوباال و 

خیره شدیم  نظر   

چشم دوخته بودمون نفر به هردو نیمه باز یبا چشمانی متعجب و لبهای  

حتی نمی تونستم از جام تکون بخورم ..متوقف شد و گونه هام از حضورش داغ شدن  .زمان برای لحظاتی  

رو ی پشتی  بر  دست من که سمت  از صورتهامون کم کم پایین اومد و به متعجب و عجیبش  نگاه

گذاشته بودم ختم شد حامی  صندلی   

:نمونده بود که حامی لبخندی به روش پاشید و گفترنگ به روم   

گاو و گوسفند قربونی کنم؟ هالزمنگفته بودی امروز میای ؟از این طرفا؟..علیک سالم-  

ازم در کشیدم و با صدایی که اصال  بمو عقتسبود که محتاط و نگران د مروی  دست گاهش بههنوز رد ن

موندم بهش خیره و لبهام از هم باز موندن  اما  فقط...سالم کنمبهش  خواستم  نمی اومد   

 اونم انگار زبونش بند اومده بود که چیزی نمی تونست بگه
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دست از کار کشید و سر  حاکم بر فضا  جو سنگین احساس با حامی زمان به کندی سپری می شد که 

:صورت رنگ پریده و گر گرفته ام گفت تو برگردوند و خیره  

باشه؟..طبق همون چیزایی که بهت گفتم. .بفیه اشو تو انجام بده -  

ه و از روی صندلیش بلند کشم تا بتونه خودشو عقب بتسرمو پایین گرفتم و قدمی عقب رف ...حرفی نزدم  

 شه

 

دوستانه  خیلی  که حامی به سمتش رفت و دستی به روی شونه اش زد وبود  نمی روه بنگاهش هنوز 

:ازش پرسید   

قهوه؟-  

 نگاهم به هر دو نفرشون بود که ...گرفت  فشار دست حامی به خودش اومد و ازم نگاهحرف و بالخره با 

:به سمت حامی چرخید و خیلی تلخ و خشک گفت  

عجله دارم باید برم..نه-  
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دوستانه  خیلی  که حامی به سمتش رفت و دستی به روی شونه اش زد وبود  نمی روه بنگاهش هنوز 

:ازش پرسید   

قهوه؟-  

 نگاهم به هر دو نفرشون بود که ...گرفت  اومد و ازم نگاهحرف و فشار دست حامی به خودش بالخره با 

:به سمت حامی چرخید و خیلی تلخ و خشک گفت  

عجله دارم باید برم..نه-  

 

:تابی به گردنش داد و حین خروح از اتاق گفت... حامی  خسته  

... اتاق یکی  پس بیا بریم تو اون -  

دستی به روی پیشونیم کشیدم  ..خیره شدم ینامعلومبه نقطه ...با حالی منقلب  و خراب ...با رفتنشون

بند گوشه ای از یونیت کردم  هم و اون یکی دستم رو   

 

احوال پرسی می کرد   سالم و  که  با شنیدن صدای دکتر پرتو که داشت باهاشدقایقی نگذشته بود 

تمام قوای جسمانیم رو از دست دادم و  به روی صندلی حامی  نشستم  ..  

سرد شده بودن... تمام بدنم از شدت ترس و دلهره..م گذاشتماروی پاه..رو دستام     

بیمار چشماشو از هم  باز کرد و به صورت رنگ پریده ام ..گاهی صدای خنده دکتر پرتو به گوش می رسید 

...چشم دوخت    

مراجعه  هم متعجب بودم هم ترسیده که به سختی  لبخندی به روی ...از حضورش...استرس گرفته بودم 

 کننده ام پاشیدم و خودم رو به یونیت نزدیک کردم

لحظه ای ..صدای حامی کمتر به گوش می رسید ...بیشتر صدای دکتر پرتو می اومد و رو اعصابم بود..

:پرتو خندون گفتو همه اشون ساکت شدن   

رسما فاتحه ات خونده بود ..دکتر نبود  که هیچی..هیچ وقت اون سمینار یادم نمیره-  

اومدن یکی از مراجعه کننده هاشو  اعالم کرد..هر سه نفرشون خندیدن  که منشی به دکتر پرتو   

سرم رو بلند کرد و مضطرب به در خیره شدم ...پرتو با ببخشیدی گویا ازشون جدا شد   

همیدم که دارن به اتاق نزدیک میشنف..هنوز چیزی نگذشته بود که  دوباره صداهاشون اومد  
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دادم  مو به بیمارسریع حواسم  

:حامی داخل اتاق اومد و لحظه ای نگاهی بهم انداخت و بهش که دم در ایستاده بود گفت  

صبر کن االن برات میارمش ..تو کیفم گذاشته بودمش-  

 

نبود  ماصال حواسم جمع کار..هیچ صدایی ازش  در نمی اومد  

:بود گفتحتی نفهمیدم چی بهش داد که اروم به حامی که مقابلش ایستاده   

نمی دونستم که-  

:حامی معطل نکرد و پرسید  

نمی دونستی چی ؟-  

 لبهاشو روی هم گذاشت و جرات نکرد حرفشو بزنه 

 

:اما جدی  گفت تر  فقط صداهاشونو می شنیدم و نمی دیدمشون که حامی با لحن اروم  

من قرار نیست به تو جواب پس بدم...چه می دونستی چه نمی دونستی -  

 

:صداش کامال مشهود بود  یتو  ...یهویشهول شدن   

من این همه ..ولی خوب ...نه نه -  

:حامی نذاشت حرفشو کامل بزنه  

م شایدم اصال الز..اینجا نه....برای یه وقت  دیگه..بذارش برای بعد...نمی خوام  االن در موردش حرف بزنیم-

؟اینطوری بهتر نیست؟ هوم..نباشه در موردش حرف بزنیم   

:هی کردمکث کوتا  

باشه اما فکر می کردم اعتبارم پیشت بیشتر از این حرفاست--  

چه ربطی به اعتبار داره؟...چرا چرت و پرت می گی -  
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:ناراحتم کرد...لحن کنایه امیزش   

مثل اینکه بد موقع اومدم ..مزاحمتون نشم..حرف می زنیمموردش  بعدا در..باشه..کامال معلومه ربط نداره-  

:دن چیزی که تو دستش بود و من نمی دیدم گفتو با نشون دا  

بابت اینم ممنون -  

 

:لحظه ای هر دو ساکت شدن که حامی گفت  

حرف می زنیمموردش گفتم بعدا در....بهزاد رو اعصابم نرو -  

:شکست و خیره بهم گفت...سکوت معنا دار دکتررحمانی در لحظه اخر   

روز خوبی داشته باشید..خداحافظ خانم دکتر-  

  بی جهت احساس بغض و سرگشتکی می کردم...به من خیره شدن دوهر 

اروم لب  پایین دادم و  و با دو انگشتمماسک..حامی خیره بهش  و زیر نگاه سنگین و دقیقبلند کرد سر 

:زدم  

خداحافظ-  

 

:طرز نگاهش از دید چشمای تیز بین حامی پنهون نموند که کالفه اما به ظاهر خندون رو بهش گفت  

خونه ای ؟شب -  

خندون  دست به  حامی ....دکتر رحمانی از گوشه ی چشم نگاهی بهش انداخت و تنها سرشو تکون داد 

:در تکیه داد و با شیطنت گفتچارچوب سرشو به ....سینه  شد   

پس بیا خونه امون-  

خاطر  لحظه ای به خنده شیطنت بار حامی خیره موند و  به..رحمانی که انگار از دست حامی ناراحت بود

برای اینکه چیزی رو بروز نده و همون احترام شاگردی و استادی رو حفظ کرده باشه   با باال و ..حضور من 

:پایین کردن سرش گفت  

باشه-  
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:حامی همچنان بهش می خندید  

آخه امشب منیر خانم ..دلتم خواست  برا خودتم بگیر..دو پرس...بی زحمت سر راه شامم بگیر -

فقط دوغ..انوشابه نگیری..هوس چلو ماهیچه کردم .. اریمشام ند..نیست  

 هم من و هم دکتر رحمانی حال مساعدی برای شوخی های حامی نداشتیم 

از حامی خداحافظی ..م سنگینی نگاهش رو روی خودم حس کنم  که با گفتن باشه ای هنوز می تونست

 کرد و رفت

 

در سکوت ایجاد شده  اهسته سر بلند کرد و ...نداشتممونده ام  دیگه دل و دماغی برای انجام کار باقی

 به حامی خیره شدم

اونجا  حواسشترچه اش یادداشت می کرد  و تمام خیلی ریلکس و بی خیال داشت چیزایی  رو توی دف

:اول خیره به حامی و سپس به من گفت..بود که یه دفعه منشی تو  اومد  و با نگاهی متعجب   

ر دارهخانم دکتر تلفن با شما کا-  

به منشی خیره شدیم که حامی نگاهی به من انداخت و با اینکه نشون می داد اونم  هر دو متعجب 

سرشو پایین انداخت و مجددا به نوشتنش ادامه داد ..خیلی تعجب کرده   

تو  گوشی رو از مراجعه کننده ای تو سالن نبود ... بلند شدم و از اتاق بیرون رفتمبه کندی از روی صندلی 

 پی در پی  صداهای  «بله »گفتم  اتو  لب زدم  اروم و منشی گرفتم  و به گوشم نزدیک کردم  ست د

:ممتعجب گوشی رو از گوشم دور کردم  و به منشی گفت...اشغال در گوشم طنین انداز شد قبو  

اینکه اشغال می زنه-  

:با ناباوری نگاهی بهم انداخت و گفت  

گفت خانم دکتر پاکزاد نه بخدا خودش-  
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ش نزدیک کرد و اونم با شنیدن صدای بوق های خود گوشی رو با حالی گیج از دستم گرفت و به گوش

پرتو با بیرون اومدن از تو اتاقش دکتر لب و لوچه ای اویزون کرد و گوشی رو سر جاش گذاشت که ..اشغال 

:رو به منشی گفت  

؟برای خودت پس االن داری اینجا چه غلطی  می کنی...؟!و اماده کنمگه بهت نگفته بودم تمام وسایل ر-  

که بی توجه به هر دومون به سمت ...خیره شدیم ... شتیانعصباز شدت   شده برافروخته  هر دو به چهره

  پا گرد کرداتاق حامی 

 ره گوشم رو ازاکبلند بود  اونقدر...سالن  بر روی سرامیکای   های بلند کفش هاشپاشنه برخورد دای ص

  می داد

با چشمهایی که توشون اشک جمع شده ..منشی که امروز به اندازه کافی از هر دوشون حرف شنیده بود

 بود به سمت اتاق دکتر پرتو رفت  

 

:خواستم برگردم و به کار بیمارم برسم که صدای طلبکارانه دکتر پرتو منو  سرجام متوقف کرد   

خیلی وقته که زدی ....برای خودت چیکار می کنی ؟تو باغی ؟یا نه اصال هیچ معلوم هست داری -

 بیرون؟فازت چیه دکتر جان؟

از که تو دستش بود  اونچه  گرفته بیرون اومد که از شدت حواس پرتی هر ناراحت و  با صورتی..منشی 

:گفت و لحنی بدخشم که پرتو با  روی زمین افتادن بر رها شدن و دستش   

مگه گیجی ؟-  

:منشی گفت سمت  بهاش اشاره نشونه گرفتن انگشت حامی با عصبانیت بی سابقه ای با و رو به   

خودمون جمع کردیم  بر دورو گیج و نفهمه  آدم  هر چی...اینم از این بفرما -  

اشک از چشمای  منشی سرازیر شد  و نشست که تمام وسایل رها شده روی زمین رو جمع 

:که صداشو باز باال بردخم شدم ..نفسی تو دادم و به سمتش رفتم و برای کمک بهش..کنه  

دیگه خسته شدم...تکلیف منو روشن کن -  

 

خیره  تیر راس نگاهامون بود  حرف زدن دکتر پرتو به درون اتاق که کامال دربرخورد و هر دو متعجب از طرز 

 شدیم 
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:حامی  مقابل دکتر پرتو ایستاده بود و چیزی نمی گفت که دکتر پرتو دور برداشت و ادامه داد  

اصال ..بسه دیگه این همه حقارت ..بسه دیگه هر چی به سازت رقصیدم ...تو این نبودبرنامه ی من و -

چی شد که یهو از ...؟پس چی شد؟ هوم..مگه من و تو قرار نذاشته بودیم که دیگه کسی رو مطب نیاریم

؟؟!! دن کردباری الهی شروع به ای همین طور  نعمت..اسمونن ویمز  

 

:چشم دوخته بود که باز پرتو گستاخ تر شد بهش  اخم کرده  ...حامی  خیره به لحن بد پرتو   

ما هم ...نخیره اقای دکتر ..معنیش این  نیست که هیچی حالیم نیست  ...اگر من هیچی نمی گم-

مشخص ...میگم از این به بعد یا جای من توی این مطبه یا اون  بهت از همین حاال هم دارم....حالیمونه 

و ندارم من دیگه صبرم تموم شده و تحملش...کن   

نا ..نگاه گرفته از هر دو شون  دست بلند کردم و یکی از گیره ها رو برداشتم که با شنیدن صدای حامی 

 خواسته سرم رو به سمتش برگردوندم 

جدی اما بی ...تو جیب شلورش فرو می برد داشت خیره به دکتر پرتو  در حالی که هر دو دستش رو  

:خیال از برخورد زننده پرتو گفت  

خانم  کسی جلوتونو نگرفته..می تونی وسایلتون رو جمع کنید و از اینجا برید ...می تونید تحمل کنیداگر ن-

 دکتر 

 

لبهاش از حرکت باز   به آنی ..دکتر پرتو که هرگز امادگی شنیدن این حرف رو از دهن حامی نداشت 

به حامی  خیره موند که حامی شونه ای باال داد و  تعجب ت فرچشمانی گشاد شده از ایستاد و  با 

:گفت  

اگر تمایل به همکاری دارید می ...اونم برای من  بلند می کنید..بار اخرتونم باشه صداتون رو تو  مطب من -

به ..ماشینتون رو منزل ما نیارید  از این به بعدم در ضمن ....در غیر این صورت می تونید برید ..تونید بمونید 

م شما هم یکم همکاری کنید و منظور ممنوم میشم...سوئیچ رو از شما تحویل نگیره که  در هم سپردمپ

بگیرد و دقیق  کاملرو   

رنگ به روی دکتر پرتو نمونده بود که حامی لحظه ای سر رو برگردوند و خیره به من که با دادن وسایل به 

:گفت  دست منشی از جام بلند شده بودم با لحن سرزنش کننده ای  

منتظرهکه خیلی وقته ..اجعه کننده اتون رم -  

تم وارد اتاق بشم که پرتو با نگاهی خشمگین به من قبل ون داغ شده بود که سر به زیر خواسبدنم از در

 از اینکه تو برم از تو اتاق بیرون اومد و از کنارم رد شد  و یکراست به سمت اتاق خودش رفت
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دستی به زیر بینیش کشید و  خیره ..شست نگشتادر اورد و با  لوارشش حامی دست چپش رو از جیب

:فتگبهم با چشمکی   

؟!کشش رو دارم  ...نظرت دیگهبه ...پدرمم بخواد باهام بحث کنه..حاال فکر کن شب بخوام برم خونه-  

 

اصال بهش نمی اومد دقایقی پیش اونطور جدی باشه و حالی بخواد اینطور شوخی کنه که با نگاهی به 

:د به سمتش راه افتاد  و گفتبیماری که هنوز منتظر بو  

 

یه ترفند جدید بهت یاد بدم  بیا تا.....اینا وقت تلف کردنه .اصال اینو رو ولش کن -  

و برداشتن   اشبه طرفش رفتم که با دست کردن دستکش با تعلل..صندلی رو به زیر خودش کشید 

:ه مورد نظر ش به شوخی گفتلوسی  

مرادی هم نیست که خستگیمون رو با اوردن  دوتا استکان چایی برطرف کنه ....امروز بدجور خسته ام -  

جلوی خنده  ...هونطور که تو شوک بودم یهو خنده ام گرفت و نتونستم با یاد اوری چهره چاپلوسانه مرادی

:گفت و زیر خنده  امو بگیرم که اروم زد  

طو نمیشه خودتو براش ناراحت وبحثیم که به تو مرب...پیش میاد از این بحثها همیشه...حاال شد ....اره -

....نکن که رو کارت هم تاثیر می ذاره  

ی مگه شماره اینجا رو به کسی داده بودی ؟راست  

:جواب دادمبود  شده با اینکه از حرفای دکتر پرتو کمی حالم گرفتهسرمو تکون دادم و   

نه-  

:سرشو تکون داد و چیزی نگفت که خودم گفتم  

معلوم نبود کی بود چون منم برداشتم کسی جواب نداد-  

:لحظه ای از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت و خودشو به بیمار نزدیک تر کرد و گفت  

فعال حواستو بده به اینجا که این واجب تره..مهم نیست -  

و قراری چه قول ..نداشتم  پرتو رو از دکتر  اون  حرفا انتظاراصال ...سرمو برگردوندم و به بیمار خیره شدم

چرا وجود من توی مطب این همه آزارش می داد که یهو با شنیدن اسمم از ...می تونست بینشون باشه

:زبونش به خودم اومد و سردرگم نگاهش کردم  

گفتم؟بهت حواست کجاست؟اصال فهمیدی چی -  
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ود رو یادم حتی یه کلمه از حرفایی که حین انجام کار روی دندون مراجعه کننده زده ب..چند بار پلک زدم 

 نمی اومد

:گفتسرشو عقب کشید  و اخم کرده ..ید و روی تابوره به سمتم چرخید دست از کار کش  

حرف بزن؟..االن مشکلت چیه-  

:هول شدم  

من..هیجی-  

:ریخته بود حسابی بهمم..ر پرتو حرفای دکت...حضور دکتر رحمانی ...زبونم بند اومده بود  

یعنی باید کال حرفای دکتر پرتو رو از ذهنت ..اصال فکر نکن  ...می شهبه تو مربوط نگفتم به مسائلی که -

اینجا مطب منه ..راحتت کنهحضور رحمانی هم نباید نا..... و بریزشون دور  فاکتور بگیری و حذفشون کنی

...تونه بیاد و بره دلش بخواد میهر کسی که ..  

چون عادت ندارم چیزی رو ...یخوب گوش کنانتظارم ازت اینکه ..وقتی دارم چیزی بهت یاد می دم االنم 

...روز اولم بهت گفتم مطب با کلینیک فرق داره...کنمتکرار  دوبار کسی  برای  

:گفتم از رفتار حامی  دلخور و البته کمی هم تکون دادم و ناراحت از دست خودمسرمو   

یدببخش-  

اومدنت ..خودتم االن خوب متوجه شدی ..ببخشید تو وقتی حواست نیست اصال به درد من نمی خوره-

اتو دست کسی ندی عکه  جمع کنخوب پس حواستو ...توی این مطب براشون سخته  

تو یکی که نباید ..به اون راه یخودتو بزن و ی بگیر  یزود توام باید  یعنی...ه اون رخودمو می زنم به اوقتی 

....ندارم انتظار  رو از تو یکی چیزی یعنی چنین ..ن راه بری صاب مرو اع  

:ای بهم که سرمو پایین انداخته بودم خیره موند و گفتلحظه   

می فهمی چی می گم ؟...تو رحمانی نیستی..یستی تو پرتو ن-  

:بلند کردم و تو صورت و نگاهی سرزنش کننده اش خیره شدمسرمو   

پس خرابش ....وست باهم دوستیمچون من و تو یکم بیشتر از دوتا د..حساب تو باید با بقیه جدا باشه-

باشه؟..نکن  

:فشردم و با باال و پایین کردن سرم گفتم بهملبهامو   

باشه-  
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:ورتم گفتمصبرای اطمینان از تاثیر حرفاش تو نگاه خیره با   

...می تونیم به ادامه کارمون برسیم....که می تونی حرفامو در ک کنی حاال  سپ...آفرین-  

:و خیره به نگاه منتظرش گفتممطمئن   

االن حواسم جمع جمعه....اره-  

:و با نگاه گرفتن از من به سمت مراجعه کننده چرخید و گفت به روی لبهاش اومدلبخندی   

برات توضیح می دم  کارو مراحل....دوباره فقط همین یه بار ..حاال که دختر خوبی شدی -  

که از گوشه ی چشم بهش نزدیک شدم   از قبل  م و بیشتربه صورت ناراحت و گر گرفته ام اوردلبخندی 

 نگاهی بهم انداخت و با لبخندی شروع به کار کرد

 

*** 

بین دسته مبلها  که بسته های خرید رو روی اپن گذاشتم و کیفم رو روی مبل رها کردم...با ورود به خونه

ر خورد و روی زمین افتاد س    پایین افتاد و یه دفعه به سمت  

بخورم و  و  و هر چی زودتر می خواستم یه چیزی  درست کنم روز خسته کننده داشتم اهمیتی ندادم 

  عدشم به استراحتم برسم ب

خریدارو جا به جا کنم ..ولی قبلش ترجیح دادم...داشتم هم  با این وجود نیاز به یه دوش اب گرم  

 

 

اق در حالی که داشتم موهامو با کش می بستم بیرون برای همین سریع لباسامو عوض کردم و از تو ات

با ...اپن بر نداشته بودم که صدای زنگ در بلند شدرو اومدم و به سمت اشپزخونه رفتن  هنوز خریدارو از 

 نگاهی به تاب و شلوار راحتی که پوشیده بود از چشمی نگاهی به بیرون انداختم

سعیده بی حالی و بی رمق منتظر ایستاده بود   

:داد و گفتبهم با تکون سر سالمی ...م درو باز کردم و بهش خیره شد  

؟تازه اومدی-  
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:دستی به موهام کشیدم و با اینکه حوصله اشو نداشتم گفتم  

...اره....سالم-  

داده باشم تو اومد ای  اجازه بهش  اهانی گفت  و بدون اینکه  

  کامل نبستم که یعنی بفهمه و زودتر بره نفسمو اروم بیرون دادم و درو

بین به با دیدن خریدایی که روی اپن بود  دستی  تا اینکه رخ خورد نگاهش به روی در و دیوار خونه چ

:و گفت برد موهایش   

از منصور خبر داری؟-  

چشم دوختم کرده بود لبهامو روی هم گذاشتم و بهش که پشتش بهم   

:شمای به ظاهر بی خیالم گفتسشو پر صدا بیرون داد و به سمتم چرخید و خیره تو چنف  

؟هم دعوا کردیماخرین بار به چه بهانه ای با-  

:کالفه چشمامو بستم و باز کردم و گفتم  

کاری نداری ...فردام باید کله سحر پا شم برم کلینیک...خسته ام..عا حوصله اتو ندارمقوا االن  سیعده-

...برو  

به دنبال منصور  هبه اون محل هخسته ام بس که از این محل..خسته ام ....چه جالب منم عینهو خودت-

 رفتم و سراغشو از این اون گرفتم

:بهم خیره موند و دوباره پرسید  

؟واقعا ازش خبر نداریتو -  

 

:داشت به سرم می اومد از چیزی که می ترسیدم   

؟؟!!من باید ازش خبر داشته باشم ....هشوهر تو-  

:تابروهاشو باال داد و گف  

عوضیه شوهر من که هست اما هم خون توی -  
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:لبهامو بهم فشردم و اینبار با حرص گفتم..اوه خدایا باز برای دعوا اومده بود  

...من ازش بی خبرم سعیده-  

؟بی خبری ازش  مطمئنی-  

 

که همه نوع نگاه و حرف زدنای سعیده گواه این امر بود ..از اینجا به بعد باید منتظر هر اتفاقی می بودم 

و داشت استارت یه دعوای جانانه رو می زد....چی رو فهمیده  

 قرمز شد و چشماش از شدت خشم  عه صورتشو منتظر واکنش موندم که یه دف سرمو باال و پایین کردم 

د و با چنگ یه حرکت ناگهانی به سمتم هجوم اورو چون ماده ببر زخمی تو  ندر اومد ون به رنگ خ

:و گفت ای زد  هنعرتو موهام  نانداخت  

...دروغ می گی مثل سگ -  

:فریاد گفتچنگ انداختم که باز نالید و با  بازوهاش از زیر دستاش به روی  ی خالصیتقال کردن برادر .  

اره؟ ...که منو روانی کنید ید نقشه کشید... تر از خودت  عوضی برادراون توی عفریته  با -  

 

و داد می خواست خودشو خالی کنه که با  هبا نعرد و مدام مراقب بودم به سرم ضربه نزنه اما ول کن نبو 

ه سمت دیگه خونه فرار کردم که سریع از پشت سر به موهام چنگ م و بتمام قدرت از خودم دورش کرد

:انداخت و فریاد زد  

اره؟.گفتید اینطوری سعیده رو خر کنیم و بعدم همه چی رو باال بکشیم.. ؟عوضیا  پوال رو چیکار کردید-  

تو سرم فرو می داشتن رو همزمان  سوزن  ان رااونقدر بی رحم موهام رو می کشید که گویی  هز

احساس می کردم االنه که همه موهام از ریشه کنده بشن ..کردن  

 که  یه دفعه موهام ول کرد و به بازوهام چنگ انداخت بود از شدت درد تو چشمام جمع شده  اشک 

نه  شده بود  و دیگه چیزی براش مهم نبودودیو..  

 

حین ..ناخونهای بلندش باز دست تو موهام برد و با  ...بچرخم و  رو در رو ش قرار بگیرم  نستمتوبه زور 

ناله ام بلند شدپوست سرم رو زخمی کرد و ای جای جموهام  از  ته ایسگرفتن د  

  ..چند قدمی به عقب پرت شدم ... تو صورتم خوابوند  محکمی رو  یلیس چیزی توجه نمی کرد که به 

حمله رو شدم که کنترلش رو از دست  طرفش عصابی از دستش به و زود خودمو جمع و جور کردم  اما 

...داد  و روی زمین افتاد   
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ام مبا ت...کتک زدنام داره کم میاره ومون کل خونه رو برداشته بود  که وقتی دید زیرهر د و بیداد  صدای داد

:فریاد زد و گفت شتوان  

کمک-  

صورتش به سمت در چرخید  اما  و  من سرخ شد سیلیاز به تالفی سیلی که زده بود یه طرف صورتش 

فی انداختشو به طرفم چرخوند و توی صورتم تزود سر  

در با ومدم با قدرت بیشتری بزنمش که ه صورتم کشیدم و امنزجز  سریع دستی ب یبا کراهت و حالت  

محکم به دیوار  برخورد کرد صدای بدی باز شد و   

کشیده  ی سعیدهاز رو که زیر بغلم ایجاد شده بود  درد وحشتناکیبا همزمان  م بدم به خودم بجنوماتا 

  نه شددرد  بست شدت خورد کرد و چشمامو ازکتفم به دیوار بر ....شدم و به طرف اپن پرت شدم 

  تمام قد  م کهه بودمردی شدحضور متوجه تازه  م ناز هم باز ک چشمامو تونستم زمانی که به سختی و 

یره شده بود بهم خ  با خشممقابلم ایستاده بود و   
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به تالفی سیلی که زده بود یه طرف صورتش از سیلی من سرخ شد و  صورتش به سمت در چرخید  اما 

 زود سرشو به طرفم چرخوند و توی صورتم تفی انداخت

با کراهت و حالتی منزجز  سریع دستی به صورتم کشیدم و اومدم با قدرت بیشتری بزنمش که در با   

 صدای بدی باز شد و محکم به دیوار  برخورد کرد 

تا اومدم به خودم بجنبم  همزمان با درد وحشتناکی که زیر بغلم ایجاد شده بود  از روی سعیده کشیده 

کتفم به دیوار برخورد کرد و چشمامو از شدت درد  بسته شدن  ....شدم و به طرف اپن پرت شدم   

و زمانی که به سختی تونستم چشمامو  از هم باز کنم  تازه متوجه حضور مردی شده بودم که تمام قد   

 مقابلم ایستاده بود و با خشم  بهم خیره شده بود

به  در کنار سعیده رو  حضور این مردچند بار به سختی پلکهامو بستم و باز کردم و تصاویر نامفهومی از 

 خاطر اوردم 

لبم نشست  ی پوزخندی گوشه...شدیده بودمبا سعیده تو خیابون  و چند بار  همون مردی بود که چندین   

عیده به زور خودشو جمع کرد  و از روی زمین بلند شد و در حالی که دستمو به روی محل ضربه دیدگی س

.. می مالیدم  

دوتا  ترس چشمامو بستم و همون لحظه که از ...هجوم اورد به سمتم  بی سابقه ای  تنفرخیره بهم با 

  ....وارد کرد ساق پام و پهلوم  لگد محکم به

....م ضربه زد مشک و به پهلوکه بدتر از قبل  از شدت درد تو خودم مچاله شدم  

خون جلو چشماشو گرفته بود و هیچ چیزی نمی ....خونه پیچید کل تو  صدای فریادم  نیوردم و طاقت 

 تونست جلو دارش باشه

تو مشتش وحشیانه رو  موهامخم شد و از پشت سر  به طرفم و سر و صورتی بهم ریخته  کینه با  

:گرفت  

؟ کثافتا  چیکار کردید خواهر و برادر  رو پولاون همه ..؟.منصور کدوم گوریه-  

تو  دادم رو و نفسم بسته شد چشمامخیره مونده بود  به هر دومون مرد همونطور که   

ورتم ه طرف صی به  محکمی سیلی  ...عصبانیت که بامیشدم جمع داشتم  خودم تو همین طور  از درد 

  دیخوابوند و برق از چشمام پر
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با   ....سردرگم وحیرون بودبیش از اندازه ..و رها کردر بلند شد و موهام..پاهامو باال کشیدم به سختی 

 پشت کردن بهم ازم فاصله گرفت  

 ی گوشهشده نشسته  دهن اب  دور خونه انداخت و با مچ دستنگاهی به دورتا بهش بود که نگاهم 

:و گفت گرفت رو  لبهاش   

خونه باشه همین یه جایی باید توی -  

 

:به طرفم چرخید و گفتسعیده موقعیت مناسبی نداشتم که ...نگاه  هرزه مرد همچنان روم بود   

فروخته  و االنم معلوم نیست با  هم ماشینمو....برادرت خونه ای که توش زندگی می کردیمو فروخته-

....کدوم گوری رفتهی بابات پوالی خونه   

:تو فکر فرو رفته بهم خیره شد و مشکوک ازم پرسید  

یه  و  رفته من منصورم از ترس..؟اره؟..گذاشتی کنارکلیه مرتضی  عمل خرج  برای ی پوال رو نکنه همه -

رفاست که تنهایی دست ح بی عرضه تر از این منصور  اخه.هوم؟...که دستم بهش نرسه ایم شدهجایی ق

..نمی خورد م اببدون اجازه منحتی اون ....به چنین کارایی بزنه  

هر چی ..این خونه که جایی برای مخفی کردن ندارهمگه نه؟....و بکنه ارکه اینکارتو زیر پاش نشستی 

کجا قایمش کردی ...که االن معلوم نیست کجاست  باشه صاحب مرده ات ی اون  کیف هست باید تو

؟عنتی ؟ل  

 

 که  چند قدمی برداشت به سمت میز تلفن ...کردو جو  جستجو دوباره چرخید و توی خونه رو با نگاهش 

چنان زیر ...ثابت شد افتاده بود   فی که موقع پرت کردن بین دو مبل نگاهم نامحسوس به زیر مبل و کی

عیده نگاهم رو به سخشم و عصبانیت سعیده قابل دیدن نبود که سریع همه مبل افتاده بود که با این 

...دادم  

 این چک بود اما سعیده االن به هراز هرچند پول فروش خونه بیش  ....کافی بود چشمش به چک بیفته

نزدیک به ..تا سهم خیالی خودشو رو بدست بیاره بندازه چنگ که گیرش می اومد می خواست چی 

روم سنگینی می کردنگاه مرد همچنان  ... چشم دوختمنگران بهش  ....  که شدمبلها   

و از اون منطقه  باید کاری می کردم ..   پیدا کنه رو  تا کیف داره کافی بود چند قدم دیگه به اون سمت بر

و پرت کنم حواسش اینکه  برای  که سریع می کرد  شدور  

از با قدرتی که به سختی در خودم جمع کرده بود ..یی که بهم زده بود اکتکتمام دفعه برای جواب  یک   

می افتادنباید این پول به دستش ...سمتش هجوم بردم به و شدم  زمین کنده   
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با برداشتن تقویم  برگشت و با فریادی که سرش زده بودم یع سر..نزدیک شدم   شبهسر  تا از پشت 

 به یکباره نفسمچنان که ..منو از تک و تا انداخت  ...پهلومروی به  شنوک تیز گوشه  و زدن روی میزبزرگ 

روی زمین افتادم دست به پهلو  و نا توان  نم به سیاهی مطلق رسیدامو چش  بند اومد   

 

 به سمت   یمنگحالت گیج و با که   بگرده باید ه چیزی دقیقا دنبال چ دیونه شده بود و نمی دونست

راه کج کرد اتاق خواب   

 

هال رو شاهد طرف  هر به ..اتاق  داخل  پرت شدن وسایل....جونم در هر لحظه در حال باال اومدن بود 

..که مرد چند قدمی بهم نزدیک شد و باال سرم ایستاد مبود  

کنم که با نوک کفش ضربه ارومی به کف و جور  وارده جمع  های  از شدت ضربهرو نمی تونستم خودم 

 و زانوهام رو به طرف شکمم  م رو باالااز ترس پاه... نقش بست روی لبهاش  هضحکی بو لبخند م پام زد 

کشیدم    

 

 

با دستی پر از  همون لحظه سعیدهکه  و نگاهی به داخل اتاق انداختبیشتر شد  لبخند روی لبهاش

عقب کشید   به و مرد قدمی د از تو اتاق بیرون اوم لباسام   

 

 بود گرفته دستش تو  رو نه وار همونطور که پالتوم همه اشونو جلوم پرت کرد و دیوا...بهم که نزدیک شد

ا رو برای پیدا کردن چیزی باال و پایین کرد که یه دفعه با برداشتن ه و تک تک کابینترفت  داخل اشپزخونه 

:گفت عصبی  ای سر برگردوند و با خنده....داخل کشو  بزرگ  تیز و  یکی از چاقوهای    

این قسمت کارو خیلی دوست دارم ..حاال وقت لذت بردن منه -  

ی کرد و همین امر به سعیده قدرت انجام هر کاری رو نمایی رو ازم سلب م حضور مرد اجازه هر گونه قدرت

:گفت طبیعیبا رفتاری غیر پالتو رو از یقه گرفت و ایستاده مقابلم  از اشپزخونه بیرون اومد و ...می داد    

؟آره....!قایمشون کردی   یقه و آستراش تو  البد-  
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بود مرد که همه حواسش به من  نگی هاش بهش چشم دوختم  و از گوشه چشم بهدیومات و مبهوت 

 نظری انداختم 

ا و استین ه ردنحشیانه به پاره پوره ک و  اقو از وسط پاره کرد و با چرو  ده پالتوی بی نوامبه ثانیه نکشی

...جیباش پرداخت  

که  انهعفجی صورتی کامال به  رو  هر کدومشون د و به بقیه لباسمم حمله کرد و به همینجا ختم نشکار 

کرد  شونبه چندین تکیه تبدیل وکرد   پاره ..دیگه قابل استفاده نباشن   

 

که بود ی من پیاما تمام نگاه  و حواسش  ...گاهی نگاهی بهش می نداخت  مرد..زده بود به سیم اخر 

  جونی برای بلند شدن از زمین  نداشتم 

 

ی نمی تونستم کار  .چون چاقو دستش بود ..بودم و ترس تو دلم لونه کرده بود معذبم زیر نگاهاش بشدت 

بهم برسونه  رو  اسیبیهر می دونستم دیونگیش باال زده و ممکنه  ...کنم   

چیزی نگذشت که . .رسوندمی رسید اسیب ستش به دکارش که تموم شد افتاد تو خونه و به هرچی که 

تمام خونه رو بهم ریخته بود  ..کرد پیدا تو خونه  رو نمیشد  سالمیهیچ وسیله دیگه   

دستش به اونجا نرسه   که  دعا می می کردم و بود  معطوف  نگاهم فقط به یه نقطه  

و به کار و کردارش زل زدم  م به دیوار تکیه دادبود  روی پهلوم دستم که  همونطور.. برای کاهش درد  

خون از گوشه لبم بیرون زده بود ....  

 

 

با قدرت  رو  میشد داغونش کردشکستنی  که  حتی به وسایل توی اشپزخونه هم رحم نکرد و هر چیز

که دیگه قابل استفاده نباشنتا به زمین می کوبید باورنکردنیه   

اومد باال نمی و حسابی  درد تیر می کشید  و نفسم درستشدت سرم از   

 

فریاد  شو با تمام توان برگشتبه باال سرم ..بی وقفه با و سیله خونه  خسته از کلنجار رفتن نفس زنان 

:زد  

اون همه پولو کجا  برده؟؟؟اون برادر بی شرف تر از خودت کجاست ...چیکارشون کردید..؟پوال کجاست-  
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و  یفو پیدا می کنه کجای بی برو و برگرد ...زنگ بخوره یه دفعه یهو یادم افتاد که گوشیم تو کیفمه و اگر 

 من بد بخت میشم 

با ...لبخندم متعجب از ..لبخند کوچیکی بهش زدم..از شدت دلنگرانی و حرص  دهانم رو قورت دادم و آب 

:گفت نگاه پر از خشمی رو بهم  

 

که شبتو به صبح بود فردا که یه سقف باال سرت ن..؟هم می خندی بداری توی عوضی ..؟.می خندی اره-

که می فهمی ..خندی به کسی بهمینطوری الکی  که نباید  و می فهمی ادم میشی اونوقت ..برسونی

 خندیدن به من یعنی چی ؟

 

اما نگاهم رو مستقیم تو چشمای سعیده  ..احساس کردم زیر دستم که رو پهلوم بود در حال خیس شدنه

:گفت ای  با دندون قروچهکه م داد  

و  و جمع کرد وسایلش تمام  م مامان..موقعی که سر کار بودی ..فروختیم که  ای هست یه هفتهرو خونه -

  فردا صاحبخونه جدید میاد که خونه رو  بکوبه...از اینجا رفت 

قول چون ..خونه رو خالی کنی وگرنه فردا خودش می ندازتت بیرون که  داری فرصت امشب  وقت  تا اخر

بدم  تحویل بهش فردا خالی  خونه  روکه م ه بودداد  

خونه خرابت می ..گیسو  می زنم تاتیش...بخند من هنوز کارم با تو تموم نشده.....آره بخند..بخند عزیزم

می دونم اون ..  یو از اومدن منصور بترسون حاال هرچقدر که دوست داری می تونی منو تهدید کنی...کنم

  ...و بهم نارو زده نم که کثافت بازی در اورده می دو...عوضی برای همیشه منو ول کرده و رفته 

:م تکون دادبهم فشرد و سرشو مقابل چشمامحکم هاشو لب ...اشک تو چشماش جمع شد   

حق باتو بود ..پست باشه اندازه این به یه دفعه برام ادم شد و چنان رفت که فکرشم نمی کردم تا -

....کسی که به خواهر و برادرش رحم نکنه به زنشم رحم نمی کنه....بود تو  با اره واقعا حقاینب....  

 

:قطره اشکی از گوشه چشمش به پایین چکید و با عصبانیت و خشم گفت  

که به منصور بگی ر اختیارت بذارم د هم رو ی می خوای اطالعات بیشتر...بترسون ..منو بترسون..اره -

اینهاش.. وب نگاه کن خ پس ..باشه.....خیل خوب ..؟آره؟  
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:و گفت گرفتی که وسط هال ایستاده بود ت اشاره اشو به سمت مرد شگان  

می .؟.خوبه...... ترسوندی و می ترسونیهمونی که منو همیشه به واسطش ...مدوست پسر -

عوضیه خیانت کارهیه زنش  که  بگو..بگو که زنش چه عوضیه..بگو  و به منصور  حاال برو ؟...پسندیدش  

 

خوابوند و اشک بیشتری تو چشماش جمع دیگه تو صورتم محکم یه سیلی  اختیار از کف داد و  یه دفعه

 شد

:به همون نقطه خیره موندم که به سمت در رفت و رو به مرد گفت همچنانمن  اما   

یلشو چایی می ذاره که تو چشم وساهمیشه ..این عفریته ..توام بگرد..؟.چرا همینطوری وایستادی -

برای ..این دختره....شک ندارم...اقل به اندازه عمل مرتضی توی این خونه باشه الباید اون پول ..  باشن

گرد باید پیداش کنیم ب....برادرش هر کاری می کنه  

 

 

:سرشو برگردوند و بهم خیره موند  

می دونم مثل من احمق نیستی که به هر بی سرو پایی ...با اینکه ازت بدت میاد اما می دونم باهوشی -

..خانم دکتر ..جوالن دادن بدی اجازه   

اما االن دیگه نوبت منه که تالفی همه ی  اون سرکوفتا رو .. زدن یه عمر همه سرکوفت تو رو تو سرم .

...سرت در بیارم..  

 

کرد  و من  یاشک از گوشه چشماش جاری شده بود که همونطور چاقو بدست  توی خونه گردش

نه رو پیدا نک کیفکه عا کردم دچشمامو بستم  و   

 

خم شد و با برداشتن یه  با دیوانگی غیر قابل باوری  ....به جلوی در که رسید لحظه ای با دیدن کفشام

کرد که دیگه نمیشد ازشون استفاده کرد که با  افتاد و چنان پاره اش به جونش...هام نیم بوتلنگه از 

:سرم داد زد ....یفریاد  

هاتو می پوشیدی  وقتی این نیم بوت....تو باشه بدم میاد ق به تعلاز هر چیزی که م..ازت بدم میاد گیسو-

می دونی چرا می گفت؟..توام بگیر ..کفشاش خوشگلن...میگفت..ن مادر  به حساب مهربونم حتی او..  
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:زد سرم فریاد بلند  

می دونی ؟آره؟-  

......میشممثل تو درس خونده ..مثل تو میشم دکتر منم ....شم ی اینکه فکر می کرد اگر شکل تو ببرا  

:نالیدسینه اش کوبید و خیره تو چشمام با درد و خشم وسط محکم به  ی با دست آزادش چند ضربه  

 چشمش فقط به..بیچاره است یه  مثل من ..بدبخته یه مثل من ..برای اینکه مادرمم مثل من عقده ایه-

 لباس و نوع زندگی مردمه که بگه فالنی چی پوشید و فالنی چیکار کرد   به دنبال...هاین و اون مال  دنبال

شون رو بخورهزندگی تحسرمدام و   

 

که لرزون و عصبی کفشمو رها کرد و هر دو دستش رو باال اورد  نبه پهنای صورتش فرو می ریخت ها اشک.

:و با نفرت و کینه گفت   

 ..درادام جلو چش اخ که انقدر تو رو تو سرم کوبیدن که می خوام با همین دستام خفه ات کنم که جونت-

ببینمبا همین چشمام  د جون دادنتو دلم می خوا..دیگه باال نیاد تنفس  

تو سرم و بعدشم که با منصور  و زدنبابام های  باریو یه عمر بی بند...من کینه ایم..اره من عقده ایم

.....تو سرم کوبیدن ...خوب بودن و دکتر بودن تو رو..ازدواج کردم   

 

این مردمو که خودت بهتر از ......کافیه یه اسم بدنامی بهت بخوره...اما امشب توام با من تموم میشی 

عجول ..بی معرف...نامرد ..نمک نشناس ...بی عقل..عوضی ...حرف مفت زن..حراف....من میشناسی 

...قضاوت کن ..  

 

خیره به مردی که  فقط شده بی خود  چاقو رو رها کرد و عصبی و از خوداب دهانم رو قورت دادم که 

نفسشو بیرون داد ..نگاهمون می کرد   

گذاشت  و  در  چوبی ی  لبهبه روی  دستشو ...دستی به روی موهاش کشید و به سمت در رفت   

:برگشت و خیره بهم گفت  

در اما با بستن این ....م کم کنهرو نت به این دخمه هم نتونست سرکوفتا رو ازردحتی تحقیر کردن تو و او-

...همه ی این تحقیرا تموم میشه..از این خونه  و رفتن من به بیرون   
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لب زدم و  ..و وحشت زده  یارومفهمیده از کاری که می خواست بکنه به نگاهش تو نگاهم قفل شد  که 

:گفتم  

چقدر ؟-  

 

:چندین بار پلکهاشو باز وبسته کرد و گفت ه بود که تیک عصبی برداشت  

 

چقدر چی ؟-  

:هنمو قورت دادم و لبهای خشک و ترک خوردم رو حرکت دادمبه زور اب د  

چقدر می خوای که دست از سرم برداری ؟-  

 

:پرسیدقدمی از در فاصله گرفت و بهم نزدیک شد و  ...با نگاهی مردد خیره بهم  

پس پوال پیش توه؟-  

:و گفتمم سرمو باال و پایین کرد   

تنها پول عمل مرتضی رو بر می دارم و بقیه اش مال تو ...و بگو تتو فقط مبلغ-  

 

:دو به شک خیره بهم گفت  

شون؟بدیبهم می تونی  ...امشب می خوام-  

 

:هیچی حالیش نبود..دختره دیونه   

فردا اول صبح ... ننمی د پولبهت انقدر  ام عابر بانک.؟.کدوم بانک االن باز ه ...امشب ؟عقلتو به کار بنداز -

به حسابت انتقال می دم  ی پوال رو ریم و من همه  می  

فردا صبح؟-  

فقط پول عمل مرتضی رو بر می ...ن می ر وت تو حساب هم  پوال..که بانکا باز کنن همین ...اره فردا صبح-

پول عمل مرتضی چیزی نمیشه ...خودت می دونی که دربرابر اون همه پول..دارم  

همه پوال رو به من سپرده  وس تو رفته منصورم از تر..خونه بیشتر از این حرفاستارزش اون   
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:و با پوزخندی گفت سرشو گنگ باال و پایین کرد  

؟یعنی تو حاضری برای ابروت همه ی اون پوال رو بهم بدی -  

ابرو درباره بی راحتی همین بود که به  هعوضی تر از سعیده منصور بود که این دختر رو به جونم انداخت

:کردنم حرف بزنه   

...فقط یه امشبو بهم وقت بده.. هارم خیلی برام مهمکمی دونی که حرفه و ...همه رو ...اره-  

ناراحت و  ..ستم بفهمه که تردید سعیدهاز تو نگاهش می تون...  مرد لب پایینش رو به دندون گرفت

:گفت  شلبنگرانش کرده که سعیده لبهاشو بهم فشرد و با تر کردن   

...امشب یه باشه فقط همین -  

:برداشت و گفتدر   تو قفلچرخید و کلیدو از ...شب بود  8 ....نگاهی به ساخت انداخت  

نباشی که بدجور تالفیشو سرت در میارم گیسو نم فکر گول زدنتو امیدوارم -  

 

:با این حال و روزم تمام و کمال نابودم می کنه ..شک نداشتم بخواد تالفی کنه  

 مبهفقط یه همین امشبو ....خونه رو خالی می کنم مفردا....نمونده دیگه توانی برای گول زدن تو برام -

 وقت بده

وز نگاهش پی من نکه ه یبا رفتن چند قدمی به عقب با اشاره به مرد و  و چیزی نگفت  و تکون دادسرش

...که همراهش باال بره  خواست بود   

 

 

 مرد رو هم  حریص..ار بود بهش برسهی که قرشنیدن مبلغ پول...مرد بی میل به دنبالش کشیده شد 

وگرنه می دونستم از اون نامردای روزگاره که به سعیده  و بره  حرفی نزنهکرده بود که رو حرف سعیده 

 هم رحم نمی کنه

دستامو روی دیوار گذاشتم و اروم ...به سختی ..   در لقف یچرخش کلید توو  شون  و بستن دربا خروج

 اروم خودمو باال کشیدم

و برای خالی کردن حرص و  بیاد سراغمداشتم چون سعیده اونقدر دیونه بود که باز امشب فرصت زیادی ن

صبر نکنهصبح عقده هاش تا فردا   
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و از بین ر می کرد که خودم تفم دردک..زیادی نبود اما خونریزی داشت  بریدگی....باال دادم لباسم رولبه 

 یهکمک های اول ه دنبال  جعبه کوچیکندم و بتوی اشپزخونه به یخچال رسو شکسته شیشه یخرده ها

  ...دستمو بند لبه یخچال کردم ...

با نگاهی به قرصا ...برای کم کردن درد ..نمی تونستم درست سر پا بایستم که اونقدر ضعف کرده بودم  

 نرو برداشتم و بدون اب توی دهنم گذاشتم  دستام می لرزید یکی از مسکن های قوی توی جعبه 

برگشتم و نگاهی به در انداختم ..  

وارد اتاق خواب ..کمی که احساس کردم می تونم راه برم ...سرمو از شدت سر گیجه پایین گرفتم  

...شدم  

چشم روی تخت رهاشون کرده بودم و از  با لباس های خونه ای بیرونم که موقع عوض کردن با دیدن لباس

... سعیده دور مونده بود ن  

ها  عسلییکی از کشوی ..درد نمی ذاشت زیاد تند و فرز عمل کنم ... دست جنبوندم و لباسامو پوشیدم

یه دسته کلید هم برای مرتضی جدا گذاشته بودم که ...روزی که قفل ساز اورده بودم ...رو بیرون کشیدم 

...مونده بود با رفتنش توی کشو  

کشوها رو بیرون کشیدم برداشتمش و به دنبال همه ی مدارک مهم   

نباید یک لحظه رو هم از دست می ...همه رو برداشتمم که  ونستممی دفکر می کردم و ه ه کهر چ

می کرد تراین وسط گاهی درد در جای جای بدنم پیچیده میشد و حرکاتم رو کند..دادم  

بیرون کشیدمو از زیرش ر کیف...با مدارک از تو اتاق بیرون اومد و کنار مبل روی زانوهام افتادم   

و روی زمین ر نای بلند شدن نداشتم خم شدم و کف دستم....مدارکو تو کیفم چپوندم همه نفس  زنان 

..کمی که به خودم فرصت دادم ....بدجوری کتک خورده بودم..گذاشتم و نفسمو تو دادم  

 

به سمت در رفتم که یادم  وله امراه درد تنم کردم  و با برداشتن کهمهم کاپشنمو ..نشسته روی زمین 

و قابل استفاده نیستنرده افتاد کفشامو پاره ک  

که یاد ...نا امید دستمو روی در گذاشت و سرمو پایین  گرفتم و فکر کردم با این دختر دیونه باید چیکار کنم 

خیلی وقت بود برای پاهام کوچیک شده بودن و نمی تونستم ازشون ..کفشای پاشنه بلند مهمونیم افتادم

 استفاده کنم

توی این بهم ریختگی ها  جوراب پام نبود و....اوردم  شون در ..ماکمد لباس از انتهایو به اتاق برگشتم  

نداشتم  شدن پاهام  یبرای جلوگیزی از زخم راببرای پیدا کردن یه جفت  جو  فرصتی هم   
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کفش جا باز کنه لنگون لنگون تا زمانی که ....پشت پاهام درد گرفته بودن..دادم جا  به زور پاهمو تو کفشا

و به در اصلی  سرو صدا درو باز کردم وبی  آهسته قفل در انداختم و  یروم تودر رفت و کلیدو ابه سمت 

م رسید  

وار شد  یا رو سرم آند...بزرگ  پشت در  قفل کتابی یه  با دیدناما همون لحظه   

با  رنگ به روم نمونده بود که ...باال اومد واحد  چیکار کنم که صدای در مستاصل خیره به در  مونده بودم

ندم و تو پریدم و درو بستمبه خونه رسو رو  عجله خودم  

 

از چشمی نگاهی به  ...میشدم و می فهمیدن که بهشون دروغ گفتم اگر به سمت در می اومدن بدبخت 

کلید در اورد و قفل کتابی رو باز کرد  بیرون انداختم که همون مردو دیدم که  

بر می گشت و نگاهی به طبقه باال می نداخت که قفل رو روی پله ها گذاشت و در و باز کرد گهگاه 

محکم بست و دوباره  با مکث کوتاهی  اینکه بیرون برهاحساس کردم که بخت بهم رو آورده که درو بدون ...

 نگاهی به باال انداخت

همونطور ...اهسته و  قش بست لبخند مرموزی بر روی لبهاش ن..تو سینه حبس شد با ناباوری  نفسم

که دست تو جیب کاپشنش  می اومد  تو دهنمداشت قبلم ..اومد خونه چرخید و به سمت  خیره به باال 

از تو جیبش در اورد   رو  ای خونهو کلید  برد   

ضربان قلبم .؟.حاال چیکار باید می کرد ..ذاشت گدر و تو  قفل  ر کلید... مبا ترس به عقب رفتقدمی 

روی پیشونیم نشسته بود بشدت باال رفته بود و عرق سردی   

 

 

 چند قدمرو برداشتم و  روی زمین شده های شکسته  یه تکه از لیوان... با ترس با نگاهی به دور و اطرف

ماز در فاصله گرفت دیگه   

کف دستم به سوزش  همون لحظه .. هلیوانو محکمتر فشار بد مه دستحرکت دستگیره در باعث شد ک 

اما اونقدر از شدت ترس قدرت پیدا کرده بودم که حاضر ...درد تنگ شدنشدت  افتاد  و گوشه چشمام از 

نجات بدم بکشم و جون خودمو   یدر صورت دست دراز ود بودم این مر  

همینطور در حال باز شدن بود و سوزش کف دستم  . ...در....نمی تونستم پلک بزنم  هم  یه لحظه حتی 

می شد شدیدترلحظه بیشتر و در هر   
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یه تکه از لیوان های شکسته  شده روی زمین رو برداشتم و چند قدم ...با ترس با نگاهی به دور و اطرف 

 دیگه  از در فاصله گرفتم

همون لحظه  کف دستم به سوزش ..حرکت دستگیره در باعث شد که دستم لیوانو محکمتر فشار بده  

اما اونقدر از شدت ترس قدرت پیدا کرده بودم که حاضر ...افتاد  و گوشه چشمام از  شدت درد تنگ شدن

 بودم این مرد و در صورت دست درازی  بکشم و جون خودمو نجات بدم 

همینطور در حال باز شدن بود و سوزش کف دستم ... . در....می تونستم پلک بزنم حتی یه لحظه  هم  ن

 در هر لحظه بیشتر و شدیدتر می شد

از همون روز ی که این مرد رو ...هم از دست بدم رو یه دقیقه  حتی دوست نداشتم با زنگ زدن به پلیس 

خودش حاضره  گیه ئشدایی که برای نمعتا ته توشو در اورده بودم که از اون...بودم دیده در کنار سعیده 

 دست به هر کاری بزنه

 البته توی محله خودشون معروف به یه  دائم الخمر بی مصرف بود که تمام دلخوشیش به خونه پدریش  

هزینه زندگی و موادشو باهاش تامین می کرد .خونه ای که با اوردن مستاجرهای جور واجور ..ختم میشد

 ..  

خالصی منصور از دست این دختر حاضر شده بودم که دنبال سعیده بیفتم تا نذارم زندگی اون روزا برای 

 منصور رو خراب کنه

ت از همه چیز شستم و بی خیالش شدم که دس..اونطور عاشق و شیداش دیدمرو اما وقتی منصور 

...تالش و دلخوشی  از یه ذره  دریغ اام..و حفظ کنهر زندگیش بخواد که  شاید این دختر به خودش بیاد و  

سعیده و به همه امون پشت کرد  خود  یکی مثله بود شد  ممنصورتازه   

های بخصوص که ته چشمای قرمز و حرکت..وقت تلف نمی کنه...شک نداشتم دست این مرد بهم برسه

 کالفه اش نشون می داد چیزی مصرف کرده

 زود....و برای اینکه سعیده نشونه مداوزنگ گوشیش به صدا در یه دفعه که ..قدمی باز عقب تر رفتم

وان داشت به دستم شکسته لیی لبه حال باز شدن بود  و در همین طور ..در ... کرد   صداش رو خفه 

حرکت در متوقف شد به آنی که  می رسوند آسیب بیشتری   

 

به سمت پایین رو به خوبی حس می کردم که با  قطرات خون دنشه جریان اروم خون کف دستم و چکید

:پلکهامو روی هم گذاشتم آروم و یواشکیش  شنیدن صدا  

...الو-  

.. 

کجایی؟..سالم-  
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... 

اینجا نمیشه..بذار برم یه جای درست و درمون ...گوشی دستت -  

 

بسته شد و قفل  یه دفعه درکه  به پیش رویشون ادامه دادن دونه های عرق روی پیشونیم  ..خیره به در

در چرخید  یتو  

 

بیرون  به  به در نزدیک تر کردم و از چشمی  خودمو ...از شدت ضربان قلبم کاسته شد ..با بسته شدن در 

م فرصتمی تونست تنها  این ..و از خونه بیرون زد درو بدون هیچ سر و صدایی باز کرد .. نگاهی انداختم

  باشه

کلیدو تو قفل در  انداختم و از خونه بیرون اومدم....رها کردم  رو سریع لیوان.. وقت تلف نکردم    

 مدست تو از پام درشون اوردم و  خم شدم و ..تولید نکنن یزیاد  سر و صدای  رای اینکه کفشامب

......گرفتمشون   

 من ده قدمی از در فاصله گرفته بود  و پشت کرده به ...بیرون بردم اصلی  از الی درهراسون سرمو 

:رف می زدح داشت با تلفن  

؟....خوبه..بهت می دم  یه جافردا همه بدهیمو ...فردا میارم..نه بابا-  

.. 

:گفت سیگاری روشن کرد و با یه ُپک عمیق  

....قراره یه پول گنده  به دستم برسه...ه ار-  

.... 

بده فردا می خواد پولو بهم....دوست دخترم خر پوله...راست می گم..نه به جون مادرم-  

بیرون ..قبل از اینکه برگرده سریع  ....حاال وقتش بود...ک دیگه ای به سیگارش زدشروع به خندیدن کرد و پُ 

یزه هایی که گاهی تو سنگ ر..اومدم و پا برهنه در جهت مخالف با تنی نیمه جون شروع به دویدن کردم

...فتن چهره ام رو در هم می کردپام فرو می ر  

بی ...هر چقدر بیشتر توی این خونه بمونمبود که به این کردم  یها چیزی که فکر مبه تندر این لحظات 

تا ثابت کنم مستاجرم و  نداشت ساده هم  اونم تو خونه ای که حتی یه قرار داد اجاره...ابرو شدنم حتمیه

 این دو نفر بدون اجازه وارد خونه ام شدن 

سعیده راحت می تونست با برچسب زدن اینکه  من از اون دخترای خرابم کلی وقت بخره و حسابی منو  

...اونم توی این شرایطی که مرتضی خیلی بهم احتیاج داشت... تو دردسر بندازه  
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فرار و دور شدن از هر ..بهم فرمان می داد فعال شایدم اشتباه فکر می کردم اما تنها چیزی که عقلم  

دست به هر کاری بزنن دو نفری که بنده پول بودن و برای رسیدن بهش حاضر بودن...وشون بودد  

 

 

م شدم و کفشامو روی زمین گذاشتم و هول خ.و رفت و اومد بیشتر شد رسیدم وقتی به سر خیابون 

ه دستمالی از جیبم در اوردم و گوشه لب خونیم رو پاک کردم و سریع دستی ب...پاشون کردم هولکی 

کشیدم   سرو صورتم  مقنعه و  

بهم ریخته و نگرانم نمی شدظاهر توی این تاریکی کسی متوجه   

 

و با دیدن دو نفری که ....شدم  وارد اژانس همونطور که جونی برای راه رفتن برام نمونده بود  لنگون لنگون 

:گفتملرزون از درد  یبا صداینشسته بودن   

ماشین می خوام-  

بودو زرد پریده حسابی رنگ صورتم   

:مردی که سرش تو گوشی بود بلند شد و  رو به اون یکی گفت  

دوباره نوبتم رو نگیره جلیل اومد بگو تا یه ساعت دیگه بر می گردم ..نوبت منه -  

:با نگاه گذرایی به من گفت بی نهایت استرس داشتم که   

...بفرمایید ... اون پژو نوک مدادی  ماشینه  منه-  

من رفت  تا سوار بشهو زودتر از   

 

ر که می لنگیدم  رفتم و سوار شدمو اطراف همونطو با ترس و نگرانی با نگاهی به دور  

:و ازم پرسید جا دادپشت فرمونش  رو توی داشبورد  ..دستک دفتر  

کجا می رید ؟خانوم -  

:ید م و گفتمو از شدت خشکی و درد بلعر اب دهنم  

شما راه بیفتید بهتون میگم-  

راه افتادبه بی حوصله چشمی گفت و با جا به جا کردن دنده   



 

 
 

 
 

5 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          نهم       فصل   
 

جیگرم رو ..دردش ..دیگه ای در اوردم و روی کف دستم گذاشتم  یدستمال کاغذ..با راه افتادنش 

سرگیجه امونم ..یامچشمامو برای مدت زمان کوتاهی روی هم گذاشتم که بتونم با دردش کنار ب...سوزند

  رو بریده بود 

نرفته بودم هوشاز  بی حالی و  توی اون خونه از شدت درد بهم رحم کرده بودم که خدا  عا واق  

 

 

برای امشب ..و امیدوارانه به رو به روم خیره شدم  گوشیم رو در اوردم و سریع شماره راحله رو گرفتم 

..قرار نبود چیزی بهش بگم...فقط یه جای خواب می خواستم   

...منصور کتکم زده  که می گفتممثل دفعه قبل  به دروغ  بهش د میش ام شاید اگه خیلی پا پی  

باز گوشی رو پایین اوردم و  عصبی ..مرتب بوق کشیده گوشم رو پر می کرد و قصد جواب دادن نداشتاما 

 شماره اشو گرفتم  

 

:همچنان بوق می کشید که یهو یه پیام از طرفش  اومد که توش نوشته شده بود  

 همه جمع شدیم تو خونه مرحوم...ا باز این قوم ما یکی رو فرستاد اون دنی..چی شد؟وای گیسو دیدی »-

نم برای ارث و او..االن با مردنش برای همه عزیز شده...عزیزمون که سال به سال نمی دیدیمشساله  09

..ه اش ندمیراث به جای مو  

اومدم بیرون باهات تماس می ...همه ساکت و به ظاهر در غم فرو رفتن  و نمیشه جواب بدم...شرمنده 

و تظاهر به ناراحتی کنیم  ...گیرم هرچند برای حرف در نیوردن مجبوریم تا اخر شب اینجا بمونیم  

«اگر کار فوری داری بهم پیامک کن   

....راننده از تو اینه نگاهی بهم انداخت...ی هم گذاشتم و سرمو به عقب کشیدم وچشمامو ر  

:که راننده گفت....الاقل برای امشب..نداشتم هیچ جایی برای رفتن   

بدید  تون رو ادرس الطف..خانم من تا یه ساعت دیگه باید برگردم اژانس-  

 ... که هر لحظه اماده از حال رفتن بودم مش اژانس بود که دیدم با این وضعیت جسمانیخیر سرش اسم

فکر قبلی ادرس خونه حامی رو دادمبرای همین به ناچار بدون ...نمی تونم وسط خیابون پیاده شم   

اما نباید ...نمی دونستم کارم درسته یا نه..م و بهش  خیره موند گوشیم رو در اوردم و شماره اشو اوردم

 به سعیده فرصت یه کثافتکاری دیگه رو می دادم 

اما . ..شب بود و سعیده تازه فردا می فهمید چه گندی زده وقتی می رفتم و  ازش شکایت می کردم...

 امشب نیاز به یه جای امن داشتم
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:راننده اژانس که مردی عصبی بود با رسیدن به سر خیابون ماشین رو نگه داشت و گفت  

نمی تونم تا ..سختمه دور بزنم و برم و بیام ..اینجا ها رو هم که شهرداری کنده..خانم من عجله دارم -

بی زحمت همینجا پیاده شید ...پایین برم  

:ابرو درهم کشیدم و گفتم خیره بهش  

ی ؟می خواستم همینجا پیاده شم که ماشینای سر چرا سوار می کن...پس شما که نمی تونی -

چی بود ؟دیگه  انس گرفتنم آژ.... خیابونم بود   

 

خیلی درد ..غضبالود خیره بهم ساکت شد که پولی از تو کیفم در اورم و روی صندلی جلوش انداختم 

عصبی از ..به ثانیه نکشیده ...باز دمی از ماشین پیاده شدم و درو محکم بستم   داشتم که  با دم و

سریع گازشو گرفت و رفت دستم   

راه افتادمبه شب بودکه به خاطر فشاری که لبه های کفش به پام وارد می کردن اروم اروم  09ساعت   

حافظه تصویری  ..خوردم کرده بوداونم شبی که پدرش حسابی از نظر شخصیتی ..اومده بودم اینجا  یکبار

اما تنها جایی بود که می ..دلم راضی به رفتن نبود ..باید تا به انتهای خیابون می رفتم ....خوبی داشتم

 تونستم بهش پناه ببرم

مسکن کمی دردمو  تسکین داده  بود و در عوضش چشمام داشتن سنگین می ....همه جام درد می کرد 

 شدن 

حتی به ...وضعیتی  که هیچ کسی رو نداشتم که بهش پناه ببرم جز حامی ..وضعیتچقدر تلخ بود این 

..نمی خواستم چیزی بگم ...قطعا درباره اتفاق امشب ..این فکر نکرده بودم که چی باید بهش بگم   

اونم با ..نمی خواستم از دستش بدمچرا که ...چقدر دوسش دارم..فهمیده بودم اونم به کسی که تازه 

.. اینکه چه مشکالتی دارم  فهمیدن  

اب میشد  تو دلم  قند  مدام  اون شده بود عشقی که از یادآوریش...حامی از تمام مشکالتم  جدا بود  

دستی به صورت و پیشونی تب دارم کشیدم و نفسمو تو سینه حبس کردم  بالخره به جلوی در خونه 

 اشون رسیدم

جور می کردم دیگه ای بالخره یه بهانه ...مجبور بودم ..جایی نداشتم...مردد دستمو به سمت زنگ بردم 

چشمامو بستم و زنگ رو فشار دادم ..  
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زنگ خونه رو که زدم یه دفعه یادم افتاد امشب به رحمانی گفته بود بیاد خونه اشون اما حاال زنگ رو زده 

درد گرفته و همون وضعیتی که تو مطب برام پیش  ...احساس می کردم دوباره قلبم از شدت ترس..بودم

:اومده بود داشت اتفاق می افتاد  که صدای حامی توی گوشم پیچید  

؟!بله-  

ایجاد شد و یه  دو نفرمون که لحظه ای سکوت عمیقی بین  هربلند کردم قدمی عقب رفتم و اروم سرمو 

:دفعه پرسید  

گیسو تویی؟-  

 کنده شده بود ونپوستش..پشت پاهام از شدت تنگی کفشا.؟.می کردمحاال چه بهانه ای باید براش جور 

:و می سوختن  که با کنترل صدای لرزونم گفتم  

سالم-  

باز شد  جوابی در  بدون هیچ   

با تردید دست روی در گذاشتم و به جلو هلش ...بدجوری ترسیده بودم و دنبال یه مامن امن می گشتم 

...نباید جلوش می لنگیدم..دادم   

 

نیمی از راه  رو با جون کندن طی کرده بودم که  از خونه در اومد و ایستاده  باالی پله ها متعجب بهم خیره 

 شد

 

که دور گردنش انداخته بود  و نبسته بود  بازی  واتاو کر لباس تنش و با دیدن نگاهم رو باال کشیدم 

 فهمیدم قصد بیرن رفتن داره

و سرمو پایین گرفتم  ...ب داشت نگاهم می کرد که فکری به سرم زد با دقت و تعج..هنوز بهم خیره بود 

:بهانه اومدنم رو توجیه کردم..از تو کیفم  در اوردن چکبا   

چکو اوردم-  

:گنگ نگاهم کرد و پرسید  

چکو اوردی ؟-  

مگه نمی خواستی تاریخشو عوض کنی ؟-  
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:چند بار اخم کرده پلکهاشو باز و بسته کرد  و ازم پرسید  

خوبی گیسو ؟-  

:اب دهنمو بلعیدم  

داری می ری جایی؟-  

 

:دستی به روی پیشونیم کشیدم..چشمام داشتن روی هم می افتادن..هیچی نگفت  

داشتی می رفتی بیرون..بد موقع اومدم -  

 

با پدرم باید ... اینجاامشب داری میای  که می گفتی زنگ می زدی و بهم یه  کاشای . ...یعنی آره ..نه-

جایی ؟یه بریم   

:خدا رو تو دلم فریاد زدم...نا امید خیره بهش   

درستش کن .باشه پس فردا-  

 

سرازیر شد زود از پله ها که  برم برگشتم ..بیه ادمای متعادل نبودبخاطر اینکه رفتارم ش...خنده اش گرفت 

:و بازوی منی که بهش پشت کرده بودم رو گرفت و گفت  

تعجب کردم دیگه..یهویی ..این وقت شباخه ..حاال که اومدی .؟..!کجا-  

:بیشتر می کرد  رو  روی بازوم دردم به  دستشفشار   

اخه دارید می رید بیرون-  

بریم  می خوای توام  با ما بیا اصال ...زود بر می گردیم... دو ساعت بیشتر نمی شه-  

:شینمننداشتم و فقط می خواستم یه جایی ب رو ایستادن سر و پا  تحمل  

..نه-  

 

:تو رفتارم دقیق شد  که اروم با مکث کوتاهی گفت  

پس بمون تا برگردیم -  
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.... این فرصتو از دست بدم  ...بی جا  های حتی نمی خواستم با تعارف کردن...بود فکر فوق العاده ای 

:سرمو باال و پایین کردم و گفتم  

باشه-  

:کرد کار و کردارم براش جالب و عجیب بود که طور خاصی نگاهم می   

من باید زودتر اماده شم..پس بیا باال -  

 

از حرکانش فهمیدم ..وارد خونه شدیم  جلوتر از من راه می رفت  ..تمام تنم می لرزید و پهلوم درد می کرد

نیاز داشتم جایی دراز بکشم که با شنیدن ..مجددا دستی به روی پیشونیم کشیدم ..خیلی عجله داره 

م کردو مجبور به ایستادن چرخید صدای کفشهای پاشنه بلندم  لحظه ای ایستاد و به سمتم   

 

نگاهی به رنگ و روی زردم گوشه ی با سر بلند کرد و ..خونی نداشت متیپم هم که اصال با اشخیره به کف

:ش رو تنگ کرداچشم   

تو می خوای تا اون موقع  توی اتاق من بمون که راحتم ...قراره بیاد و باهام بریم...پدرم هنوز نیومده-

 باشی 

:در اتاقش رو  که در طبقه پایین قرار داشت باز کرد و گفت  

خانم نیستامشبم منیر -  

..:خبری از رحمانی نبود و این چقدر خوب بود  

چیزی خوردی ؟-  

:حامی نمی تونست پنهون بمونه  تیز بین  از چشمایهیچ کدوم از حرکاتم لبهام بشدت خشک بودن و   

فقط اگه میشه  یه لیوان اب بهم بده  ..اره -  

ش که نزدیک به تخت داخل اتاق و  نبا دید...و تنهام گذاشت خیره بهم سرشو  اهسته تکون داد و رفت 

طاقت ایستادنم تموم شده بود که تا بهش ... مسمتش کشیده شد بی اراده به ...پنجره قرار داشت

تخت  نشستم ی رسیدم به کندی با دردی که تو پهلوم و کف دستم بود برگشتم و لبه  

حتی قادر به دیدن  ..رو چنگ زدن ت روی  تخ سفیدبا احساس درد چشمامو بستم و دستام مالفه  

 اطرافم نبودم 
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و هنوز ...با دست زخمیم نمی تونستم بگیرم....لیوانو به سمتم گرفت ..باال گرفتم  با اومدنش سرمو

به ..سر کشیدم یکجا  متوجه اش نشده بود که با دست چپم لیوان رو ازش گرفتم و  الجرم همه اشو

سرازیر شد وشه های لبم طوری که کمی  اب درون لیوان از گ  

 

:بهم پرسیدزل زده متحیر بهم خیره مونده بود  که همونطور   

اگر می خوری باز بیارم؟-  

 

:سرمو به طرفین تکون دادم که به سمتم خم شد و دستاشو روی زانوهاش گذاشت  

حالت خوب نیست پیشت بمونم؟-  

:سعی کردم لبخند بزنم  

من خوبم-  

مطمئنی ؟-  

:نگاهی به ساعت مچیش گفتانداختن با باال  اوردن  دستش و  هن کردم کسرمو باال و پایی  

خوبی ؟ که  مطمئنی..یه قراره مهمه باید برم-  

البته من می تونم برم و فردا تو کلینیک...اره خوبم-  

:رو تموم کنم   نذاشت جمله ام... ه گمانی زنی هابا نگاهی آغشته ب  

...نه بمون -  

 صاف ایستاد

دستاشو به سمت کراواتش برد و خیره بهم در حالی که هنوز گیره اشو نزده ...و باز کردم چشمامو بستم

:بود گفت  

فقط برای چک  اومدی ؟-  

:بایدحرف می زدم  

عجله داشتم گفتم صیح زود برم پاسش کنم...اره-  

م نگاهی بهم چشی واتش باز از گوشه ایه تای ابروشو باال داد و چرخید و مقابل اینه در حال بستن گره کر

 انداخت 



 

 
 

 
 

11 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          نهم       فصل   
 

:تش باز به سمتم چرخید و گفتادر حال میزون کردن کراو.. زد  کامل و دست  وقتی گره رو   

شام برات بیارم؟-  

رفتم عوض کنی من  چکو تاریخ ....نه-  

چه عجله ای داری؟...دیگه خودم می رسونمت ..بذار برم بیام..؟.کجا بری-  

 

ی کتش رو از روی دسته ..برام نمونده بود  برای حرف زدن  رمقی دیگه ...خدا خواسته سری تکون دادم 

:برداشت صندلی  

می مونی دیگه؟.. تا بیام-  

:لبم که کمی باد داشت گفتمی خیره به گوشه ...تو چشمای پر از سوالش زل زدم سرمو باال اوردم و   

اره می مونم-  

اصال یه لحظه صبر کن ....تا اون موقع توام یکم استراحت کن ..زود بر می گردم...خوبه-  

 

که با شنیدن صداش اونم در  نزدیکیم اتاق بیرون رفت تا بیاد چشمامو  روی هم گذاشتم  دوباره از

..چشمامو  از هم باز کردم  

:زمین زانو زده بود که خیره تو چشمام ازم پرسید ی مقابلم رو  

جات درد می کنه؟ک-  

:بهش خیره موندم و با مکثی گفتم  

هیچ جا-  

لبم رو لمس کرد و باعث شد چشمامو از  ی نگشتش قسمت باد کرده گوشهدست بلند کرد و با نوک ا

:ار بشم که  گفتدحس گرمای دستش ببندم  و خود  

داری می افتی -  

:که گفتم...دوست نداشتم بفهمه  

برم هبهتراالنم ..مسیرم نزدیک بود گفتم یه سر بیام اینجا...میاماصال می رم همون فردا -  

:دستشو سریع عقب کشید   

فقط قول بده که جایی نمی ری ..بر می گردم و  من می رم...تو راحت باش ...باشه...خیل خب -  
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:سکوت کردم که با جدیت گفت  

؟...قول بده-  

 

:به سمتم بلند کرد و گفت شوسرمو به زور تکون دادم که دست  

چکم بده من-  

تا گوشه چکو  تو دستش گرفت بدون اینکه ولش کنم ...  با تردید نگاهش کردم و چکو به سمتش گرفتم  

:گفتم  

...من فردا با اهداکننده قرار دارم-  

:چشماشو باز و بسته کرد و گفت  

که مشکلی پیش ....باهات میام بانکاصال خودمم ...پول اماده است ..من بهت قول دادم گیسو ..باشه-

 نیاد 

 

 با تردید گوشه چک و رو از بین انگشتام رها کردم 

چک رو اهسته خیره به چشمهای نیمه بازم  از تو دستم بیرون کشید و سپس نگاهی بهش انداخت و با 

:تا زدنش  تو جیب بغلی کتش گذاشت  

راحت بگیر بخواب تا بیام ...ونه هستتو اشپزخ..هر چیم الزم داشتی ..خیلی زود بر می گردم-  

:از حضورم تو خونه اشون شدمپدرش برخورد نگران   

پدرت ناراحت نشه که  من اینجام؟یه وقت -  

:اخمی کرد و ازم پرسید  

تو  چپ دستی ؟-  

:مشکوک بهم خیره شد و گفت...اب دهنمو قورت دادم و حرفی نزدم   

برای چی پدرم ناراحت ..اینجا می تونی بیای  دلت  بخواد هر وقت که و  تو زن منی...؟..این چه حرفیه-

؟!شهب  

می دونستم از کفش پاشندار ..رو هم نداشتم  که باز نگاهش به کفشهام افتاد ساده  لبخندزدن یه قدرت 

 خوشش  نمیاد 
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:و روی هم گذاشتم و  عقب کشیدمشون که ازشون نگاه گرفت  و با لبخندی گفتر هر دوتا پام  

یکم استراحت کن .بنظر خسته میای....زود برمی گردم -  

تمام مشامم رو پر کرده بود  که کل ..بوی ادکلنش ..خیلی به خودش رسیده بود ..سرمو تکون دادم 

صورتمو با دقت از نظر گذروند و دست اخرم خیره به دست راستم که از بدو ورود به زور نزدیک  پام 

رفت  و درو بستاز اتاق بیرون ...گذاشته بود   

 

 

بشینم که یه  سرجام  خیره به در بسته شده سعی کردم بی حرکت..به مدت یک ربع...با رفتن حامی 

نگاه تب دارم رو دور تا دور اتاق قشنگ و تمیزش ...وقت نیاد اما کم کم بدنم شل و بی حس شد

...چرخوندم  

های سفید  که  با دیدن بالشتو باز کردم  پلکهامو بستم...اتاقی که نه بوی رطوبت می داد و نه سرد بود

پلکهامو روی هم گذاشتم و حین پهلو شدن روی ..با لبخند نیمه جون و خسته ای  ..تخت و تمیز روی 

 تخت دراز کشیدم 

گویی داشت کارشو  قرص...ودم مچاله شدمو چون جنینی تو خ مبا همون کفشا باال اورد هم ور پاهم 

..ره کم کم خوابم می گیرهمی کرد که  احساس کردم دا  

نمی دونم ..صاف بشینم تو جام  اومد سریع یه وقت  شدم که اگره اما چشمامو باز کردم  و باز به در خیر 

 چرا می خواستم جلوش این همه مقاوم باشم 

 

کم کم از دستم در رفت  و  ماختیار  ...نخیره به کف دست خونیم که خونهای جاریش خشک شده بود

 پلکهام روی هم افتاد 

حتی نیاز به ...بود عالی ....جای گرم و نرم و راحتش ..داخل اتاق گرم بود  و حس خوبی بهم می داد

. پتویی هم نداشتم  

اون تا اخر ...تا جونی بگیرم و سرپا شم  و دوباره به سراغ راحله برم..با خودم گفتم فقط یه چرت کوتاه

خونه اشون  بر می گشت و دیگه الزم نبود حامی چیزی بفهمه  شب به  

بازشون نکردم چون  فقط اما .. نپلکهام لرزید..توی این فکر و خیالها بودم که  صدای زنگ خونه بلند شد

بندشو رها کردم که ..کوله اذینتم میکرد ...نای حرف زدن هم نداشتم..درد داشتم...می خواستم بخوابم

ادپایین تخت افت  
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ای سعیده می ههنوز جای ناخون..سرمو بیشتر توی بالشت فرو بردم...تختش خیلی نرم و راحت بود 

 سوخت و پوست سرم رو به اتیش می کشوند

 

 

زمان در حال سپری شدن بود   ...میشدتر ظه صداش برام نامفهوم اما لحظه به لح ...اومد بازم صدای زنگ

اما واکنشی نمی ..  کردم کسی داره اسمم رو صدام می زنه که نمی دونم چقدر گذشت که احساس  

بدنم بی اندازه  ِسر و بی حس شده بود... نشون بدم بهش  تونستم  

تخت اویزون شده بود و مرهم دردم همین خواب به ظاهر کوتاه بود ی حتی دست راستم از لبه   

فضا پیچیده شدبین بیداری و خواب بودم  که در اتاق باز شد و دوباره اسمم تو   

 

صدای قدمهاشون رو خوب  می شنیدم اما هیچ واکنشی نمی تونستم داشته باشم که دستی روی 

:بازوم نشست و اروم تکونم داد و صدام زد  

؟!گیسو -  

 

لب و کف دستم  کشیده شد و  ی لبهام حرکت نمی کردن دوباره صدام زد که اهسته انگشتش به گوشه

:صدای پدرش اومد  

چیزی خورده؟... قرصی-  

:شد و حامی ازش پرسیدفرما کم سکوت کوتاهی بینشون  ح  

می پرسید؟ رو  برای چی چنین چیزی...نمی دونم-  

و گرفت و م رپلک چشم که پشت  حس نزدیک شدن کس دیگه ای رو احساس کردم  و به دنبالش دستی

:پدرش بود ..باز کرد   

هوشیار به نظر نمی رسه...یه نگاه تو کیفش بنداز-  

احساس کردم    که روی بازوم کشیده شد به لحظه ای  دستی..م از هر طرف می اومد صداهای نامفهو

که  با ته موند جونم  بلند داد   شدنه پیچیددر حال سعیده داره به سمتم میاد  و درد در جای جای بدنم 

:زدم  

....نه-  
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روی پیشونیم قرار گرفت و به همون لحظه دستی  ...با فریادم همه ی صداها خوابید و تخت تکونی خورد 

:صدای حامی بهم  رسید  

تب داره-  

 

 

نمی  حضورش رو حس می کردم اما گرفت و آروم  تکونم داد تو دستش دوباره صدام زد و چونه ام رو 

:یه دفعه بلند شد و گفت تونستم جوابش رو بدم که   

یه جاییش درد می کنه-  

...ه چیزی درباره اش نمی دونی ؟تو ک....از کجا می دونی -  

:حامی اول منظور پدرش رو نفهمید  و جواب داد  

حتی نمی تونست بشینه...نمی تونست راه بره-  

 

پدرش ...دست رو بازوم گذاشت و منو برگردوند ....پلکهام می لرزید و تصاویر هر دو شون رو تار می دیدم

 قدمی نزدیک شد 

: به پدرش اخم کرده گفتخیره برگردوند و  سردر حال باز کردم دگمه های مانتوم حامی به روم خم شد و   

گیسو از این چیزایی که شمافکر می کنی   مصرف نمی کنه..گوشه لبشم ورم داره-  

 

:کالفه گفتبا اینکه همه ی حواسش به من بود اما پدرش   

که دم به دقیقه پیشش نیستی تو ..شاید همیشه استفاده می کنه ..شاید  ؟...از کجا می دونی-  

:یه دفعه حامی عصبی شد و از کوره در رفت و صداشو  باال برد    

باشه ؟ ناخوشایند یه چیز منفی ..حتما باید به اولین چیزی که فکر می کنیدچی استفاده می کنه؟-  

:پدرش هم کمی صداش رو باالتر برد  

....ازت پرسیدم.. ؟داد می زنی داری  چرا-  

 



 

 
 

 
 

16 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          نهم       فصل   
 

 

هنوز کاپشن تنم بود که دستاشو ازم جدا کرد ..به اخرین دگمه رسید...همنطور اخم کرده برگشت حامی 

:و خیره به  پدرش گفت   

و  یی که مد نظرتونه اون از این ات و اشغاال ..خوبم می شناسمش ..  ...برای اینکه می شناسمش -

استفاده نمی کنهراحت دارید به گیسو نسبتش می دید   

هر بار خواستید یه جوری ..از شبی که اومده اینجا...  ..کنید پیش من خراب این دختر و کنید انقدر سعی ن

....بسه دیگه..ثابت کنید این ازدواج الکیه و یه چیزی گفتید   

 

 

 از چشمام..به زور از پام  در اورد   رو  کفشم هلنگیه کمی عقب رفت و با نگاهی به کفشام خم شد و 

دیگه اختیار هیچ چیزی رو نداشتم .... شدن باز  ...نیمه تا به درد و سوزش پشت پام  شدت   

:گفت  در اورد  و با حرص هم با دیدن وضعیت پاهام لبهاشو بهم فشرد و اون یکی کفشم رو  

برای اینکه میدونم  ....اینجا  بیادکه بهش نمی گم حتی ...پیشم نیست ..اره دم به دقیقه اینجا نیست-

و نداشته هاشو بکوبید تو سرش که پسر یکی یه  دثل اون شب می خواید  تمام شخصیتشو خورد کنیم

باال بکشید به واسطه اش ..دونه اتونو   

؟...زنم باشه و پیشم نباشه.... ؟وگرنه من برای چی نخوام که پیش باشم   

 

به باال سرم ..پلکهام می لرزیدن و تصاویر نامفهومی رو دریافت می کردم ..هر دو لحظه ای ساکت شدن

...دستشو  به زیر شونه هام برد و بلندم کرد اومد و بی توجه به پدرش   

نالیدم می تونستم پدرشو تشخیص بدم که ایستاده باالی تخت داشت به حامی نگاه می آهسته از درد 

... در اورد کشید و  سرم رو ی مو  در می اورد  وقتی مقنعه ام رو از وچطور داشت کاپشن و مانتکرد  که 

:روی تخت گذاشت که پدرش ناراحت کتشو در اورد و گفت یمن رو  به آروم  

همون ه تو  و زندگیت برام مهم نبود که اگ..خوب پرسیدم ...برا من صداشو باال می بره...برو اونور ببینم -

برنامه امشب رو کنسل نمی کردم و تو نمی اومد و می ....ر که گفتی گیسو حالش خوب نیست دم د

...رفتم دنبال برنامه خودمون  

 

گرفت  اخمالود  جاشو  ای  پدرش ناراحت با چهره..حامی دستی به صورتش کشید  و سریع بلند شد ....

خفه  ..ستش ناخوداگاه به پهلوم خورد ت جای جای   بدنمو  چک کرد که دپزشک متعهد با دق کو چون ی 

 نالیدم و چشمامو محکم بستم 
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ی نزدیک اومد  که حامی رنگ پریده قدم..شد لباسماخمش غلیط تر شد  و تازه متوجه لکه خونه پایین 

سر انگشتاشو اروم روی زخم کشید ..دیدگی  باال داد وبا دیدن محل ضربتاپو  ی انتهاییپدرش سریع لبه   

:روخته حامی هر لحظه بیشتر قرمر میشد  که خودش خم شد  و گفتصورت براف  

..سر و وضعش خیلی نامرتبه-  

:با استرس و بی قراری  دستی به روی پیشونیش کشید و گفت  

موهاش امروز اینطوری نبود-  

 

که با احساس برامدگی زخما    سر انگشتاش رو توی موهام فرو برد عصبی بیشتر روم خم شد و 

 دستشو عقب کشید و به سر انگشتاش نگاه کرد 

:گفت جونم پدرش خیره به صورت زرد و بدن بی   

...قبلشم به زنگ بزن بگو که نمی ریم...برو کیف منو بیار-  

:بود که پدرش با تشر گفتمونده حامی همونطور ایستاده باال سرم بهم خیره   

چطوری خودشو تا اینجا رسونده ....تا تونستن کتکش زدن ......کیفم رو بیار  برو  وبد.؟.مگه با تو نیستم-

تمام بدنش کبوده ؟...  

 

:به روم خم شد و صدام زد پدرش  حامی عصبی از اتاق بیرون رفت که  

صدامو می شنوی ؟....گیسو-  

ازم  و با فشار خفیفی  سالم   که کنار بدنم افتاده بود انداخت و دستمو تو دستش گرفت نگاهی به دست

:پرسید  

چه بالیی سرت اومده؟...دستمو فشار بده...اگه میشنوی -  

 

پلکهام می لرزیدن ...رو نداشتمخواسته بود و قدرت انجام کاری که ازم  دستام بی حس شده بودن

 دستمو بیشتر فشرد تا که شاید واکنشی از خودم نشون بدم باز صدام زد که حامی سریع اومد 

... تاب می خوردو هر لحظه چیزی به گلوم هجوم می اورد و یچ دلم پ  
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:برگه ای رو از  تو کیفش در اورد و در حال نوشتن گفت  

یه سری چیزا رو نداریم بدو برو سریع از داروخونه تهیه اشون کن  و بیا-  

پدرش هنوز در حال ..پیشونی و گونه  تب دارم رو لمس کرد ...حامی بهم نزدیک شد و با پشت دست

..:نوشتن بود که ازش پرسید   

زنگ زدی ؟-  

:حامی خیره بهم گفت  

...اره-  

 

 

م باز اال ح ..ر کوفتگی به نظر می رسهتشبی....چیزی نیست نگران نباش ..ر خیل خوب اینا رو زودتر بگی-

شه شکستگی نداشته باجایش  امیدوارم ..چکش می کنم من   

:که پدرش سر بلند کرد و گفتدوباره  عصبی و ساکت بهم خیره موند  حامی  

و از حال و روز زندگیش ؟خیر سرت زنته ...دن کلفت کنی تو که هنوز اینجایی؟االن  الزم نیست رگ گر-

..خبری نداری  

هی به ..بگیر دیگه ل تحوی...بفرما تحویل بگیر ....ارم از همه چیش خبر د..بعد جلوی من وایمیسته می گه

دونی باگر بخدا ..خودم می دونم دارم چیکار می کنم...من میگه  

رو  نه اینکه یه نفر دیگه..یه فکری به حال خودت می کردی  ...داری چیکار می کنی  اگه تو می دونستی 

...و مشکالتتو چند برابر کنی ....وارد زندگیت کنی    

 

:ش گرفت و گفتپدرتو دست  حامی بدون فوت وقت برگه رو از  

االن وقت این حرفاست؟-  

....مشکل خودته نه من..تو تحمل نداری  و بی ظرفیتی ....اتفاقا  االن وقتشه..اره-  

:هر دو بهم خیره موندن که گفت  

 خیلی دوست دارم بدونم چه جوابی ....تاده اف  حال و روز فردا که بوش در اومد چی شده و چرا به این -

هر بار یه جوری ...دیگهالبته پسر منی ..کنی می  رفع و رجوع  چطوری این یکی رو... بدیمی خوای بهم 

می ترسم ....خته زودتر برو و بیاحاالم تا از تب نسو.....در می ریقسر  از زیرش  ه می کنی   وئخودتو تبر

ش عفونت کنه یخونریزمحل   
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:پدرش عصبی تر از حامی گفت و حامی عصبی به پدرش خیره شد   

بده ر جون نداره  که جوابموابننگران نباش ای-  

خوب ماشاهلل ....خوبم از پس خودش بر میاد.....زیر زمینه منصفش ....زبونش دو متره..  هر چند مثل خودت

 ونیمش رتودو ق... هنه عقب می کش..مثل خودت نه کم میاره..انتخاب کردی برای خودت کسی رو 

باقیه  همیشه خدا   

 

:ی کرد گفتپدرش که روم خم شده بود و داشت دوباره وضعیتم رو چک م حامی عصبی از دست  

خیلی ممنون که تو این شرایطم باید بهم زخم زبون بزنید-  

:سرشو به سمتش چرخوند  

فعال ولی ...عمرا کوتاه بیام...منم مثل خودتم....پس تحمل کن ....خودت کردی ....خودت خواستی پسر -

....وضعیت این دختر مهم تره   

 

 

به دنبال وسیله درشو باز کرد که حامی ایستاده  دوباره تبم رو چک کرد و از کنارم بلند شد و از تو کیفش

:در کنارش  گفت  

این شمایید که اینطوری ....پای همه ی کارایی هم که می کنم وایمیستم ..من هیچ وقت قسر در نمیرم-

....فکر می کنید   

:پدرش دست از کیف بیرون کشید و به سمت حامی چرخید  

از پس ..تادی و می گفتی میسجلوم وای...می اوردی  هر وقت کمدقیقا شدی مثل همون بچگیهات که -

بعدشم قایمکی بدون اینکه من بفهمم با مادرت ..می اومدی  مدام  هایی کهی از اون قپ...ت بر میای اکار

 درستش می کردی 

 

دوران دبیرستانت که به خاطر چند نفر که دوستت بودن خودتو تو دردسر انداختی و همون شدی مثل 

....سوندی و تو خراب شدی تقلب بهشون ر  

بخاطر دوستات هر کاری می کنی و اون ...برگشتی  و گفتی  تمام  اما با پرویی..اونجام گند زده بودی 

  افتادی و شدی  صفر ..بهشون  درسو به خاطر تقلب رسوندن
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؟....دته دیگهیا  

 االنم گیسو هم شده یکی از اونا 

 

:که حامی عصبی گفت اال بیارمچیزی تا به گلوم می رسید و می خواستم ب  

ر مهرداد خرسند بزرگ به خاطر پسر اونجا ابروی دکتکه یادم نبود ... دکتر  ببخشید منو  واقعا باید ...اوه-

بیانش شرم مونده و از  تو یادش هنوز این همه سال بعد از اونقدری که ..یکی یه دونه اش حسابی  رفت 

 داره

:پدرش بهش پوزخندی زد  

نمونه  ...اب منهگندد زدن به اعص...پسرم اصوال تبحرش ..کردممن که دیگه به همه ی این کارات عادت -

پسرم رفته داد بزنم و بگم  ...البد االنم انتظار داری با افتخار پاشم برم  تو کوچه و خیابون...گیسو  مبارزش

 قایمکی زن گرفته 

:سینه حامی زد و گفتوسط  نزدیک شد و انگشت اشاره اش رو  قدمی به حامی  

منم به خاطر دل اون کوتاه می ...ادرت بود کارات رو یه جوری پیش من رفع و رجوع می کردتا وقتی که م-

نه من حاضرم هر کاری که تو می کنی باهاش کنار بیام  ...ن نه دیگه مادرت هستاما اال...اومدم   

 

:ادامه داد نگاه می کردن که پدرش دیگه مه خیره بهبی حرف  هر دو   

دو به شک ....گیسو پاکزاد رو وارد زندگیت نکن که بهتر از من می دونی که قادری زندگیشو خراب کنی -

....می تونم از تو چشمات بخونم ...بودن رو منی که پدرتم   

: گفت من  هبا  اشاره ای ب برگشت و  

تو چی با خودت ....؟نه واقعا می تونی .. ؟و واقعا می تونی از این دختر مراقبت کنیت....شو یتببین وضع -

باباه ....؟؟ !!تو فکر کردی اسمش رفت تو شناسنامه ات دیگه همه چی  حله..فکر کردی ؟مگه بچه بازیه؟

انقدر تو کوته فکری ؟ ....؟آرههیچ کاری نمی تونه بکنه به چیزی بند نیست  و  دیگه دستش  

تو بردی فقط سن...بدبخت می کنی با ندونم کاریات هنوز بچه ای  و داری یکی دیگه رو تو از نظر من که .

تو از وقتی که مادرت فوت ....خت می کنی ببه خاطر لجبازی با من داری یه نفر دیگه رو بد.....حامی  باال

...ی کنی مافتادی رو دنده لج و فقط داری کار خودتو ..کرد  

... فایده ای نداره ونی میشپ بعدا دیگه چون که ....ن دختر روشن کنحامی تا دیر نشده تکلیف خودتو با ای

بازیچه خودت نکن ..این دخترو اذیت نکن..گناه داره  

 



 

 
 

 
 

21 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          نهم       فصل   
 

 

:گفتای و تو چشمای پدرش زل زده بود که پدرش با لحن پدرانه و دلسوزانه حامی حرفی نمی زد   

یعنی اگر نمی ... چی می گم   دارم خودتم خوب  می دونی.... حامی  گیسو راه حل مشکلت نبود-

می دونی که چیکار کردی و االن  عین هو  چی که  پیشیمون نیستی  ؟االن  خوب ...مه دونستی  

نیست  آخر این شاهنامه اصال خوش...ر کن یکم منطقی فک  

:گفت سکوت معنا داری کردی و  

تو که اینطوری نبودی حامی ؟چیکار داری با خودت می کنی ؟ببین چی به سرش اومده که مجبور شده -

قعا می دونی ؟نه وایعنی چی ؟ می دونی این..پاشه بیاد اینجا  

ی  شدی همه...دلش به تو خوشه....شدی دلخوشیش .. تکیه گاهش همه ی  که تو شدیاین یعنی .

تو عالم خودتی و خبر ..  یتو تو فاز خودت..اینا نداری  از  از هیچ کدوم در حالی که خودت خبر...امیدش 

..نداری که  با روح و روانش داری چیکار می کنی   

؟چرا تو یهو زدی زیر یچی رو ثابت کنی ؟نمی دونم چرا اینطوری شدبرسی ؟ آخرش می خوای به کجا.

نمی شناسمش من ای که همه چی ؟یهو شدی یکی دیگه   

 

 

:نگاهی به داخل کیفش انداخت و گفتقدمی خیره به حامی ازش فاصله گرفت و ناراحت   

تو زودتر برو اونایی که بهت  خودم می رم میارمش..منظورم اون یکی کیف بود....کیفمو اشتباه اوردی -

 گفته امو بگیر

 

و رو از تو اتاق بیرون رفت تا کیفش  گذشت کنارش از پدرش حامی نمونده بود که  صورت  رنگ به روی

...بیاره  

متوجه شد و سریع ...حامی نگاهش به من بود که با هجوم محتویات معده ام به سمت پنجره پهلوم کردم

ین سمت تخت اومد  سطل کنار میزش رو برداشت  و به ا  

تخت نشست و بلندم کرد و  یرو ...برد  شونه ام با عجله کتش رو در اورد و خم شد و دست به زیر بازو و 

:گفت  

اینجا باال بیار-  

با سرفه ها شدید می خواستم مانع بشم که دیگه نتونستم  و باال ... ازش خجالت میکشیدم 

مکه با خون باال می اوردسعیده چنان محکم تو دلم زده بود ..اوردم  
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 ازشپدرش  اومد  و نگران یه دفعه صدای  که فشرد  منو محکم به خودش چسبونده بود و بازوم رو می

:پرسید  

چرا داره باال میاره؟-  

 

عده کردم دیگه چیزی ته ممی احساس . .بیشتر شد و جوابی به پدرش نداد....اخم های گره کردن حامی 

.الی به سمت حامی گرفت ام نمونده که پدرش دستم  

شته به خون و اب اغ ی لبهای  و گوشهت گرفاز تو دستش  حامی بدون نگاه کردن به پدرش دستمال رو.

:پدرش گفت و پاک کرد م  رو دهن  

من حواسم بهش هست....جونی نداره ..تو برو زودتر بگیر بیا-  

بکشم سرم که به بالشت رسید  خیره کمک کرد که رو تخت دراز ...در سکوت ...حامی همونطور اخم کرده

:از پدرش پرسید...ام  به صورت بی حال و رنگ پریده  

سوئیچ کجاست؟-  

 

 

:گفت با اشاره به  انتهای تخت پدرش سرشو برگردوند و  

زودتر برو   ...تو جیب کتمه-  

گذشت حامی  از کنار  پدرش..احساس کردم می خوام باال بیارم که با دو سه تا سرفه برطرف شد دوباره 

:و به باال سرم اومد و لبه تخت نشست   

برای دردت قرصی مصرف کردی؟..زیاد به خودت فشار نیار-  

اما نتونستم از شدت درد و بی حالی اسم قرص رو به زبون بیارم  ....سرمو تکون دادم   

 

:که ازم پرسیدپهلو شدم به که مجددا هنوز احساس می کردم که می خوام باال بیارم   

خوردی ؟که ن دیگه ای  چیز-  

حامی نگران بهم خیره شده بود ..با تکون سر بهش نه گفتم   

و در بیام که  از حالت پهلو کرد  مکمکدستشو روی بازوم گذاشت و سرشو با تاسف تکون داد و  پدرش 

تا زودتر به زخم پهلوم برسهدرست دراز بکشم   
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 فصل دهم

م پا بر جا بود و بدنم هنو ز کمی از سردرد..با احساس تشنگی آروم پلکی زدم و چشمامو از هم باز کردم

 احساس کوفتگی می کرد

کسی .. چرخوندم فرو رفته بود در تاریکی  ی که اتاقنگاهم رو داخل و قورت دادم و ر به سختی اب دهنم

.. متمایل کردم ت چپرو آهسته به سم سرم.....ود تو اتاق نب  

راه پیدا کرده بودنور ضعیفی از سمت سالن به داخل  ..در  نیمه باز اتاقی از میانه   

 از هم  بود لبهاموشده آویزون باال سرم از خیره به قطرات سرمی که  بدم بدون اینکه سرمو دوباره تکون 

لبهام بی اراده روی میز  سر خالی  لیوان اب کیبا دیدن   دفعه  کیکه کنم بباز کردم و خواستم طلب آب 

بسته شدن ...کلمه ایقبل از ادای هر   

ال یادم اما  اص..پدرش خیلی زود زخم رو بسته بود  و بهم رسیدگی کرده بود..دیشب بعد از رفتن حامی 

نمی اومد خودم به خواب رفته بودم یا از حال رفته بودم که یواش دستمو بلند کردم و روی سرم که 

درد می کرد گذاشتمهمچنان   

مرور کردم  خودمبا  فاقات دیشب رو چشمامو بستم  و تمام ات  

حالم به نسبت دیشب خیلی بهتر بود و دیگه اونطور بی جون و ناتوان ولی شده بود  کشت خگلوم بشد

..باال کشیدم دو طرف بدنم در روی تخت  تام با گذاشتن کف داسنبودم که خودم رو به کندی   

پدرش بعد از رفتن حامی یه ...از حال رفتن و موندنم توی این خونه...همه چیز خیلی ناگهانی شده بود

هرچند اونقدر گیج و ..ام داده بودو کارهایی که وظیفه یه پزشک بود رو انجه بود نزد هم باهام حرفکلمه 

داشته باشم فتارهاش تسلط کافیبی حال بودم که نتونم رو ر  

 

و  لحظه ای چشمام رو روی هم گذاشتم از درد پهلورسوندم و به سر تخت  دم خودم رو که باال کشی

.افتاد ..نبودکرده تنم  به  ه ای کهونبه تیشرت مردکه نگاهم  کردم  شونباز  

 گر گرفته از وضعیتی که.. هحامی های  لباس که یکی از  و می تونستم حدس بزنم برام زیادی بزرگ بود

سر بلند کردم..م ه باشتوی بی هوشی داشت ممکن بود   

 دیگه عالقه ای به پوشیدنو کفشایی که   رها شده بود تخت بود به  نزدیکی که مبلروی م کوله ا..

روی زمین  قرار گرفته بودنمجددشون نداشتم جفت شده    

نباید اینجا می اومدم که کار به اینجا و موندم توی ..احساس می کردم که نباید این اتفاق ها می افتاد 

 این خونه ختم بشه 



 

 
 

 
 

3 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          دهم       فصل   
 

 

می  یجوابیه ازم ..به هر حال با دیدن وضعیتم...می گفتم؟ ونبهش باید  چه چیزی ...تو فکر فرو رفتم 

  خواستن

... هم دیگه جایی برای بحث و جدل نمی ذاشترفتارهای غیر ارادی و عصبی  سعیده   

به لب هام نزدیکش کردمو لیوان اب رو برداشتم  ...کردم  ست بلند د  

 

بی خونه شده ..از لبهام دور کردم  لیوان رو..سرم اورده بودبه  با یا اوری سعیده و بالیی که  دفعه  کی اما

نداشتم و موندن بودم و دیگه جایی برای رفتن  

دیده  هم بدش می اومد دیگه وای به حال االن که منو توی این وضعیت نهمین طوریشم ازم...پدر حامی 

 بود

 باعث آزارم می شدن و  نمشام رو پر کرده بود ..بوی عرق و خون...آبی به سر و صورتم می زدمباید 

...دیگه حالت تهوعی در کار نبود ..  

 

لیوان ابو سرجاش ...چشم دوختم  اتاق  نگران به در نیمه باز صبح دل 4سر برگردوندم و با دیدن ساعت  

...تخت اویزون کردم ی رو کنار زدم و پاهام رو از لبه نکه روم کشیده شده بود نازکی رو پتوی...گذاشتم  

اما فعال قصد جدا کردنش رو نداشتم برای همین تنها به جدا .. ذیت می کردا...ستم رو پشت د ...وکتانژی

سرم ازش اکتفا کردم تا بتونم به بیرون از اتاق برم  کردن  

برای داشتم  هکمی سرگیج...مطلق فرو رفته بود که به ارومی خودم رو به در رسوندمخونه در سکوت 

....بر می داشتم هام رو قدم  اروم و با احتیاطهمین   

حدس زدم ...قرار گرفته بودم دیگه و با دیدن چندتا در که در کنار هم ...انداختم  اطرافنگاهی به   تو سالن

...که باید یکیشون  سرویش بهداشتی باشه  

نگران ...جلب کرد  به خودش اشپزخونه نظرمو تو  یی ازهاهنوز چند قدمی از در فاصله نگرفته بودم که صدا

با خروج پدر  شد  که همزمانرفتم شدن بود جای مناسبی برای پنهون  قدمی به سمت ستونی که چند

از تو اشپزخونهحامی   

و بود  دیگه سالن  سمت تمام حواس و نگاهش به اما اون ...بود نزیاد چندان اشپزخونه  به فاصله من تا

شهبااصال متوجه حضور من در اون دور و اطراف ن همین باعث میشد که   

جا خوش کرده بود ه سه نفره کاناپاز گوشه ای  که می  تازه متوجه حا... سالن  سمتهمون با رفتن به 

 شدم 
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اتیش ی  شعله ها مجذوب نشسته بود و فرو رفته در فکر مقابل شومینه در حالی که پا رو پا انداخته بود 

  پشت ستون ایستادم سرجام  خیره بهش..شده بود شومینه 

 

که بیشتر تو تاریکی ..رفت کوچیکی بلند میشد به سمتش  های لیوانی که از توشون بخار با دوپدرش 

فرو رفتم پشت ستون ایجاد شده بود  

ن و چه قصد فال گوش وایستادن نداشتم اما از اونجایی که می خواستم بدونم درباره وضعیتم چی میگ

البته قرار هم نبود .. چرا که حتم داشتم موندنم توی این خونه غیر ممکنه..تصمیمی دارن سرجام ایستادم

...با خودم چنین تصمیمی بگیرم و اینجا بمونم  

ه به شومینه و حامی که تا اون لحظ..به سمتش گرفت یکی از لیوان ها رو که رسیدباال سر حامی به 

:برگردوند رخیره بود به خودش اومد و س ی رقصونششعله ها  

من می اوردم..چرا شما؟-  

:گرفت لیوانو بیشتر به سمتش  

قهوه درست کردم برای همین برات....ایی خور نیستی چ-  

رو  با  که لیوانقابل تشخیص بود  هم تاریکی  همین  یهمین جا و تو ش ازروی لبها بر  تهسلبخند نش

ش گرفتدست ی ازتشکر  

نشست و قلپی  شاون یکی پا روی به  ی چپش ن پااناپه همچون حامی با انداختپدرش هم سر دیگه ک

:از قهوه اش رو نوشید و خیره به شومینه با لبخندی گفت  

بعد از مرگ ..ساعتهای به شعله های این شومینه چشم دوختیاخرین باری که اینطوری ساکت شدی و -

اجازه نزدیک  به کسی هم ...نمی اومد  مخوشت در واقع...بچه نبودی که بخوام دلداریت بدم....مادرت بود 

که مبادا خلوتتو بهم بریزه ..نمی دادی شدن   

چون می دونم ...میشیخیلی خیلی خواستنی تر ..اینطوری ساکت میشیکه قت وهر ...البته باید بگم 

 اون لحظه دیگه دنبال دردسر نیستی

ه ی لیوان رو به لبهاش نزدیک لبکه ..خوردن  به خودشون کوچیکی کونامی از شدت خنده تشونه های ح

:و گفت کرد  

...بخونه  رو  هکه دوست دارادت داشت همیشه همینجا بشینه و کتابایی ع-  
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خندون خیره به صورت پدرش که در حال مزه پدرش با لبخندی حرف حامی رو تایید کرد که حامی همونطور 

:مزه کردن قهوه اش بود گفت  

..نبودم  ونمتاسفم که هیچ وقت پسر خوبی برات-  

پدرش با مکث کوتاهی  به ارومی نگاهش رو برگردوند و خیره به حامی که نگاه ازش نمی گرفت لبخندی 

به عقب تکیه داد و از قبل  راحت تر  که پدرشکردن  خندیدن شروع به  یارومبه زد که  هر  دو ناگهان 

:گفت  

خوب ؟-  

 

:گفت حامی نفس عمیقی کشید و خیره شده به شومینه   

هنوز  هیچی نمی دونم و واقعا..ندارمدرباره اش چون هیچ نظری ...ع االن حرف نزنیمدرباره این موضو-  

:ادامه داد به پدرشخیره سرشوبلند کرد و    

همین خیلی عصبیم و ...از همه چی بی خبرم..بگیرمدر موردش نمی دونم که می خوام چه تصمیمی -

پس بذاریمش برای بعد...ندارمتمرکز همیشگی رو ...می کنه  

 

:پدرش شونه ای باال داد و گفت  

این روزا حسابی سرم شلوغه ...من فردا تا غروب نیستم-  

حامی خیلی به  ..از نیم رخ که می دیدمشون..خیره شدن گههمدی یه دفعه هر دو سر برگردوندن و به

:که بهش گفتپدرش شبیه بود   

یکم بهم فرصت بده-  

حرف نمی زند همیشگی رسمی  لحن اون با با پدرش حامی دیگه  اولین باری بود که  

:حرفو عوض کرد مسیر ای با مکثی پدرش سری تکون داد و با لبخند پدرانه  

ق چیش شدی ؟عاش-  

 

:رو بین دو دستش فشرد و از پدرش پرسید لیوان قهوه  ..وتاهی نگاه گرفته از پدرشکحامی با لبخند   

؟ازدواج منه یا انتخابملت االن با کشم-  
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از قهوه اش رو نوشید و سکوت کرد قلپ دیگه ای پدرش   

:که لبخندی به لبهای پدرش اومدبهش زل زد حامی سر بلند کرد و   

مشکلم ..خودت جمع می کنیه و بر با دردسرایی که همیشه دور ممشکل...پسرم ندارممن با تو مشکلی -

تحت الشعاع خودش قرار  می تونه زندگی ادمای اطرافت روبا تصمیم هایی که ...با تصمیم های عجوالنته

 بده 

 

:گفتبود که پدرش  دلخوری و  پر از حرف دیگه مه بهنگاه های هر دو شون   

نمی دونم چطوری تونستی با م که هنوزه حتی نذاشتی تو غم از دست دادن مادرت کنارت باشم و هنوز -

بعضی ..تمام حرفاتو به اون می زدی ..تا من همیشه با اون راحت تر بودی  ...به هر حال...خودت کنار بیای

مدر نیومد که بتونم برات انجامش ببوقتا فکر می کنم هیچ وقت هیچ کاری از دستم   

:قدمی عقب رفتم که لب زد و گفت..خیره به چهره به غم نشسته حامی   

به ..رو به یادم نیاری چیزی از گذشته ..اینکه این روزا مم ازت خواهش...کنار نیومدمباهاش  وقت هیچ-

که اگر یه چیزایی ....رو به زور خوابوندم  ییتو سرم یه سری چیزا ...بعد از گذشت این همه مدتهرحال 

 زمان مناسبی برای چون االن ...شنببیدار  که  نمی خوامبرا همین ..درد دارن خیلی  خیلی ..ار بشنبید

 مواجه شدن باهاشون نیست

 

ا هم می تونستم تشخیص بدمجرش  رو از همین نگاه پر از  سوال پد  

:لبهای حامی  بی نهایت تلخ بودروی نشسته بر لبخند   

؟ بابا مگه نه ..یناراحتهنوز تو از دست من -  

:نگاه خیره پدرش  به روی صورت حامی خیلی طوالنی شد که حامی لبخندش رو بیشتر کش اورد و گفت  

ل گذشته سعی نکن همه چیزو مثپس سعی نکن چیزی رو عوض کنی ؟..شی نمی خوام اذیت من -

فقط یکم سخت تر شده....االنم شرایط بد نیست ....شهبکنی که شاید همه چی خوب   
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... حامی..حرفا و تصمیمات عذاب اورن ..دیدی گفتم-  

خندید و سرشو به عقب  به پشتی مبل  تر از هر زمان دیگه با تکیه دادن خسته...غل و غش  یحامی ب

:که پدرش جدی اما مهربون گفت روند   

و ینکه تت تصمیم بگیرم یا اامن نمی خوام بر...خیلی دیر بشه که  ارنذ..این شرایط رو درست کن حامی -

هم برای ..هم برای خودت ...اما هر چقدر این مسئله کش پیدا کنه بدتره ....کنم برو وادار به انجام کاری 

...گیسو   

:حامی بر لبهاش مهر سکوت زد که ازش پرسید  

؟بیمارستان  میای امروز-  

:فکر گفت در حامی فرو رفته   

امروز ...به گیسو باشه باید حواسمم...مطب  احتماال  م کهبعد از ظهر.. ی شلوغهکلینیک سرم خیلتو -

؟اشکالی که نداره ..اصال نمی تونم بیام  

 

ه حامی کوت شدیدی رو بین هر دو نفرشون  به ارمغان اورد کلبخند تلخ نشسته بر لبهای پدرش س

:خندون گفت  

میشه یه چیزی ازت بخوام؟-  

:چشم دوختپدرش نگاهشو باال داد و به حامی   

بهم اعتماد کن -  

گاهی وقتا ...اما...دارم حامیمن بهت اعتماد -  

دوتا  دو...خلوت کنم  بذار یکم با خودم ...خیلی برات گرون تموم شد  ت دیشبحرفای ...خواهش می کنم-

خارج شدن دستم  چیزا از  یه سریکنترل  احساس می کنم ..ببینم دورو برم چه خبره..کنم چهارتا    

 

 که دوباره نگاهش رو به شومینه داده بود  روی میز گذاشت و به سمت حامی رو  پدرش لیوان قهوه اش 

شده  فکر غرق که حسابی پسرش ه گذاشت و خیره تو چهره و روی پشتی کاناپر شچپ دست ...چرخید

:پرسیدبود    

احساست نسبت بهش چیه؟-  
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چشم  نیم رخ حامی  قلبم به تپش افتاد و بهفکر نمی کردم پدرش بخواد چنین سوالی رو ازش بپرسه که 

:و گفتداد نگاهش به لیوان قهوه توی دستاش بود که بعد از کمی تامل لبهاشو حرکت ...دوختم  

واقعا .. شهمتحمل درد بچقدر بخاطرش احساس من نسبت بهش چیه و قلبم ممکنه که اهمیتی نداره -

کم نمی کنهبرای من و امثال من هیچ وقت سرعتشو  اهمیتی نداره  وقتی که  دنیا  

  و  بروز بدنر شوناحساسات که بتونن  ...یا ادمایی مثل من ...منیسته تا هیچ وقت واینم

خیلیم دیرهخیلی ..که خیلی دیره و می بینی  ای و چشمات رو باز می کنیییه زمانی به خودت م  

که به واسطه  ...میشم یه بازنده تموم عیار توش..م ه این وضعیته که من همیشه توش گرفتارو متاسفان

  ...اش توسط پدرم میرم زیر سوال 

 

چهره سرشو بلند کرد و خیره به ...بیان می کرد حرفاشو  در خلسه و فضایی گرفته  همونطور که اهسته

:بود گفت حرفاش مونده ادامه  درش که همچنان منتظرپ  

هر بچه ای می فهمه که داری گولش می زنی ..این وقت صبح اعتراف گرفتن کار خوبی نیست پدر من-  

:دفعه پدرش اروم شروع به خندیدن کرد  و همونطور خیره به حامی گفتیه   

 ور تصمیمتاگر خوشحال میشم  خیلی  اما...پسرمی اما هیچ وقت نفهمیدم کی خوشحالی کی ناراحت-

دوست دارم منو همیشه در کنارت .. بدونم که قراره می خوای چیکار کنی..در میون بذاری  بامن هم 

...مقابلتدر نه ...ببینی   

و  شاید نتونم مثل مادرت همدم خوبی برات باشم اما می تونم  و مطمئنم که  اگر تو بخوای حامی

ناراحتیت ناراحتم می کنه و خوشحالیت ...د منی از وجو....تو تمام منی ....  باشمبرات خوبی  شتیبان پ

....خوشحالم  

 

:خیره شدربون پدرش نگاه مه به با لبخندی  و بی حرف  ال اورداحامی سرشو ب  

همه ازمون فاصله گرفته بودی اون ...اون  در حالی که قبل از...که پیشم موندی من خیلی ازت ممنونم-

قل به خاطر همون ابیا ال...اما ...حامی ذشته نمیشههیچی مثل گ...و اومدی اینجاخونه اتو ول کردی ...

..یکم بیشتر هم دیگرو تحمل کنیم ...گذشته ها  

 مم که کمی تا قسمتی ستانه صبر و تحملآ ...هشد مادرت تحمل این خونه برام خیلی سخت فوتبعد 

خوب منم ...از جمله ازدواجت ..برای همین نمی تونم خیلی راحت با هر موضوعی کنار بیام ..اومده پایین 

 می دونی که االن وضعیت طوری نیست که بهتر..اما خودت...برات داشتم خوبمثل مادرت کلی ارزوهای 

 بشه به این چیزا فکر کرد  
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رو می تونی در اون صورت ...  منطقیدرست و البته یه تصمیم ..بگیری من باهاتمکه هر تصمیمی تو 

فقط.. یکمک منم حساب کن  

:وردروی  لبهای پدرش آ هب رو  لبخندی...لبهای حامی  ی گوشه لبخند شیطنت بار  

م هضمشون کنم منو تو موقعیت هایی نذار که نتون..شوکه نکناینطوری منو دیگه -  

:شیطون شده بود ..بازیگوشی همچون پسر بچه ها ..حامی   

..نگیرسخت  انقدر ...تو پتانسیلش رو داری  پسر-  

و  کرد ی پدرش چشمکی حواله ذاتیش  با همون شیطنت حامی پدرش رنگی به خودش گرفت که لبخند 

:گفت  

  تو مرد روزای سختی -

 

:به حامی گفتبه خنده افتاده بودن  وخی حامی شاز در حالی که هر دو شون   

هنوز تو شوکم ....د و نخواهمم اوم من هنوز نتونستم با ازدواج تو کنار بیام..جدی گفتم حامی خیل من -  

 

:ند و خیره به صورت پدرش گفتوسقشنگی رحامی خنده اشو به لبخند   

مطمئن باش ..دیگه قرار نیست شوکه بشی ....چشم-  

در کنار  وان قهوه حامی نفس عمیقی کشید  و رو برگردوند و با برداشتن لی تو چشمای پدرش  خیره 

:گفتکه حامی  حرف دیگه ای شروع به نوشیدن قهوه اش کرد حامی بدون هیچ  

یبهش زمان بدکمی که فقط کافیه ..گیسو دختر خوبیه-  

 

:ی گفتکوتاه لیوان رو از لبهاش دور کرد و همونطور خیره به شعله ها با تامل پدر حامی  

زبان حال دلم را -  

 کسی نمی فهمد 

ترک خورده یه هابکتی  

 خواندنش سخت است
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:ونی زد  و گفتزحبود لبخند مشده حرف اندوه و غم و دلش پر از  ...که حامی خیره به پدری   

اما بهتره که این ازدواج رو قبول کنید....متونمن می فهم-  

چرا باید قبول کنم؟-  

:حامی به پدرش خیره موندکه از حامی پرسید  

؟چون خیلی فوق العاده است-  

:حامی با لبخند خاصی گفت  

نه-  

و تو دلبروه؟البد خیلی زیبا -  

:جواب داد گرفته ای سرشو به طرفین تکون داد و با لبخند حامی   

البته زیبایی برای هر کسی تعریف جداگانه ای داره..نه-  

:دوباره پرسید...پدرش خیره تو نگاه حامی   

باهوشه؟ -  

:حامی فرو رفته در فکر راحت جواب داد  

نه به اون اندازه ای که مد نظرته...نه-  

 

:پدرش تک خنده کوتاهی کرد و گفت  

؟چه چیزی باعث میشه که انقدر جذبش بشی..چی ؟پس -  

کش اورد و لبخند به لب با و ر گوشه های لبهاش..بود همونطور خیره به پدری  که منتظر جوابحامی 

:نگاهی عجیب گفت  

فقط عاشق..همین....فقط عاشق میشی  ..برای  اینکه بعضی وقتا-  
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:دوشون که به هم دیگه خیره مونده بودن چشم دوختمهر ورتم پرید و به رنگ از ص  

وقتیم که ..عشق باید واقعی باشه...الزم نیست عشق عالی باشه...اباببعضی چیزا دلیل نمی خواد -

مطرحه  نه  باهوش بودن زیبایی دیگه نه ..واقعی شد  

:پدرش از جواب حامی جا خورد  و گفت  

دلیل می خواد..میشناسمتمن برای تویی که -  

شون از خودشون نو بی تفاوت حامی که هیچ حرکتی و نگاه سرد  چشما تو ..پدرش  کنکاش گر  نگاه

:بود که به تلخی گفت گردش در  نمی دادن  

ادعا  تو گیسو رو به اون اندازه ای که....ده افکار تو نیستزایی..این حرفا..این نگاه ..فهمتتنمی تونم ب-

ش اما می دونم درونش چیزی وجود نداره که تو رو جذب خودش کرده باشهمن  نمی شناسم داری  

جای  بیارید ه عمیقی رو بین من و گیسو به وجود اصلی کنید که فتالش م یکسره دارید  اینکه از دیشب-

اونم از جانب فردی مثل شما که هیچ وقت سعی نکرد بین ادما تفاوت قائل  ...ل و تفکر دارهری تامقد

...مخصوصا از نظر طبقاتی....بشه  

 

دفاعی رش حرف می زد و این نشون می داد هر دو دوباره تو الک دوباره داشت با لحنی رسمی با پد

:خودشون فرو رفتن  

و  خیلی برام جالبه...خاص خیلی غریب باشه یا اینکه کنم که عجیب و باینکه من باید کسی رو انتخاب -

هپر از سوال  

که برای من اتفاق افتاده ...اتفاق بیفتهت داشتن هم برای هر کسی ممکنه دوس...ممن ادم مهمی نیست  

 

با دم و باز دمی یره شد که حامی خیره به حامی سر برگردوند و به شعله های اتیش خلحظه ای پدرش 

:است که پدرش گفتاهسته از جا برخ  

دو سه روزی باید استراحت کنه تا کوفتگی و کبودی هاش از ...من تا شب نیستم..حواست بهش باشه-

داروهاشم باید سر موقع بخوره ..بین بره   
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برگردوند و بهش زل زد که  رو بالجبار  طوالنی شد که پدرشاونقدر لبخد شیرین حامی  به روی پدرش  

:حامی گفت  

انه ای درشما حس مسئوالنه و پ...ت باشینمی تونی نسبت به همه چی بی تفاوشما که گفتم  ددیدی-

تعهدی که دارید ...حس پدرانه اتون خیلی تالش می کنه که مسئولیت هاتون رو زیر پا بذاره اما...دارید 

....مانع میشه  

اما با لجاجت می خوایید چیزی رو نشون بدید که ...خوب و زیبایی داریدمن می دونم شما  چه درون 

اما ..نگ شدید و می خوایید تمام درارو به روم ببینیدوارد یه میدون ج از سر لجاجت  شما با من..نیستید

...چون شما یه پدری...نمی تونید  

که از سایه اتونم بترسه و نخواد که بهتون نزدیک بشهم این زیبایی ها رو ببینه نه اینبذارید گیسو ه  

حتی ...ماما بذارید از اینجا به بعد زندگیمو خودم پیش ببر..الح من فکر می کنید می دونم شما دارید به ص

...شهبر به شکست اگر منج  

شو پیش ببرمکنم  شحسخودم ...بذارید تجربه این زندگی رو با جون دل  

:لبخند خاص پدرش نگرانم کرد  

 برا..م هیچ وقت بد بچه اشو نمی خواد ه یه پدر..اره من یه پدرم..هر جور که تو بخوای ..باشه پسرم-

نیستم که با پنج ساله پسر بچه یه منم ..منو گول بزنی   .. مطمئن باش تو  با این حرفا نمی تونی همین 

خام بشم زود این حرفا   

حاالم هر چقدر که دوست داری می تونی این ...بلدم خوب ..خم و چمتو دیگه یه عمر بزرگ کردنت بعد ..

چون به قول خودت ...و کار خودمو می کنم منم بیکار نمی شینم.. و لذتش رو ببری  زندگی رو تجربه کنی

وفق باشی پسرم تو تصمیمی که گرفتی مامیدوارم .... هپدرم برای بچه اش هر کاری می کن یه....یه پدرم  

خیره  دیگهمه بهکه  متعجبم می کرد که همونطور ..پدرش  در مقابل تهدید  لبخند دندون نمای حامی

به اتاق رسوندم  رو  کردم و خودمگرد سریع عقب  ...بودن مونده   

تخت نشستم  ی لبهو  دستی به روی موهام کشیدم هراسون   

و گم کرده بودم و االن امادگی مواجه شدن باهاش رو ر تنم از حرفای حامی می لرزید و دست و پامتمام 

دراز کشیدم  همونطور که هنوز درد وجودم رو فرا گرفته بودتخت  رویع پتو رو کنار زدم  و که سرینداشتم  

  

  نتونسته بودمو حسابی هنوز درست ...  نفسم رو تو سینه حبس کردم .. روی خودم کشیدم که پتو رو 

سریع ناخواسته از ترس  و من ظاهر شد  در  چوب چارتو که قبل از  هر کاری حامی بشم جا گیر تخت رو 

و روی هم گذاشتم ر پلکهام  
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با ..رو روشن کنه قدمی به داخل گذاشت برق اتاق اینکه   بدون سنگینی نگاهش رو احساس می کردم 

قبل از اینکه  که به ارومی به نظر می رسید عبث و بیهودهبس زدن خودم به خواب کاری ..سرمدر اوردن 

ردمو ازهم باز کر چشمامبهم نزدیک بشه بیشتر از این   

 

:پرسید با لبخندی ازم  ازمخیره به چشمای ب..ایستاده باال سرم   

بیداری ؟-  

نمی دونستم از حرفایی  که به پدرش زده بود باید چه برداشتی بکنم  که با نگاهی به سرمی که درش 

داره که چیزی نمی گهنت ستون خبر فکر می کردم از حضورم پش..ایان شدلبخندش بیشتر نم..اورده بودم  

و دوباره  اروم خم شد  ...نفسی بیرون داد ...نباختم و فقط بهش نگاه کردم ور هول کرده بودم اما خودم

:سرم رو وصل کرد و ازم پرسید  

هنوزم درد داری ؟-  

:روی نگاه کردن بهش رو نداشتم که به ارومی گفتم  

نه-  

ی کنارم لبه  ویی باال داد و دراستین های پیرهنش رو تا زده بود  و هنوز لباس دیشبی تنش بود که ابر

..تخت نشست  

دستی به روی صورتش کشید  ...گذاشت و با هر دوستروی زانوهاش  خم شد و ارنج هر دو دستش رو 

:و با دادن نگاهش به من گفت  

درد داری  ازت می پرسم که  مثال وقتی...جوابش رو درست بهم بده....می پرسم  هر وقت یه چیزی ازت-

خیلی راحت بگو گشنمه....یا اگه گشنته و دلت ضعف می ره...بگو اره درد دارمتما بهم ح....اگر داری ..  

 الکی از خودت نشون بدی  های  و مقاومتمسائل جزئی انقدر ایستادگی همه تالش نکن در برابر این 

یا دردت از بین می ره؟..خود به خود از دردت کم میشه..ارمدرد ند ...نه..مثال به من بگی ..  

 مددم و خیره به لبه ی پتویی که رو خودم کشیده بوه زور تر کرکه لبهای خشکم رو ب موند بهم خیره  

:گفتم  

سردرد هم امونم رو بریده..یکم پهلوم درد می کنه-  
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اما تاریکی اتاق مانع این میشد که متوجه این موضوع بشه ..می دونستم رنگ صورتم پریده  

 

:داد و گفت دستمپشت  کتیونگاهش رو به انژکه ..  نگاهم به پتو بود  همچنان  

احساس ضعف نداری ؟-  

و باال ر نمی دونستم باید چی بگم و چه جوابی به سوال های احتمالی بعدیش بدم که سوالی نگاهش

: زل زدو توی چشمام  اورد   

چه برسه به مطب.. بیای  کلینیک  هم بتونی با این وضعیتت فکر نکنم تا دو روز اینده-  

اما اون هنوز تو چشمام خیره  سکوت کردم ...ه از درون با سردردی که هر لحظه بیشتر می شد ترفگر گ

:بود که ازم پرسید  

؟نمی خوای چیزی بگی -  

:باز کردم و گفتم ...با افکار آزار دهنده ام بعد از کمی کلنجار رفتن ..رو  لبهام  

چی باید بگم؟-  

 

:با پوزخندی باال رفتن و گفت ..ابروهاش  

ی برای گفتن داشته باشیهای حرفیه گفتم شاید ..نمی دونم-  

با که خیلی سخت بود ...پرسیده بودکه ازم  عی ووضمدرباره  نزدن رفاقعا خیره شدن تو چشماش و حو

و  نگاهش رو ازم گرفته بود ...لحظه ای تنگ شدن  چشمام...ی روی پشت دستم فزش خفیسواحساس 

که همونطور  ور می رفتحالت بدی قرار گرفته بود  ....خودمکتی که به خاطر دست کاری با آنژیوداشت 

:گفتکه دستاش روش بود  یآنژیوکتخیره به   

جایی می خواستی بری؟-  

:که دستاشو عقب کشید و گفتچشم دوختم ساکت بهش   

 ....تو داری ی که با این وضعیت یه وقت  نگفتی.. بزنی صدام  فقط کافی بود ..  زیاد به دستت فشار نیار-

به جاییممکنه سرت گیج بره و بخوری ..  

اما .از شدت خجالت عرق سردی روی پیشونیم نشست ...متوجه حضورم تو سالن شده که ..فهمیدم 

م به عنوان و از روم رد کرد و طرف دیگه  بدنر شچپ دست..چیزی نگفتم که نیم تنش رو به سمتم چرخوند

.قرار داد روی تخت اهرم    
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از این همه نزدیکی و  برای همین زبونم ..س کنمحروی خودم  کامال می تونستم حضور و گرمای تنش رو .

تو خیره  خوند م که با نگاهی که نمی شد چیزی از توشبند اومده بود و به چشماش زل زده بودراحتیش 

:گفت چشمام   

چه اتفاقی برات افتاده که و بگیوست دارم خودت شروع کننده باشی خیلی د-  
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جان عزیزم« میم  »به تقدیم   

 

 

اما .از شدت خجالت عرق سردی روی پیشونیم نشست ...که متوجه حضورم تو سالن شده ..فهمیدم 

رد کرد و طرف دیگه  بدنم به عنوان دست چپش رو از روم ..چیزی نگفتم که نیم تنش رو به سمتم چرخوند

.اهرم  روی تخت قرار داد   

برای همین زبونم  از این همه نزدیکی و ..کامال می تونستم حضور و گرمای تنش رو  روی خودم حس کنم.

راحتیش بند اومده بود و به چشماش زل زده بودم که با نگاهی که نمی شد چیزی از توش خوند خیره تو 

:چشمام  گفت  

لی دوست دارم خودت شروع کننده باشی و بگی که چه اتفاقی برات افتادهخی-  

 

چون نمی خواستم چیزی در این ...لرزش خفیف لب پایینم رو حس می کردم و قادر به حرف زدن نبودم

 مورد بهش بگم 

:لبهاشو با تامل  تر کرد و سرشو بیشتر بهم نزدیک کرد  

از شدت تب در حال هذیون گفتن ...از داروخونه برگشتم وقتی دیشب ...همه جات داغون و کبود شده-

تا تونسته زده ..معلوم بود یه نفر تو رو به قصد کشت ..پدرم به سختی تونست تبت رو پایین بیاره ...بودی 

نمی خوای بگی که کی این بال رو سرت اورده؟.....   

 

که نگاهش رو  از   مره شده بودخی نگرفته بودقرار  صورتمکه در فاصله کمی از  چشماش  بی حرف به

. چشمام اروم به سمت موهای ژولیده  و گوشه ی لب باد کرده ام رسوند   

انگار که یه تنه یه  ..حس خیلی بدی پیدا کرده بودم ..ی تونستم بهش جواب دلخواهش رو بدماز اینکه نم

اما اون ..نگاهم رو ازش گرفتمبنابراین  آهسته .و بخوام که پنهونش کنم  گناه بزرگی رو مرتکب شده باشم

به  رو  لبم ی گوشه انگشت شست با بلند کرد و شواروم دست و  یه ذره هم جهت نگاهش رو تغییر نداد

:نرمی  کشید و اخم کرده گفت  

اما من  از سکوت برای متقاعد کردن ادمای اطرافم استفاده نمی کنم ... شاید منو خوب نشناخته باشی-

رو هم از کسی انتظار ندارم و به طبع چنین جوابی  

لرزش لبهام  همون یه ذره  لبهام بشدت خشک شده بودن و با لمس گوشه ی لبم به راحتی می تونست

حس کنه هم رو   
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لبم که حس ی چهره جدی و مصمش نشون می داد قصد کوتاه اومدن نداره که با نوازش اروم گوشه 

: ادامه دادعجیبی رو بهم  انتقال می داد با باال بردن یه تای ابروش   

 وت زندگی یهمعنیش این  نیست که قراره به هیچاما ..نمایشیه ..ظاهریه...یه چیزایی بین من و تو صوریه-

 کاری نداشته باشم

 

 

تشو عقب کشید و دس کرد متوقف   رو  نوازش انگشت شستشناگهان هراسون نگاهش کردم که   

 

دست  نبا جا به جا کردن پاهاش و گذاشت به ارومی  و بهش زل زدم که به سختی بلعیدم  اب دهانم رو

سرشو   به نگاهم با نگاهش جواب داد و ...راستش به روی زانو پایی که روی اون یکی پاش انداخته بود 

..بهم  نزدیک کرد و بیشتر بیشتر   

:قادر به شنیدنش بودیم گفت و من  که تنها خودش با صدای آرومی  نفسم تو سینه حبس شد که   

اونوقت دیگه  نمی تونم این قول ....جواب سواالمو  پیدا کنم و بهشون برسم  خودم   گیسو من اگه بخوام-

پس بهتره حرف بزنی و چیزی رو ..رو  بهت  بدم که همه چی همین طور اروم و بی سرو صدا باقی بمونه

نکنی  ازم پنهون  

نمی خوام هیچ ...اون فقط  دنبال یه بهانه است....توی همه چی رو در بیاره و قبل از اینکه پدرم بخواد ته..

به  دستش بدم رو  بهانه ای  

اون می خواست جواب سوالش رو بدم و من به این فکر می کردم که اومدنم به این خونه چقدر اشتباه 

:گفتم هراسون و ترسیده تو نگاه اخم کرده و جدیش..عیتبوده که بی جهت برای فرار از این وض  

فردا از این خونه..من..من -  

:پرید مچشماشو از شدت ناراحتی بست و باز کرد و تو حرف  

دو  ..تو..جواب سوالم رو با حرفای بی سرو ته نده..من درباره رفتن تو از این خونه حرف نمی زنم  گیسو -

کجا ...اصال هم بتونی ...؟؟ !!اونوقت می خوای از اینجا بری..ونی برینمی تخودت به تنهایی قدم راهم 

با اون سر و ضع ..ببخش اما تو اگر جایی برای رفتن داشتی ...؟کجا رو داری که بری ..می خوای بری ؟

 اینجا نمی اومدی 
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و ر گرفتار شده بودم نمی تونستم تکون بخورم که کف دست راستش چون کامال تو حصار بدن و دستاش

:و گفت گرفت به سمتم  

..من   خونه ات رو بده  ای کلید-  

بهش خیره موندم که اون از سکوتم بهره جست و .. با صورتی رنگی پریده ..هول کردهیهو تکونی خوردم و 

:سر انگشتاش گفتتند با تکون   

زود باش..کلیداتو  بده..یارممی خوام برم برات لباس ب -  

 

 

:زبونم از شدت ترس بند اومده بود  

 شونتو کیفت گذاشته بودی..هوم؟...خودم برشون  می دادم ... یکنتو خودتو اذیت نمی خواد اصال ..اومم-

 دیگه ؟

 

مثل کسایی که بخوان از  کسی یا از چیزی حمایت کنن ..ترسوها این نفهمیدم  چی شد که  مثل 

:تو حرفش اومدم و گفتمسریع ..  

....نمی خواد که یعنی  ..نه-  

گوشه ...ی که گرفته بودم و زبونی که بند اومده بود تکنبه ل... با مکث کوتاهی خیره به واکنش هراسونم

:و گفت رفت  ی لبش به لبخند کوچیکی باال  

ن اتفاقا برات افتاده تو از تو  خونه ای که ای.!..ای منهمه ی جواب!..ی توی اون خونه استپس همه چ-

مگه نه؟..بهش پناه ببری بری و  جایی که دیگه نمی تونی ...فرار کردی   

:حتی قادر نبودم حرفی بزنم ومنصرفش کنم...عاجزانه نگاهش کردم  

خواهش می کنم-  

 

پهلوتم که ...تمام سرت پر شده از زخم و خراش ..بنداز خواهش می کنی که چی ؟یه نگاهی به خودت -

...کبودی روی کتف و کمر و پاهاتم که نشون می ده حسابی کتک خوردی ..دیدیخودت   

می رم تو اون خونه  همین االن پا میشم و  یا خودم...و می فهمم که چی شدهیا جواب منو می دی 

چه اتفاقی برات افتاده که  لعنتی  تا بفهمه  

من اصال حالم خوب نیست..خواهش می کنم-  
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 شب اونطوری میای 01برای چی ساعت ..چرا حالت خوب نیست که  م بفهممخوب منم دقیقا می خوا-

؟...از حال می ری  دم در خونه و  

 کی به خودش چنین جراتی می ده که تو رو اونطوری کتک بزنه؟

فکر می کنه که من یه ادم  بی غیرتم که خبر از حال .؟.فکر می کنه چطوری می دونی پدرم درباره  من 

 همسرش نداره

 

خیلی از همه اش می ترسیدم با بازگو کردن ماجرا متهم به ...ک از گوشه ی چشمام سرازیر شده بوداش

..می ترسیدم از برداشتهایی که ممکن بود حامی درباره ام بکنه ..چیزا بشم که حقم نبودن    

 

 

بخواد به مشکالت بود که گناهی نکرده  چرا که حامی ....نخوب صد البته که تنها دالیلم این چیزا نبودو 

منو  که  نمی خواستم هر وقت..مشکالتم ی من اونو برای خودم می خواستم به دور از همه ...برسه ممن

..:ه سراغشمشکالتش اومدبا باز  گیسو  می بینه به این فکر کنه که  

ود به طرز چرا که اگر قرار ب...بخاطر طرز تفکر پدرم نیست که دارم این سواال رو ازت می پرسم...البته -

می شدم نو منم اینطوری نگرانت تفکر پدرم جامه عمل بپوشونم تو االن دیگه زن من  نبودی   

:بودم  نزده بهش باز نکرده و حرفیکار داشت به جاهای باریک کشیده میشد و من هنوز لب   

برای .مطبم بمونی اگه همچنان خواستم تو ...اگه بهت زور نگفتم ...اگه بعد از عقد به پرو پات نپیچیدم-

...چون قرارمون از اولم همین بود...فکر نکنی دارم برات اختیار داری می کنم..این بود که تو راحت باشی   

:انگشت اشاره اشو به سمت خودش گرفتعصبی یهو   

من خیلی راحت می تونستم تو و تمام ...نقش ادمای بی غیرتم بازی کنمکه نبود  ون ایناما قرارم-

چون ..کنی ب ی بهماعتراض کوچکترین ه کاری از دستت بربیاد و بتونی بدون اینک...بدست بگیرم توتاختیارا

می کردمحتی محل سکونت و زندگیت رو هم  من باید تعیین ...زن رسمی و عقدی منی   

:گرفتمت من و لباسای تنم به ساز خودش دور و انگشت اشاره اشو   

رج چقدر خ...منه بای اونم اینکه با کی بری و با کی نر..اتم با منهمدرفت و آ...منهوشیدنتم با طرز لباس پ-

یه نگاه بندازی می بینی .....همه اش با منه...سرکار بری نری ...ندی  ادامه تحصیل بدی...بکنی نکنه 

در نیستم که هر برگ چغن...توهی اسم من تو شناسنامه ....من شوهرتم که چرا؟چون ...با منه تهمه چی

بیفتیرو دستم   و بی جون  داغون روطو این بکنی و بعد بیای  بری و خواست  دلتکاری که   
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این دختر نوه منه و جز ..بهم گفتو یقه ام رو چسبید برگشت و ..پدر بزرگت ..روزی که از محضر در اومدیم

و منم برگشتم ....کنی بو بخوای که اذیتش  وای بحالت یه مو از سرش کم بشه...من کسی رو نداره 

..از جون خودم بیشتر مراقبشمه...گفتم چشمبهش   

که هر کاری  شده  برم بگم نوه اتون اونقدر خودسر..و ضعت برم چی بهش بگم ؟هوم ؟ حاال با این سر و

اونوقت بر نمی گرده بهم بگه پس تو این وسط ...که دلش می خواد می کنه و چیزی به من نمی گه 

؟؟....!چیکاره ای  

خودت بهم بگو چه   ...باعث پشیمونی خیلیا بشه که  بزنم یناجور اینکه دست به کارپس تا قبل از 

بذار فکر و خیاالی الکی که از سر شب تا حاال دارن تو ...بقیه اشو خودم درست می کنم...اتفاقی افتاده

....توام بهم اعتماد کن و بگو..من به تو اعتماد دارم....سرم رژه می رنو بریزم دور   

بدی یا  م رو سنگین می کنی که جواب سبک که داری  وان یه ادم معمولی ازت سوال نمی کنمبه عن

باید بفهمم چه ..هباید بدونم چه اتفاقی افتاد..به عنوان همسرت دارم این سوالو ازت می پرسم ...نه

دم چون برخالف خیلیا قرار نیست ا....تا حقشو بذارم کف دستش ..کسی به همسرم دست درازی کرده

 بی بوته و بی عرضه ای باشم 

 

 

 

:و گفتم کشیدم بینیم رو همراه اشک باال   

چی بگم؟-  

برای فهمیدن موضوع ..سکوتتو بشکن و همه چی رو بهم گو....حرف بزن...چی بگم جواب من نشد-

برا تو بد  ه که اونوقت...اما بعدش که می فهمم...فوقش دو سه روزی درگیر بشم و وقتمو تلف کنم  

چون سکوتت چنین اجازه ..گیسو  یهر فکر..چون تو اون لحظه می تونم هر فکری درباره تو بکنم ..میشه

نذار خیلی چیزا بینمون خراب بشه پس ..ای رو بهم می ده   

رد قابل اعتماد برای من االن تو هستی چون تنها ف..بشنوم خودت االن دوست دارم همه چی رو از زبون 

دیگه هر چی که بخوای بهم ...اما بعد از اون که خودم بفهمه..و مدرکه  حرفاش برام سند کسی که...

..قبولش برام سخت میشه ....بگی   

:با یاداوری بدبختی که سعیده سرم اورده بود با بغض و چونه ای لرزون گفتم  

فقط می دونم دیگه خونه ای وجود نداره-  
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:نا امید سرش رو عقب روند    

نمی خوای بگی چی شده؟؟!ای حرف بزنی پس نمی خو-  

و عملی ر جاش بلند شد که ترسیده از اینکه ازم دور بشه و حرفش از  داد و بیرون رو  نا امید نفسش

تو دست ..ساعد دستشو ..با اینکه درد داشتم سریع نیم خیر شدم و برای جلوگیری از دور شدنش ...کنی

و متوقفش کردم  مگرفت  

تا که حامی هر فکر   کنم سعیده بدو دستی تقدیم  نمی خواستم میدونو ..تهدیدش منو ترسونده بود..

:بخصوص که یه مرد غریبه هم همراه سعیده تو خونه حضور داشت..بکنه  مزخرفی درباره ام  

کالتم رو من برای چی باید مش...من و تو که از اولم قرار نبوده زن و شوهرهای واقعی باشیم..؟.چی بگم-

وقتی که ...دممن تمام  حرفای تو و پدرت رو شنی...ببخش ولی ناخواسته..؟.به تو بگم وبشم بالی جونت

اون متوجه شدم که بخاطر قانع کردن پدرت بهش ..د نتونستم از اونجا دور بشم درباره ام حرف می زدی

...پس می تونم شرایط رو خیلی خوب درک بکنم ... حرفا رو زدی   

 

دوباره لبه ی  تخت  و گرفته ده خیره به من  که اشک تو چشمام جمع شده بود ارومایستا

:ش بوددست همچنان دستم رو ساعدصورتش به شدت اخم داشت و ..نشست  

؟!چرا اصال  این بالها داره سر من میاد..من واقعا نمی دونم داره چه بالیی سرم میاد-  

 

 

تا میام بخندم اشک سریع جاشو پر می ..ی بهم می ریزهتا میام همه چی رو درست کنم دوباره همه چ

....خندیده باشمکنه که مبادا از ته دل بلند   

 

دارم  ...م در میاد من مرتضی داره اونجا از درد می ناله و کمکم رو می خواد و خبر نداره که اینجا داره جون

با شرایط همه دارم کنار ...متلک این و اون رو به جون می خرم و دم نمی زنم که شاید شرایط بهتر بشه 

می ن مهمین که نوبت به تا اما ...نقدر عذابم ندنیمیام که بلکم شاید بقیه هم بامن راه بیان و ا

 یه فکر خودشون باشن و با بقیه کاره که باید بمی افتهمه یادشون .. میشن همه خودخواه ..هرس

 نداشته باشن

مرتضی خبر نداره هر روز دارم با بیمارستانی که توش بستری تماس می گیرم  و از شرایطش خبر دار 

دندون گرد به عنوان اهداکننده صبح تا شب چک و چونه می  خبر نداره بخاطرش با یه مرد الدنگ  ..میشم 

چقدر استرس دارم  هنمی دون..شهبمایشا بره و برای عمل پیونده  اماده از تا هر چه زودتر برای انجامزنم 

...این مرد از دستم بپره کلیه پیشنهاد بده و بهش  یمبلغ بیشتردیگه که یکی   
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 براش کلیه یه خبر نداره که دکترش بهم گفته دیگه دیالیزم جوابگوی مرتضی نیست و باید هر چه زودتر 

....جور کنم   

و با اصال معلوم نیست کجاست ...کجا رفته و چیکار می کنه برادر بزرگم از یه طرف دیگه هم نمی دونم 

چیکار کردهاون همه پول   

:گریه ام شدت گرفت  

که هر وقت منو می بینی ..خوب من اینا رو بهت بگم که چی بشه ؟که با ترحم بهم نگاه کنی -

؟؟!!مشکالتم رو ببینی ..  

از شدت ..که درست و پشت سر هم حرف بزنم نو  نمی ذاشت نامونم رو بریده بود... هامهق هق گریه 

با فشاری که به دستش وارد می ...اینکه  بهشن  نگاه کنم در موندگی سرمو پایین گرفتم و بدون

:نالیدم..کردم  

چه ..ت بگم؟ تو از من چی می خوای بشنوی که به...خونه ای که توش بودیم رو  فروخته..همسر برادرم-

افتاد به ...زن داداشم اره من یه بدبختم که ...میگم..بگم یه بدبخت مفلوکم؟باشه..جوابی ازم می خوای ؟

تالفی همه ی کارای برادرمو سر من در ..اونم به تقاص گناه نکرده...منو  کتک زد..جونم و تا می خوردم

...خونه ای که تنها جای زندگیم بود رو ازم  گرفت..اورد  

عین بدبخت بیچاره ها ....زندگیم شده همون چکی که  بهم دادی ی تنها سرمایه ....جایی نداشتم برم.

دم نزدم و کتک ...دیشب فقط برای اینکه چک دستش نیفته..چسبیدم  بهش که مبادا  از دستش بدم 

..خوردم  

 

 

..رژه می رفتن جلوی چشمام داشتن مدام ..مرتضی  جور کردن کلیه ..برای اینکه بی خونه شدنم  

پدرم ی کسی که منو از خونه ...غرورم رو زیر پا گذاشتم و کتک خوردم تا اون نتونه دوباره بدبختم کنه

چرا؟چون برادر بی غیرتم یه اجاره نامه ...بیرون انداختم  از خونه خودش راحت تر...انداخته بود  بیرون 

که راحت بتونه خونه رو بفروشه و به طرفم ..ن بدهساده برام  درست نکرد که زنش  نتونه انقدر راحت جوال

پایین زندگی میکنهداره نگه یه مستاجر   

 

می ...می دونم پدرت از حضور من داره اذیت میشه..تو و پدرت  نمی شدم به خدا اگر جایی داشتم مزاحم

که م بچه که نیستم می فهم...اطر حضور من جلوی پدرت شرمنده شدی و اون حرفا رو زدی دونم بخ

...مجبور شدی   
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در تمام مدت که این حرفا رو بهش ...مدارم  چی بهش می گ حتیبخدا که نمی فهمیدم ..نمی فهمیدم

اما هیچی نمی گفت ..نه داری اشتباه فکر می کنی که بگه  برگرده و بهم دوست داشتم فقط..می زدم 

:کمو یه راست زل زده بود توی چشمای پر از اش  

من بهت یه .....دیشب واقعا جونی برام نمونده بود که به اینجا پناه اوردم ...من رفتم ..بشههوا که روشن -

نمی دونم مشکلت چیه و چرا پدرت تا این حد از این ازدواج ....تا اخرشم پاش وایمیستم ...قولی دادم

اما قول می دم تا اخرش هر جوری که تو  بخوای پای قولم وایستم ...دلگیر و ناراحته   

:سرمو بلند کردم و تو چشماش زل زدم  

با اینکه اون ...چون تو سر قولت موندی ..اما سر قولم می مونم ..از این شرایط بیزارم....با اینکه از خودم-

رفش دوتا نشدهح..بازیم نداده..اما تنها ادمی  هستی  که زیر حرفش نزده....اوایل ازت می ترسیدم  

:با بغض اب بینیم رو باال کشیدم  

رو  مهضامنتوش م قسط بانکی که پدرش که دیر میشه و نمی تون اما گاهی وقتا..راحله دوست صمیمیه-

پدرم که گناه نکرده .. بده برو پولو ...احساس می کنم داره با نگاهش  بهم می فهمونه ..به موقع بدم 

که اگه یه چیز نویی مثل اونقدر ..پر از گالیه میشه..نگاهش بعضی وقتا پر از منت میشه...امن تو شدهض

بهش بر می خوره که چرا پول این گوشی رو داشتم که بخرم  اما پول قسط بانکو ..گوشی دستم باشه

 نداشت که بدم

تنهایی و بی کسی رو نکشیده تا بفهمه من از هر نگاه می  تا حاال  مثل منآخه ...دست خودش نیست...

ماشین ..پول ..همه چی براش مهیا بوده..چشم باز کردهاز وقتی که اون ....چی میگه که  تونم  بفهمم

مهمونی هر رو برای تکراری کسی مجبورش نکرده یه لباس ..کسی بهش زور نگفته..همه چی .لباس ..

که بفهمه چه بالیی سرش اومده نریخته بیرونقشو به  زور کسی وسایل اتا...بپوشه  

 

 

 

:بغض لعنتی نمی ذاشت حرف بزنم  

اون معنی بدبختی رو نمی ..همه باید سر موقع به تعهداتشون عمل کنن...می کنهبرا همین فکر -

مهمون خودش می کنه من چقدر از اینکه نمی تونم  مثال با سخاوتش منو رنمی فهمه که هر با...فهمه

...ه صرف هزینه های مرتضی میشهچون تمام پوالم دار....می کشمدفعه بعد مهمونش کنم زجر   
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ار بهم یه چک یه جور رفتار نمی کنی که انگ...ی نمی ذارمنت سرم .....این خبرا نیست ...تو  اما تو نگاه

چون ..اما برا من هست..بخندی  محرف خوب شاید برای تو این پولی نباشه و به ...میلیونی دادی  011

ازه دبه ان...برای همین نمی خوام قاطی مشکالت من بشی ...پول زنده موندنشه  ...پول جون برادرمه 

یه بار اضافی رو دوشته ...دیگه فهمیدن مشکالت من...کافی با پدرت سر من بحث ودعوا داری   

 

بدم میاد که دارم کم میارم ...دارم از شدت بدبختیام پیشت گریه می کنم از خودم بدم میاد از اینکه ماالن

... 

بال  این  که نفس می کشم که مدام.. گاهی هم بدم میاد که زنده ام..بدم میاد که هیچ کسی رو ندارم

...سرم بیاد ها   

یکی از  اما االن....رسید چه کنم که نمیشه بهشون  ...ولی خوب...خیلی ..خیلی ارزوها داشتم من 

هر چی که بهت گفتم رو از ذهنت بریزی ...اینکهفقط  ..ارزوهایی که دارم و دوست دارم که برآورده بشه 

خیلی دلم می ..دست و پام می لرزه..حالم بد میشه...مشکالتم ببینی بدم میاد از اینکه منو با ...دور 

ی صبح م....بدون دغدغه و دردسر..دمکلینیک میش بی خیال  بچه های اون  ی ازخواست منم مثل یک

نه اینکه تا از ...ادم و اخر سرم با فراغ بال بر می گشتم خونهداومدم و تا اخر وقت کارامو انجام می 

مونده دارم که شاید نتونم از پسشون بر بیام  یادم بیفته کلی کار  ...یک می زنم بیرونکلین  

:پایین افتاد به  قطره اشک درشتی از گوشه چشمم  

تو بهترین دانشگاه ها تدریس ..تو یه پزشک موفقی ..پدرت واقعا حق داره..من در برابر تو هیچم-

داری  داخلی و خارجی  کلی مقاله های مطرح...کردی  

...ای در به در دنبال کتابای تالیف شدتنبچه ه  

می دن  شوو به این اون پز شون وایستی قند تو دلشون اب میشهاز اینکه فقط دو دقیقه باال سر یونیت

...اونوقت من حتی ..  

ن یپایاز خجالت  سرمو و فرستادم بیرون لرزون و بی صدا و ر منفس.مو بزنم احرفی نذاشت ادامه  بغض

اختم اند  

 

 

و به زور قورت دادم که با ر و اب دهنم نه هام رو خیس کرده بودن بستمی که گوایچشمامو با اشک

بود   و نم زیر ش رو می  شده ی سر انگشتایی که  به ارومی به زیر چشمام خزیدهااحساس  گرم

شدت اشکام بیشتر شد..گرفت  
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:  و گفت کرد بهم نگاه  تلخ یکردم با  لبخند بازکه رو  چشمام  

پس ...باشه هم بوده حتی اگر به صورت اتفاقی...گیسو  خوبی نیست اصال کار.. فال گوش وایستادن-

این از این ..دیگه هیچ وقت این کارو نکن  

 

یه پاسخ طبیعی به ..چون  ..گریه کردن خوبه ...گاهی گریه کنن  هراز ..هیچ عیبی نداره که آدما هم ..واما

پس نباید ...حتما کوفتگی و کبودی باشه..نیست حتما جسمانی و فیزیکی باشه درد هم قرار....درده 

 برای این واکنشی طبیعی شرمنده خودت باشی

 

این ارامشو به خودش ..حاال یکی با خنده یکی هم  با گریه ..نیاز به استراحت و نوازش داره هر ادمی  روح

می ده   

:لبخندش رنگ گرفت  

نا سالمتی خیر سرم  دارم اسم ....پیش یه ادم  غریبه هم که گریه نمی کنی که بخوای خجالت بکشی -

البته اگر شما  قابل بدونی ..شوهرت رو یدک می کشم   

 

:و اشک بیشتری از چشمام سرازیر شدن بیشتر و بیشتر شدلبخندش   

این خونه ..داشته باشه با من داره اون هر مشکلی که ..پدرم از حضور تو توی این خونه ناراحت نیست-

 اونقدر بزرگ و جا دار هست که حضور تو کسی رو ازار نده

 

هوم؟.؟!.پشت همو خالی کنیم...؟!.اما قرار نذاشتیم که بی معرفیتی کنیم..درسته ما قول و قرار گذاشتم  

وام باید از این ت...ی شناسنامه ام سهم دارم و ازش  بهره می برمتو.. همونقدر که من از اسمت.پس 

...شرایط بهره و استفاده اتو ببری  

چون و خوب حقم بهت می دم ....هست بشه تو هیچ وقت خودت نخواستی رابطمون صمیمی تر از این که

همونطور که تو داری با ...اما باور کن  من همه طوره می تونستم باهات کنار بیام..موقته ی به رابطه 

.شرایط من کنار میای  
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 .در حالی که من هنوز نمی تونستم تو  صورتش زل بزنم ..د به سمتم چرخیکامل یقی کشید و نفس عم

تو صورتی  سر بلند کرد و خیره .. ش بود دست ساعدروی همچنان که بی رمق  ه به دستمخیر لحظه ای 

:که بهش نگاه نمی کرد گفت  

اینکه توی اون مطب کار  تونستی بدونتو حتی می ....دوست داشتم بهم تکیه کنی و  ازم کمک بخوای -

تامین کنممن هستی و من موظفم تو رو از این  بابت به هر حال تو همسر ..پول بگیری کنی ازم  

..به این که دوست نداری زیر دین کسی باشی...اما همونطور که گفتم به راحتی تو بیشتر فکر کردم  

درار خودت باشی خرج ...به اینکه دلت می خواد رو پاهای خودت بایستی  

 

 

:و زبونش رو به روی لب پایینش کشید نفسش رو بیرون داد امجدد  

اگر از اون کمک ...چون پدرمه..چه مالی چه معنوی ...یه وقتایی منم کم میارم و از پدرم کمک می خوام-

ی همه تنهایی بار  تنه و به  ادما تو زندگیشون یهی مگه قراره همه ..؟.نخوام پس باید از کی کمک بخوام

؟زندگیشون رو به دوش بکشن و مشکالت هاسختی   

به جایی بر نمی خورد که می اومدی پیشم و ازم کمک می ....تو منو به عنوان همسرت قبول نداری

 خواستی 

..بون بی زبونی بهت گفتمز هزار بار این حرفا رو با  

:خنده اش گرفت  

می فهمی و خودتو بی خیال نشون می دی ..اما تو همه اش خودتو می زنی به اون راه-  

مدت عقدمون همین حتی نمی خوای لذت کوتاه بودن من و توام که قرار نیست چیزی بینمون باشه اما تو 

!..رو هم ببری   

خوب بامن به اندازه اون راحت .؟.اهاش راحت نیستیب ی دوست نیستی؟ مگه خزارئه با خانم دکتر تو مگ

؟وای کمک می خوای اما از من نمی خ ..یبهه غری ..تو از یه دوست..باش  

 جذاب و عالی .. نهست برات جذاب آدمایی که شایدم نمی تونی به اندازه ...اوم...خوب نمی دونم

باشیمش خو  دیگههمین مدت کم رو هم باهمالاقل  که ..باشم  

..بیارم اما من می گفتم نهمون خیلی از مهمونی ها پیش اومد که پدرم میگفت تو رو با خودم دبعد از عق  

من ..نمی خواستمم تحملم کنی ..چون احساس می کردم از اینکه در کنارم باشی هیچ لذتی نمی بری

به اینکه چطور در این ..خیلی به راحتی  تو فکر کردم..چه با من چه بی من ...یرط می خواستم لذت ببفق

...اما تو هر بار عقب می کشیدی ..مدت کم می تونم کمک حالت باشم  



 

 
 

 
 

13 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          دهم       فصل   
 

 

تعهد دارم که  ...تعهد دارم که  به فکرت باشم..تا مدتی که تو همسر من هستی من به تو تعهد دارم

 حمایتت کنم

...کر می کنی یه ازدواج موقت نیازی به این همه حرف و حدیث نداره امامی دونم با خودت داری ف   

:لبهاشو روی هم گذاشت و در سکوت بهم خیره شد  

...من ادمی نیستم که فقط به فکر منافع خودشه ..نمی تونم نسبت بهت بی تفاوت باشم-  

کرد و موهایی که بخاطر گریه به دست بلند ...با نگاه پر از محبتی هم آهسته سر م رو باال اوردم که خیره ب

..کنار شون زد با لبخند  رو به عقب روند و نواز ش گونه نپیشونی و گونه ام چسبیده بود  

 

...زن داداشت حق داشته به جون موهات بیفته ...از حق نگذریم -  

:تو نگاه خندونش خیره شدم متعجب  

یشه که کسی بی غیر از من بخواد ودیش محس..ادم حسودیش میشه... مخملین  آخه خیلی بلند و-

 ببینتشون

لبخند دلگرم کننده ای زد  ...بت به خنده امهمراه اشک خندیدم که با مح  شتو اوج درد و ذلت به شوخی

و دلم هری پایین ریخت  بند اومد به آنی که یه دفعه متوجه تکیه اخر حرفش شدم و خنده ام   

زل زده بودم ونقدر زرنگ بود که بفهمه چرا یهو اینطور بهش بی شک ا..روم بود  همچنان محبتش  نگاه پر 

:گفتمقابلم گرفت و ت اشاره دست راستش رو  شگکه ان  

یکی از همون فرشته باحال باحاال....می خوام تو رو با یکی از دوستای خوب آشنا کنم-  

داستان دیگه از فرشته ها بازم می خواد یه حتما برای رد گم کنی و پرت کردن حواسم  با خودم فکر کردم 

:رو برام تعریف کنه  

ه اسمش راگول-  

لحنش یه جوری بود  که هر ادمی رو می تونست مسخ خودش  و حرفاش ..بهم لبخند قشنگی زدخیره 

: بکنه  

بیام و  سریعتر چه یه حرفی رو تکرار می کنه و ازم می خواد که هر ...مدام دم گوشم یه چیزی میگه-

سش دارممن که خیلی دو..بته دوست داشتنی و ال..رشته شیطونیهخیلی ف...بهت بگم   
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و بیشتر تششانگ..نستم لحظه ای ازش نگاه بگیرمکه نمی تو مدهوش کننده و رویایی حرف می زد اونقدر

:به سمتم اورد  

دوست می شی؟  من با ...بهم میگه بهت بگم-  

 تمام تنم به یکباره سرد شد

:اون نگاه نافذ احساس می کردم هر لحظه قلبم در حال از جا کنده شدنه وبا اون چهره  مطمئن   

با ...االنم اومده که کار من و تو رو راه بندازه..بین ادما رو قشنگ می کنه ی رابطه...راگول کارش همینه-

؟گیسو  من دوست می شی  

:عی گفتاخم تصن با ...زل زده تو صورتم با لبخندی قشنگی  ..و قورت دادمر نماب ده  

من و راگول منتظریم ...جواب بده..گیسو باال زود باش -  

 

..حرفای اون روزش  تو کلینیک افتادممی ایاد تم ..تی که به سمتم گرفته بودشگبا ان  

ی که دلم رو می برد یاهتوجه حرف و و اون همه  فرشته ها...انگشت فرشته  

 

ضعیفی که این تاریکی رو از بین  تاریکی اتاق  و نورتوی ...ی کشید دلم برای هر لحظه بودن باهاش پر م

که بالخره دلو به دریا زدم و به خواسته شده بود ای هر زمان دیگه از تر خواستنی اش می برد چهره 

 قلبیم جامه عمل پوشوندم

باشه اما انگشت اشاره دست راستم رو  و رویا  خوابیه  همه چی باید با اینکه احساس می کردم 

خیره به واکنش  و جواب  ...و تو چشماش زل زدم روی انگشت اشاره اش گذاشتم  لندکردم وباهسته 

..دملبش به لبخندی باال او گوشه ..مثبتم   

انگشتشو رو  ...که انگشتمنگاه از نگاهش نمی تونستم بگیرم  که همونطور  ... ضربان قلبم شدت گرفت

توی  وارد نکنه فشاری کف دستم باز شد و کامل  دستم رو طوری که زیاد به زخم   می کرد دستلمس 

:مشتش گرفت  و خیره تو چشمام گفت  

می کنن؟..دوستا که چیزی رو از هم دریغ نمی کنن-  

طرفین تکون دادم  به..«نه»یج سرمو به معنای گنگ و گ  

از هر چیزی که ..شده بود  و خالی تهیزی م به کل از هر چینذه...بدجوری داشت با افکارم بازی می کرد

کشیدگرفته بود رو به سمت خودش  شاروم دستمو که تو دستفکرشو می کردم که   

به  حرکت کوچیکیتو جام اهسته و نرم خیلی .. نیاد یفشاراونقدر که مجبور شدم برا اینکه به دستم  

  شم و کمی به سمتش متمایل  خودم بدم 
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و بفهمم  همین که خواستم سر از کارش در بیارم  چون ..خودمو به دردسر بندازم زیاد البته الزم نبود که 

شد و درست زمانی که احساس بهم نزدیک بیشتر  اونم خودشو به سمتم کشید  و.. که چی به چیه 

دست دیگه اش به دور کمرم منو تو اغوش خودش  شدن با حلقه  برخورد کنیم  دیگه  کردم قراره به هم

 کشید

ش جای وقتی سرم توی گودی گردناونقدر سریع که ...ه بود اتفاق افتاد و ناگهانی  همه چیز خیلی سریع

و  هاحساس کردم نفسم رفت..وار به بازی گرفت شنواز..و موهام رو  گردن ...گرفت و هرم گرم نفسهاش

همه چیز برای لحظاتی متوقف شده بود...وجود ندارهدیگه زمان چیزی به اسم   

رها کرده بود و گذاشته بود راحت تر از قبل تو اغوشش جا خوش کنمهم حتی دستم رو   

 

و لبهای نیمه بازم هنوز نتونسته بودن  بود به دیوار رو به رو از روی شونه اش بهت زده در حالی که نگاهم 

..اغوشش تنگ تر شد..خوشی روی هم قرار بگیرن از  از این حجم  

شدتو سینه حبس با لرزشی که بدنم رو فرا گرفته بود  هم مو نفس بسته شدنچشمام بی اراده   

سردرگم کنار  هم نزدیک به شونه اش روی هوا مونده بود و دست دیگه ام  ام  شده دست باند پیچی

 بدنم رها شده بود

 

چی میگه در حالی که اون لحظه اصال نمی فهمیدم ..دوستم میشی و من قبول کرده بودم ه بود بهم گفت

به جایی که همین االن بودم..فکر می کردم چرا که فقط به رسیدن   

میشدبه جایی که دلم براش بی تاب ....به جایی که دیگه نباید تعلل می کردم   

با تردید   باندپیچی شده ام  دستکف از پی هم می گذشتن و هنوز می ترسیدم کاری کنم که  ثانیه ها

رو قورت دادم  قرار گرفت و اب دهنمشونه اش سر  و به کندی روی   

به شونه هاش رسوندم و سعی کردم فشار اندکی بهش وارد کنم تا منم لذت این  با لرزرو سرانگشتام 

وش رو همچون حامی برده باشماغ  

که به دور بدنم تنیده  وارد می کردم در برابر فشار دستای حامیبا انگشتام به شونه اش فشاری که 

برام کافی بود که حس .. اما همین که خودم حسشون می کردم برام کافی بود..بودن هیچ  شده بودن 

 کنم منم دارم این بودن رو حفظ می کنم و نگهش می دارم 

اصال هیچی نمی گفت و همین قدرت پیش روی من رو بیشتر می کرد تا جایی که که دست دیگه  ام هم 

..نشستباال اومد و روی شونه دیگه اش وم و اربه خودش حرکتی داد ...دست راستمبه تبعیت   

مشامم رو پر کردم از عطر شتر توی گودی گردنش فرو برم و و سرم رو بی پلکهام رو محکمتر بهم فشردم

.... وجودش   
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که کم کم حسی از ارامش جای اون همه ترس و دلتنگی رو ....سعی می کرد به پهلوم فشاری نیاره

..گرفت   

گرفت  فراحلقه ای از اشک چشمام رو ..از این که این اغوش اینبار بدون هیچ بهانه بهم رسیده بود  

کدوم از حرکاتش هیچ ..داره با دلم راه میادکه حرکاتش اصال به گونه ای نبود که فکر کنم از سر ترحم 

:که صدای بم و ارومش توی گوشم پیچید هولکی نبود  شتابزده و هول  

داری ؟هنوز درد -  

:و گفتم  لب زدم  یی بغض آلودآرومی با  صدابود  که به  شده اشک و بغض ته صدام پر از  

نه-  

شروع به نوازش به ارومی دست راستش باال تر از زخم پهلوم  ..اشکی از چشمم به پایین فرو افتاد هقطر

کم بدنم از اون حالت  بود کمشده خاص  بی نهایت خودم تو حال و هوایی که برای که کمرم  کرده بود  

..و بیشتر تو اغوشش فرو رفتم خارج شد  شده  سفت و منقبض  

منو می بردم  داشتم از لذتی که متوجه تمام حاالت رفتاریم رو به خوبی می فهمید و درک می کرد  که 

بهم امنیت داد  از قبل  و بیشتر بیشتر  به خودش فشرد  

 

 

**** 

 

کمی  تب داردلم آغوش میخواهد،کمی گرم و -  

 کمی با من مدارا کن،دلم را از زمین بردار

 دلم آغوش میخواهد،پر از احساس دل بستن

 پر از سلول زندانی،پر از ازادی بسیار
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هیچ کدوم از حرکاتش ..حرکاتش اصال به گونه ای نبود که فکر کنم از سر ترحم که داره با دلم راه میاد

:گوشم پیچیدشتابزده و هول هولکی نبود  که صدای بم و ارومش توی   

هنوز درد داری ؟-  

:ته صدام پر از اشک و بغض شده بود  که به آرومی با  صدای بغض آلودی  لب زدم و گفتم   

نه-  

دست راستش باال تر از زخم پهلوم به ارومی شروع به نوازش  ..قطره اشکی از چشمم به پایین فرو افتاد

نهایت  خاص شده بود کم کم بدنم از اون حالت  کمرم  کرده بود  که تو حال و هوایی که برای خودم بی

..سفت و منقبض شده  خارج شد  و بیشتر تو اغوشش فرو رفتم  

تمام حاالت رفتاریم رو به خوبی می فهمید و درک می کرد  که متوجه از لذتی که داشتم می بردم  منو 

 بیشتر  به خودش فشرد و بیشتر از قبل  بهم امنیت داد

 

و به این فکر لذت می بردم  داشتم م از تک تک لحظه های بودن باهاشکشیده  دائمثل ادمهای حسرت 

و اعتراف به  ی باید تو چشماش زل بزنمرون سرمو از روی شونه اش بردارم چطاگه همین االکه می کردم 

بیش از اونی بود که بخوام باز  هرچند این صمیمیتی که داشت بهم می داد.؟.  این دوست داشتن بکنم

:ازش خجالت بکشم که اروم گفت  

الزم نیست کلینیک بیای ..ستراحت کنافردا رو کامل -  

آغشته  با لبخندی و حتما سرم غر غر می کنه باز از کوره در می ره ...صدیقی با غیبتم دکتر با فکر اینکه

:گفتمهام  به اشک  

میکشه واینبار من..دکتر صدیقی -  

:به حرفم می خنده که خندون گفتممتوجه شدم که داره هاش  هلرزش خفیف  شون با تکون و  

..محاله اینبار کوتاه بیاد...خبر نداری ...یه عالمه غیبت دارم..بخدا جدی میگم ..نخند -  

بسپر به من هم ای فردا رو کارو تو فقط استراحت کن ..اونو بسپرش به من-  

:ارامش با خیالی اسوده بیرون دادماروم نفسمو از این همه امنیت و   

دوست باشیمدوتا قرار شد فقط ..قرار نشد تو کارامو انجام بدی -  
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و اون خیلی راحت داشتم م از شدت ذوق و هیجان  لرزش و استرس مبرعکس من که تو هر لحن و کال

: می زد  اروم حرف هاشو بهم  

 و  که فقط برای خوش گذرونیبودنی  دوست..انجام می دن  دیگه هر کاری برای هم  ی خوبدوستا-

  دیوار می خوره جرز الی باشه به درد  وقت گذروندن

ر می کنم و دیگه بند و احساس می کردم دارم رو ابرا سیدلم مالش می رفت از شنیدن این حرفا چقدر 

:مان نیستمززمین و   

... که بهت گفتم بر بیام مشکالتی من می تونم از پس تموم  -  

:نبودم این خوب بود که اصال چشم تو چشم هم دیگه همچنان باال بود وضربان قلبم   

چه ایرادی داره مگه؟..بی خیال همه اشون شو  واما حداقل یه روز...می دونم-  

:کنمبصحبت  باهاشی پروا و ب می تونستم انقدر راحت برای اولین باری بود که   

همین که فکر کنم یه نفر شرایطم رو درک می  .. مازندبتو دوش  رو  من نیومدم که تمام مشکالتم رو به-

 کنه

...کافیه بهم از سر ترحم نیست برا من که نگاهشببینم   

همچنان  با این وجود ...تو حال و هوای خودم دیگه نبودم ..گرمای اغوشش حالم رو دگرگون کرده بود

:تم حرفاشو بشنوم و براش حرف بزنمشدوست دا  

همین دوستی که داریم برای ...اثبات کنی  بهم  چیزی روتو ..ی این دوستی تو ...نیستی نیاز -

. خیلی خوبه ...من  

:مکثی کردم و از ته دلم گفتم  

خیلی -  

مرتب نفس های عمیق پنهونی می . ...حسابی بی قرار شده بودم..آشکارا تو آغوشش می لرزیدم

..:بلرزم از قبل  تربیش باعث میشد تو اغوشش همین  کشیدم و  

...غریبه نیستم  ..بدونم دیگه برای تو اینکه  -  

:اب دهانم رو بلعیدم  و با تمام وجود گفتم  

ی برای من بهترهاز انجام دادن هر کار دیگه ای -  

کوبش قلبم تپش و صدای  ..بزنه روی هم گذاشتم مسچشمامو از ترس اینکه از حرفم خوشش نیاد و پ  

  بود که حامی هم می تونست حسش کنه تند و بلند بقدری 
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که  امیدوار بودم منظورم رو بفهمه ..حرف دلم رو سر بسته بهش حالی کرده بودم..ی عجیبی بوددلهره 

.. بیرون داد و من رو بیشتر به خودش فشردرو نفسش  اروم   

 

چقدر دوست دارم توی این بغل بمونم و دم نزنه ....از اینکه می دونست چقدر محتاج یه اغوش حمایتگرم

ممنونش بود م .  

هنوز نمی دونستم چه ..عادت کنم...بودبه این دوستی به این رفاقتی که ازش حرف زده سعی می کردم 

:سعی داشت آغوشش رو برام حفظ کنه لب زد و گفتکه برداشتی از حرفام داره که همونطور   

کنی  بهشون فکر نمی تونی  لحظه هم  هماه پیش به چیزایی فکر می کردم که تو حتی ی چندمن  -  

شون یه جور خاصی قبول...عقلم.. مهایی که منطق خوشی دل...شی ها دارم باور کن منم یه سری دلخو

..قابل درک نباشه  بازم برای تو  یه جوری که شاید..داره  

به اندازه یه روز م که  ....به حرفام گوش بده و بهم بگو چشم ...پس مثل دخترای خوب حرف گوش کن.

کنی مطمئن باش ضرر نمی... کنم  راست و ریستبذار من همه چی رو تا جایی که در توانمه ...شده  

 

 

:اتفاقاتی که پشت سر گذاشته بودم چیزی نبودهمه ی یه روز در برابر ...چشمامو از هم باز کردم  

شاید یه روز برای من خوب ..قابل درست شدن بود ...که می گی  ی روزهمین قد یه ..کاش همه چی-

...باشه اما برای حل همه چی   

:مکث کوتاهی کرد  

یه روزی که تا اون موقع تو باید یکم حرف گوش کن باشی  ...یه روزی همه چی درست میشه-  

:ام نشستهلب یروبر لبخند دلنشینی   

گفت چشم از هول پرید و ..که تا بهش گفتم ختره چقدر پرو بود اونوقت نمی گی این د-  

:اروم خندید  

این دختره خیلی خیلی پرو بود ..دقیقا میگم ....خوب نه-  

ه  صدای خند...شروع به خندیدن کردم  و شادیچشمام بسته شد و اهسته از شدت این همه خوشی 

:جدی گفتیهو  های اروم حامی  توی گوشم پر شد  که   

..هیچ وقت اونجا نرو ..دیگه تنهایی سمت اون خونه نرو -  
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  به دیوار رو به روم خیره شدم باز کردم و نگران  هم  از چشماموخنده ام به انی محو شد و 

 

این  بر روی کمرم ادامه داشت و هنوز داشتم به این فکر می کردم  معجزه گر  هنوز نوازش اون دستای

و من چقدر به این مرد نزدیک شدم که اینطوری دارم راحت باهاش حرف فوق العاده است چقدر اغوش 

 می زنم 

خودش ذهنم رو بدجوری درگیر ...در کنار لذتی که می بردم ...نگرانم کرده بود  خیلی ولی وجود سعیده 

:که اسمشو بر لب اوردماصال حس خوبی به این ماجرا و اتفاق دیشب نداشتم ..کرده بود   

سعیده -  

:فکر فرو رفته بود مثل من تو  

؟یادته رو  پدرم شطرنج بازی می کردی اون روز که با-  

:شده بود گفتکه کمی لحنش خاص  ییکه با صدا مچیزی نگفت  

شطرنج ...رننقش کلیدی ندا...نرو دار پیش قراول نقششطرنج فقط  ی فحهبعضی از مهره های روی ص-

نی بازی روی کدوم مهر ومی د....نباید تلف کنی  وقتتو سر کدوم مهره ها..باز خوبی باشی می دونی که 

.می دونی هدفت از اول چیه ..ها می چرخهه   

هدفت  چون ..استفاده کنی  تاههمه مهره  از نیازی نیست  که باشه هم  لزوما اگه طرفت ناشی

 مشخص شده است 

یه سربازم می  حرکت  ..چون گاهی وقتا...بخوری هم گول اسم بعضی از مهره ها رو  منباید...بخوالبته 

 کافیه یکم ذهن خون..رقم بزنهبرات می تونه پایان بازی رو یه جور دیگه ..کنههمه چی رو عوض تونه 

 باشی 

 

ه بخوای وقتتو کت مهره ای نیس. ...شاید اسمش بزرگ باشه اما.سعیده مهره اصلی زندگی تو نیست 

هانتم.. پس بهتره اصال بهش فکر نکنی ..بابتش حروم کنی  

:با قدری تامل ادامه داد  

جواب بذاری  ین طور  بیهم...هم  ی که باهات کرده رو ایجواب کار..قرارم نیست  -  

اون دنیایی هم  چون که  بنا نیست که همیشه بگیم ....راشون رو پس بدنباید تاوان کاآدما بعضی از 

  ...پس بدن  کاراشونو  جواب همین دنیا ی تو اتفاقا باید ...هست
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عقب  و ر کمی خودمو برداشتم  شونه اش نگران سرم رو از روی اونقدر لحنش جدی و مطمئن بود که 

شل شدن ...که منو تنگ در بر گرفته بودن ییحلقه دستا بخاطر فاصله ای که ازش گرفته بودم ..کشیدم 

  معقب تر بکش باز و تونستم خودمو 

:شده بود که  ازش پرسیدمخیره بهم با لبخند عجیبی   

منظورت چیه؟-  

 

:گفت رفت  و لبخندش بیشتر رنگ گ..نگرانم  نگاه لحظه ای خیره تو   

ه می خوای بدونی منظورم چیه؟نگرانشی کمگه -  

 

که سرتا سرش بشه  ی درگیر موضوع...دلم نمی خواست بی جهت حامی نگرانش نبودم اما واقعا هم 

:که اهسته لب زدم و گفتم بود و بدبختی دردسر   

نه-  

هرس که منظورم چی بودپنپس ...خوب -  

  شاز روی شونه هابه اهستگی دستام ..امی نقشه هایی براش دارهسعی کردم به این فکر نکنم که ح

:گفتم شمشاراز پر ر خوردن و خیره تو چهره به پایین س    

کمک کردن به منه اما تببین می دونم قصد-  

اما همچنان بر رو ی کمر و پهلوم  قرار داشتن و ازم جدا نشده  ..حلقه دستاش با اینکه شل شده بودن

:بودن  

نم که کوقتا احساس می  گاهی...گیت هستی اماده ی زوایای زننگران هم تو ببینم منم می دونم-

نگه داری  ی روخاصیت بیی نج می خوای مهره  مون صفحه شطردرست مثل ه..درست فکر نمی کنی 

..که شاید یه جایی بتونی ازش استفاده کنی   

مهره سعیده ...ازش نداری  برادر بزرگترت که خبریل ایی مثکسبرای ...برای دیگران بلکه ..نه برای خودت 

مطمئن باش ولش ..چه بسا اگر برای برادرتم مهم بود ...ندگی برادرت نیست برای حفظ زی مناسبی   
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اونم بایه حرکت درست و حساب .. و بندازش دور پرتش کنمهره ای به اسم سعیده رو ....نمی کرد که بره

بعضی از ادما ... شیو برادرت نداره که این همه نگران خطری برای تو  گونهدور انداختنش هیچ...شده 

ندارن بدی رو  دیگه فرصت یه  بهشون دوباره  اینکه  ارزش..  

چیزی ..منم به روش خودت سعی می کنم..حاال تو اگر ابرو داری می کنی و چیزی درباره اش نمی گی 

هیچی..زی رو ندارهاون ارزش هیچی چی..در حالی که من طرفمو خوب میشناسم ..به روت نیارم   

 

 بشدت ..این که همه چیز رو درباره سعیده می دونست..و مضطرب بهش خیره شدمرنگ از صورتم پرید 

درست حدس زده بود برای اینکه چرا که ... روی نگاه کردن بهش رو نداشتم ...خجالت اور بود و وحشتناک

که بی خیال حرفایی .. ....نزدیک شدن بهش واهمه داشتم ارد نکنه از و مسعیده اسیبی به من و زندگی

:گفتکرد و  شونازم دوربرداشت و  از دورم دستاشو..که زده بود   

 

اصال هر کاری که دلت می خواد ..خرید کن ...بگرد...برو بیرون....هوم؟بخواب..یه امروزو خوش باش  تو -

مطمئن باش اگر امروز وقتم ..یه درصدم به کسی فکر نکن ...حتی یه لحظه....فقط برای خودت باش ..بکن

اونقدر کشش رو  بدنت ..ئنم با چند ساعت استراحتمطچون م..حتما  خودم همراهیت می کردم..ازاد بود

اذیت نشی ..داره که اگر بخوای بری بیرون  

:باال اوردم و زل زده تو چشماش ازش پرسیدم رو  نگاهم با تردید و شرم زدگی   

می خوای بری سراغش؟-  

 

سوالی نپرسی  و فقط به خودت فکر کنی ...قرار شد به کسی فکر نکنی -  

:فشردم واپس لبهامو همونطور خیره بهش دل  

نمی تونم انقدر بی تفاوت باشم ..نداره یمرتضی فرصت چندان..ده قرار دارمروز با اون اهدا کننمن امولی -  

... خیلیم بد ...چون واقعا کفشای بدی داری ...حتما باید برای خودت بخری ...یه جفت کفش-  

 

..:نزنم یرو حرفش حرف که لبخند رو لباش ازم می خواست  

بهتره ..باشهنداشته اصال پاشنه ...یعنی ترجیحا...زیاد پاشنه بلند نخر ...فقط اگر حرف من برات مهمه-  

خودت دوست داری که وگرنه بازم هر جور ..بخاطر سالمتی پاهای خودت می گما   
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اما بعدش ..که خودت می خوای اد باش و هر جوراز..هر بهم می گفتبه ظا..از لحنش خنده ام گرفت

:حرفاشو بهم تحمیل می کرد  و شیک و ترو تمیز  تیر پوسخیلی زی  

 

من واقعا سختمه که تمام روز رو بخوابم و به هیچی فکر نکنمولی -  

 

به و تکیه داده  کمی خودشو عقب کشید ذاشت و گدست چپش رو روی تخت  ..شونه ای باال انداخت 

:گفت دستش  

راحت ..پدرمم که اصال امروز نیست ....خیلی خوبیه ی تجربه..این سختی رو تحمل کنی  مجبوری که-

کسی برات غذا درست کنه یا اما اگه می خوای ..قرار نیست امروز بیاد  که منیر خانمم...برای خودت باش 

بهش زنگ بزنم و بگم که بیادمی تونم ...کال کسی تو خونه باشه   

ولی ...نه نه-  

یه جوری نگام کرد که حرف تو دهنم ماسید و نتونستم چیزی بهش بگم  که به ظاهر جدی خندون  اما  

:رد و خیره تو چشمام گفتو بدنشو بهم نزدیک ک دستشو از روی تخت برداشت  

پس توام خوب گوش کن که در جریان ..نچندتا چیزو خوب می دوندرباره ام ... دوستای صمیمی من -

  باشی 

 

 به اندکی با فشار  گذاشت وو  روی انگشت کوچیک دست دیگه اش  ر راستششت اشاره دست گان

:گفت  روش  

کاری از دستم بر بیاد ...تم اهل تعارف نیسمن چون  ..در هر زمینه ای..نباید باهام تعارف کنی...ول اینکها-

ندارمتعارفم با کسی ..نیادم راحت می گم نه...همیگم ار  

:و کمی خمش کرد ش رسوندیانگشت بعدروی انگشت اشاره اشو به   

یه مقداری بدم  ..«تا ببینم چی میشه »...«نمی دونم»....«نه».. «ولی»..«اما» ...از کلمات...دوم اینکه-

که کمتر به مشکل بر بخوریم ..رو کمتر استفاده کندل این عزیزان پس ..میاد  

:گرفته بود که گفت ماز لحنش خنده ا  

سوم اینکه -  
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حامی دکتر شیطون که باورم نشد این همون تخس و جلد یه پسر بچه بنقدر شیطون شد و رفت وا یهو

:توی کلینیکه  جدی و گاها شوخ خرسند  

؟فردا شب شام بریم بیرون-  

 

:متحیر خیره به تغییر فازش لبهام ازهم باز مونده بود    

و دوتایی به یاد  می داریم ماشینو بر..سوئیچشم که همیشه همونجایی که باید باشه...که نیست پدرم -

حسابی  بیرون  درست وخیلی وقته منم برای یه گردش و تفریح  ...خوشگذرونی می ریم ایام جوانی یکم 

دنیا دست کیه ..کی به کیه..ببینم چه خبره...بزنیم  هزار رنگ شهر ی این ری توبریم یه دو..نرفتم

هوم؟هستی ؟...  

 

:ازش پرسیدم که...این همه هیجان و شیطنت .. ین همه انرژی مثبتشو از کجا میارهاکاش می دونستم   

 

؟داری سر به سرم می ذاری-  

:خندون گفت  

به بابامون ..حقوق می دن ... آخر ماهه....؟!چه سر به سری اخه دختر ...اره دارم سر به سرت می ذارم-

.یکم ولخرجی که به جایی بر نمی خوره..که قرار نیست حساب کتاب پس بدیم  

یر  دیگه همه چی رو هم با هم..یه جوری کنار می یایم  دیگه...یه ذره مهمون تو..حاال یه ذره مهمون من.

که به هیچ کدوممون بد نگذره  به یر می کنیم   

 

چون حرف دلت ...بگی چشم بهش  گفتن بایدته دل و عقلم می ...لبخند کم رنگی به روی لبهام نشست

.:داره از زبون حامی گفته میشه  

نقدر دوست داشتم از صبح تا شب برم تو وا..بودم دندون پزشکی شده یدانشجوتازه اون زمانایی که -

..اب بخرم کت..ها  و هرچقدر که دلم می خواد  تابفرشیک  

لغ معین شده باخه پدرم همیشه یه م...ورم بخرم و غصه ته جیبم رو نخ.اونقدر بخرم که خودمو خفه کنم 

..ادد بهم می  
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راست ای امروزی رومون نمیشه مثل این پسر ..تازه پشت لبامون سبز شده بود ...ما هم که عند غرور 

که اگه یه قرون دو ..بازم پول بده ..کمه ..دادی  که این چیهزل بزنیم و بگیم راست بریم تو چشم باباهه 

  ارهو یه جوری از دلمون درکنه  شکه شاید بیشترم کنیم کم بود براش اخم و تخ مشقرون

 

فوق فوقش می تونستم دوتا ..به دلم موندیام جونی اونم به تعداد زیاد توی اون اکتاب خرید  هخالصه عقد

می کردم صبرباید کتابو یه جا بگیرم و تا دفعه بعد   

محاله ....اگر همه اون کتابارم بگیرم...این بود  که خودمم می دونستم..؟البته جالبیش می دونی چی بود

اما من ..پدرم یه کتابخونه بزرگ داشت ..یه عالمه بود..چون وقتشو پیدا نمی کردم....همه اشونو بخونم

چون قراره من اونا رو بخونم نه کس دیگه...خودم انتخاب کنم  وگفتم باید تک تک کتابای کتابخونه ام می  

 

صرف خرید ..هر پولی که به دستم می رسید ..کتاب زیاد می گرفتم ...این فکرا زیاد تو سرم رژه می رفت 

همه  اون بین اون همه خریدا و  بیناما .....هر نوع کتابی هم که فکرشو بکنی گرفتم ...کتاب می شد

موند خیلی ..یک کتابخرید دلم برای . کتاب  

می رفتم همیشه  که کتابفروشیهمون  ه ته راهروی...یه کتاب خاص  

 روش شده نشسته  گرد و خاک ...که همیشه یه مقدار..ردیف یکی مونده به اخر ... .اخرین قفسه 

پس زمینه سفید  یه ..تاب که جلدشکیه ....همونجا بود هر وقت می رفتم  یه کتابی بود که ....داشت 

با یه طرح عجیب و پر رمز و راز ...بود تیره   

برای  تا.. بغلمتو می گرفتم  که وقتی  کتابایی رو  کهچوبی اونجا بود  هم یه چهار پای کوچیک همیشه .. 

چهار  همون  م رو زمین و روتشو می ذاشهمه ا و  اونجابردم  می...یه نگاهی بهشون بندازم انتخابشون 

بین خوندنامم همیشه یه نگاهی به کتاب و جلد روش . ....ایه می نشستم و شروع می کردم به خوندن پ

 می نداختم

دفعه بعد می ..انگار کسی قصد خریدشو نداشت برای همین هر بار به خودم وعده می دادم

فعال کتابای دیگه واجب تره...گیرمش  

ه چون ت..رسید  یمهیچ وقت  نوبت به اون ن...می گرفتمیه کتاب دیگه قسمت نمی شد و اما هر بار ..

شخردتود که این همونجاست و کسی نمیب شده  دلم قرص  

 

..رفتم که فقط خوشو بگیرم...شو رفتم سراغش که بگیرمزدم  به دریا تا اینکه بالخره یه روزی دلو   

:رو لباش نشست تلخی  لبخند  

ا رو چندبار قفسه ه..باورم نمیشد ...دیگه خبری از اون کتاب نبود ..کتابا  ی اما وقتی رفتم سر قفسه-

  دیگه اثری از اون کتاب نبود اما...جستجو کردم  بین کتابا رو  و حسابیزیرو رو کردم  
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پیش به  گفت همین چند روز سراغ کتاب رو گرفتم که ازش  و  حب کتابفروشیاص پیش  رفتم یه راست 

...فروختتش یه دختر خانومی   

نکره خاکی هستاین  افی ترین موجودات روی کردم دخترا از اضمی اون لحظه احساس  دقیقا  

 

:هر دو خیره بهم شروع به خندیدن کردیم  

کتابی .. نسخه از اخرین چاپش بود  ین حتی بهم گفت این اخر...گفت نه ...گفتم یکی دیگه ازش ندارید-

...هیچ وقت ...نشد هیچ وقت دیگه چاپ که   

 

تونستم زمانی که می ...یلی دلم سوخت ه کتابی نبود که بخواد تاثیر متفاوتی روم بذاره اما خبا اینک

قرار نیست ..اونم بخاطر اینکه فکر می کردم قرار نیست کسی بخرتش ...نخریده بودمش .. خرمشب

عجیب بود که اون دختر اون کتاب رو اونجا دیده ..آخه هیچ کس ته اون راهرو نمی رفت...کسی ببینتش 

شتبودم و خریده بود  

:لحظه ای خیره به نقطه نامعلومی  اروم نفسشو بیرون داد  

ولی هیچ کدومشون اونی نشد که من  ..توی اون قفسه قرار گرفتن...کتاب کتابای دیگه ای بعد از اون -

چرا که حتی یه صفحه ..یعنی بدجوری حسرتش به دلم موند...هیچ وقت..همیشه می خواستم بگیرمش 

با خودم قرار گذاشته بودم ...باور کردنی نیست به هرکی که  بگی بهم می خنده...ازشو هم نخونده بودم

...بخرمش و بعد بخونمش  

یکی از که می رسیم فراموش می کنیم که تا بهشم ...یمه دنبال ارزوهامونهمیش...ادمای جالبی هستیم

 ارزوهامون بوده 

یه تعلل کردم  و دنبال ...بعدم که پول خریدشو داشتم ...یرمشاروز می کردم پول دستم بیاد و بگ یه مدت..

..دیگه رفتم  ارزوی دیگه و یه کتاب  

 همیشه تو قفسه..و چقدر بد که همچنان حسرت داشتنش رو دارم ...چقدر بد بود که دیر به فکرش افتادم

گذاشتم که شاید یه روزی کتاب به دستم برسه و بتونم  بذارمش کنار  یه جای خالی براش .. ام کتاب ی

 سر جاش 

:با لبخند پر از حسرتی نفسشو خیره بهم بیرون داد  و گفت  

به دلت بمونه  و دل سوختنش  که حسرتتعللی نکنی ..حرفی نزنی ..سعی کن هیچ وقت کاری نکنی -

...ممکنه یه روزی پیدا بشه و توی اون قفسه خالی گذاشته بشه.این که فقط یه کتابه..گیسو   
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یه جایی از دلت خالی از چیزی میشه که دیگه نمیشه ..بعضی وقتا به جای قفسه خالی یه کتاب ..اما  

...پرش کرد  

:پرسیدم ازش نگ غم در اومده بودن پلکی زدم وهایی که به رخیره تو چشم  

جای خالی یه ادم؟-  

:به کندی خودشو عقب کشید و گفت..زده تو چشمام زل   

...برم از پدرم بپرسم  که اگه نیاز به مسکنه برات تزریقش کنم....هنوز درد داری -  

 

شلوار  فرو برد و به خیره به چهره پکرش  با حال گرفته از جاش بلند شد   و دست راستش رو تو جیب 

:سمت در رفت که اروم گفت  

شاید اونطوری بهتر می تونستم کمکت کنم...کاش می دونستم مشکلت چیه-  

برای فقط ظاهریه و و با لبخندی که نشون می داد  گردش کوتاهی به بدنش داد و نگاهی بهم انداخت 

:اروم کردن منه گفت  

همین که هستی خوبه-  

 دلم گرفت و چیزی نگفتم

ی دشب بدی رو گذرون...یکم  استراحت کن...نزدیک صبحه  _  

:نمی خواست منو محرم اسرارش بدونه حامی  داشتم اما ناراحت کننده تر از اون این بود کهدرد   

فکر می کردم دوست هم هستیم-  

:لبخندی زد  

هستیم-  

:تهر دو  در سکوت خیره به هم نگاه می کردیم که لبی تر کرد و گف  

و ریخته میشه مثل ابی که ..گفته ها رو نمی شه پس گرفت ولی ..شه نگفته ها رو میشه گفت همی-

 نمی تونی جمعش کنی 

به وقتش که بدونی ..که قابل درک باشن به وقتش...ها  باید به وقتش گفته بشن بعضی از هر حرف

بذارن رو ادما  شونو می توننتاثیر  

  ...تو هیچ وقت درباره خودت حرف نمی زنی -
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:و کامل به طرفم چرخید یه تای ابروشو باال داد ...م فشرد لبهاشو به  

؟!نی ی منظورتو برسوبخوا..که بلد نیستی  حرف بزنی  جایی که به یه  زبونی..ی شده تو سفر-  

و خودتون میکشی تا طرف منظورتو  و از واژه های مشابه استفاده می کنی  کنی می هی ایما و اشاره 

 بگیره

یه به طرفت یه  لبخند خشک حواله می دی و ..آخرش بیخیال میشی و یه ابرویی باال میندازی ...اما 

.تکون می دی و میری هم براش  سری به نشونه تشکر  

از همون ....ترجیح می دم ینبرای هم..ریموطخیلی وقته که این..  همین طوریم من تو زندگی با اطرافیانم .

درباره خودم حرف ....و مشکالتم رو خودم حلشون کنما و اشاره استفاده کنم و سری تکون بدم  مای زبون

...چیزی رو تغییر نمی ده...زدن   

 

عجیبی داریروش زندگی -  

:اروم شروع به خندیدن کرد و گفت  

می دونی روش زندگی من چطوریه؟-  

:لبخند دندونمایی  زد و گفت.....فین  تکون دادمسرمو به طر  

روش معجزه آساییه....پیدا کنهات  جایی برای شوخ طبعی ...زندگیت  تو موقعیتهای پر تنش-  

:لحظه خیره بهش حرفی نزدم که یهو زد زیر خنده و باعث خنده ام شد  

از اینکه ...تا اون موقع از زندگی لذت ببر...حرف زدیمدیگه در مورد بعضی چیزا باهم ...به وقتش ید شا-

به ..از همه ی  اینا لذت ببر....از اینکه زندگی می کنی ...از اینکه وجودت برای بعضیا خیلی خوبه..یتهس

بخند و شاد باش و فقط لذت ببر ...لذت ببر هم جای همه ی اونا که دوست ندارن لذت ببری   

صمیمت  راحتی و  باهام حرف زده بود که احساسی دغدغه و ب اونقدر راحت ..لبخندی به روش پاشیدم 

حتی وقتی تو اغوشش بودم کاری نکرده بود که احساس نا امنی بهم ..پیدا کرده بودم عجیبی باهاش 

شاید برای همین بود که منم ..دم صمیمی بودا مثل یه دوست و همتمام کارا و رفتارش دقیق...دست بده

: کنار بذارم  رو  رار کنم و خجالت و رو دربایستی باهاش ارتباط بر قو آسوده  تونسته بودم این طور راحت   

 ...و زمینم بزنه  هنهزار بارم بهم ثابت کرده که می تونه دیوونه ام ک....هی رحم ی بیبا اینکه دنیا -

اما سعی می ....هرچند شاید نتونم مثل تو شوخ طبع باشم ..سعی می کنم لذت ببرم..ولی باشه

 کنم لذتمو ببرم 
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شدت اما ب نته چشماش شاد نبود..نگاهش کردمزل زد و من ..بهم زل زد  محبتشاز نگاه پر با ...خیره 

 لذت می برد  و منو بیشتر به وجد می اورد که ...یه لذت می برد چدونستم  داشت از چیزی که نمی

.خارج شداز اتاق  ..از چهره بی تابم روشو   سر و گرفتن با تکون   
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*** 

 

با دهن ..عقربه های ساعت ....ساعتی بود که از خواب بیدار شده بودم و به دیوار رو به روم زل زده بودم

بیرون دادم و خودمو روی تخت باال کشیدم رو آهسته نفسم...نمی داد مصبح رو نشون  01اعت کجی س  

سرمو به سمت راست متمایل کردم و به میز .. صدایی نمی اومد و معلوم بود که کسی تو خونه نیست

...معسلی کنار تخت و کارت روش  چشم دوخت  

خودنمایی می کردکوچیک یادداشت  به همراه یه حامی در کنار گوشیم  کارت عابر بانک  

به همراه یه جمله کوتاه ...رمز کارت ...برداشتم  یادداشت رو دست بلند کردم و   

«روز خوبی داشته باشی»  

 به نظر می اومد .. باید داشته باشمنسبت به اینکارش نمی دونستم چه حسی ....دستمو پایین اوردم 

رو رفتم که تو فکر ف.. ناراحت از دست خودم...مرو دوش حامی ریختبه کارام رو ی  هنوز نیومده همه 

کرد   خوردنگوشیم شروع به زنگ   

 ..ه با برقراری تماسننیاو با طم ردملبخند کم جونی به روی لبهام او..با نگاهی به گوشی روی میز 

:گوشم رو نوازش دادگوشی رو دم گوشم نگه داشتم که صدای نگران راحله   

کجایی دختر؟-  

:انگار یه عمر گذشته بود ...تا به حاال از دیشب...چقدر دلم براش تنگ شده بود  

علیک سالم-  

:همچنان نگران به نظر می رسید  

قدر درگیر واال  اونمدی ؟اق بدی برات افتاده که امروز نیونکنه اتف...دیشب بخدا نمی تونستم جواب بدم-

چی حاال ..گه همه اش به فکرت بودما اما نشد دی...بودیم که  دیگه نتونستم اخر شبم باهات تماس بگیرم

؟بالیی سرت اوردن ننکنه باز اون قوم الظالیم؟چرا امروز نیومدی ؟ که باهام تماس گرفته بودی شده بود   

:اروم گفت که یهو حرف می زد و نمی ذاشت چیزی بگم  بندیه   

می ذاره کسی نطق واال امروز ن ...ببینه و بدبختم کنه خرسند  االنه که .....گوشی گوشی وای وای  -

من برم تو سالن ...گوشی دست...بکشه  
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:تا اسم حامی رو اورد لبخندی زدم که مجددا به حرف اومد  

ن که امروز کلینیک رو از حضور کجاخانم نمی خوان فکی تکون بدن که بفهمیم قضیه از چه قراره؟..خوب -

؟!دن منور ننمو ..انورشون  

 

نیومدم...حال نداشتم ...قضیه ای در کار نیست-  

:متعجب سکوتی کرد و گفت  

؟قی رو به قبله ات می کنهتی صدینگف..؟!...به همین سادگی ..حال نداشتی ؟....همین  -  

صدیقی دکتر وجود دیگه اصال که  می کردم اونقدر با اطمینانی که حامی بهم داده بود احساس راحتی 

:جز بی اهمیت ترین مسائل شده بودبرام   

؟چه خبر از کلینیک-  

:نفسشو تو داد و گفت... از این همه بی خیالیم مشکوک   

از من  رو تو سراغبا اومدن به کلینیک یه راست  با این تفاوت که برای اولین بار رحمانی  ..مثل همیشه-

که نیومدی...که شاید بیایی  مرتبم چشمم به در کلینیک بود ...رفتگ  

:متعجب ازش پرسیدم  

؟!رحمانی -  

اول از رحمانی شروع بذار  ..اتفاق افتادهاین وسط زیاد هم  میز  قضیه های ریز البته..رحمانی ...اوهوم-

 کنم

ی امروز کیعنی هیچ.. نداره درستی اعصاب مصاب ...که اومدهاز صبح   سرکار علیهاین عشق نافرجام 

هی ..گوشی دستشهمدام ..و بخوای همگی یه مرگشون شده ننظرم...اعصاب ندارهکلینیک  ی این تو

بدهبهش تذکر  مجبور شد ...خرسندبالخره اونقدر که .. بیرون هی میاد توره یم  

و نصف دندون طرفو به فنا دندون مراجعه کننده اش زد  تاج  مالیری اشتباهی حین تراش دادن..از اینورم 

کار با هزار مصیبت ..کفری از دستش ...خرسند بیچاره ...کلینیکو گذاشت رو سرش ..طرفم شاکی ..داد

ن طرفو داره انجام می دهدندو  

زدن به تیپ و تاپ  ..مهری و همسر جانش...از این ورم ....میاددیگه صداشم در ن..هم  الیری موش مردهم

گیسو .. اینجا چه بساطیه باید بیایی ببینه...ه تو فاز قهرو مهری رفت  یگه دهم   

خانوم .....هکه از راه می رسه بهم زور میگ مهر کسی ....اینور دنیا  و تنها افتادم من ننه مرده ام که بی یار

مراجعه کننده  چربیده و فرتو فرت  ...بی زبون زورش به  من  مالخالقین احسن ..تشریف نیوردید  خانوما 

...دارم بینشون پر پر میشم ببینی چطوری  باید بیای و ..  می ریزه سرم  
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:فتمخندون از توصیف های خنده دارش گ  

؟سراغمو نگرفتصدیقی که -  

 

:به خنده افتاد   

چیکارش  ..راستشو بگو ....تو رو نهسراغ و لی ...ک رفته رو گرفت خا زیربخت بر گشته افظ واال سراغ ح-

؟زی بهت نمی گهیات حال می کنه و چکردی که دیگه با غیبت  

باید خودت ... و بذارم تو پیجم بگیرمبرات از تو کلینیک  عکسیه  برم تو و  اصن صبر کن االن...نه نه 

سر مریض خرسند باال ...ر متر اونطرف ت 011موعدی ...مهری دو متر اونور ...شرایط خنده داریه .....یببین

اخم و تخمالبته با ..مالیری   

جای تو خالی ....کل ابروش پیش بچه ها رفته ..دیگه نمی تونه نفس بکشه....رفته رو و  مالیریم که رنگ.. 

کن صبر کن رصب..بگیری از این بیشتر الشو که ح  

....وارد پیج راحله شدمو  گوشی رو از گوشم دور کردم لبخند زنان ..یهو تماس قطع شد   

 

بعد از صورت خیره به صفحه که  خندون  ..اختصاص داده بود شخود رو به صورتصفحه طبق معمول نصف 

متن زیر عکس رو  لبمو به دندون گرفتم و...به چشم می اومدن وش بیشتر حامی و مالیری تراحله 

:خوندم  

«در کنار دوستان کار درست ..یه روز فوق العاده معرکه»  

ادم افتو حرفاش یاد دیشب ..فتاده بود ورتش زیاد واضح نیخیره به حامی که ص  

به بقیه صفحه رو لمس کردم و ....که دوباره راحله باهام تماس گرفت..زدم از روم کنار  گر گرفته پتو رو 

:حرفای راحله گوش سپرم  

این چند وقته ....بدجوری دنبالته ....سه ای زیر نیم کاسه اشهدونی من فکر می کنم رحمانی یه کامی -

.امروزم کال یه چیزیش میشه ..هم زیاد حواسش سر جاش نیست  

البته از ...مرتب بهش سر می زنه که مثل مالیری گند باال نیاره که یه مرگش هست و  خرسندم فهمیده...

که ..دارن  سرحال تشریف.... کلینیک پکر و دل مرده بر خالف برو بچ جمع ...حقم نگذریم احسن الخالقین

ر به رقص وادا.. رو  پدر جد طرف...مواقع  جورخودت که می شناسیش در این....زیاد به مالیری نتوپید 

 بندری می کنه
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:از رو تخت پایین اومدم و گفتم خندون   

پس حسابی جام خالیه؟-  

اول ... جونم برات بگه که منم قایمکی اومدم بیرون که خرسند بهم گیر نده ....خالیه مف چه جورووواو-

خالصه ..غر می زنه..می خنده ..میگه ...یعنی شوخیاش به راهه...صبحی یکم تو لک بود ولی االن خوبه

 که جات خیلی  خالیه 

 

:خندیدم و اونم به خنده ام خندید و گفت  

م  میشه  گل تر..یکم بیشتر به من توجه کنه...من که دوسش دارم...خوبیه پسر گل  ولی وجدانن-

یفه یه ح...این تا از دست نرفته من باید یه فکر ی به حال خودم بکنم ...عاشق لبخندهای ملیحشم...

صن خدا قهره اش میاد چنین بنده های نازی  تنها بمونن ا..رو زمین تک و تنها بمونه همچین شاخه نباتی 

نه بنده های جیگرش  تنهایی مختص خداست...   

 

که کالفه از ..در اومدمبه بیرون با سرک کشیدن در حالی که لپم رو از درون گاز می گرفتم از درون اتاق 

:بی حرفیم  گفت  

 

می زنی تو ذوق من بدبخت  مرتب ..ی نامردم تو...بهت می دم  خبرای دست اول  ...همیشه خدا گیسو-

برجکم همیشه در برابر بی ذوقیات منهدمه ..  

:کسی تو خونه نبود   

؟...خوب چی بگم-  

؟فردا که میای...م ضد حالی ه بگی..تو الزم نیست چیزی بگی .......اوه-  

میامحتما ..؟.چرا نیام...بابا  اره-  

....رو به راه نیستیا گیسو -  

نه خوبم-  

خوبی خیلی ..  «خوبی »کلمه فقط احساس می کنم تو گفتن....وبی خ مخیلی..اوکی خوبی -  

:لبخندی زدم و گفتم  

راضی شدی ؟..رد می کنهزیاد خوب نیستم یکم سرم د ...خیل خب -  
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توام که انگاری رو به راهی و الزم نیست زیاد دم پرت ....زیادهتو کلینیک م کار....باشه من دیگه برم ..اهان-

برم تا برق سه فازش منو من ...اومد بیرون ... ...م هست این جیگر  جانعجب حالل زاده ا...وه اوها..بپرم

فردا می بینمت ..خداحافظ ...نگرفته   

بین من و حامی هست تا یه اگر راحله می فهمید چیزی ..گوشی رو پایین اوردم  سری تکون دادم و 

لبخندی به افکار عجیبش زدم و نفسمو بیرون دادم...هفته هنگ می کرد و زبونش بند می اومد  

م بدون فوت ستاونقدر که می خوا...بود  حرفای حامی خیلی روم تاثیر گذاشته..انرژی عجیبی داشتم . 

....و از زندگی لذت ببرمبزنم از این خونه بیرون ..وقت   

 

با سعیده  پیش اومده با وضعیت ...اینکه از این به بعد باید کجا بمونم.... بود  های زیادی تو ذهنمچیز 

کنم و حامی چه فکرایی دارهبباید چیکار   

می اب گرم باید اول یه دوش منتها قبلش ....به هیچ چیزی فکر نکنم وامروز ه بودم کهاما بهش قول داد

هرچند لباسی هم برای عوض کردن نداشتم  و ....می دادمو خودمو از این وضعیت اسفناک نجات  گرفتم 

 مجبور بودم مجددا همون ها رو بپوشم 

 

چرخوندم حامی نگاهم رو دور تا دور اتاق ..بعد از دوش در حالی که موهام رو مقابل اینه خشک می کردم   

یگه دوست باشیم اما هنوز  کمی  احساس معذب بودن می هم دبا اینکه قرار بود با..گی بود اتاق بزر

به قاب عکس کوچیک روی میز حامی افتاد... نگاهم ..دید زدن اطراف ..که حین کردم   

 

.هیچ شباهتی به حامی نداشت اما بشدت  چهره دلنشین و ارومی داشت  تصویر زن توی عکس  

نمی  بودم و مونده اسمون و زمینمبین از این وضعیت دلنگرانم یه جورایی ...به عکس خیره موندم 

و با مرتضی تماس داشتم  برای فرار از این افکار ازار دهنده بر گوشیم رو چرا هنوز اینجام که  دونستم 

 گرفتم

وضعیت جسمانیش مثل همیشه است و البته هم مثل همیشه کمی دلگیر که فهمیده بودم از حرفاش 

ه بودم چیزی به روی خودم عادتی که به رفتاراش پیدا کردبق پنهون کردنش نیست و منم طکه قادر به 

م که خودشو خالی کنهنمی اوردم   و می ذاشت  

که دلم بشدت برای کسی تنگ کردم خونه احساس ایجاد شده توی از سکوت تماس رو که قطع کردم 

..باهاش تماس بگیرم کسی که روم نمیشد...شده   
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بچه هاحسابی کالفه اش کردن  بود  که راحله گفتهبخصوص   

بودن توی این خونه بدون حضور حامی ..و به رو به روم چشم دوختم  رو روی میز عسلی گذاشتم گوشی 

عذاب دهنده بود ..  

 بلند شدم و از تو اتاق بیرون اومدم  دلم ضعف می رفت بخصوص که از دیشب چیزی نخورده بودم

 

...هر جایی سرک بکشم شد به نمی هم روم   

جایی ...چیکار کنم  که به داخل اتاق بر گشتم  م که بایدستو نمی دون واقعا مستاصل و درمونده بودم  

چه برسه به ..و بی خیال باشم  حتی نمی تونستم اونجا  بشینم احساس راحتی نمی کردم  توش  که

  ا در بیارم ز عزاینکه برم تو اشپزخونه و دلی ا

 

که زمین  اندازه ای نبود  اون  ولی به یدرد تیر میکشگاهی پهلوم از د...برای پوشیدن برداشتم  مانتوم رو 

... کردم و مقنعه ام رو سر چرخیدم به سمت اینه ...گیرم کنه  

که حتی یه جرعه  وحشتناک بود اونقدر  ...بدون حامی..این خونه  بودن توی  ...داشتم  احساس خفگی

گلوم پایین نرهاز م کوچیک اب ه  

  

که با خم شدم به سمت کفشام  وضعیت صورتم خوب بود که ...کشیدمدستی به لبه های مقنعه ام  

زدم دیدن یه جفت کفش دیگه کنارشون  متعجب مقابلشون زانو   

نو بود که  اما بازم معلوم  ...بود  تمیز و به ظاهر نو ..داشتم و نگاهی بهش انداختم و بر از کفشاریه لنگه  

 نیستن 

من  با سایز پاهای و شماره نوشته شده زیر کفش   تمیز بود کامالزیرش ...کردم کفش رو پشت و رو 

  ..برابری می کرد 

کردمو پاشون گذاشتم  کفش رو روی زمین  ..لبخند محزونی به محبت حامی زدم   

 رسر ب..صاحب این کفشا ادم خوش سلیقه ای بوده..بودن و این نشون می داد کفشهای شیک و قشنگی

انداختم م و به قاب عکس نگاهی دگردون  

..م برم ستبا کفشای خودم تا سر کوچه هم نمی تون  

ی که متوجه ماشین و در پارکینیگ پشت پنجرهاز  و کاپشنم رو برداشتم  که تو یه لحظه  از روی تخت کیف 

بود شدم موندهباز   
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چرخیدم  در اتاقبه سمت و نگران  م یداب دهانم رو بلع  

ندارم رو  باهاش شدن  قدرت رویا روییفعال احساس می کردم .م ماشین پدرش رو خوب میشناخت

م و بیرون نرماتاق بمون وسط  م همین طورستنمی تون..صداهایی کمی از بیرون می اومد ..  

متوجه حضور من می شد و می فهمید که قصد بیرون رفتن می گذشت  اتاق  چرا که اگر یهو  از مقابل در 

  در اومدم به کندی از اتاق ...دارم 

....بودفرو رفته  مطلق و خونه در سکوتبود  مرتب و تمیز و سرجاش ز همه چی...  

......ود اما به بدی دیشب نبود  و همچنان تحت تاثیر مسکن هابوجود اینکه هنوز بدنم درد می کرد  با  

به داخل اتاق و کارتی که حامی برام گذاشته بود نگاهی دوشم روی  بند کیفحین انداختن  گشتم وبر .

 انداختم 

 

تا وسط در قفس برای رفتن از این خونه بی تابی می کردم نگاهم رو از اتاق گرفتم و  مثل پرنده افتاده 

پیش رفتم  سالن   

برای پدرش خریده  کادویی کهمیز و  نگاهم معطوف..  و درهای کشویی بازش کتابخونه  با دیدن  یهو  که 

شد بودم   

حیرت زده سرجام ایستادم و به کادو ...بود  میز بدون اینکه باز شده باشه  گذاشته شدهای از گوشه کادو 

دوختم چشم   

بود  از کادویی که یه ذره هم باز نشده  رو  نگاهمغمگین  ریخت و چیزی ته دلم فرو  ...با حالی خراب 

  گرفتم 

 شدم به در خروجی خیره  پریشون ...ذیرفتهکه منو نپبود  اونم این..این کارش یه معنا بیشتر نداشت 

بود خبری از پدرش ن  

روی  بند کیف   ...بود  بس  سخت و طاقت فرسا  یفوذ به دل این مرد کارن...بغض گلوم رو چنگ انداخت

:شنیدم که صداشو از پشت سر  شدن بین پنجه هام فشرده  ..دوشم   

؟ جایی می ری -  

ختم دوو بهش چشم  گشتم رنگ پریده  بر  

به من خیره شده که  ب درون لیوان توی دستش رو می نوشید ی در حالی که قلپی از ااروم با نگاه مرموز

دادم و بهش سالم گرفتم ازش  م رو ترسیده نگاه  
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کشیده شد پایین و پاهام سمت و نگاهش اهسته از صورنم بهخیره بهم داد جوابم رو   

دوخت و قلپی دیگه ای از اب چشم فشایی که حامی برام گذاشته بود لحظه ای نه چندان طوالنی به ک 

:پرسید  داد وبه صورت رنگ پریده ام   نگاهش روو دوباره خورد رو  لیوانش   

باهاش تماس می گیرم جوابم رو نمی ده از حامی خبر داری ؟از صبح هر چی-  

 

:دادم و گفتمکه سری تکون  این مرد برام ارمغان ترس بود   

گفتم مزاحمش نشم..امروز سرش شلوغه ...نه-  

بود از  و با اینکه مشخص نوشید با ارامش جرعه دیگه ای  بود  خیره بهم همونطور که مقابلم ایستاده

:گفت کمی خنده اش گرفته و به روی خودش نمیاره رفتارم   

زود سر پا شدی که  خوشحالم-  

:و قورت دادم و رنگ پریده گفتمر اب دهنم  

ن انداختمحمتتوخیلی به ز..ازتون معذرت می خوام جود اوردم وبابت دیشب و گرفتاری که براتون به -  

:کشید و گفترو سر  نبی خیال ته مونده اب درون لیوا  

علی ...چه اینجا چه بیمارستان..اید به وظایفش عمل کنه یه پزشک در هر شرایطی ب..ی نبود زحمت-

 الظاهرم که فعال حالت خوبه و سرپایی 

:حرف زدن باهاش برام خیلی سخت بود  

بله-  

رعب و وحشت  زیادی ...اش شده و شمرده  اروم که نشون می دادن ارومه  اما لحن شبرخالف نوع نگاه

م می نداختجون رو به   

:و با دیدن جای خالی حلقه گفت وند اهش رو به دست چپم رسنگ مستقیم بهش خیره شدم که اهسته  

داری می ری بیرون ؟-  

:بی حرف نگاهش کردم  که با نگاه دقیق تری گفتتو دلم لعنتی به خودم گفتم  و   

و حتما با من تماس بگیرهاومد بهش بگ....امشبم نیام ال احتما..به حامی گفته بودم  امروز نمیام-  

زخم دستت چطوره؟.. اومدم که اونو برش دارم و برم ..م یه چیزی جا گذاشته بودم االن  
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:نگاهی بهش انداختم و گفتم  

...خوبه -  

و از کنارم رد شد و به سمت  گذاشت ناهار خوردی روی میز ...رو سری تکون داد  و لیوان تو دستش

 اتاقش در طبقه باال رفت

از جلوی چشمام  که محو شد خیره به لیوان ابی که خورده ...چرخیدم و به رفتنش چشم دوختم معذب

...بود غمگین تو فکر فرو رفتم   

 

بود داخل کیفش  در حال گذاشتن یه پوشه ابی رنگ همین طور که ......یین اومدکه یه دفعه از پله ها پا 

جیب کتش کشید و نگاهی به دور و روی ستی به د...نگاهی به من انداخت  و سپس به دنبال چیزی ...

که با دیدن  سوئیچی که روی میز گذاشته بود دست بلند کردم و از روی میز  انداخت  شاطراف

رفتم برداشتمش و به سمتش   

 

:گفتمکه توی کیفش رو می گشت بی توجه به من باز داشت   

روی میز بود..بفرمایید-  

ازم گرفت و با نگاه اهسته دست بلند کرد و سوئیچ رو ..خیره بهم و دستی که به سمتش بلند شده بود

:م گفتمجددی به کفشا  

نیازی نیست شما خودتو به زحمت بندازی..اینجا هر کسی کار خودشو خوش انجام می ده -  

:سرمو پایین انداختم و گفتم...ناراحت از برخوردش   

...جه شدمبله متو-  

اگه جایی می ری برسونمت ؟-  

:بشدت بغض داشت  

..با اجازه اتون..جای دوری نمی رمممنون نه -  

:زد صدام گرفتم از پشت سر چند قدم که ازش فاصله .  

صبر کن -  
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:ایستادم و سر برگردوندم  

که  بودیادم رفته اما من ..شون بهم گفته بود برات بذارم..پشت در نمونی ..ی نبرگشت.!!.ه خونکلیدای -

چون من دیر تر از حامی از خونه زدم بیرون..بهت بدمشون  

در گرفتن دسته کلید بهش خیره مونده بودم که فاصله خودش و من رو با برداشتن چند قدم از  بالتکلیف 

:بین برد و خیره تو چشمام گفت  

راحت باش پس...ل می موندی نه االنصادی باید اینطوری مستاداون موقع که داشتی بله رو می -  

در   که کیفش رو تودستش جا به جا کرد و با نگاهی به و حسابی داغ کردم رخت بر بست رنگ از صورتم 

:گفت و منی که بدجور بهم ریخته بودم   

...بازی می شدی  بعد وارد این..کاش می دونستی دو رو اطرافت چه خبره-  

رگی و روی میز گرد وسط سالن که گلدون بزر د بهم دیگه قفل شد که دسته کلیلحظه ای نگاه هر دومون 

  خروجی راه افتاد به سمت  در روش گذاشته شده بود گذاشت  و

 

 

به زیر  یو کشیدن دست مبا برگردون سر رو  مام سرا زیر بشنشاز تو چ اشکایی که نزدیک بودبا رفتنش 

پدرش به طور کامل  رانه به مبلی که دیشب حامی روش نشسته بود چشم دوختم تاچشمام گرفتم و مص

 از خونه بیرون بره

ه بود و داشت یه چیزایی رو رو باز کرد ماشین  صندوق عقب..چرخیدم و نگاهش کردم اما طاقت نیوردم و 

ذاشت  توش می  

خیره به .و یدم نفس عمیقی کش... پارکینگ  با شنیدن صدای بستن شدن درسرم رو پایین انداختم  که 

برم و دیگه به پشت سرم نگاه نکنم  برای همیشه  فکر کردم با خودم لحظه ای دسته کلید روی میز   

ه لباس حتی یه تک....دن نداشتمجایی برای رفتن و مونمن چون ...اما این همه اش یه تصمیم  بچگانه بود

بود  مونده  ته کارتم که  پولی بودار تنها دارایی که داشتم همون مقد..افه هم نداشتم اض  

ین چکید و با برداشتن دسته کلیدا از خونه بیرون زدمیچشمم به پا اشکی از گوشه یقطره   
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**** 

 

 بود  اونقدر زیبا و ارامش بخش..بی سرو صدا در میون این همه درخت و قشنگی  هراه رفتن توی این محل

ساعت ها پیاده راه رفت و خسته نشد می شد  که   

 

طرز و به ...بودم راه می رفتم برده با دستایی که تو جیب کاپشنم فرو یک ساعتی بود که همین طور 

 برخورد و حرفای پدر حامی فکر می کردم 

برام در بر نداشت که لحظه ای سر جام ایستادم و به دور اطرافم نگاهی  ای  هفکر کردنی که نتیج

 انداختم 

جز ...شده بودم که چیزی ازش نمی دونستمبه گفته پدر حامی وارد بازی ...از خونه خیلی دور شده بودم 

حرکت بودی که توسط حامی در حال یم یکی از مهره هاه بوداینکه شد  

چرا ..بگم حامی داره ازم سواستفاده می کنه البته نمی تونستم...حرکتی که مقصد و هدفش معلوم نبود 

..که اگاهانه با اخطارهایی که بهم داده بود  وارد این بازی شده بود  

چیز بدی   می که همراهش بوددر تمام این مدتخوب بود و خوشبختانه  مخیلیاتفاقا ..امی ادم بدی نبودح

   فکر کنم ادم بدیه و قصد سواستفاده کردن داره  ازش ندیده بودم که 

و  ود سردی هوا با وج....بیرون دادم  راحت  نفسمو روو لبخندی زدم ال همه چیز یه دفعه بی خیکه 

 خلوتی خیابونای این محله 

پدرش و زننده و برخورد تند  منو از فکر کردن به اون کادو ..بود کشیده حس عاشقی  که در وجودم زبانه 

..داشت باز   

بکشم  و فکر پدرش رو کامل از  های عمیق  لبخندمو حفظ کردم  و سعی کردم چند بار با قدرت نفس

.بهش فکر می کردمیکساعت تمام داشتم ..م بیرون کنمسر  

پس تصمیم گرفتم ..برام نداشت  ای  دیگه و منفعت  یکساعتی که جز ازار رسوندم به  خودم هیچ سود

اونم فهمیده بود دارم خیلی عذاب می کشم و برای همین هر بار یه جوری ..بهش فکر نکنم دیگه اصال 

 ازارم می داد

کرده هم به من سرایت    ونقدر خوب که انرژی خوبشا... بود که بی نهایت خوب بود  حامی ادم عجیبی.. 

 بود
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احساس می کردم همه  ی ...شمبرد و ماشین ها  ا ه از میون ادم  می خواستم وقتی به طوری که  

و  به هر چیز و هر کسی به دیده خوب طوری شده بود که ....عالی و قشنگن..ادما و اتفاقای دو رو برم 

 مثبت نگاه می کردم 

همین که با یاد حامی تو یه عالم خوش ....و اسم خیابون و کوچه ها چیه  اصال نمی دونستم دقیقا کجام 

 مبا نگاهی به دو طرف... اونطرف خیابون  با دیدن اولین کفش فروشی که بود کافی بود   برای خودم  دیگه

بون رد شدم با سرعت از خیا..  

رفتم  تو و های داخل مغازه نظری انداختم  به کفشقبل از داخل شدن   

هم کار زیاد سختی نبود و بدتر از این  زمستون سرد یه ی پیش بینی دبا وجود پاییز به این سر  

 پس به فکر خرید به چکمه یا نیم بوت افتادم

 

که مشتری قبلیش رو مغازه  دشاگر ...گیر بیارم تا کفشی مناسبچرخوندم دور تا دور مغازه رو نگاهم 

 بدرقه کرده بود 

ه خیره به نیم بوتهای ک شد و ازم پرسید می تونه کمکی بهم بکنه  برای خوش خدمتی بهم نزدیک  

که چشمم ...ای  پاشنه بدون تنها نیم بوتخواستم پام ازش با گفتن شماره  شیک و قشنگ داخل مغازه 

  برام بیاره بودرو گرفته 

 دل چرکین بودم ...از نامردی منصور  بود و  غم تو دلم لونه کرد..از کار سعیده..بود  هاز کار پدرش دلم گرفت

از زندگی لذت ببرم...بهش قول داده بود  اما  

که شده به خودم  طریقیحتما به هر که امروزو شدم مصمم تر .... با یاداوری شیطنت توی نگاهش 

اهمیتی ندم..می اومدهم که به نظر گرون  یبه قیمت کفش حتی  و خوش بگذرونم   

 

 

**** 

به بیسکویتی که کامل از تو بسته اش در گاز کوچیکی ابتدا ... تخت  بسته های خرید روی  با گذاشتن

...ردن کاپشنم کردمروی میز گذاشتم و شروع به در او زدم و بقیه اش رونیورده بودم   

اتاق حامی که کامل دو طرف پنجره تکون می خورد خیره به کتابخونه   با لبهایی بسته دهنم همونطور که 

برداشتمجلو به رو رو احاطه کرده بود قدمی  اتاقش  
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پایین پنجره هم از فضای حتی ..کتابخونه قشنگی داشت  انگار تمام دیوار به جز پنجره پر از کتاب شده بود 

نرنگ کتابخونه ساخته بود  هم جمع و جور  مبل یه  و چیزی مثل جسته بودن بهره   

برداشتم  و دو  م رو زته های خرید امرومانتوم دل از کتابخونه اش گرفتم و یکی از بسبا در اوردن کاپشن و 

  ..دست لباسی که برای خودم خریده بودم رو در اوردم

چندان لبم کمی متورم بود اما ی هنوز گوشه ...م نگه داشتمی خودچرخیدم و یکیشون رو مقابل اینه جلو

 تو ذوق نمی زد

 بعد از عوض کردم لباسام مطمئن از انتخابم شلوار سفیدی رو هم که برای لباس خریده بودم برداشتم و 

مقابل اینه ایستادم دوباره   

ده بودمرزار و رنجور در او تحالام رو از اون  هچهر.. لباسم شاد رنگ   

لبخند محوی به روی خودم ...کرده بودمنه لباس نویی خریده بودم و نه  رنگ شادی به تن  فوت پدرمبعد 

و نگاهی به ساعت انداختم پاشیدم   

داشتم باید تا دو ساعت دیگه کارش تو مطب تموم سراغ طبق اون چیزی که از برنامه های حامی ...

پس هنوز وقت داشتم ..میشد   

 

 

با یه گیره و معمولی باالی سرم خیلی ساده اشم خوام نظمی بهشون داده ببدون اینکه بموهام رو 

انگار   ...کشیدم  و  دستی به روی تخت م رو برداشت ی خرید بسته ها... و بستم  کردم شون جمع

.داشتم تمرین پوست کلفت شدن رو می کردم   

نقش می بست و  جلو چشمام  حامی پدرتصویر از هر کاری که انجام می دادم ه متاسفانه تو هر لحظ.

ذهنم  کنم تا که  خودم رو با هر کاری سرگرم سعی می کردم  از این روز ..رو به یاد می اوردم حرفاش 

   کمتر بهش فکر کنه

زیپ جلوش رو باز کردم  ..کوله ام رو خواستم بردارم که یادم افتاد هنوز حلقه تو کیفه...که تموم شد  کارم

قه رو در اوردم و حل  

انداختم حلقه رو تو انگشتم یادم بره  قبل از اینکه دوباره ختم و نگاهی بهش اندا  

و گوشیم رو برداشتم و ...تخت نشستم ی لبه .....از صبح هیچ کدوممون با هم تماس نگرفته بودیم...

..خبری نبود..چکش کردم   

 و به  باز کردمکرده بود رو  پیداش.از روی حس کنجکاویش که از قبل راحله صفحه حامی رو  حوصله بی 

خیره شدم اخرین مطلبی که گذاشت بود   
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با یه ..ش باشهخود ی رسید مال اتاقپشت پنجره ی که به نظر میه عکس از نمای حیاطشون از 

:شعر  بیت  

است زمستان لبخند   اسفند »  

« بهار ذوق   از  

 

سایر ا از دیه دفعه نگاهم به کتابخونه و کتابی که جکه و نگاهم رو به پنجره دوختم  منعجب سر بلند کردم 

بود افتادشده گذاشته  کتابها   

برداشتم رو  همون کتابدست بلند کردم و با برخاستنم ود که بها  متعجبم کرده بتعداد زیاد کتا  

ره ادم رو ل زیر پنجبهای رنگ و وارنگ روی م کوسن...دکور اتاقش دقیقا مثل قصه ها رویایی و قشنگ بود

 وسوسه به نشستن می کرد 

نمای ...خیره شدم حیاط بیرون واز پنجره به ..اروم برگشتم و روش نشستم و دستی به روی مبل کشیدم

گ بود که ادم از دیدن بیرون سیر نمیشد ربه قدری بز حیاط از اینجا خیلی قشنگ بود بخصوص که پنجره  

کلمات  رو باز کردم که متوجه یه سری ازتو دستم م و کتاب دونسر برگرد همونطور که به بیرون خیره بودم

..و حرف شدم که روشون با ماژیک فسفری کشید شده بود  

متعجب به جست وجوم ..در بعضی از صفحات دیگه این کار تکرار شده بود ...دمصفحه هات بعدی رو ورق ز

ون سر در نیوردم و برگشتم و صفحه اول رو باز کردموی کتاب ادامه دادم اما چیزی ازشت  

دوباره برگشتم و صفحات رو نگاه کردم که کالفه برگه ها رو بین انگشت  دستگیرم نشد  چیزیاونجا هم 

...متوجه یه عکس  شدمیه دفعه که   کردم شون شستم سریع رد  

 

 

برگشتم تا صفحه رو پیدا کنم و عکس رو بردارم  دن صفحات از دستم در رفته بودکرتو  بین رد  عکسی که 

سر  اومدنش اش نشده بودمکه یهو با شنیدن صدای حامی که باال سرم ایستاده بودم و من اصال متوجه 

 بلند کردم

داد  هدیه حسی از شادی رو بهم ..ه اش چهره اروم اما خست  

حین  بلند شدن شده بودکه اون عکس الی کتاب رو به کل  فراموش کردم  و از اومدنش اونقدر خوشحال  

سالم دادم بهش  لبخند زنان در مقابلش   

اهسته از تو دستم بیرون کشید و خیره به جلد کتاب   و کتاب رو  رد دست بلند ک..لبخندی زل زده بهم با 

:گفت   

بذار چاپ جدیدش رو بهت بدم...این کتاب خیلی قدیمیه -  
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:بیرون کشید و به طرفم گرفت  لککتابی به همون ش.. هاکتابی و با نگاهی به قفسه     

...نمی دونست دارمش  ...هدیه یکی از دوستامه ...این جدیده-  

 

:تم گرفته بود رو به کندی از  تو دستش گرفتم و گفتمکتابی رو که به سم  

ببخش نباید بدون اجازه ات  به کتابا دست می زدم ..یکم حوصله ام سر رفته بود-  

 

:توی دستش رو به سمتم گرفت و گفت کتاب ن نماش جذاب ترش می کرد که وخنده دند   

ت فتم شاید اذیتگ.....زیادی توش خط خطیهاین کتاب ...اصال می خوای بیا همین رو بخون ....چه حرفیه-

 کنه 

:فتمبه کتابی که به طرفم گرفته بود گخیره   

..قشنگی داری  خیلی ی  کتابخونه-  

:با لبخندی گفتم شدور تا دور اتاق به  و با گردش چشمام  

مخصوصا کتابخونه ات...البته باید بگم اتاقت زیادی قشنگه -  

  خیره تو چشمام ازمحامی   برای دیدن اطراف در حال گردش بود که چشمهام همینطور  ...خندون 

:پرسید  

؟حالت چطوره-  

 

 

:و گفتم نگاهش کردمد که سریع سوالش یهویی بو  

خوبم ممنون-  

:لبخند شیرینی زد  

چه خوب که بیرونم رفتی -  

 



 

 
 

 
 

17 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          دهم       فصل   
 

:لباسم بود لبخندی زدم و گفتم سمت به  با دیدن رد  نگاهش که   

حال و ..اما به لطف تو و مرخصی امروز بدم نبود...اگر حسشم نبود باید می رفتم یعنی...لباس نداشتم-

خیلی خوب بود..هوام عوض شد  

:دست نزده بودم  سوق پیدا کرد  و گفت بهش  که بر بانکی عا کارت سمت  میز عسلی و  نگاهش به  

...خوشحالم که برات خوب بوده-  

 

:خیره موندیم که گفت همدیگه  هر دو لحظه ای به  

ت خوش گذشته که به یاد منم نیوفتادیهب محسابی معلومه که-  

ی کرد که با کمی رنگ به رنگ از تماس نگرفتنم گالیه م ..اما دلخوری این دومین باری بود که با لحن شوخ

:گفتمشدن   

البته پدرتم می گفت هر چی باهات تماس ..از دیشب که حسابی مزاحمتون شدم ..گفتم مزاحمت نشم-

مثل اینکه کار واجبی باهات داره..گرفته جواب ندادی   

 

:خیره بهم پرسید  

؟امرزو پدرم خونه اومده بود-  

:سرمو باال و پایین کردم و گفتم  

یریگبباهاش تماس حتما  گفت ... اره-  

:مشکوک نگاهی بهم انداخت و گفت  

؟همه چی بین شما دو نفر خوبه-  

 

بودن حامی برای من کافی ..پدرش گالیه کنم های از رفتار ...لزومی نداشت مثل این دخترای بهانه گیر

:ها و شیطنتهاش باشم هدوست داشتم شریک خند..بود  

مشکلی نیست...همه چی مرتبه...اره-  

:ه با لبخندی گفتکردم رو باور نایه تای ابروشو باال داد و با این که معلوم بود حرف  

خوب چقدر -  
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:مام زبونم رو توی دهنم چرخوندم و گفتلحنش اونقدر بامزه بود که برای جلوگیزی از خنده   

هتش بس آبینمون یه جورایی ..خوب ....اومم-  

:روی  موهای پشت سر و گردنش کشیدو گفت دستی بهخندون   

هنوز پا برجاست..وقوع جنگ جهانی سوم پس احتمال ..آهان-  

 تاب درونم رو بی چیزی عجیبی.صورتم گر گرفت ...لبهاش  ی گوشهافتاده  شده  خیره به خطوط..خندون 

سیدنشون بی نهایت باید شیرین حتم داشتم بو هایی می کرد کهبو من رو مدام وسوسه به ل کرده بود 

:بین بودنش به چشماش دادم که گفت نگاهمو به خاطر تیز که سریع  باشه   

  بعد بریم  ..بهتر اول یه دوش بگیرم ..اش اینور و اون ور بودم همه از صبح-

 

:گفتم سریعو م رو از تو چشماش گرفتم نگاه مستقی.. برای فرار از این موقعیت مچ گیرانه..  

.باشه-  

 

گویی فهمیده بود یه چیزیم شده که سریع می خوام از تیر راس نگاهش ...لحظه ای نگاهم رو شکار کرد 

:چشمام گفت توفرار کنم  که برای پی بردن به این موضوع خیره   

خیلی هوس کردم..درست کنی برام  یه قهوه  رفتن   قبل  ..هزحمتی نمیشه اگمی گم برات -  

:سریع سری تکون دادم و گفتم.هول کرده از اینکه شاید متوجه نگاه خیره ام به لبهاش شده باشه  

  منم قهوه رو آماده کردم ت رو بگیریتا تو دوش..اره حتما-

تند که  لبش مزین به لبخند خاصی شد  و روشو ازم گرفت و حین در اوردن بارونیش ازم دور شد ی گوشه

تو دستم رو سرجاش گذاشتم  کتاب...چرخیدم و با تپش قلب   

 

 

که با پیدا کردن  رو باز و بسته کردم  ها کابینت تا ازسایل دیگه در چندو سایر و تو اشپزخونه به دنبال قهوه

سریع مشغول شدم ..قهوه   

حضورش رو تو سالن حس کردم  آماده کردن قهوه بودم  طور که سرگرم یک ربعی گذشته بود و همون  
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:موهاش کالفه گفتدر حال خشک کردن  به دست گوشی   

من فکر می کردم همه چی تموم شده-  

:پایین کشید  و چشماشو بست به سمت گردنش  حوله رو عصبی از روی سرش  

نه-  

و بعد از شنیدن حرفهای اون کسی   گرفت ه روش دیوار رو بیکی از قابهای  سمت گاه اخمالودش رو به ن

:که پشت خط بود گفت  

؟ پس چرا داری انقدر اصرار می کنی.. نظرم عوض نمیشه هم که می دونی  تو ...زدم و بهتمن حرفمام-

ریزی  اعصاب منو بهم می یدار..  

... 

نمی تونم بیام دیگه  که...برای امشب بود اما برنامه ای پیش اومده ..بله ..بله-  

... 

نمی تونم کنسلش کنم...حرفشو نزن ..اصال نه -  

:شد  احساس کردم لحظه ای بدجنس  

اینبارم من..برا تو که همیشه از این چیزا پیش میاد..خوب پیش اومده دیگه-  

 

:لبهاشو بهم فشرد  

حد خودتو بدون -  

..... 

وقتی ....یا اینکه خودتو زدی به اون راه ...تو یا واقعا نمی فهمی...وقتمو می گیری  دیگه  داری کم کم -

 میگم تموم شد یعنی تموم شد 

 

نزدیک به خودش پرت  کاناپهاز یکی تماس رو قطع کرد و بی خیال گوشیش رو روی ...با اتمام جمله اش 

سریع حواسمو رو خشک کرد که  ی خیسشانتهای موها..ر گردنش افتاده بودبا حوله ای که به دو کرد و 

  دادم مبه کار

به سمتش سربرگردوندم...با ورودش به اشپزخونه  
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 ...ل رفت و درشو باز کرداحث می کرد که به سمت یخچجر و باالن داشت با کسی  که  نگار نه انگارا

به ظاهر  خودم رو  ...زی پاهاشز تمیگرفتن ا با نگاه.. نبود و پا برهنه اینور و اونور می رفت کفشی پاش 

کردم  ها مشغول پر کردن فنجون  

زدبست  همزمان گازی به سیب توی دستش زد و رو به من به کابینت پشت سرش تکیه  رو که  دریخچال  

 

مشهود بود اما سعی داشت چیزی رو نشون نده  ر چهره اش کامالدبا وجود خستگی که   

 کردم و  دمتوجه نگاه خیره اش به خودم شدم که سر بلن..زد می بش یدیگه ای به سز همونطور که باز گا

نگاهم رو به نگاهش دادم با برداشتن فنجونش   

داد ُسرنگاهشو رو به سمت چشمام ..خیره به انگشتر توی دستم   

ن می داد در حالی که نوع برخورد و رفتارش نشو..اصال دوست نداشتم منو فقط به چشم یه دوست ببینه

نم داری که بعد از  که با دیدن چهره خسته و موهای ستم یه دوست صمیمی نی بیش از من براش 

:خشک کردن هر کدومشون به سمتی رفته بودن گفتم  

واجب نیست حتما بریم بیرون...اگر خسته ای -  

شده بود که  چهره اش خیلی با نمک ...یزی نگفتی رو هم به سیبش زد  و چهمونطور خیره بهم  گاز بعد

:گفتم   

  قهوه آماده است -

متوجه بودم ..ش زد گاز دیگه  ای به سیبمعذب بهش چشم دوخته بودم که ..همچنان نگاهش به من بود 

:ای همین از کارو کردارش خنده ام گرفته بودبر..خواد ببین من تا کجا پیش می رم  که می  

دیشب که بخاطر من بیدار موندی ..منم که امروز بیرون بودم ...بریمالزم نیست  واقعا..مجدی می گ-

و االن حسابی خسته ای راجعه کننده داشتی وزم که مطمئنم یه عالمه مامر..  

بود مونده که تو دهنش تکه سیبی  گرفت که با خوردن و نگاه ازم نمی  نلبهای بستش تکون می خورد

:فت گخیره بهم   

بیا یه کاری بکنیم-  

:...متعجب نگاهش کردم  

بگی من قبول می  اگه تو بردی هر چی که تو...برد و باخت دارهتوش یه بازی که ...کنیم می یه بازی  -

فقط باید بگه ...هر کیم برد طرف مقابلش ..کنی بتو باید قبول  من بردم هر چی که من بگم اگرم ....کنم 

ساعت  42اونم به مدت ..چشم   
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مین نمیشد همین طوری رو حامی ادم زرنگی بود برای ه ..داختم نگاهی به فنجون قهوه توی دستم ان

:گفتمبه دنباله بهانه ای  کهرد که اون می گه قبول کهوا چیزی رو   

؟قهوه -  

:گفت توی دستم  فنجون نیمه خورده اش رو کنارش روی کابینت گذاشت و با اشاره به هسیب نصف  

هنرمند به حرف من گوش بدهو  روی کابینت اونو بذارش -  

باز کرد و دستاشو از دو طرف ... کابینت گذاشتم  روی ....رو  همونطور که نگاهش می کردم فنجونخندون 

و با شیطنت بهم خیره شد تگذاشپشت سرش  کابینت های لبه روی   
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:گفت توی دستم  نیمه خورده اش رو کنارش روی کابینت گذاشت و با اشاره به فنجون هسیب نصف  

هنرمند به حرف من گوش بدهو  روی کابینت اونو بذارش -  

باز کرد و دو طرف  دستاشو از... کابینت گذاشتم روی  ....رو  همونطور که نگاهش می کردم فنجونخندون 

:و با شیطنت بهم خیره شد و گفت تگذاشپشت سرش  کابینت های لبه روی   

 

.. ین پاهات بذاری  به سمت من بیاقدم بدون اینکه فاصله ای  ب  01یه راست ..از همونجایی که هستی -

قدم  01فقط   

:بهش چشم دوختم  سوالی  

حرف ..در غیر این صورت من بردم و حرف ..نکه تو بردی یعنی ای..اگه تو اخرین قدم پات رفت رو پای من -

 من میشه 

:خودم و خودش نگاهی انداختم و ازش پرسیدمبین به فاصله   

اونوقت تو هیچ حرکتی نمی کنی؟-  

:ابروهاشو با لبخند مرموزی  باال داد که معترضانه اما با لحن ارومی گفتم  

بردارندیگه  به سمت هم  یه قدم باید ین طرفکدوم از  ر هر بار ه..یه چیز دیگه  می گهولی قانون بازی -  

:خندون لب پایینشو  به دندون گرفت  

به من  مدمتو ممکنه تو کمتر از ده ق..هیجان بازی رو ببر باال ..همیشه که نمیشه از قوانین پیروی کرد-

کم و  ...از هرحرکتیقبل ..ا رو خودتالبته می تونی تعداد قدم ..برنده تویی ..برسی که در اون صورتم 

کنی  شدزیا  

:ازش پرسیدم  به فاصله بینمون نگاهی انداختم  و مجدا   

؟ کنی هر چی که بگم گوش می  ...ببرم من  واقعا اگه-  

که می خورد باید کمتر از ده قدم باشه که با نگاهی به فاصله بینمون .مطمئن چشماشو بست و باز کرد

:گفتم  

قدم  01همون ..باشه پس-  
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نفسمو اروم بیرون دادم و قدم اول رو برداشتم و نگاهم رو به چشماش که درست به پاهام ختم  شده بود 

 دادم

 

با یه که ..ام با نگاه خندونش چشم دوخته بودهمچنان به پاه..قدمهای بعدی رو اروم و با احتیاط برداشتم

به باختم نمونده که  هر دو  فهمیدم چیزیدر حالی که داشتم بهش نزدیک میشدم  حساب سر انگشتی 

:دستش رو برای گرفتن دستام باال اورد  و  خندون گفت  

نترس بیا-  

اما با نگاهی به دستایی که به سمتم دراز شده ..نمونده  شکستم  می دونستم بازنده ام و چیزی به

..بودن  

که خودش  دستامو قبل با دل بی قرارم راه اومدم و دستام رو اروم بلند کردم نفسم تو سینه حبس شد و 

:از اینکه به طور کامل باال بیارم از پایین  گرفت و اهسته توی دستای گرمش فشرد و  گفت  

.. هیچ وقت از شکست نترس -  

نگاه  ..پاهامون فاصله بین  مردد برای گذاشتن اخرین گام سرمو باال اوردم  و تو  چشمای خندونش که به

   می کرد زل زدم

:بلند کرد و گفت سر پاهام  متوقف شدن  حرکتکه با  زل زدم و ایستادم  

بر داری ؟خرو قدم آنمی خوای -  

:تازه فهمیده بودم چه کالهی سرم رفته  

تو از اولم می دونستی من بازنده ام -  

پام روی پاش نمی رفت که با احساس ..سرمو پایین گرفتم نا امید..خندون  نگاهش رو  به پاهام رسوند  

برای  ...ته دلم فرو ریخت و بی خیال شکستچیزی ..ت دستاش به روی پشت دستامسنوازش هر دو ش

برداشتم  قدری تعلل باخرو قدم آ...این موقعیت فرار از   

:بدجنسانه سرشو باال اورد و گفت...و لمس کننر شهاپا نوکنتونسته بودن  هم  حتی انگشتاهام  

  مزه داره بدجور  اخ که..این جور بردنا -

تابلو بود که  با همون  مکامال رنگ پریدگی...می تپید  و منتظر بودم ببینم چه اتفاقی می افته دتقلبم بش

:لبخند ش گفت  

  ..خستگی منو بهونه نکن.....اگه تو حوصله نداری یا خسته ای-
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:دلم ضعف می رفت از این همه نزدیکی اما به روی خودم نمی اوردم  

قه زدیفکر کنم یه جورایی بهم ح  -  

 

:شونه ای باال داد  

کم و زیاد کنی  ...با یه حساب درست می تونستی تعداد قدمهاتو..می تونستی قبول نکنی -  

:نفسم رو با لبهایی بسته تو دادم و به سختی گفتم..خیره تو چشمای پر رمز و رازش   

برای خودت  داشتی...اون موقع که من داشتم حرف می زدم و تو چیزی نمی گفتی و سیبتو گاز می زدی-

درسته؟..کتاب می کردی که چند قدم بینمون می تونه فاصله باشهو حساب   

 

:م پوزخندی زدم و گفتم خود لبهامو روی هم گذاشتم و تو دلم  به سادگی..لبخند بهم خیره مونده بودبا   

  ...تو بردی  باشه-

:بی غل و غش خندید و با فشاری که به دستام وارد کرد گفت  

...زود تصمیم نگیر ش در مورد..قبولم کردی ..چیزی رو سریع قبول نکنهر ..درس اول-  

:گفت خیره به ضد حالی که خورده بودم  لبخند زنان  

چشما همیشه راست نمی گن ...همیشه به چشمات اعتماد نکن ...درس دوم-  

:داشت به رخم می کشید که خندون  ادامه دادرو  تمام سادگیهام   

به این فکر .. ری بخونم برات ک  که من اینطور  کنی چرا انقدر راحت باختیبه جای اینکه به این فکر -

ذوق مرگ نشم یو بگیری که من اینطوردفعه بعد  حالم چطوری..کن  

:خنده ام گرفت و گفتم...از لحن خودمونیش  

؟نه ..تو ذهن همه ی ادما رو می تونی بخونی-  

:و خیره تو چشمام گفت سرشو به سمت چپ متمایل کرد  

...اونایی که دوز و کلک ندارن ...اره مشوناونایی که خوب می شناس-  



 

 
 

 
 

5 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          دهم       فصل   
 

 

ساده  که منو خوب می شناخت  و می دونستاین....متو صورتش دقیق شداز درون داغ شدم و  گر گرفته 

نه اینکه براش فکرایی داشته ..ب نبودزیاد خوبه نظرم ..ونیم که بخوام براش نقشه ای داشته باشم ا تر از

در حد و اندازه اش باشم که نمی تونم  هستم در برابرش  ادم ساده ای منکه اما اینکه فکر کنه ...باشم

  حس خوبی نبود یقینا 

:ازش گرفتم و گفتم نگاهم رو ..کالفه از دست خودم     

  من برم آماده شم بریم..باشه پس-

که و رها نکرده بود و به صورت و موهایی که خیلی نامرتب بسته شده بودن نگاه می کرد ر هنوز دستام

:ازم پرسید  

عجله داری ؟-  

 

با ..نزدیکی هستمکه نگاه ازم نمی گرفت برای اینکه نشون ندم چقدر خواهان این ...هشخیره ب

:ی  گفتم شکارآدستپاچگی   

؟باهاش تماس گرفتی ؟از اون اهدا کننده چه خبر ...راستی...گفتم وقت تلف نکنیم ....نه-  

بود که شده ه پا عوضش در دل من آشوبی ب..آرامش موج می زد نگاه و چشمای حامی  تو هر چقدر که 

:اون سرش ناپیدا   

گیسو ..هنوز امروز تموم نشده-  

:میدم منظورش چیهفهتو چشماش  دقیقنگاه کردن  با اما کمی بعد .اول نفهمیدم چی میگه   

امروز بمونوقت سر قولت تا پایان -  

ود به همونطور که در فاصله خیلی نزدیک به چشمام زل زده ب...در هر لحظه از هر کالمی که می گفت 

 دستام فشار بیشتری وارد می کرد

 

کسی که من رو این چنین تحت .. قرار نگرفته بودم کسی تحت تاثیر اینطور عمرم هیچ وقت  طول در تمام 

: ...از خود بی خودم کنه کنترل خودش در بیاره و  

گیسو؟..تو نگران چی هستی-  
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هوش  از سرم برده بودن که به دروغ در اون لحظات هیچی نمی فهمیدم جز گرمای دستایی که عقل و 

:گفتم  

نگران حال  مرتضی -  

 

:خیره شد ی داد و به هر دو چشمم با لبخند  ر کت آهسته ایبه چشماش ح  مندر فاصله کمی که از   

رتضی نتونه حرفات رو هوم؟شاید م..یعنی باید خیالت  راحت باشه..وقتی بهت گفتم خیالت راحت باشه-

مگه نه؟...بفهمی که چی میگم ..اما تو که می تونی حرفای منو درک کنی...کنهبدرستی درک   

 

نفسم به سختی باال می اومد  و بیشتر از همه می خواستم به حال بد خودم که می دونستم چمه 

کنمگریه ..  

و تو خفا نش دم نزدن اتاو..دوست داشتنی رو می دادم که حامی ازش بی خبر بود چرا که داشتم تاوان

....موندن بود   

سکوت و اعتراف نکردن به این دوست داشتن بودهمین ...در کنار حامی  مبهای موندن   

...سرمو تکون دادمبا لبهایی بهم فشرده ..به ناچار نگاه گرفته ازش   

و  و گم می کردم ر دست و پام....وقتی اونطور مستقیم نگاهم می کرد و می خواست به درونیات پی ببره

وجودم رو فرا می گرفتمه ی هترس   

:من باشهی دل بود که خواسته نحامی به راحتی یه اب خوردن می تونست ذهنم رو بخونه و این چیزی   

میاری ؟ درست کردی رو  ای که برام وهحاال اون فنجون قه-  

 

برای خودش  شده بودم بچه نابلدی که در وادی عاشقی داشت..شاید داشت با احساساتم بازی می کرد

غرق می شد و خبر  از قبل توی این دریای بی بازگشت بیشتر ودست و پا می زد  ر بی تجربگی از س

...ازش باقی نمونده دیگه چیزی  که نداشت   

در پر محبت یی که دستهام رو دست ها به راحتی با همین کشیده بودم که و زجر  ددر تو زندگیم  اونقدر

هم می تونستم به ارامش برسم ...گرفته بودن  بر  

خیره تو چشمایی که  ازم نگاه نمی ..نلذت بود خواسته و ترین که شاید برای دیگران کم دستایی همین

:گفتم به دستامون خیره شدم و . گرفتن  

االن-  
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معذب از .... لبخند ملیحی به واکنشم زد  و دستاش رو  شل کرد تا  بتونم دستامو از تو دستاش در بیارم 

  دستامو عقب کشیدم دقتی که بهم داده بود این همه 

 

با گرفتن فنجون قهوه از تو دستام  با لحنی که به جدیت می زد ...لش ایستادم بزمانی که با فنجون مقا

:گفت  

..یادت نره که بازی رو من بردم -  

 

:تر از هر زمان دیگه ای شده بود  برام سختدر این شرایط گر گرفتگی صورتم پا برجا بود و حرف زدن   

دوست دارم ...قوانینش...من بازی کردن رو با  ..یادم نرفته...نه -  

:گفتبرسونه فنجون رو به لبهاش ی و قبل از اینکه لبه باال رفت لبش به خندی ی  گوشه  

ادم بزرگاست مختص ...بازی من  منتها باید این رو بدونی که ..عاشق قوانینم ..چون منم ... عالیه-

خوش نیاد بعضیااق  ممکنم هست که به مذ..  

:دی نمی زد که گفتمرو بی خو حامی حرفی  

ه یاد اوریش نیست بنیازی ..ای بزرگی هستیمادم.. هر دو...من و تو-  

 

:خیره به نگاه پر اشوبم گفت  ..از قهوه ای  دن جرعه ربا خو  

بیفته یاتفاق هر  داره  امکان....تو بازی ادم بزرگا هر چیزی پیش میاد-  

:می رسیدن حرفاش ترسناک به نظر  

برا همین ..کم بیارن .. درد بکشن  ...که زمین بخورنممکنه ..... انجامش می دن  بچه هاکه تو بازی -

برن و به پشت سرشونم نگاه نکنن  شاید  اصال..کننمی دعوا و قهر ....می کننگریه .خیلی راحت   

 

و بهم داد  رو  که سرش پایین بود نگاهش پایین اورد  و یه دفعه هموطور درونش  خیره به قهوه فنجون رو

:گفت  چشمامخیره تو   

ش  جای دردنشد که که حاال حالها .درد گرفت اگه جایت..اگه خوردی زمین....تو بازی ادم بزرگاولی  -

نمی تونی ...نمی تونی چیزی به روی خودت بیاری  . بشه درمون   
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:کردم متحیر نگاهش   

پس ..می دونستی چیه و خودت بازی رو شروع کردی ...ه نیست این یه  بازی بچگان چون می دونستی-

دلت بشکنه حتی اجازه نداری ...نه می تونی قهر و دعوا راه بندازی ... نه می تونی گریه کنی   

 

 نا خواسته ..تو دلم  ازش ونیپنه..هشیار به چیزی می کنه که داشتم  رو  کامال اگاه بودم که داره من

:دمپرورشش می دابرای خودم   

مجبوری گاهی ..دیگه بچه نیستیقاعدتا اما چون که بزرگ شدی و  ..بازی ادم بزرگا بازی خوبی نیست-

و فقط مجبوری به ظاهر بخندی و شاد باشی و به ظاهر خودتو به بی خیالی بزنی ..بهشون تن بدی 

..تحمل کنی   

درد در که هیچ وقت نمی تونی اونق...چون بعضیاشون خیلی درد دارن...از بازی ادم بزرگا باید ترسید 

  باختشون رو فراموش کنی 

 

ای که زنان  با اشاره به قهوه  که  لبخنداز حرفاش بشدت ترسیده بودم ..هر دو بهم خیره مونده بودیم 

:گفتبراش درست کرده بودم   

عالی بود ...ممنون -  

به دست  به فنجون  ت جدا کرد و نزی نگفتم که تکیه اش رو از کابیترسیده از حرفایی که زده بود چی

:لو به دریا زدم و ازش پرسیدمد اشت که د معناحرفاش خیلی ...رفت   کسمت سین  

و زدی ؟اربرای چی این حرف-  

:نگاهی به سرتا پام انداخت وگفت.. چرخیدانتظار نداشت این سوالو ازش بپرسم که به سمتم   

بهشون یاداوری می ...ش جوهادانش  شروع به کار همون استاد سر کلینیک که قبل از شدم تو فکر کن -

کلی ..یه تراش نادرست می تونن با..خوب به کار ندنرو حواسشون  ن وناگر دقت نککه و تذکر می ده  کنه

 برای خودشون و بیمارشون دردسر درست کنن

و این ...و حالیم کنه که نباید بیش از این بهش نزدیک بشم واضح تر از این نمی تونست بهم حرفاشو بزنه 

که قدمی بهم بار کاری می کرد که من بیشتر از قبل جذبش بشم و به سمتش برم در صورتی بود که  هر

:نزدیک شد  و دستشو روی شونه ام گذاشت  

پدرم تو رو تو ...نمی خوام..می فهمی ..گیسو نمی خوام برای چیزی که واقعی نیست اذیت بشی -

اما سعی کن توام به چشم یه ...نم مقصرش مهمه اینا  و می دونم که ..می دونم..موقعیت بدی گذاشته

هات  یه بازی تو روزمرگی...بازی نگاهش کنی   
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بگی بخندی و بی ..یه دختر پر شر و شور باشی..تعریف می کردی ته ای که ازش شذخوام مثل گمی 

این چندتا مشکل دور و برتم به من بسپری و کمی به خودت استراحت بدی ...خیال دنیا باشی   

 

:اده بود که سر بلند کردم و خیره تو چشماش گفتمتسرکت باز ایگویی قلب از ح  

..من...قرار نیست مشکلی پیش بیاد ....خیالت راحت-  

 

بدجوری   با این حرفش دلم اما ..بودنش تمام ارامش زندگیم شده بود ..داشتم دوست  رو  من حامی

: اما برای حفظ غرورم زدم زیر همه چی ..شکست   

...متی برادرم هستم من فقط به فکر سال-  

:خیره تو چشمام سرشو باال و پایین کرد  

خوبه که انقدر درکت باالست و همه چیز رو می فهمی ... خیلی خوبه-  

نمی  رو  اون زده بود و من گفته بودم خودشم خوب می دونست من االن هیچی از حرفایی که

ین هر جوری که شده برای هم...رو ندارم ای می دونست االن موقعیت درک کردن  هیچ مسئله...فهمیدم

نباید دل ..دیکته کنه که یادم نره بهم حرفایی که برای من قابل قبول نبودن رو ...بود می خواست به زور 

 بسته اش بشم 

بهتر از خودم ...حامی منو خوب بلد بود...می دونست دلبسته اش شدمخوب خودش شک نداشتم که 

از تا بیش ...  نبود ی تفاوتیببی رحمی و س جن ازکه برا همین شروع کرده بود به چیدن حصارهایی ...

. این بهش نزدیک نشم  

یعنی خودش نمی ...؟فقط نمی دونستم این وسط محبتهایی که گاها بهم می کرد از سر چی بود .

؟وابسته خودش می کنه از قبل  ت با این کاراش منو بیشترنسدو  

 

م و به معنی ه بودبی حرکت سرجام ایستاد خیلی وقت بود که  رفته بود و مناون ..به خودم اومدموقتی 

رسونده بودنبهم واضح  رو  حرفایی که کامال منظورشون..حرفاش فکر کردم  

م یبکه بی هوا نص...به این عادت پست   دلبستگی..و به این عادت ادمها...نگاهم رو به جای خالیش دادم

  ...زدم تلخی  پوزخندی ...شده بود
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ردمر میشد فکر کمتغی رفتارهای ضد و نقیض  حامی که گاهابه تمام اون شب رو   

هم گاهی در عوضش ..اونقدر بهم نزدیک میشد که احساس می کردم اونم منو دوست داره  وقتا بعضی 

که به عقل خودمم شک می  و خودشو کنار می کشید  و حرف می زد اونقدر هوشمندانه برخورد می کرد

کردم کردم که چرا چنین برداشتی   

مال که کا بعد از هر محبت و خنده ای با یه عمل و رفتاری درست .می کرد  م عصبیبشدت   شهارفتار

تا دست از پا خطا  من رو از نزدیک تر شدن بیش از این به خودش بر حذر می داشت  مشخص شده بود

و حد خودم رو بدونم نکنم  

 

می کردم  ش رو تر از اونچه که فکرخیلی زود...شام دو نفره ای که به پیشنهادش قرار بود بیرون بخوریم 

و تموم شد  برگزار شد اومد و .  

 

که تو روزهای عادی هم می  اونم با حرفهای معمولی...توی یه رستوان خوب ..بدون هیچ اتفاق خاصی .. 

شنید میشد از زبون حامی   

م کرده بود با اینکه حالی....قول و سنجیده و راحتی هایی که مختص خود حامی بود ای معشوخی ه

نکنم اما منم سعی می کردم مثل خودش راحت باشم و  اش حواسم باشه خودمو بیش از این وابسته..

بهم حالی کنم که حامی  و قلبم  نمی تونستم به دلچون ..از بودن در کنارش لذت ببرم فظ غرورم حبا 

نباید دوستش داشته باشم ...نه  گفته   

کسی ..از نبود کسی احساس سنگینی می کرد  ته دلم ...تو وجودم کم بود یه چیزی..نمیشدهم واقعا 

ش کنممی دونستم کیه  و نمی تونستم حفظکه   

متوجه شده ..اروم کنه  و دلم رو  نمی تونست منو  ...تازم می خواس حامی که ای دوستی ساده ...

..این شرایط رو تحمل می کنم  تو خودم فرو رفته ام و دارم به زور بشدت بهم ریخته ام وبود که   

رو یی که منو عی می کرد از محبتش کردناسدر این میون هم ...می اورد نه من  اما نه به روی خودش

نکنهکم  اسیر خودشون کرده بودبدجور   
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*** 

 

برف شروع به باریدن ...بیرون نگاه می کردملباس پوشیده و اماده لبه ی تخت نشسته بودم  و از پنجره به 

سرد روزهای  یندر اواخر اونم..دونه ها ریز برف کم کم داشت همه جا رو سفید پوش می کرد..کرده بود 

 پاییز

می شکست در هم گاهی هم صدای منیر خانم سکوت خونه رو ..صداهای کمی از بیرون اتاق می اومد 

بودم رو همزمان با بلند شدنم از   کاپشنی که توی دستام گرفته..که نگاهم به عقربه های ساعت افتاد

:نمایان شد حامی باز شد و چهره شاد و بشاش   ارومی  ینم کردم که در اتاق بعد از ضربه تخت تروی   

ر کردم هنوز خوابی انقدر بی سر و صدایی که فک..خیر صبح ب-  

:خیره به صورتی که پر از انرژی بود گفتم  

بیدارمکه  خیلی وقتهنه ..صبح بخیر-  

 

:ابروهاش باال رفت متعبجب  

صبحونه رو چیده   میزکه منیر خانم  از کی ...؟عین این مهمونا نشستی این تو و  یرونپس چرا نمیای ب-

غت امی دونستم بیداری که زودتر از اینا می اومدم سر..م دهی با خودم گفتم خوابی مزاحمت نش..  

 به زور بهش لبخندی زدم  

دلواپس برخورد پدرش می شدم که می دونستم دم دمای ...برم بیرون هر بار که از اتاق می خواستم 

 صبح برگشته

دوست داشتم االن خواب بود و استراحت می کرد اما صداش رو وقتی که داشت با منیر خانم  حرف می 

ته باشه ستم االن باید پشت میز صبحونه نشسشنیده بودم و می دون ..زد   

 

 

ایستاده  مبه انتظار  حامی هم لباس عوض کرده کنار در.. کیفم رو  از روی زمین برداشتم خم شدم و

به یه ..راحتی منبرای  خصیشش برگشتم با برداشتن چندتا از وسایلن از رستورادیشب وقتی که ..بود

  اتاق دیگه رفته بود و من رو تو اتاق خودش تنها گذاشته بود

منو تا سر میز صبحونه همراهی کنه قدمی عقب رفت تا  با در اومدنم از تو اتاق دو  
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  قابل شنیدن بود که داشت با منیر خانم شوخی می کرد از تو اشپزخونه  پدرش ی صدا

:که دوباره صداشو شنیدم از من داشت می اومد عقب تر  دو سه قدم  حامی   

دست پختت مثل اون قدیما نیست  نه منیر خانم دیگه-  

و نگاهشون  یستادما حرف می زد منیر خانم با داشت  که چهره خندونش  جلوی در اشپزخونه با دیدن

 کردم 

صبح بخیر  ون دادم و بهش به هر دوشون  که به ارومی سالمیبود تو دهنش  ای  لقمه در حال گذاشتن  

 گفتم

لقمه توی مجبور به جویدن و بلعیدن همونطور که پدرش  اما منیر خانم با روی باز و گشاده جوابم رو داد 

اروم و کوتاه لب باز کرد و جوابم رو  ی تو دهنش  هلقمبه محض قورت دادن و  دهنش بود سری  تکون داد

تکه در اومد و با عبور از کنارم به سمت میز رفت و رو به پدرش که داشت  از پشت سر  امیداد که ح

:برای خودش می گرفت گفتنونی از تو سبد   

دیرم میشهخیلی ..بخوام برم کلینیک و برگردم  ...گیسو رو برسونید من باید برم جاییمیشه امروز شما -  

 

نگاهی به حامی که یکی از صندلیها رو برای من  کرد  بعدیش رو درست میی که داشت لقمه همونطور 

:بیرون کشیده بود ومنتظر بود که به خودم حرکتی بدم و برم و بشینم انداخت و  گفت  

؟داری برای همون کار می ری دیگه  هیبه حول و قوه ال..انشاهلل -  

ناریم جای گرفت و ندلی نشستم که حامی  روی صندلی کقدمی برداشتم و با تشکر ارومی روی ص

:از تو سبد گفتای از نون سنگک تازه ه خندون با برداشتن تک  

یقینا خودتون بودید..از کی به ارث برده ام  رو  من میگم هوشم-  

و رو به پدر حامی  مقابلم گذاشت  رو  ه منیر خانم با لبخندی فنجون چایپدرش یه تای ابروش رو باال داد ک

:گفت  

مهربونیش رو که صد در صد از شما به ارث برده-  

 

و ازش  هر دو ساکت شدن که یهو ..اهی به دوتاشون که خندون بهش خیره شده بودن انداخت پدرش نگ

برداشت  رو با تکون سر  دست حامی  فنجون چایشو پدرش از  هخند زد زیر  ارومحامی که  نگاه دزدیدن   

کی  لقمه ای که نفهمیده بودم میلم به صبحونه نمی رفت و با دسته فنجون چایم بازی می کردم که 

:به سمتم گرفت وبه پدرش گفت رو  کرده بوداش  اماده حامی برام   

؟گیسو رو می رسونید..پس من برم-  
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م و مهربون میشد که باورم نمیشد این همون مردی باشه نقدر منعطف و نرووقتی با حامی حرف می زد ا

:مه رو از تو دستش گرفتملق..کرد برخورد می و زننده باهم که وقتی با من تنها میشه اونقدر تند   

توام زودتر برو تا دیرت نشده...خیالت راحت می رسونمش ..امروز مسیرم از اون طرفه ااتفاق...اره -  

:نیش رو از پشت صندلی برداشت که منیر خانم با دلخوری گفتحامی زود بلند شد  و بارو  

تو که چیزی نخوردی ؟-  

عجله دارم باید زودتر برم ..ستت درد نکنه د-  

 

می خورد که  زمیظرف مربای روی چایش رو اروم اروم  خیره به  ش انداختم که ردنگاهی به پ زیر چشمی

:فتشونه ام رو فشردو گ..با لبخند پر مهری کردم که بلند  سر..دست حامی  روی شونه ام قرار گرفت    

من دو ساعت دیگه کلینیکم -  

بودم که لبخندی بر لبهام روندم و  شده بشدت معذب...رش کامال به روی ما دو نفر بود دحواس پتمام حاال 

:گفتم  

من خودم می رم دیگه به باشه اما -  

:گفت رو راحت کرده باشهکه خیال حامی ا لحنی بروی میز گذاشت و  رو  پدرش فنجونش  

می رسونمت-  

:حامی شونه ای باال داد و رو بهم کرد  

از مراجعه  وقت چندتا..توصیحی بدی چیزی دکتر صدیقی در جریان غیبتت هست دیگه الزم نیست بهش -

بهش یاد اوری کن ...مرادی برای امروز انداخته هم  کننده هاتو  

 

 با خداحافظی از جمع روی  شونه ام  تاش بهشگان با فشردن مجدد لبخند فرو خورده ام رو حفظ کردم که 

..از اشپزخونه بیرون رفت   
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 با دیدن  ازم حسابی پذیرایی کنه  همه چی جلوم نسعی داشت با گذاشت با رفتن حامیمنیر خانم که 

:مونده بود دست بلند کرد  و با برداشتنش گفتجا صندلی   ه یدستگردن حامی که رو  شالیهویی   

باز انقدر عجله کرد که یادش رفت..ا ای باب-  

من و پدرش به قدری فضای سنگین حاکم بین اینه منیر خانم در تالش بود احساس غریبگی نکنم اما با 

له  صبالفا که  د م نبوکه حامی برای من گرفته بود هم لقمه ای  یه  دن همونربود که حتی قادر به خو

:قبل از اینکه منیر خانم بخواد به دنبال حامی بره  بلند شدم و گفتم  

من بهش می دم ..بدینش به من-  

ه در اومدم از تو اشپزخون..با کشیدن شال گردن از تو دستش ..بکنه  باهام  و قبل از اینکه بخواد مخالفتی

به سرعت به دنبالش رفتم  و   

تند تند رو  ی بارونیش یقه  دست دیگه اش داشتیه دستش کیف بود با  یه که توی  نطوروبا عجله هم 

لبخندی زدم و صداش  ..ارمون افتادم که دقیقا داشت همین کارو می کرد دیاد اولین دیکه درست می کرد 

 زدم

ه ایستاد و سر چرخونددست به یق  

و شال گردن رو به سمتش قابلش ایستادم از بین بردم و م با قدمهای بیشتری  بینمون رو ی لهفاص..

:گرفتم  

...یادت می رفت داشت-  

:گردنو ازم گرفت خالص کرد و شال شیقه ی بارونی رو از روی  دستش  

به می تونی با این شرایط ..به هر حال دستتم زخمیه ..نیای یست می تونی امروزم ناگر حالت خوب -

؟کارات برسی   

 انگشتام جلوو با باز و بسته کردن  باال اوردم ام شده بود مه پانسرو در حالی ک کف دست راستم

:و گفتمچشماش   

.. خوبه..ببین ..اره -  

که با اخم شیرینی خیره به لبخندی ایستاده بودیم  رو در روی هم ..له کمی از هم دو نفرمون در فاصهر 

 که از ته دل براش زده بودم  نگاهی بهم انداخت 

و با وجود شال گردنی که تو  دست بلند کردواقعا شیرین و دوست داشتنی بودن  که یه دفعه رفتاراش 

:یک کرد و گفتبهم نزد  لبه های یقه کاپشنمو  از دو طرف دستش بود   

نه واین کاپشن همه جا تو خوب نمی پوش؟سرما نخوری .؟.لباست کم نیست-  
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چرا نمی خواست ..باز داشت یه جوری بهم محبت می کرد که دربرابرش کم بیارم و باز بی جنبه بشم 

:رفامین حا بی ظرفیت تر از ..محبت ندیده  من  که بفهمه   

باش نگران ن..عادت دارم ...سرمایی نیستم  آدم  زیاد...نه-  

 

کرد و  شاز باالی سرم ردباز کرد رو تو دستش  سری به طرفین تکون داد و یه دفعه شال گردن خیره بهم

:به  دور گردنم انداخت  

...خودتو خوب بپوشون ...امسال هوا خیلی سرد شده -  

   م بی حد و حصرش تو چشماش زل زد گلگون شده از مهربونی

هر دو یه دفعه  که  ثابت مونده بود ...بود ردنم انداخته دور گبه  ی کهنگرد هنوز دستاش  روی دو سر شال

:مدوندیبا شنیدن صدای پدرش سر برگر   

؟دیرت نشه -  

و  کمی ازم فاصله بگیرهبخواد فکر کردم حامی هم ..مقابل پدرش  ی در از این همه نزدیک زده  خجالت..

بهم  در حال  خیره  رو از دور گردنم رد کرد و شالیه طرف از سر .دستاشو ازم دور کنه  که در کمال تعجب 

:مرتب کردنش گفت   

    تو ترافیک نمونید شما فقط یه جوری برید که توی این برف..به موقع می رسم  ...نمیشه مدیر..نه -

با دم و  همچنان ادامه داشت  که نگاه خیره پدرش به روی هر دومون ..نگونه هام بشدت قرمز شده بود

ت طبقه باال رفتبالخره برای برداشتن وسایلش به سم  سنگینی  باز دمی  

 

:لبخند زنان ابرویی باال داد و گفت رنگ به روم نمونده بود که   

به دستم زیاد فشار نیار ..تا ظهر نشده کلینیکم -  

هر دو برای لحظاتی بهم دیگه چشم دوخته بودیم که منیر خانم با کوله ام از تو اشپزخونه در اومد و با 

:تو دستش  گفتی اشاره به کوله   

کوله اتو جا گذاشتی ...اینی که بدتر از  مادر توام-  

خند تلخی  به لب....مونده بود که باید  چیکار کنه هر دومون التکلیف از دست ب یر خانم کهنهر دو خیره به م

بخاطر برخورد پدرش چیز دیگه ای نگفتیمزدیم و  دیگه  روی هم  
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**** 

 

رفتن بود که  می نگاهم به در ورودی و بچه هایی که می اومدن و ... یمشددانشکده وارد خیابون اصلی 

:تشخیص داد چی تو سرش می گذره گفتو با چهره ای که نمیشد شو روی دنده گذاشت دست  

یا پایین تر؟نگه دارم  از در ورودی باالتر-  

:به دانشکده نزدیک می شدخیره شدم و گفتمکم  سر چرخوندم و بهش که داشت کم   

هر جایی که برای خودتون راحت تره؟..فرقی نمی کنه-  

:لبش همونطور خیره به جلو به تک خنده ای باال رفت و گفتی گوشه   

؟کسی تو رو با من ببینه فرقی نمی کنه که  برات-  

:اب دهانم رو بلعیدم  و گفتم  

من مشکلی ندارم اگه شما نداشته باشید-  

که بیشترین رفت و اومد رو داشت  جایی ..دهکشداندی ووردر  دقیقا ماشین رو جلوی سری تکون داد و  

نگه داشت  ..  

زل زده تو  سر برگردوند و بروز ندم که جلوش   ترسیده بودم و سعی داشتم چیزی  باید بگم که حسابی

:با همون نگاهی که در حال کشف حقیقت بود گفتچشمام   

یکی از یکی قشنگتر ...ماشاهلل کمم نمیارید ... دیگه اخرشید یعنی ...خوشم میاد خیلی ازشما دوتا -

اینکه روی من  ی شده باشه برا.... برتون چه خبره  که دو رو نمیارید مبارکمنقش بازی می کنید و به روی 

هر سختی بدیدتن به کم کنید حاضرید  یکی رو   

که بعد از ...ادم سکوت کنم و حرفی نزنمهر دو برای لحظاتی بهم دیگه خیره شده بودیم که ترجیح د

:گفتم  و بردم در  گیرهبه سمت دست مودست..ای  گذشت چند ثانیه  

رسوندید وخیلی ممنون که من-  

:گفتمبا لبخندی ...خیره به صورتم  

خواهش می کنم -  
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شد با دیدن مهری  و وارد شدنش به نفسمو رو اروم بیرون فرستادم و از ماشین پیاده شدم که همزمان 

 دانشکده

که  که  می تونستم مهریخوش اقبالی بودم ...برای خوِد بیچاره ام ... توی این شرایط اسفناک و ترسناک

رو ببینم  ل حرف در اوردن برای این و اون بود دنبا  

و چشم ازمون بر نمی  بود.. ی که ازش پیاده شده بودممن و ماشین روی  به...د ووراز همون بدو   نگاهش

 داشت

که پدرش سرشو خم کرد و خیره بهم خندون برای اینکه نبسته بودم  ماشین رو به طور کامل  هنوز در

:گفت..برخورد می کنم  یچطور در این شرایط  ببین  

شماره امو که داری ..خوشحال میشم  بازم برسونمت...زنگ بزن  بیام دنبالت ..اگه حامی نبود نی برگشت-

 ؟

 

و اون نداشت نداشتن مهربونی هایی بود که حامی داشت....بزرگترین تفاوتی که بین اون و حامی بود   

بر می اومد تا که شاید  من  دادن اون بیشتر درصدد عذاب..در برابر ش سکوت می  کردم بیشتر هر چی 

  رو به زبون بیارم  هستن  ی دلشزبون باز کنم و حرفایی که خواسته ..بالخره

این  اوردن قصد کش  هم فهمیدم پدر حامی ..لحظه ای خیره به مهری که با بی قراری نگاهمون می کرد 

با  ی روی آرومو ضربه  ماشین  خم شدم  همزمان با بستن در راحت خیلی که  داره رو  بازی عذاب آوره

پایین  سمت  من رو ی شیشهاز طرف خودش  خیره بهم ...پشت انگشت اشاره ام به روی شیشه زدم 

:حرفمو بزنم تا و منتظرم شد داد   

جور عادت به این زیاد  من  متاسفانه ....به زحمت نندازیدبی جهت خودتون رو اما  ...ممنون از محبتتون-

می درسته خبریه و از هول حلیم  که  کنم فکر می..بشه یزیادتو حقم این محبتها  کهیکم ..محبتها ندارم

   بهتره ...پس همون بد عادتم نکنید ...  بهش نزدیک بشم  ی که دوست نداریددیگن هموافتم تو 

به مهری  با نگاه کوتاهیاد و خندون شده بودن که کم نیورد و سری تکون د...چشماش از حاضر جوابیم 

:می کرد گفت مون نگاه انه اوکه همچنان کنجک  

روز خوبی داشته باشی عروس خانم-  

: کردم خم لبخند مصلحتی زدم و سری براش   

جناب خرسند همینطور شما -  
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بود دنده  ش رویدست همونطور که عقب رفتم  که به  صاف ایستادم و قدمیاروم  ..چشماش  زده توزل 

:نگاهشو به جلو داد و گفت  

همه چی رو جمع ...ظرف یه روز هر زمان که جوابت مثبت باشه می تونم ...حرفام فکر کنبه بازم بیشتر -

ب تکون بخورهآبدون اینکه آب از ..و جورش کنم   

 

چشم دوخت من و لبهای بسته ام  و بهسرشو به سمتم چرخوند ..جوابی که ازم نشنید  

 

ازم  حاال حاالها  بویی که دوست نداشتم..گردن دور گردنم بوی آشنای  ادکلن حامی  رو می داد  شال

:که بدون پلک زدن و لرزش صدایی گفتمدور بشه   

فقط در اون صورته که ..تنها در صورتی که خودش بخواد ..که  گفتم-  

؟!ادامه بدی  و به نقش بازی کردنتپس هنوز مصمی که بمونی -  

 

:داد ی رو به روش لبهامو روی هم گذاشتم که باز نگاهش رو به ماشین ها  

بهت بیاد و خودش که کاری می کنم ....منم میگم باشه....می گی باید خودش بهت بگه ...باشه -

....ذارهمنتظر نزیاد قول می دم که ....گهب  

 

:رفت رو اعصابم و گفتو با جا به جا کردنش  فشرد دستشو روی دنده   

خیلی زودتر از اون .. برات حلش می کنهاین مشکلتو  ..منم ...عروس خانم  همینه تو فقط  اگر مشکل-

حلش می کنم چه که فکرشو بکنی   

نبینمش که برای نشون دادن دیگه به اندازه ای ازش متنفر شده بودم که می خواستم بره و هیچ وقت 

و سری برای  لبهام نشوندم روی بر  رو  پر رنگی یلبخند..  داشته فاش هیچ اثر منفی روم ناینکه حر

تکون دادم ازشخداحافظی کردن   

شیشه رو باال داد و به  با اولین حرکت اروم ماشین  ونم همچون من با لبخندی بهم خیره مونده بود کها

 ارومی به راه افتاد 

دور شدنش بیشتر چشم دوخته بودم که با  ...به ظاهر شاد به رفتنش با لبخندی   با تنفر سرجام ایستاده

  خودشون رو به اخم دادن جایلبخندهام در هم رفت و   ی منم  کم کم چهره
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سریع ..با شنیدن صدای مهری که داشت بهم نزدیک می شد  به دور شدنش خیره بود م که همونطور 

سریع  ا دستاموستم در اوردم  و به بهانه سردی هوانگشتر رو از تو د..رو به خیابون....قبل اینکه بهم برسه

:ش چرخیدمو به طرف توی جیب کاپشنم فرو بردم    

سالم-  

 اجازه فضولی کردن..برای اینکهد اونم سالم می دامن  پیش ازادب رو رعایت می کرد و اولین باری بود که 

باشهداشته ...که داشت در حقم می کرد راه دوستی و مهربونی  خیلی راحت ازرو  بعدیش های   

 

:دادم و گفتم شتحوبللبخند زورکی   

علیک سالم-  

و تنها بودنش  اطرافش تفاده می کنه که با نگاهی به اس می دونستم از هر سکوتم برای کنجکاویش 

:گفتم  

؟باهم نیومدید ؟ دکتر موعدی ؟ پس-  

:یکه ای خورد و سریع گفت اومده بود با سوالم کردن  برای فضولی مهری که  

گفت خودش میاد..یه جایی کار داشت-  

به سمت دانشکده راه  همراهم کنارم جای گرفت و در   ی زد و بی تفاوتو به ر خودشابروهام باال رفت که 

سریع قبل از اینکه ای بعد از گذشت دو سه دقیقه  اما  دلم می خواست ساکت بمونه و چیزی نگه..افتاد

:و ازم پرسید داد  از فضولی بمیره  نگاهشو بهم  

؟؟از اقوامتونه کی بود ... اون اقاهه که تو روسوند-  

:سرمو فقط باال و پایین کردم و چیزی نگفتم  

...تا حاال ندیده بودمش -  

 

 ی دستی به زیر  بینیم کشیدم و از گوشه ...کاپشنم در اوردم و با انگشت شست دست چپم رو از جیب

:چشم گفتم  

؟!باید حتما می دیدیش -  

:لبخندی زد و ابرویی باال داد و با بدجنسی گفت  

بگو که حسابی ..بعضی وقتام نمیای...سته میایآسته می ری آ..و به ما نمی گی   خبراییه نکنه کلک-

..درگیری   
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:متعجب نگاهش کردم  

با اینکه می خورد ...خیلی باکالس بود..که هست  پمیتخوش...ماشینی  چینادمی با هم همچین -

بیشتر باشه  اما فوق العاده جذاب بود خیلی سنش از تو   

:برگشتم و ازش پرسیدم به طرفش  ورو با حرص بیرون دادم  نفسم  

؟؟!!باشه  وجود داشته  می تونه چیزی  من با مردی به سن اونبین به نظرت -  

 

 

:شونه ای باال داد و گفت تمام  با وقاحت  

 هچند برابر سن خودشون ی که سنشون مردای با خاطر پول  که حاضرن بههستن این  روزا دخترای زیادی -

خوب نباشه چندان هم  مالی خودش و خانواده اشمخصوصا اگر وضع ..ازدواج کنن  

الت بکشه اما نه تنها از رو که بلکم از رو بره و خج زل زدم  ت بانیرنگ از صورتم رفت  و تو چشماش با عص

:کشید و گفتپیش  رو هم  النازی قضیه بلکه  ...نرفت  

چی شد  ؟هوم.. یست خودش بزرگتر ن مگه یارو هفت و هشت سال از....همین الناز خودمون -

 االن چنان بیمارستانی بردتش ....ره طرف خیلیم پولداببین  ...ازدواج کرد  دیدی که باهاش..وایستاد؟نه .؟

چه دکترایی که باال سرش نمیاره ...از عهده هر کسی بر نمیاد  ...شب بستری شدن توش یه  زینه که ه

وشی هاشم که خودت گ...ه مدل کفش نمی بینی هر روز یه مدل کیف ی...س اورد الناز خیلی شان...

ش واقعا خو باید بگم.... اشم که نگم برات ادکلنای خوشبو و خریداری شده از فرانسه ...داری می بینی 

..انسه ش  

که ازدواج نکرده بود چه بعد از ازدواجش که با حرص  همیشه به الناز حسودی می کرد چه اون زمانمهری 

:گفتم  

پوالی ..و کاریم نمی تونه بکنه ..بیمارستان رو تخت افتاه  بی جون ..تشفعال که مثل یه تکه گو-

م االنش وضعیتهمین داری به  هنکن... ه که پز وسایلش رو به تو بده تا االن نتوسته سرپاش کن شوهرشم

؟می خوری بطه غ   

 

:گفتچون کم اورده بود پوفی کرد و   

انگار می خوایم ..ترسیدی   انقدر  تو ازدواج کنی و نکنی هیچی به من نمی رسه که..نگو ..خیل خب بابا-

که جواب سر باال می ده بخوریشم  

که بری و به این  چیکار می کنه کی فقط وایستادی ببینی ....جالت بکشخ..؟چرا حرف مفت می زنی ..-

 اون بگی 
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به سمت کلینیک  و از شدت عصبانیت  بهش پشت کردم که   موند با چشمای گشاده شده بهم خیره 

چرا که نمی خواستم روزم رو با اراجیف مهری خراب کنم  راه افتادم  

 

*** 

 

بعد از من برای عوض کردن  چند دقیقه  مقابله اینه نگاهی به پانسمان  دستم انداختم  که مهری که

از  پشت سر بهم نزدیک شد و با  با دست کشیدن به لبه های مقنعه اش  بود وارد اتاق شده لباساش 

:پرسید دست زخمیم  به  خیره کشید که  سرکی  

چه بالیی سر خودت اوردی ؟-  

 

اعصاب ادما بازی کنه بی سرو تهش با می تونه با حرفای  طورکه چرفت و براش مهم نبود  یماصال از رو ن

:رو می کشیدم گفتم مپانسمانگوشه های همونطور که که   

سوال دیگه ای هم هست؟..حواسم نبود لیوان اب داغ تو دستم شکست و دستم برید -  

خیره به اینه دسته ای از موهاش رو به زیر مقنعه اش  ...عقب کشید ..ابروهاش باال رفت و  با گفتن اهانی

:اراحتم کنه گفتنحرفاش باز ید و بی توجه به اینکه شا ندرو  

؟ هکبود وتو چرا همیشه یه جایت زخمی -  

 نگاهی  می رفت  انم ور می رفتم از تو اینه بهش که هنوز داشت با موهاش ورنسمهمونطور که با پا

:انداختم و گفتم  

؟تو چرا همیشه تو کار همه سرک می کشی -  

 

هنوز اون کبودی زیر چشمات فراموش نشده که دستت به ...نگم بقیه میگنمنم ...سرک نیست عزیزم-

 این روز افتاده

:م و نگاه ازش گرفتم که باز ادامه دادفرستادنفسمو پر صدا بیرون   

زبونت خیلی تلخه..توام مثل النازی -  
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:و تو همون حال گفتم  شپانسمان رو کمی باز کردم که مجددا ببندم...عصبی   

کسی برات زبونش تلخ نمیشه..کار خودت باشه سرت تواگه -  

:گفتم کنارم خیره به نیم رخدر ایستاده لبخندی زد و از پشت سرم در اومد و   

همچین پیرم نبود شدی ؟اگه چیزی بین تو و اون مرد نیست پس چرا انقدر عصبانی میگم -  

 

:تو بد مخمصه ای افتاده بودم  

 

از اینکه بری حرفایی رو تو کلینیک پخش ..چون از حرفای مفتی که بخواد پشت سر م در بیاد متنفرم -

حالم بهم می خوره ..کنی که واقعیت ندارن   

بعدشم ...با توام که اصال نمیشه حرف زد ..بیا بریم کلینیک االنه که دکتر بیاد ...خیل خب بابا به دل نگیر -

که وقتمو برای تو ستی  همهمی مگه تو خیلی ادم ...تو رو همه جا پخش کنممن برای چی باید برم حرف 

 حروم کنم 

بی خود نبود که دکتر موعدی گاهی باهاش بحثش می شد و می زدن به تیپ و تاپ هم که برگشتم و در 

 کمدمو باز کردم 

..رفت و بدون من خودش به تنهایی..وقتی دید تمایلی به همراهی کردنش ندارم   

که حامی حالتی درست به همون ..مرتب کردم  باره مقابل اینه ایستادم  و موهامو در کمدو بستم و دو 

قدمی عقب رفتم و صورتم رو به چپ و راست گردوندم و راضی از خودم از اتاق در اومدم..دوست داشت  

*** 

 

هنوز ...دور خودش جمع کرده بود و حرف می زد  به  چند نفری رو ...یونیت یکی از بچه ها کراحله نزدی

 خیلی از بچه ها نیومده بودن که  بطرفشون رفتم 

هرچند حرفای صد من یه غاز مهری کمی حالم رو ..حالم بشدت خوب بود ..بعد از خداحافظی از حامی 

 گرفته بود 

حرفا و نگاههای بد مهری ..مین منظور ه مشکل این بود که نمی خواستم پدر حامی رو حساس کنم به

 رو به جون خریده بودم 
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رو دو رو برش  ی و بچه ها  باز شد تا بنا گوش نیشش  با دیدنم  حرف می زد داشت همین طور  که راحله

:گفت به سبک داش مشتی ها کنار زد و   

آورد عنبر بوی و آمد باد-   

:زدم و گفتلب خندون همونطور که به بچه ها نزدیک میشدم   

بادام شکوفه بر سر آورد -  

  تو فاز مسخره بازی و شیطنت کردن بودیم که  تا بهم رسید درست مثل همون سالهای اول دوستیمون

 پشت دستشو بلند کرد و منم با پشت دستم ضربه ارومی به پشت دستش زدم که هر دو خندون 

 امون رو بهتکف دس..ضرت پشت دستامون همونطور که چند نفر از دخترا نگاهمون می کردن  بعد از

:زدیم  که شاد و خندون گفت دیگه مه  

معلومه که امروز حسابی شارژی -  

:سرمو مطمئن باال و پایین کردم و بی تردید گفتم  

امروز خیلی روز خوبیه..اره-  

 

:و با اشاره به مهری که رو اعصابم رفته بودگفتم  

منتها اگر بذارن-  

:ی به مهری انداخت و با صدای نسبتا بلندی گفتاز روی شونه ام نگاه  

بی شعور  درجات ملت  بذار... ه بدتر از کوری بی شعوری ...بی خیال خواهر من..کار باجی چیه؟وراجی-

طی کنن  همین طور با افتخار  رویشون   

که برگشت و نگاهی به راحله که حاال خودشو  همهری هنوز نفهمیده بود که طرف حرفهای راحله خودش

انداخت  رده بود  به اون راه  

 

:گفت با شیطنت نگاهی به سرتا پام با قدمی عقب رفت و   راحله خندون   

بزنم به تخته شدی مثل این تازه عروسای ندید بدید که از زور خوشحالی می خوان خودشونو اینور و اونور -

 بزنن
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زدم زیر خنده و کلینیک پر شد از  باهاش راحتبه وجد اورده بود که  منو هم و شادی راحله  بودمخوشحال 

که کمی دورتر از ما ایستاده بودن به  ی باعث شد حواس چند نفر از اقایون صدای ما دو نفر به طوری که 

:متلک گفت ااز جمله مهری که بما جلب بشه   

به ما هم بگید  هست  اگه خبری..خیر باشه -  

:راحله  به شوخی ناز و غمزه ای براش اومد و گفت  

  وخبرای خوبن همه گوش محرم می خواد که بشنوه ایجفت ها یه تمن..خیر...خیره عزیزم-

 

راحله که از ذوق زدن برجک مهری رو ابرا بود خندون رو به من  وگرفته از جواب راحله ساکت شد مهری 

:گفت کرد و  

ز مدتها یه رخ بنمای از اون گوشی نانازت و بعد ا...ثبت تاریخی نشن ....حیفه این صحنه ها ..جان جیگر -

لعنتیت ی صفحه  عکس قشنگ بذار تو اون  

می  نزدیک شد و منم که امروز  ونمهری مشکوک هر دو دستش رو تو جیب روپوشش فرو برد و بهم

بدون هیچ گونه مخالفتی گوشیم رو در اوردم  و اماده اش ..خواستم یکی از بهترین روزای زندگیم باشه

 کردم

با  و خودشو بهم چسبوندشونه ام گذاشت و  یرو و راحله  سریع  دستش..همین که گوشی رو باال بردم 

:بودن  بلند گفت دیدن افراد توی عکس که پشت سرمون ایستاده  

ده شرکت ع بپیونوهمکاری بفرمایید و در این عکس که به صورت فورس ماژوری قراره به وق دوستان یه-

که حاجت روا گردیم  انــــــــشاهلل...وقشنگ بیفتیم  بفرمایید امید است که همگی   

 

 همگی خندون کمی بیشتر تو کادر اومدن که دکتر مالیری که عقب تر از همه ایستاده بود با دیدن مدل

:و گفت   کشید  بلند  گوشیم سوتی  

؟ اراین کی اومد تو باز-  

:گفتکه می داد پزی  با  به جای منراحله چشم وابرویی اومد و   

در حال تراش دندون بودیدر کنار دکتر خرسند اون هنگام که شما -  

: قدمی جلوتر اومد مهری که  بد نگاهم می کردو زدن زیر خنده  بلند بچه ها   

بابا کالس ...عجب گوشی-  
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:تو کادر بود گفتم ه حرفاشون به  بچه هایی که فقط سرشونبی اهمیت ب  

...ااااابدناتونم بیاد تو کادر به مشکل بر نمی خوریم-  

 

راحله خندون خیره به گوشی و من  که  و مرتب شوخی می کردن  بچه ها بند نمی اومد یخنده 

:همزمان گفتیم  

آماده؟-  

 

:سر حامی با اون نگاه خندونش تو  کادر اومد و گفت....دفعه یک همه خنده بر لب  اماده بودن که   

منم خودمو رسوندم ..زیادی فورس ماژور بود -  

ه نزدیک شدن که گبیشتر به هم دی..به خاطر اومدنش .... همگی که از شوخی حامی ریسه رفته بودن

حتما باشن.. تو حضور داره  که حامی هم  توی این عکسی  

ایستاده بود که سرش تو کادر باشه طوری ...  پشت سرمداشت  به دست همون کیف و بارونی که با 

ذوق زده از حضوری که هنوز  وخنده بر لب  خیلی راحت می تونستم گرمای بدنش رو حس کنم که ...

و برای  گرفتم   ودن با دستانی که بشدت سرد شده بخیلی هیجان زده  عکس رو ..  منکرده بودش باور

 همیشه توی گوشیم ثبتش کردم

 

چرخیدو رو که از انداختن عکس مطمئن شدن خواستم پخش و پال بشن که حامی زودی  بچه ها  همگی

:به بچه ها گفت  

؟کیا داوطلب میشن ..رو امروز الزم دارم ها من یه چند نفر از شما بچه ها -  

:بچه ها ساکت شدن اکثر  

 جعه کنندهاما چون امروز مرا....ن مقطع ابتدایی  موزادانش آ..دانش آموز رو بیارن اینجاه سری از قراره  ی-

که به من  نیم ساعتی هست مسئولیت اینکارم ..داریم   من نمی تونم از همه اتون استفاده کنم زیاد 

 سپرده شده 

خودتون ....مایشی هم داره ی نیه جور جنبه ..ندان و این جور چیزاستدبیشتر همون کار معاینه  دهان و 

بیشتر اولش حالت ...چیزا میشه جور این و  داری و صدا وسیما ربدیگه وقتی صحبت از فیلم می دونید

رو همه امونه   فشار کاری ه که ونا و بعد از پیدا می کنه نمایشی   
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االن دنبال ....به منم تازه اطالع دادن و مجبور شدم خودمو زودی برسونم ...یهویی شده هم  همه چی 

چنین طرحی رو می  رفتاریی وسط این همه کار و گو چرا یهویاین نیستم که بگم هدفهای دانشکده چیه 

من فقط اجرا کننده ام .....پیاده کنن خوان   

هیچ پوئن نجام این کار اه و  بگم فشار کاری زیادالبته ..ها احتیاج دارم از شما و چهار نفر فعال فقط به  ماالن

براتون در بر نخواهد داشت  ثبتی م  

:ادامه دادنگاهی به همه انداخت و در حالی که خنده اش گرفته بود   

خودمم هستم ..  تونچون در صورت همکاری نکردن به انتخاب خودم می برم..داوطلب بشیدکه بهتره -

 نگران نباشید 

:گفت رو به بچه ها حامی  همین بین رحمانی به همراه دکتر موعدی  وارد کلینیک شد و تو   

سریعترلطفا -  

 

که در فاصله  خیره به موعدی  مهری  می دونستن چی در انتظارشونه حرفی نمی زدن که چه ها که ب

:باال برد و  گفت دست غشته به کینه و عداوت با نگاهی ا ش قرار گرفته بودزیادی از  

من-  

نفر بعدی کیه؟....عالیه-  

: و گفتم  باال بردم دست .. قرار بود باشه  و اینکه خودشم  خیره به صورت خندون حامی   

طلب میشماومنم د-  

:گفت و با به دندون گرفتن لب پایینش لبخندش بیشتر رنگ گرفت  

؟دیگه نبود ..نفر دو شد -  

:گفت مکه راحله از پشت سرهمگی شروع کردن به خندیدن   

خوبه که قبال هم از این بدبختیا داشتیم..؟چرا قبول کردی ... هخر-  

 

:چیزی نگفتم که مالیری هم گفت  

هستم  ممن-  

..زود باشید ..ون به لبم کردیدج...یه نفر دیگه..نفر  سه شد -  
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:قدمی جلو اومد و گفت... مدر این بین رحمانی خیره به لبهای خندونم که به حامی خیره شده بود  

منم هستم -  

اونا رو  بین بچه  خانم مرادی ...خودتونم نباشید  مراجعه کننده های نگران...ممنون که همکاری می کنید -

همه ..اون یکی دانشکده ما هم باید االن بریم ..یا یه نوبت دیگه بهشون می دن ..کننها تقسیم می 

ه باید اونجا باشیم گتا نیم ساعت دی..برنامه ها اونجاست   

*** 

بود اونم چون پیش رفته فقط همون ساعت اولیه همه چی خوب و عالی ...که حامی گفته بود همونطور 

که به سختی باید ..بودروی ما پنج نفر  ربفشار کاری تمام بعد از اون  یم بودقرار گرفته بین ردوکه مقابل 

 تمومش می کردیم 

بودن رو  اینجا اورده  تعداد بچه ها زیاد بود و به خاطر امکانات دانشکده همه  

اه همر به  خستگی زیادی رو برامون... ما تعداد  و کم بودن..کار زیاد سختی نبود اما تعداد زیاد بچه ها 

 اورده بود

 

که دیدم حامی گردنم دادم  پشت  ی بهژو ماسا دم کارم که با پسر بچه زیر دستم تموم شد سر بلند کر

دندون پسر بچه زیر دستشه مشغول انجام کاربا اخم  طبق عادت همیشگیش   

و خواستم باز نگاهش خودمو با صندلی عقب کشیدم .....چیزی نخوردهتا به حاال شک نداشتم از صبح 

بچرخونم به سمتش نگاهی که مجبورم کرد سرم رو ..مانع از این کارم شد  ینگاهسنگینی   که  کنم   

 

طوری نگاهم می کرد ...و بی حرکت موندم  نگاه خیره رحمانی قفل شددر  نگاهم برگردوندم سرم رو تا 

و پایین انداخت  و دوباره ر سرش از گذشت لحظاتی  دوجودم رو فرا می گرفت که بع که ترس تمام

....شد کارش مشغول   

باید کمی .داشت درد  ..دستکشمو در اوردم و نگاهی به پانسمان دستم انداختممعذب از نوع نگاهش 

  بهش استراحت می دادم که از روی صندلی بلند شدم

بدون اینکه بچه ها بفهمن ازم ..پایین داد و با حرکت لبهاش بی صدا حامی متوجه از برخاستنم ماسکشو 

:پرسید  

؟هچی شد-  

:گفتماهسته لب زدم و  مثل خودش ...با نگاهی به روی بچه ها   

  ..هیچی -
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احتماال بخاطر دستمه که دارم بیرون می  ه به روی دستم ُسر خورد و سری تکون داد و فهمید کنگاهش 

 رم 

 

باید  جمع شدکف دستم صورتم با دیدن زخم ..کمی خونریزی کرده بود..باندو باز کردم....وارد راهرو شدم

کردم بهش رسیدگی می  

نمی تونستم  هم  زیادی چیزچیزی برای خوردن بچه ها تهیه کنم  البته  مبعد از بستن زخمم تصمیم گرفت

برای همه ابمیوه و ترجیح دادم  بنابراین  گیرم بخاطر حامی مجبور بودم برای اونها هم چیزی ب..بگیرم

گرفته باشهته دلشون رو  الاقل  بگیرم کهکیکی   

از تو جیب ایستادم و جام سر ...زنگ گوشیم صدای ده بودم که با شنیدن  دانشکی تو محوطه هنوز 

اوردم  روپوشم درش   

صداشو باال برد و با ..با دیدن شماره اهدا کننده سریع تماس رو برقرار کردم که به محض شنیدن صدام

:حرص گفت  

 یه روز دیگه التماس که بیا..تو روخدا با همین قیمت..خانم منو چی فرض کردید ؟یه روز التماس می کنی -

؟که بدبختم کنه...ادم می فرستی ...ای دیگهیبعد از این همه  عالف کردن من  و پروندن مشتر..ازمایش   

چرا منو مسخره خودت کردی ؟..شما که از اولم نمی خواستی   

بدی ؟اره؟منو به پلیس تحویل  برنامه چیدی..؟ادم فرستادی منو تهدید کنه که یعنی چی   

نکنه با این کارا می ..؟ر کردمبراتون صب...بد کردم این همه مدت ...خوبی به شما جماعت هم نیومده

...به این شماره زنگ نزن دیگه ...یدخودتون احمق ...اره؟نه خانم..ید قیمتو بیارید پایین خوا  

از ..خدا لعنتتون کنه ته توی منو در بیاره که من چیکارم ؟ و برای من ادم می فرستی که حالمو بگیره 

 اولشم مشخص بود این کاره نیستی 

و  با بهت ساختمون رو به روم پایین اوردم و به در ورودی  گوشی  رو...با شنیدن صدای بوق های اشغال 

سریع از پله ها با نگاه تندی به پشت سرش  ...خیره شدم که همون لحظه رحمانی با دیدنم  ترس 

اومد و  واج نگاهش می کردم سرازیر شد و به سمتم که هاج  

چه اتفاقی  هنوز نفهمیده بودم.؟.می گفت داشت چی کننده  اهدا...تو دهنم  قلبم داشت می اومد

:گفت مقابلم ایستاد  و خیره تو چشمای وحشت زده ام  رسیده بهم  که رحمانی افتاده   

برا همین مجبورم که اینجا حرفامو بهتون ..وقته که می خوام با شما صحبت کنم اما  انگار نمیشه دمن چن-

 بزنم 
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که ..هنوز ذهنم درگیر حرفهای اهدا کننده بود ..هایی نیمه باز نگاهش کردم بهم فشرد ومن با لبلبهاشو 

:و ازم پرسید فرستاد بیرون با تعلل و کالفگی   نفسشو  

؟ه داریدشما به من عالق-  

 

 

فرماید به راه راست هدایت و خداوند مرا   

روح خبیثم  ...ای براون  

. 

. 

. 

: ((: ((: ((صلوات .  
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گوشی  رو پایین اوردم و به در ورودی ساختمون رو به روم  با بهت و ...با شنیدن صدای بوق های اشغال 

سریع از پله ها با نگاه تندی به پشت سرش  ...ترس  خیره شدم که همون لحظه رحمانی با دیدنم 

 سرازیر شد و به سمتم که هاج و  واج نگاهش می کردم اومد

هنوز نفهمیده بودم چه اتفاقی .؟.اهدا کننده  چی داشت می گفت...قلبم داشت می اومد تو دهنم 

:افتاده  که رحمانی رسیده بهم  مقابلم ایستاد  و خیره تو چشمای وحشت زده ام  گفت  

برا همین مجبورم که اینجا حرفامو بهتون ..من چند وقته که می خوام با شما صحبت کنم اما  انگار نمیشه-

 بزنم 

که ..هنوز ذهنم درگیر حرفهای اهدا کننده بود ..لبهاشو بهم فشرد ومن با لب هایی نیمه باز نگاهش کردم

:نفسشو  با تعلل و کالفگی بیرون فرستاد  و ازم پرسید  

؟ه داریدمن عالق شما به-  

 

و نگاهم در نگاهش قفل شده  کننده و رحمانی تو گوشم مرتب پیچ می خوردصدا های درهم  اهدا 

آدمهایی که از شدت درد و غصه نمی دونستن باید چیکار کنن....رسیده به ته خط بودم بسان ادمهای..بود  

 

در شنیدنش  که ...تا سوال رحمانی اشت نابودم می کرد دنده حرفهای اون اهدا کن ...بیشتر از همه اما

:می تونست قلبم رو از تپش بندازه که دوباره به حرف اومد هم  حالت عادی  

 هایی که برای من بعد از اون حجم پیام ..البته خوب..فهمم یمرو نمن معنی پیامهایی که بهم می دید -

  یه برداشت بیشتر نمیشه ازشون کردفرستادید 

:به حرفاش گوش می دادم..بهش  ن پلک زدن خیره بدو  

و این چیزا رو بهش ربط بدم بکنم   فکرای ناجورسی توی این کلینیک هرک می تونم درباره راستش من-

شما درمورد ماا..  

:کردم و ازش پرسیدم شون بازاز هم مو روی هم گذاشتم و اپلکه..از شدت عصبانیت   

؟شما دارید درباره چی حرف می زنید -  

: نثارم کردپوزخندی کالفه   

 

 حرف می زنم  ...ازارم شده و باعث اذیت و می فرستید هایی که صبح تا شب برای منم درباره پیادارم -

 خانم دکتر پاکزاد
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و شبه ای  بودم هیچ شک شیفته و شیدای این مرد .. و روزگاری  به طرز باورنکردنیدر  اینکه یه روز 

بشدت وحشتناک و غیر قابل هضم بود.فرستادن پیامهایی که کار من نبود قبول نبود اما  درش  

؟!مفرستب هایی  پیام چنین ..من برای چی باید به شما-  

:گفت بیرون داد و  با تکون سر نفسش رو  

دقیقا از روزی که شروع به ...و در گیر خودش کردهنم م سوالیه که خیلی وقته ذهناین ..نمی دونم-

؟چراکه پرسم ی ممرتب دارم این سوال رو از خودم  ن پیام ها کردیددفرستا  

پیامها رو از طرف شما  حجم از  چون هیچ وقتم چیزی بینمون نبوده که یه دفعه با نامزد کردن من این

....اشته باشمد  

و تو فکر فرو رفتم رو هم گذاشتم  برای لحظاتی چشمامو  

و خیره  گرفتماحتیاج داشتم کمی ذهنمو متمرکز کنم  و بفهمم دورو برم چه خبره که یه دفعه سرمو باال 

:پرسیدم نگاه  طلبکارانه اشتو   

از طرف منه؟ شما مطمئنید اون پیاما-  

تو جیب  دست بی معطلی  ...  اطراف و  به دور ینگاهبا و  ر داد س  بی صع ی خنده  ..کالفه از دستم 

:خیره تو چشمام گفت ....شده تا ی  دوتا برگهو با در اوردن  کرد  روپوشش  

  کار خودتونه که ..مطمئن شدم شک داشتم اما بعد  ...شاول-

اولی مربوط به یادداشت های من  ..و هر دو برگه رو از تو دستش گرفتم با حرص نفسمو بیرون فرستادم

.. میشد   

به  اتزمانهایی می تونم تو کلینیک باشم  بدونه دقیقا چه  که می نوشتم برای مرادی یادداشتهایی که 

عصبی نگاهم رو به نگاه دقیقش  دادم و ..ونطور که سرم پایین بود مه...مراجعه کننده ها نوبت بده

 نفسمو بیرون فرستادم و  برگه زیری رو در اوردم  و باز ش کردم

رنگ از رخسارم می رفت ر متن نوشته شده از خوندن سطر به سطهر لحظه در   

م این مرد   ...و شیدای  ف می کرد که من عاشقاراعت علنا..متن نوشته شده   

:چشم دوختمکه برام حکم مرگ داشت  شرزنشسپر از با صورتی برافروخته سر بلند کردم و به نگاه    

؟خانم دکتر  وب حاال می گید جریان چیهخ-  

:که معلوم بود ترسیده گفتمدستی به روی لبهام کشیدم و با چهره ای   

اینا رو من ننوشتم ...این امکان نداره-  
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ک شدن و دلم هری پایین لبهام خش...مثل دست خط خودم بود  دقیقا .دادمنامه به متن  نگاهم رو سریع 

:گفتم برگه ی تو دستم  خیره به ورانهنابا ریخت  و   

این امکان نداره-  

 

همه ی  از اولین روزم اسمتون زیر...؟! دست خط خودتونه عینا مثل .. نوشتهاین چر امکان نداره وقتی -

این تابلو بازی نباید کار شما باشه ...برای همین فهمیدم ... هبود و نامه هاتون ها پیام  

هم و تلگرام  ه پیام کوتاه و اس ام اس ب کار از نامه نگاری گذشته و ....این نیست  البته تنها

کار شما ...این حجم از بی ابرویی ..همونطور که گفتم اصال فکر نمی کردم ..واقعا خجالت اورده ....رسیده

 باشه 

:طعم دهنم تلخ و گس شده بود  

پیام به یه خط دیگه  پیش اومدو  اگر اشتباهیبه هر حال هر کسی انقدر راحت اسمشو نمی نویسه که -

ابروش بره ..فرستاده شد   

 از طریق یکی از اشناها صاحب شماره خط رو پیدا کتم  و تو نستم  زیاد شدپیام ها  تعداد این ا وقتی ما

...اصال این کارا بهتون نمیاد ..خانم دکتر واقعا از شما بعیده ..خودتونه پیام ها کار این فهمیدم   

 

 

:بهم فشردم لبهامو ...از شدت خشم  

من اصال نمی ....مال من نیست پیام ها دارم بهتون میگم این ....؟خودتون می گید شما دارید چی برای -

 فهمم دارید درباره چی حرف می زنید 

جلوی چشمام باز کرد و  برام  رو فرستاده شده به گوشیش یکی از پیامهای در اورد ورو   شگوشیعصبی 

:گرفت  

برای من فرستاده  که داره  قانه ایی عاشاین پیاما؟کیهبرا پس ..خط تلفن برای شما نیست اگه این -

؟کیه که رفته رو اعصاب من ؟از طرف کیه پس ....شما نیست  از طرف  اگه ....میشه   
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قدیمیم بود  ی شماره همون  شماره  این..لبهام از حرکت باز  ایستادن ..با ناباوری خیره به شماره خودم 

:تو دست حامی بود  حاال که   

بال برا بله این خط تلفن ق...گذاشته ین کارارو می کنه و سر به سرتون ا داره  حتما کسی...دونمچه می -

عنیی..من بود ولی االن نیست   

 

 

:گوشیم رو در اوردم و گفتم سر درگم و کالفه دستی به روی پیشونیم کشیدم و  

من اصال از اون خط ...منه ازش استفاده نمی کنم این خط جدیدمزاحم داشتم دیگه  ..قبلیمشماره -

 استفاده نمی کنم

 

شما رو پیدا کنن و بعد  شماره ادما انقدر بیکارن که بیان ..؟بنظرتون من االن باید حرفای شما رو باور کنم -

 رو تمرین کنن مثل دست خط شما درستوقت بذارن و ...یا نهعاشقانه بفرستن ؟ های  دقیقا به من پیام

 که منو بدبخت کنن؟

:گفتتند و بدی اید بگم که با لحن ونستم چی بشدت برافروختگی  و عصبانیت نمی د از  

 به دستم ها پیاهر بار که این .....من نامزد دارم خانم..برید خداروشکر کنید من ادم رسوا کنی نیستم -

بدبختی و گرفتاری برام پیش بیادتا و بخونه و هزار  برسه ش به دست نکنه  می رسه باید تنم بلرزه که نم  

نفسم در حال بند اومدن بود که با چهره حاکی اما .مبا اینکه در فضای باز ایستاده بوداحساس می کردم 

هرزه خیابونی داره  یه  که گویی از کنارگذشت  با تنفر از کنار چنان ازم رو گرفت و ...از گلگی و عصبانیت 

 رد میشه

 عرق سردی به روی پیشونیم نشست 

کرده بود و منو متهم به چیزی کرده بود که کار  مردوخ زیر سوال برده بود و  یتم روخیلی راحت تمام شخص

به سمت پله ها پا  با تمام سرعت فکر قبلی هیچ سریع بدون  بدنم به شدت می لرزید  که ...من نبود 

 تند کردم

 

 گوشی دست حامی بود و رحمانی درباره پیامهایی حرف می زد که  ابرو ریزی محض بودن

مهری عصبی نزدیک به در یکی از اتاقها ایستاده بود و گوشی به دست با صدای کنترل ..وارد سالن شدم

:گفتشده ای   

... بکن  ...هر غلطی که می خوای بکنی -  
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.... 

:با حرص گفت کرد و  پشت  بهم ..م با دیدن که یک ان  یدوناشو بهم سایدند  

پس لطفا ادای ادمای فهمیده رو در نیار....؟فهمیدی...عرضه اشو نداری-  

 

 

معلوم بود ...و تند کرده بودم از کنارش گذشتم ر بال حامی قدمهامهمونطور که به انتهای سالن به دن

 حسابی با دکتر موعدی دعواشون شده که اینطور داغ کرده

 

 

به نظر می ....و به سمت در خروجی راه افتادمالیری خسته برای استراحت کوتاهی از تو کلینیک در اومد

این طرف و او نطرف رسید کم کم داشت سرمون خلوت می شد که بچه ها راحت داشتن برای خودشون 

رفتن و می چرخیدن می  

 

:مالیدچفت شده ام با عجز نچشمامو با خشم بستم و باز کردم  و از بین دندونهای   

امکان نداره..امکان نداره-  

 

می دونستم به جز راحله ..که سعی کردم اروم باشم رنگ به روم نمونده بود و به شدت قلبم می تپید 

تنها این دو نفر از همه چی خبر داشتن ...حامی هم  همه چی رو درباره احساسم به رحمانی می دونه...

نه کس دیگه ای    

یه دفعه با یاداوری حرفای اهدا کننده کم مونده بود از کوره در برم  و که بود   حلقه بستهاشک تو چشمام 

 همه چیز رو بهم بریزم 

به بی درنگ  همونطور که نگاهم بهش بود ... باال سر مریضش حسابی مشغول بود..شدم سالن  وارد

رو باال  نگاهش ...ایستادنم باال سرش  ی توی سالن نبود  که به محض دیگه ا سهیچ ک..سمتش رفتم 

و بهم چشم دوخت اورد   

 اونقدر بهم ریختگیم مشهود بود که متعجب ماسکشو  پایین داد و بهم خیره موند
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تکون داد  و ازم خواست بهش  ونفسهای عمیق عصبی می کشیدم و تو چشماش زل زده بودم  که سرش

ه ای پلکهامو روی هم گذاشتم نیبرای چند ثا... نهفته درونم  بگم که  چی شده که با کنترل خشم   

 در واقعه نمی دونستم...ونم کرده بود و بی قرار  بودمگحرفای اهدا کننده دگر..ی رحمانی بیشتر از حرفا

...حامی بود بیشتر ناراحت باشمخود م  ونبب هر دو شسام که مه برای کدوم یکی از بدبختی باید االن   

 

و در شکشادست اخم کرده...باز کردماز هم  چشمامو  صندلیشپایه های چرخ دار با شنیدن کشیده شدن 

حرف بزنم خیره تو چشمام منتظر شد که  سرشو حرکت داد و ...با نگاهی به دراورد  و   

روی پیشونیم به سرمو خم کردم  و دستمو ..دهنم خشک شده بود و به سختی نفس می کشیدم 

 گذاشتم

 

 

:گفتونیت اون طرف ی خیره بهم از و به سمتم اومد ..نگاه مجددی به در با حالم بشدت بد بود که   

؟چی شده -  

راه نندازم ابرو ریزی لبهامو بهم فشردم و سعی کردم خود دار باشم و توی کلینیک   

میگم چی شده ؟..باتوام -  

چیزی بهش نگم که بعدها باعث پشیمونیم بشه تا  دادم یونیت نگاهم رو به بیمار روی   

:خم شدم یونیت گذاشت و به طرف از  با نگاهی اخمالود دستشو گوشه ای   

  نه جای دیگه ..به من باشه نگات  وقتی دارم باهات حرف می زنم-

ا ام و خودم خالی کنم  مستم با اخرین توانم سرش فریاد بزناونقدری از دستش عصبانی بودم که می خوا

باز نکردم لب و  دادمش نگاه پر از خشمم رو به تنها ..با کنترل خودم   

:گفت مکثی کرد و ..تم لحظه ای خیره تو نگاه پر از نفر  

باشم کینه توزانه یادم نمیاد در حقت کاری کرده باشم که مستحق این نگاه -  

   ایستاداروم اروم تو جاش صاف  ...ده بودزل ز چشمام که تو همونطور  

البته حرفهای رحمانی هم بی ..بودم نگاه می کردم بخاطر مرتضی داشتم با تنفر به کسی که عاشقش

و همه چی رو بهم بریزم در برم من حق نداشتم انقدر زود از کوره ..اما زودی به خودم اومدم...تاثیر نبود 

من نبود  بچه بازی در اوردن دیگه در سن و سال..ر می اوردمباید قبلش از همه چی سر د.  
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من برای رحمانی فرستاده شده  اون پیامها از خط اخه چطور امکان داشت...حق داشتماز طرفی هم اما 

 و خطم دستش بود اونم کسی که گوشی..نفر انجام بشه  این کار فقط می تونست توسط یک...؟!باشن

یعنی خود حامی ..  

 

 

امکان  ماونم کسی مثل حامی که یه درصد..شاید نباید تا مطمئن می شدم  بازخواستش می کردم 

اصال تو مخیلم نمی گنید که بهم نارو زده باشه و در تمام این مدت ..داشت چنین کاری باهام کرده باشهن

ه کار خودش ...دیگه مطمئن بودم  اما قضیه اهدا کننده چی ؟اینو که ..بازیم داده باشه   

دستی به روی پیشونیم کشیدم و با فکر اینکه دیگه اهداکننده چشمامو بستم و با یه نفس عمیق  اروم

باز کردم از هم پایین ُسر دادم و همزمان چشمامو سمت روی پیشونیم به  از رو  نیست دستم کار  درای 

دادم چهره ارومش  و نگاهم رو به  

 

عصبیم می کرد که  بشدت  ..و بی تفاوتش بی خیالحرکات ..سرشو تکون داد و ازم خواست حرف بزنم 

از خواستم لب  دستمو به سمتش بلند کردم و   باز خواست کردنش   عنان از کف دادم و براییه دفعه 

بهم  ازش بپرسم به چه حقی داره زندگی من و مرتضی رو  با صدای بلند با آخرین توان  کنم و هم باز 

واز بین می بره می ریزه   

به  به نشونه تهدید  همونطور که  دستمو اروم و متعجبش  ی به چهره یبا نگاه تو یه لحظه  اما...

فرو کش کرد به آنی خشمم آروم گرفتم و ....کرده بودم سمتش دراز   

رو دستم  ..اشک  از فشرده شدن و با چشمانی پربسته و بهم  ..نیمه بازم  لبهای  عجیب بود اما خیلی 

  ماز دست داده بود هم  رو  مملکسر دو راهی قدرت تبر مونده ..پایین اوردم  

ش کنمه ااخذویه چیزی مانع میشد تا حرفامو بر سر زبونم بیارم و م  

رو تاب و تحملم  بود از این همه بدبختی  که دیگه نتونستم صبر کنم و با از دست دادن  شده دلم خون 

بیرون زدم از تو اتاق چرخیدم و با عصبانیت گرفته ازش   

 

از تو ساختمون در اومدم و از پله ها بی قرار ..خبری از رحمانی نبود ..دادم ی سرعت بیشتر ...هاممقدبه 

 پایین رفتم

حامی اخم ..سر برگردوندم ..شد ههنوز به اخرین پله نرسیده بودم که از پشت سر بازوم به عقب کشید

ه من رو به سمت داشته باش توجه ما بشه بدون اینکه نگاهی بهمکرده و جدی قبل از اینکه کسی م  
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حسابی که از تیر راس هر نگاهی جایی ....کردساختمون دانشکده هدایت به شمشاد های بلند نزدیک 

بود   حفوظ پوشیده و م  

 

کمتر می کرد گاهی هوس باروندن دونه های ریز برفش رو م ه آسمونشهر چند در این هوای سرد که 

  و اطراف بپلکه   ن دورو حاضر می شد برای هوا خوری ا کسی

 

  کرد بازوم رو رها و گشت به سمتم بر  شهمزمان با ایستادن گرفتیمقرار   که ادها و دیواربین شمش

:گفت  و کامال جدی خیره تو صورتمایستاد مقابلم به نظر می رسید که  عصبی  

وقتی می دونی توی این ...رک و راست و بیا بهم بگو ..حرفی داری ..از ادا و اصول اصال خوشم نمیاد-

کاری نکن  که عصبی بشم و نفهمم چی شده..حرف زد  راحت و درست  محیط نمیشه  

اون طلبکار شده بود و ازم می خواست براش حرف ...حاال که باید من ازش عصبانی می بودم ..جالب بود

..بزنم و بگم چی شده  

 

ه از شدت قدمی به عقب رفتم و اروم چشمامو بستم و باز کردم و خیره به زمین بینمون   در حالی ک

:لب به گالیه باز کردم و گفتم نزدیک بود قالب تهی کنم  دلهره و ترس و نگرانی  

بهت اعتماد کنم و دم نزنم گفتی همه جوره ....بهم گفتی ازت نپرسم داری چیکار می کنی -  

با اینکه بشدت از دستش ناراحت بودم و دلم شکسته بود  اما همچنان دیوانه وار دوسش داشتم که 

:با درد نالیدممی رسیدن به نظر سرمو باال اوردم و خیره تو چشماش که نگران   

وقتی طرف بهم زنگ می زنه و ...یلی سخته اما خ...سعی می کنم همین کارو بکنم خوب منم دارم -

بدهبه مرتضی دیش که دیگه نمی خواد کلیه اشو نترسو میگه که تو اونقدر  

ایی رو بشنوم  و ببینم که توسط تو داره انجام میشه که  چیز...هخیلی سخته و عذاب اور  

 

 

امیدوارم بتونم نبودن هام رو ..این چند وقت حسابی گرفتار بودم ..کسی گرفتاری پیش نیاره برایخدا 

..:((((((((.البته نبودنهای با پستم رو .جبران کنم   

فدای همگی .  

که کمه ببخشید   
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ی به عقب رفتم و اروم چشمامو بستم و باز کردم و خیره به زمین بینمون   در حالی که از شدت قدم

:دلهره و ترس و نگرانی نزدیک بود قالب تهی کنم  لب به گالیه باز کردم و گفتم  

گفتی همه جوره بهت اعتماد کنم و دم نزنم ....بهم گفتی ازت نپرسم داری چیکار می کنی -  

از دستش ناراحت بودم و دلم شکسته بود  اما همچنان دیوانه وار دوسش داشتم که با اینکه بشدت 

:سرمو باال اوردم و خیره تو چشماش که نگران به نظر می رسیدن با درد نالیدم  

وقتی طرف بهم زنگ می زنه و ...اما خیلی سخته ...خوب منم دارم سعی می کنم همین کارو بکنم -

ش که دیگه نمی خواد کلیه اشو به مرتضی بدهمیگه که تو اونقدر ترسوندی  

که  چیزایی رو بشنوم  و ببینم که توسط تو داره انجام میشه...خیلی سخته و عذاب اوره  

 

:برای لحظاتی خیره تو صورتم  تو فکر فرو رفت  و ازم پرسید  

چی می دونی ؟...تو درباره ی اون مرد-  

رحمانی فرستاده شد بود  رو نگرفت و من خیلی طعنه ام رو که مربوط به گوشی  و پیام هایی که برای 

:ساده و بی فکر پاسخ دادم  

فقط می دونم یه اهدا کننده است که   گروه خونیش به برادرم می خوره-  

 

 

:پیش روش  گفتی با تاسف سر چرخوند و خیره به منظره ...ابروهایش باال رفت   

اطالعاتت کامال تکمیل ه ..واقعا عالیه-  

:با قدمی بهم نزدیک شد..که رو برگردوند و خیره تو چشمامصورتم رنگ باخت   

برادرت رو داری که هر باری که با این یارو حرف زدی و دیدیش نفهمیدی که یه  ی انقدر استرس کلیه-

  همعتاد دروغگو

یه دروغگویی که فقط خود  خدا می دونه چند نفر دیگه رو  مثل تو خام حرفای خودش  کرده و پولشون رو 

فته   و بعدم فلنگو بسته و در رفتهگر   
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:با دهانی نیمه باز نگاهش کردم  

بهت زنگ زده که الاقل یه پولی از تو زنده ..رو کردم و نمی تونه منو  تلکه کنه...حاالم که دیده دستشو -

..کنه   

بکنی حاضری  هر کاری براش   ..چون تو رو شناخته و می دونه که  برای جور کردن کلیه مرتضی..چرا ؟

هر کاری...  

:زبونم بند اومده بود   

وقتی که اینطوری میای و به جای ... بهتر که من بگم این رفتار تو برای من خیلی سخت و عذاب اوره -

یه جوری باهام برخورد و رفتار می کنی که ادم با خودش فکر می کنه که ....اینکه  ازم بپرسی چی شده 

حروم خور حمایت می کنی   مفنگی از اون .... دروغگو  انگل از اون ..  معتاد عملیداری از اون   

 

 

:و عضالت فکش منقبض شده بودن از شدت خشم بر افروخته  صورتش  

البته من ناراحت این برخوردت نیستم چون می دونم تو شرایط بدی هستی اما بیشتر از همه از این -

 ناراحتم که توی موقعیت های بحرانی قدرت فکر کردن از خودت رو سلب می کنی 

 

 

چشمامو بستم و سرم رو پایین گرفتم    

ناراحت  نگاهم رو باال دادم و ...چقدر ساده بودم که فکر می کردم داشتن پول همه چی رو حل می کنه 

:خیره تو چشماش ازش پرسیدم  

؟مگه قراره تو همیشه همه  چی رو بدونی ؟...از کجا فهمیدی ؟شاید اشتباه فهمیدی -  

 

 

:به افکار بچگانه ام با ترحم  لبخندی زد  

تنها کافی بود ...نم س و جو کتابلو تر از اونی بود  که بخوام زیادی درباره اش پر..نیازی به فهمیدن نبود-

زود  رکب می ...چنین ادمایی از ترس جونشون  و نرفتن به زندون ....بهش بگمساده یش بدم و یه دروغ باز

...لو می دنخورن و همه چی شون رو   
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:چیزی نمونده بود که از شدت ناراحتی وغصه بزنم زیر گریه که قدمی عقب رفتم و  با عجز نالیدم  

؟...بگو که داری سر به سرم می ذاری ؟بگو اینم یکی از شوخیاته که اذیتم کنی -  

 

...با چهره ای گرفته بهم چشم دوخته بود و خوب می دونستم دروغی در کار نیست   

با ناتوانی دستم رو برای نیفتادن بند دیوار پشت سرم کردم  و با دست دیگه ام پیشونیم رو فشردم 

:دم حرف زده باشم با فراموشی حرفای رحمانی گفتمگویی  که با خو....  

حاال به مرتضی چی بگم؟تا امروز با وعده اینکه یه نفر هست که به زودی ازمایشا رو می ده و برای عمل -

 آماده میشه  امیدوارش کرده بودم که همه چی درست میشه 

 

 

:نفسش رو خیره بهم بیرون فرستاد  

رفتی و یه آگاهی پیدا کردی و بهش اعتماد کردی که چی ..ب از تو بعیده آخه دختر خو... تو خیلی باحالی-

؟؟!به طرفم قول دادی که روز ازمایش کلی پول بهش می دی  ...؟تازه    

چیکار باید ..تو یه لحظه با خودت  فکر نکردی  که اگر پوال رو بهش بدی و بعد از آزمایش  بره  و دیگه نیاد 

...بکنی ؟  

بارش تن به هر تابلوه که برای خودش و زندگی نکبت .....سنگی بوی تریاک  و مواد میده طرف از ده فر...

...می ده  دروغ و کثافت کاری  

اونم با اون ..؟!تو یعنی بهش شک نکردی که چرا بعد این همه مدت سر تو مونده که کلیه اشو به تو بده 

دست نمی که انقدر دست نمی لنگید  شو یه جای کار ِد اگه سالم بود ..گروه خونی کمیابی که داره 

  بدن و کلیه اشو بخرن  بهش بودن بیشتر از تو که پول بیشتری..کرد

:اشک تو چشمام جمع شد  و با حالی بد بیشتر به دیوار پشت سرم تکیه زدم  و چشمامو بستم    

تو چرا نمی خوای به من ..من درستش می کنم..بسپرش به من   همه چی رو ..انقدر  نگران نباش حاال-

؟اعتماد کنی   
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به روی لبها و زیر بینیم ... نگاهمو از شدت شرم و سادگیم به زمین دوختم و پشت دستم رو لرزون 

یاد حرفای رحمانی افتادم  به کشیدم  و یه دفعه  

جونی برام نمونده بود و اونقدر نگران حال مرتضی بودم که فعال نمی خواستم با متهم کردن حامی همه 

 چی رو بهم بریزم

هیچ دوست ..چشمم به پایین افتاد و احساس خفگی کردم ی اشکی از گوشه  خیره به زمین قطره

و اروم .. دستمو از زیر مقنعه به روی گردنم کشیدم..نداشتم دوباره مثل مطب دچار حمله عصبی بشم 

بیرون فرستادم شنیده میشد  صداش بی اراده طوری کهنفسم رو   

مامو بستم و سرم رو به عقب روندم چشدوباره ....متوجه شده از حال بد جسمانیم بیشتر بهم نزدیک شد  

که هر دو دستش رو بلند کرد و به زیر مقنعه ام برد و  ...می شد تکرار م سرحرفهای  رحمانی مرتب تو 

باز کرد و به سراغ بعدی  رفت صورتم  به خیره  همونطور  اولین دگمه روپوشم رو   

 

رفته بود اما ضربان قلبم شدت گ...با چشمایی  بسته هنوز دستم روی گلوم بود و می خواستم اروم بگیرم

دستشو روی دستم گذاشت و وادارم کرد که از روی گلوم برش دارم ..  

 

 به کندی دستمو  به همراه دستش پایین اوردم  

جدیش  نمی تونستم  با اون چهره اخم کرده و.... و گردن از من بلند تر بود  یه سر...چشمامو باز کردم 

بخصوص که فهمیده بود چمه  و برای همین قصد ترک کردنم رو هم نداشت ..بشمش مانع  

 دستمو تا زمانی که کامل پایین بیارم و اروم بگیرم رها نکرد و مستقیم تو چشمام زل زد 

انقدر سریع از پا در میای و کم میاری ؟ ..تو چرا با هر اتفاقی-  

که  مرتضی آشفته و پریشون یه موضوع دیگه هم هستمی خبر نداشت به غیر از کلیه ..بهش خیره موندم

اسکی با اون یکی دستش  برای اینکه راحت تر نفس بکشم دست به زیر مقنعه ام برد  و لبه ی یقه 

نفس راحت تر  بتونم  لباسی که کامل گردنمو پوشنده بود  با انگشتاش گرفت و  از گردنم برای مدتی که

 بکشم کشید و   دور نگهش داشت  

 

با وجود ناراحتیهام  گر گرفتم و سر بلند کردم ....لمس انگشتایی که ناخودگاه گردنم رو لمس کرده بودن  با

و در نگاهش که در کمترین فاصله از صورتم قرار گرفته بود  چشم دوختم   
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؟یعنی !یعنی حامی در تمام این مدت خودش اون پیام ها رو  برای من  می فرستاد و مزاحمم شده بود

ای رحمانی راست بود ؟حرف  

لباسم  ی دستش بی حرکت هنوز روی یقه..نگاه خیر ه ام با نگاه پر از سوالش  در هم گره خورده بود

کم کم داشت  اروم  و منظم تر می شد  متم نفس کشیدن هاینی می کرد  و ریسنگ  

نمی خواستم  همه ی وجودم  حامی رو فریاد می زد و..این حس خوب لعنتی  داشت دیوونه ام می کرد 

 به هیچ وجه باور کنم که پیامها کار خودشه 

:خیره بهم کم کم دستش از روی یقه ام جدا شد و ازم پرسید  

تو خوبی ؟-  

هوا بشدت سرد بود اما گرمای حاصل از  وجود حامی سرمایی که ما رو در حصار خودش اسیر کرده بود رو 

:از بین می برد که بی تردید بدون پلک زدنی گفتم   

نه-  

 

:خیره بهم حرفی نمی زد که بعد از گذشت لحظاتی با دیدن رنگ و روی صورتم گفت  

برو خونه-  

:باشه که فکر می کردم ونیحامی نمی تونست ا..حتما رحمانی بهم دروغ می گفت  

نه-  

:هر دو در نگاه  های هم دیگه محو شده بودیم که برای خالصی خودم از این همه تردید و دو دلی گفتم   

 

...خوبی تو اینکه  هیچ وقت به من دروغ نمی گی -  

 به ارومی پلکی زد و متعجب بهم خیره موند 

:امکان نداشت به خاطر حرفای بی سرو ته رحمانی به حامی بدگمان بشم   

دروغ نمی گی -  

:خیره تو چشمام با مکث کوتاهی جواب داد  

دروغ نمی گم ..نه-  
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که  قرص و محکم می شد اما نمی دونم چه مرگم شده بود که سخت ته دلم با این جواب قاطعش باید 

:می تونستم حرفشو باور کنم که یه دفعه با جمله بعدیش  تمام تردید ها رنگ باختن و  از بین رفتن  

شاید به خودم دروغ گفته باشم اما به تو -  

:سرشو با حرکت کوتاهی به طرفین تکون داد و گفت  

هیچ وقت دروغ نگفتم -  

چنان بخاطر کلیه مرتضی بهم ریخته بودم اما از اینکه داشت بهم این اطمینان  رو می داد که بهم دروغ هم

..نمی گه  

در ..نور امیدی تو دلم روشن شد و میون نگاه های  هراسون و پریشونم لبخندی بر روی لبهام نقش بست 

غرور و تا بیشتر از این نیست  حامی بدونم اون پیام ها کار  که بود  کافی ی من تنها برارایط این ش

شکسته و نابود نشه م اتاحساس  

 تمام زوایای صورتش رو از نظر گذروندم

اما بودن در کنار این مرد تنها خواسته ای بود که فعال می ..رام رقم زده نمی دونستم روزگار چه چیزی رو ب

 تونستم از زمین و زمان داشته باشم

 

نه این مرد شده بودم  که حتی نمی خواستم ورسما دیو...اعتراف شیرینی به خودم  بود که بگم 

 کوچکترین بد بینی نسبت بهش داشته باشم

 

کرد و لبخند کم جونی رو هم  بر روی لبهای اون  اورد که خیره تو  لبخندم به لبهای حامی هم سرایت

:چشماش گفتم  

چون قرار نیست برداشت های بد بکنی ....هیچ اشکالی نداره از ته دل بلند بخندم ..یه بار بهم گفتی -  

 مطمئن سرشو باال و پایین کرد 

م رو می کنم که همه چی رو عوض من از روزی که گفتی روش زندگیم رو تغییر بدم دارم تمام سعی ا-

.کنم  

 کارایی که باعث شادی  و خوشحالیم...دارم سعی می کنم  کارایی رو انجام بدم  که ارومم می کنن 

.هستن  

....هر چند در این بین باید یه سری اتفاقات بد هم وجود داشته باشن که مرتب حالمو بگیرن   
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:خیره بهم لبخندشو حفظ کرد و گفت  

شون  به  طرز فکرت و کارهایی که می کنی  همگی..تو دختر ازادی هستی ...ی گمهنوزم م... اره-

و دیگران حق هیچ ..تا وقتی متعلق به خودت هستی همه چی زندگیت به خودت مربوطه..خودت مربوطه 

ندارن رو اظهار نظری درباره تو و زندگیت   

 

:ش گفتممهربون یره تو نگاهحال خرابی خبا   

این نعمت خیلی بزرگیه که یکی رو ..نایی باهاش بهم دروغ نگفته تو تنها کسی هستی که از اول اش-

..داشته باشی که قرار نیست هیچ وقت بهت دروغ بگه  

:اب دهانم رو بلعیدم  

اما  ..منگران حال بد مرتضی -  

تالشم رو بکنم تا که کم کم همه چی ..من باید همه ی  تالشم رو بکنم ...یه چیزی ته دلم می گه

کم کم بشه همونی که می خوام  ...درست شه   

توی این دنیا  که بنا نیست همهاون بهم میگفت دروغ نگفته و همینم برام حجتی شده بود که باور کنم 

  ...  بزننو برای نابودیم تیشه به ریشه ام  بزنندورم 

 

قطع و بریده بریده شده بهش چشم دوختم نلبهامو بهم فشردم  و با نفسهای م  

می نشست و من از دیدن این چهره ای که فقط  شبر روی موهای خوش حالت  دونه های برف به ارومی

:به من زل زد بود نهایت لذت رو می بردم   

میون این  همه استرش و درگیری  که به پا شده احساس می کنم دارم به یه ... توی این چند روزه-

.ارامشی می رسم که قبال هیچ وقت تجربه اش نکرده بودم   

سم که مرتضی رو از دست بدم اما ته دلم یه جوری مطمئنم کرده که اخرش خوب میشه می تر...چرا   

 

ا مصمم بودم هر طور که شده بهش قصدم  اعتراف به عشقی نبود  که از جانب اون پذیرفته شده نبود ام

همونم همه جوره دوستش دارم حتی اگر بنا بود  منو فقط  به چشم یه دوست ببینه بف  
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:خیره تو  صورتم گفت و خندی از هم کش اومدن به لب شلبها  

واقعا هم از اولین روزی که دیدمت خیلی تغییر کردی -  

 

:دلم لرزید و اون تکرار کرد  

از اون ادمایی که فقط انرژی مثبت به دیگران می دن یکم کم احساس می کنم داری میش..خیلی -  

:هیجان زده نگاهش کردم  

کی ..با دیدن  اون نگاه خشمگین عصبیت داشتم با خودم فکر می کردم  تا چند دقیقه پیش تو کلینیک -

به خودش بیاد و  درست فکر ..؟ کی می تونه وسط گرفتاری هاش..خشم خودشو کنترل کنه می خواد 

 کنه

:مردد ازش پرسیدم  

ناراحتت کردم؟-  

:بدون کوچکترین تغییری در حالت چهره اش گفت  

خیلی -  

:داغ شدن..چون کوره  اتیش  قلبم فرو ریخت و گونه هام  

؟ت رو فراموش کنی تینظرت می تونم کاری کنم که ناراح به-  

 

:جواب داد ...مکه می تونست بفهمه چقدر بی قراربهم همونطور خیره   

....اره  -  

:سردرگم پرسیدم  

چه کاری ؟-  

نکشید و دست از نگاه کردنم ..قابل رویت شده بود  شا براکه گوی کشف چیزی  در پی تو عمق نگاهم 

:گفت  

هر کاری که فکر می کنی  شاید از نظرت درست باشه-  

:چند باری پلک زدم تا بتونم کمی فکر کنم..لبهام از هم باز مونده بود   

واگه از نظر تو درست نباشه؟-  
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:خیره تو چشمام با تامل گفتهمونطور   

باید دلت رو اروم  و راضی کنه ..کاری که از نظر تو درسته-  

 

:ه ای نگاهم خیلی سریع  به اطراف چرخید و با خجالت گفتملحظ  

ذهنم خالی از هر فکر و ....اما با اینکه اطمینان دارم ارومم اما اصال نمی دونم باید چیکار کنم ..خنده داره-

می تونه ناراحتی تو  باید بهت بگم چیه  و یا اینکه چه چیزی حتی االن نمی دونم کلمه بعدی که...ایده ایه

 رو برطرف کنه

 لبخند پر مهری به روم پاشید

خنده کوتاهی  سر دادم و قطره اشکی از گوشه چشمم به پایین ..با حالت هیستریکی ..از لبخندش 

پرنده هم پر نمی زد چشم دوختمتوش حتی یه و باز به اطرامون که ... چکید   

؟!یادم می رفت رحمانی چه حرفایی بهم زده  واقعا چم شده بود که داشت   

 

مو پر استرس تو هم گره کردم   و بهم دیگه فشردمشون که در دلم هول و والیی به پا شده بود دستا

:خیره به کاری که می کردم ازم پرسید  

می توم یه سوال شخصی ازت بپرسم؟-  

 

:در هم گرفته بودم  سرم رو باال اوردم و بهش چشم دوختم رو هول کرده همونطور که دستام   

تو ..منظورم اینکه .......چطوری بگم..اوممم...خوب ..تو دانشکده یا ..این سالها تو همه ی ... یعنی....تو-

یعنی دوستی که ....تا حاال با کسی ...  

با همون لبهای نیمه باز   زودی به خودم اومدم و گونه هام گر گرفتن   و لحظه میخکوب سوالش شدم که 

به  موم شدن حرفش و قبل از ت پر از تردید بدون نگاه گرفتن ازش سرمو به راست و چپ حرکتی دادم 

:اهستگی لب زدم   

نه -  

:لحظه ای فرو رفته در فکر لبخند ملیحی زد و با تر کردن لبهاش گفت  

انقدر استرس داری ؟برا چی -  
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دیگه دستام که داشتم بشدت در هم انگشتای با دیدن ...رد نگاهش کردن از سوالش جا خوردم و با دنبال 

:سریع رهاشون کردن و گفتم..می فشردمشون  

نه من خیلیم خوبم-  

 

 رفت  و با اندک خاروندن گونه اش توسط لب پایینش رو به دندون گ ..اش باال رفت و با همون لبخندهابرو

:گفتاش انگشت اشاره   

این عالیه که خیلی خوبی -  

:تپش قلبم اوج گرفت  

من در میونش بذاری ؟با هست که الزم باشه  هم  موضوع دیگه ای -  

چطور می تونستم اروم ..من چطور می تونستم بهش دروغ بگم....دروغ نگفتهوقتی اون میگفت بهم 

:باشم و حرفای رحمانی رو فراموش کنم  

شاید باشه-  

:ازم پرسید  شبا فرو بردن همزمان دو دستش در جیبهای شلوارخیره بهم لبه های روپوشش رو کنار زد و   

ش باهام حرف بزنی ؟و این احتمال وجود داره که بخوای همین  االن درباره ا-  
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با دیدن انگشتای دستام که داشتم بشدت در هم دیگه ...از سوالش جا خوردم و با دنبال کردن رد نگاهش 

:سریع رهاشون کردن و گفتم..می فشردمشون  

خوبم نه من خیلیم-  

 

لب پایینش رو به دندون گرفت  و با اندک خاروندن گونه اش توسط  .. ابروهاش باال رفت و با همون لبخند

:انگشت اشاره اش گفت  

این عالیه که خیلی خوبی -  

:تپش قلبم اوج گرفت  

موضوع دیگه ای هم  هست که الزم باشه با من در میونش بذاری ؟ -  

چطور می تونستم اروم ..من چطور می تونستم بهش دروغ بگم....نگفتهوقتی اون میگفت بهم دروغ 

:باشم و حرفای رحمانی رو فراموش کنم  

شاید باشه-  

:خیره بهم لبه های روپوشش رو کنار زد و با فرو بردن همزمان دو دستش در جیبهای شلوارش ازم پرسید   

هام حرف بزنی ؟و این احتمال وجود داره که بخوای همین  االن درباره اش با-  

 

نگاهم رو  به پله های و در ورودی ..بود شده در نگاهش با دلی که بشدت بی قرار  چشم دوخته 

:گفتمو  دادم ساختمون   

نه-  

شدت بارش برف بیشتر شده بود  ....اونم سکوت کرد ..کمی عقب کشید و زل زده تو  صورتم  رو  سرش

برف ها بود دونه ها ی وشیده شدن از پح ماشینها و شمشماد ها در حال وطوری که روی سطبه  ..  

دستی به سر و لبه های مقنعه ام  ...پر از عذاب  لبهامو روی هم گذاشتم  و برای تموم کردن  این بحث

باید می ..شدم ..دوتا از دگمه های روپوشم که توسط حامی باز شده بودن و تازه متوجه کشیدم 

  بستمشون 

نگاه کردن  با حسی از خجالت دست به زیر مقنعه ام بردم و بدون.. شو  دقیقخیره  های  زیر نگاهدر 

:شدم مشغول بسته انشون ..بهش   

امروز مطب نمی رم -  
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بلند کردم و  سر.. نم روی اخرین دگمه بودابا گونه های گلگون شده و صورتی گر گرفته  همچنان که دست

:بهش که کامال ریلکس نگاهم می کرد  چشم دوختم  

...توام الزم نیست بری -  

 

:ازم پرسیدبی مقدمه  که  ه در اوردم عدستامو اروم از زیر مقن  

؟ می گیره  رواه ر هی مزاحمت میشه و جلو به بهانه حرف زدن  رحمانی چیکارت داره که چند وقتهاین -  

خال و بحثی رو پیش می کشید که تو وسط همیشه خوب می زد ...نمی تونستم نگاهم رو ازش بگیرم 

:نفسش رو آروم بیرون فرستاد .......فکر و ذهنم  می گذشت  

دیدمش که جلوتو گرفته بود و  داشت باهات حرف می زد-  

خیره بهم  دست راستش .. اونم نه تا زمانی که از چیزی مطمئن نشده بودم...حرفی برای گفتن نداشتم

کشید و چونه اش  به روی لب  دستی  و از جیب شلوارش در اورد ور  

 رو به روش برای لحظاتی خیره به زمین نگاهش رو ازم گرفت و اونم بدتر از من کالفه به نظر می رسید که 

:تفگ   

نمی ..کی حرف می زنی اب...با کی میای.. می ری با کی...در واقعه اصال به من مربوط نمیشه..اوکی -

 زنی 

و نگاهش رو به من داد  همون لحظه لبهاشو بهم فشرد  

مثل من نمی دونم چرا فکر می کردم که اونم تو حال خوبی نیست و ..رنگ صورتم پرید ا شنیدن حرفاش ب

 عصبیه

یگه نگاهم نکنه با گفتنسری چرخوند و با نگاهی به دور و برمون همونطور که سعی می کرد که د  

بهم پشت کرد و در حال دور .«.تا دو ساعت دیگه باید کار همه مراجعه کننده ها رو تموم کرده باشیم» 

:گفت و رد شدن از بین شمشمادهایی که مسیر کوچیکی بینشون وجود داشت  شدن  

زودتر بیا -  
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می کردم  داغ بودن گرما و احساس   از دورن به شدت یخ زده بودن وتو این سرما دستام   

سیده به باالی پله ها قبل از ورود به داخل نگاهی کرد و به مسیرش ادامه می داد که ر یمنگاهم ندیگه 

می تونه باعث ایجاد ...یه بد بینی  ....یه تردید ..انداختم و از دست خودم حرص خوردم  که چطور  بهش 

 این همه فاصله بینمون بشه 

 

گرمای و اونقدر بهم نزدیک بود ...پیش روم شکل گرفت ... قبل  ی لحظه تمام اتفاقات چند دقیقه لحظه به

...و کاری  کنم کهخود بشم  ردم که چیزی نمونده بود از خود بیتنش رو حس می ک  

شرم زده از چیزی که دلم می خواست و اتفاق نیفتاده بود و  ناراحت لب گزیدم و با حالی خراب اروم 

...رو لمس کردم و نرمیشون  روی لبهام گذاشتم  هانگشتام رو ب..  

مرتب و از خودم بدم اومد که در این شرایط به فکر خودم و خواسته هایی بودم که چشمامو بستم 

...دگرگونم می کردن  

تک و تنها جایی  سپید پوش می شد که تازه فهمیدم کم کم همه جا داشت...دستمو پایین اوردم

....شک می کرد ..بی برو برگرد ..عقلم سالمتی می دید به  جانمنو او ایستادم که هر کی  

به این باور رسیده ...نفسم رو تو سینه حبس کردم و به سمت ساختمون راه افتادم ...پریشون و اشفته 

نمی تونستم دیگه کنترلشون کنم و  همین هر چی ترس و .. یستنیه چیزایی دیگه در توان من نبودم که 

 دلهره  بود رو به جونم می نداخت

و  هدر زیر نگاه های طلبکاران..شده بودنکارشون با ورود به سالن اصلی و دیدن بچه ها که دوباره مشغول .

ردن و رسیدن تا که شاید با کمی کار کی های حامی به سمت یونیت خودم رفتم هبد رحمانی و بی توج

  شم درام و کمی اروم تر از این حال بد و پریشون  ..مها به مراجعه کننده

 

 

*** 

در حال جمع و جور کردن دو رو برم بودم که نگاهم از پنجره به بیرون و برف نشسته شده روی زمین افتاد 

...همه جا کامال سفید پوش شده بود..  

جا بود اما خودش  وسایل حامی هم همین...و به تن کردمر وسایلم رواز روی یونیت برداشتم و کاپشنم

 بیرون رفته بود تا با دکتر صدیقی صحبت کنه 
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رد و در حالی که روپوشش رو در می او شال گردنشو برداشتم و به دور گردنم انداختم که باالخره اومد 

:گفت  

  نامروزشون حسابی منو از کار و زندگی انداخت ی برنامهبا این -

بود  ..ال شده بود نی میز پخش و پنگاهش به دم و دستشک که رو.... چرخیدم به سمتش   

:کوله امو برداشتم که با نگاهی به من که اماده مقابلش ایستاده بودم  گفت  

البته ..باید یه سری به دکتر رنجبر بزنم .. می رسونمیهت خودمو ظرم باش تا یه ربع دیگه تتو ایستگاه من -

...برمهم قبل از خونه باید یه جای دیگه   

 

به روی بند کوله ام رو دستم باید کمی ازش فاصله بگیرم و دوری بکنم  در این شرایط  با احساس اینکه

:گذاشتم و گفتم   

؟البته اگه الزمه می تونم مطبم برم..من خودم می رم-  

:کیفش جا می داد گفت داخل لبخند کمی جونی زد و در حالی که تند تند وسایلش  رو   

تو الزم نیست بری ...دکتر پرتو هست..نه -  

مثل همین رسوندن هایی که با لحن جدی بیانشون ...یه چیزایی بین من و حامی خیلی جدی شده بود

البته خوب نمی تونستم هم منکر این بشم که ..هایی که نمی تونستم بهشون نه بگم رسوندن..می کرد 

 از این همراهی هاش نهایت لذت رو می بردم 

به  سمت باهاش همراه شدم و ..اشتن کیف و بارونیش به فاصله چند قدم ازش با بردبعد  ی چند دقیقه

 در  راه افتادم 

طی کردیم  دیگه رو  باهم رنجبر تا اتاق  دکتر  سالن اصلی بی حرف مسافت کوتاه وارد سالن که شدیم 

.از بچه هایی که  وارد سالن شده بودن  ورود  چند نفرکه با    

جدا  از هم  فاصله گرفتیم و  دیگه  بود از همشده هر دو با احساس نزدیکی که بیش از حد غیر معقول 

  شدیم 

اما بشدت عصبی  و بهم ..مراقب اعمال و رفتارم باشم با اینکه می دونستم توی این محیط باید خیلی 

نمی دونم دقیقا چه مرگم شده بود که فقط می خواستم داد بزنم و دق و دلیم رو سر ...ریخته شده بودم

نبود  رص می خوردم و حواسم به دور و براز این رو همونطور که ح..یکی خالی کنم   

صدام زده بود و بی توجه از کنار دکتر مالیری که ...مکرد تندیکسراست به سمت در ورودی سالن قدمهامو 

گذشتم و ازش دور شدم نگاهم می کرد  داشت  و با تعجب  
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**** 

 

نفوذ می تونست که تا مغز استخوان ادم  ییبا وجود سردی هوا حاال که حامی پیشم نبود ... گاهتو ایست

کاله ... که دیگه روم نمیشد بهش زنگ بزنم  ی مرتضی رو داده بودم پی تمام حواسم ...کنه پیدا 

 نیمی از صورتمگرفته بود که کامال  به دور دهنم هم  و شال گردن رو مکاپشنمو حسابی جلو کشیده بود

  تو جیب کاپشنم فرو بردم هر دو دستم رو  سرمای بدی بود ...رو می پوشند 

از کنارم می گذشتن که تو شلوغی ..نگاهی تاکسی هایی می اومدم و با زدن بوقی برای سوار شد

رفت و امدهای ادمایی که به تندی حرکت می کردن و گاها به اجبار اروم راه می رفتن که به جایی برسن 

...دیدمش   

مد کردنش برام جالب بود ور پیاده  رفت و اوضع خوبی  که داشت اینطبا وجود این همه دبدبه و کبکبه و   

یا با ماشین پدرش بود یا ماشین دکتر پرتو ...اون چند باری هم که با ماشین بیرون رفته بودیم  

تکون داد دست  نزدیک می شد  داشت بهمونبهم که رسید سریع برای اولین تاکسی که   

سوار شمزودتر ازم خواست با نگاهش با ایستادن ماشین در عقبو باز کرد و   

تا اومد لب باز کنه و به راننده  و دستامو از تو جیبم در اوردم  و سوار شدم و خودشم در کنارم جای گرفت 

 سر و کله اش پیدا  یهو  با عجله باز شد و مالیری  که معلوم نبود از کجا ماشین  ی بگه دربست در جلو

 شده بود سوار شد 

 

 

خود مالیری هم با دیدن هر دوی ما روی صندلی عقب یم که ه بودحضورش  شوکه شداز هر دو لحظه ای 

:سری تکون داد و با سالمی به حامی گفت..متعجب    

..شتم رو  دنبالتون گ کل دانشکده ؟د دکترشما کجای-  

خدا روشکر کیف حامی بینمون بود  و هنوز فرصت نکرده بود خوب جا به جا شه  که در این بین یه مسافر 

و جایی  ازش خواست  جا به جا شه  که راحت نشسته بود  با نگاهی به حامی دیگه در عقبو باز کرد و

 برای اون باز کنه 
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 همچون  دخترانیباالجبار کیفشو از بینمون برداشت و من ... که تو کار انجام شده قرار گرفته بود حامی 

:و به حامی گفتکه مالیری مردونگی به خرج داد و ردر چسبوندم  به  خودمو بیشتر..سر به زیر   

می رم عقب من ..راحت باشید  که  دکتر شما بفرمایید جلو-  

 

 

:و گفت دادحامی لحظه ای خیره به سخاوتمندی که مالیری خرج داده بود یه تای ابروشو باال   

می تونی جاتو به ایشون بدی ..البته اگر خانم دکتر سختشونه ...مسافتی نیست..نه شما راحت باش -  

 با یه تغییر رفتار آنی ازم ..حامی و پیشنهاد برای فرار از حرف لبخند دندون نمایی زد و  به ظاهر  مالیری

:پرسید  

؟از دست دادید خانم دکتر وشما هم اتوبوس-  

 

ه بود  کمی جا به جا شد و از مالیری رو گرفت بردپیرهنش  ی کالفه دست به یقهکه حامی   

:با لبخندی ساختگی گفتمسرمو باال و پایین کردم و به سختی    

یکم کارم تو کلینیک طول کشید  و اتوبوس رو از دست دادم-  

خصومت .که متوجهحامی ...نزد که برم جلو  و جاشو به من بده  جالب بود که مالیری اصال به من تعارف

:گفتنگاه می کرد  ...بدبه هر دومون که ش خیره بهمالیری به من شده بود  شخصی   

؟الم زیر و رو کردی داشتی که کل دانشکده رو به دنب رمنگفتی چیکا-  

:رسید و گفت حامی ا به من و سپس به دالیری ابتمنگاه   

البته ..بهتون نشونش داده بودم  می خواستم وقتتون رو بگیرم پیش  برای همون نامه ای که چند وقت-

گیرمهم می خواستم ازتون کمک ب...برای مقاله امم که اصال نگاهش نمی کنید  

 

ینم و همین باعث شده مجبور بودیم کمی تنگا تنگ بش..  به خاطر چاق بودن مسافر بغل دست حامی

بود  حامی به خاطر نگاههای خیره مالیری تکیه اش از پشتی صندلی جدا کنه که مثال من راحت باشم و 

صورت نگیرهبرخوردی بینمون خدایی ناکرده   
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در این فشردگی و تنگی جا و زیر نگاه های خیره گردن و کمرم بر روی دونه های عرق حرکت دزدانه 

  : نبودشده بشدت عذاب اور ..مالیری 

؟....چقدر درد مقاله داری پسر تو -  

 

روی صندلیش حسابی چرخیده بود و با حامی برای راحت تر حرف زدن ..ماشین با راه افتادن مالیری که 

:گفت ..می اومد و رو به روی حامی می نشست ...شم بود دادن جا داشت و قادر به انجام متازه اگر  

 

بچه ها رو راه  انداختید اال من ی کار همه ..؟ید اردکتر من نمی دونم شما چه مشکلی با من د-  

دستاشو روی کیف  قالب  و با دم و باز دمی  شتندخوابوکالفه حامی که کیفشو روی پاهاش گذاشته بود 

:گفتکرد  و   

ناراحت ..برای بقیه هم همین کارو کردم نه بیشتر ...من تا جایی که برام مقدور بوده بهت کمک کردم -

اماده ای  ی اما تو دنبال لقمه..نشی دکتر   

:مالیری لحظه ای خیره به من که نگاهم بهش بود به حامی گفت  

بخدا کارم گیره ..ط منو که می دونیدشرای..دا اذیت نکنید خور دکتر تو-  

 

جا ...پاشو به خاطر تنگی جا  شده بود به بیرون و دوری راهی که با وجود مالیری عذاب اور خیره حامی 

:به جا کرد و گفت  

 

ولی قولی بهت نمی دم چون ....دوباره مقاله اتو برام ایمیل کن تا ببینم  چیه...من یه چند روزی نیستم-

تو می خوای ظرف یه هفته کاری رو انجام بدی که باید توی ..می دونم کار زیادی از دستم برات بر نمیاد 

 چند ماه گذشته انجامش می دادی 

کشید و خیره به حامی باالتر تنش رو مالیری با لبخند دندون نمایی  خودشو بیشتر رو صندلی چرخوند و 

:ه اش کنه گفتکه می خواست خف  

اون نامه هم دکتر -  

:پرسید مالیری سکوت عمیقی کرد و ازمبا لبهایی بسته زل زده تو نگاه خندون حامی   

؟اونجا رسید یه راست به پس گفتید از این مسیر  میشه -  
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:سریع گرفتم و گفتم حامی رو  نقشه  

هرچند اگر دربست می گرفتید ...فقط تا جایی که می خواید برید باید دوتا ماشین دیگه عوض کنید ...بله-

 راحت تر بودید 

 

 

:با چرب زبونی گفت خودشو  وسط انداخت و..ما بود گفتگوی که تمام حواسش در پی مالیری   

کف دستم می شناسم هو  عین؟من تهرونو بگید شاید من بتونم کمکتون کنم  ؟مقصدتون کجاست دکتر-  

که ایین بیارم پرو   فکش...ه یه مشت جانانبا  اینبار من بودم که با دیدن نیش باز مالیری دلم می خواست 

 مثل خروس بی محل کل مسیرو کوفتم کرده بود 

ی قصد پیاده شدن نداشتن که حامی گوشیش رو در اورد  و افر و نه مالیرهر چی می گذشت نه مس

 شروع به تایپ کردن کرد  و همون لحظه پیامی برای من اومد 

:بیفتم خنده به پیامش  نزدیک بود  ندن با خو گوشیم رو در اوردم و  

بمون  تو پاساژی که همونجاست منتظرم ه نشده خیابون بعدی پیاده شو و تا دستم به خون مالیری  الود-  

و در طول  به حامی نمی خواست بهش پشت کنه در تمام مدت نمالیری که به بهانه احترام گذاشت

ظاهری موقر اما از درون  اکه حامی ب....رو برگردونده بود و نگاه ازمون نمی گرفت  ما  به سمت مسیر 

:متالطم گفت  

گیره؟ یه وقت کمرت ب...ستینشی ن وراینگرانم از اینکه ..راحت باش  دکتر -  

اما چی میشد کرد که این فرد مالیری ..متوجه نیش و کنایه حامی میشد ..هر کی دیگه جای مالیری بود

:بچه پروی دانشکده که هیچ وقت از رو نمی رفت...بود  

  ینشما راحت باش...نه دکتر من راحتم -

 از این همه وقاحت و پرویی  نزدیک بود که به خنده بیفتم و بالجبار سرم رو پایین گرفتم 

فر کنار حامی برای در اوردن کیف پولش کمی تو جاش خودشو باال کشید تا بتونه دست اسدر این  بین م

..رهبتو جیب شلوارش ب  

بدون به حامی  طلبکارانه خیره  با نگاهی دوباره  که نجام این کار نداشت ااما انگار فضای زیادی برای 

ازش خواست کمی بیشتر به سمت من بیاد بر زبون بیاره اینکه حتی یه کلمه   
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روی پشتی رو بدجوری رو اعصابش بود که با حرص  دست چپش ...خیره مالیری  این وسطم نگاهای

کمی به سمتم متمایل شد و نده گذاشت دلی راننص  

 

نگاه می اورد نگاهم به کیف پولشو در و در کمال خونسری  با فراغ بال داشت سافر مدر همون هنگام که  

که صورت بگیره بینمون برخوردی دا ابود که مبشده مالیری افتاد که بدون پلک زدن به من و حامی خیره 

با نگاهش  متوجه چیزی بشه بعدی خیلی زیرکانه قبل از اینکه مالیری  نزدیک شدن به چهار راه حامی با

 ازم خواست که پیاده شم

 

 

بلکه از روی فالکت ..اونم نه  از روی سرخوشی ..واقعا شرایط اسفناکی بود اما بشدت خنده ام گرفته بود

درگیرش شده بود ختی که موجودی مفلوکی چون منبو بد  

می اومدسرم به ری یکی پس از دیگ همه  مصیبت که این  م تو یه  روز بد بیار باشمچقدر می تونست    

که نگاه های بد مالیری و حضور نا بهنگامش ..سر دو موضوع قبلی  با خودم کنار بیام  مهنوز نتونسته بود

شهبفقط به شکل خنده روی لبهام ظاهر اعصابمو بیشتر تحریک کرد که در اون شرایط می تونست ..  

 

که با چشم غره ای بهم چشم دوخت  از  خنده ای که بشدت داشتم کنترلش می کردم متوجه حامی 

از راننده  سریع سرفه ای کردم و در حالی که صدام از شدت حبس کردن خنده ام به لرز افتاده بود 

کمی جلوتر نگه داره .. مخواست  

مالیری دست تو جیب کتی که  با حساب کردن کرایه پیاده شدم که همون بین..راننده که نگه داشت  

:رو به حامی که از وضعیت موجود ناراضی به نظر می رسید گفتو ده بود کرد خریجدیدا برای خودش   

؟دکتر حساب کنم  -  

 

که دقیقا بعد از کرایه ای که من برا خودم حساب کرده بودم  و منتظر بودم این بخشش و مهربونی مالیری 

:که حامی گفتبود  اتفاق افتادهده بقیه پولم رو بده نران  

نه ممنون-  

حساب می کنمنه دکتر -  
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با لحن قاطع و چهره ای اخمالود خیره به رو چشم   ی پولم رو گرفتم  که حامی با نگاهی از گوشه ی بقیه

. :به روش گفت  

بذار تو جیبت ..دکترگفتم نیازی نیست -  

لبهاشو بست و دستشو از تو جیبش بیرون ..مالیری که تازه از لحن جدی حامی به خودش اومده بود

 کشید  و من هم به ظاهر با یه  خداحافظی سر سری از ماشین فاصله گرفتم 

 

سرما زده ...از اب و گل و الی و برف پر شده بودنها  زیاد شده بود و خیابون و پیاده رو  بارش برفشدت 

شدم  حرکت ماشین خیره شدم و وارد پاساژاال رفتن از روی پله ها به با ب...  

تو این سرما حسابی بدشانسی اورده بودیم ...ت شده بودندستام به شدت خشک و پوست پوس  

م رو چک کردم گوشیای مغازه ها بودم ه نیردر حالی که  در حال دید زدن ویت تبه نیم ساع چیزی نزدیک

خبری از حامی نبود ..  

 

از صبح چیزی  ..و بی طاقت شدم دلم ضعف رفت..از پاساژ در اومدم که با استشمام  بوی خوش ذرت 

راه افتادمبه بهم مالوندم  و برای سیر کردن شکمم  سرما زور از  نخورده بودم دستامو  

...هدر تمام مدتی که مرد در حال اماده کردن سفارشم بود نگاهم به خیابون بود که شاید خبری ازش بش  

که برام اماده کرده بود از چند نفری که اونا هم منتظر سفارشاشون بودن  با حساب کردن ذرت مکزیکی

دهنم گذاشتم   تو ..کرده فاصله گرفتم و قاشق اول رو پر   

وای که این ...بدتر از اون یاد مرتضی..اما همین که خواستم از ش لذت ببرم یاد حرفای رحمانی افتادم

و افکار مزاحم هم قصد رها کردنم رو نداشتن...بودسرما چقدر بد   

ناراحت ...بره  یه جای دیگه خودش  اونکه می خواست...؟حاال مگه چی میشد خودم بقیه راهو می رفتم.

که هر کدوم به سمتی می رفتن خیره شدم  یقاشق رو توی لیوان گذاشتم و چرخیدم و به مردم  

یکی از مغازه ها ایستاده بودن و به داخل و ویترین چشم به پسر و دختر جونی که پشت ی از گوشه 

 لباسای توش نگاه می کردن چشم دوختم

 با ذوق و شوق در باره هر کدومشون به هم دیگه نظری می دادن

مبرگردوند و وحشت زده  سرکشیده شد دستم تو پوزخندی به حال خودم زدم که یه دفعه لیوان ذرت از   

قاشقی از ذرت  سمش بچرخونم  طور کامل به  اینکه بتونم سرم رو بهقبل از  حامی خندون در حالی که

که با احساس مزاحم بودن کیفی که  رو توی دهنش گذاشته بود و با لبهایی بسته در حال خوردنش بود

؟با حرکت سر ازم پرسید کجا سیر می کنم  و به سمتم گرفت و ر کیفشدر دست داشت   
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با  و  کیفو از دستش گرفتم من دهنیش کرده بود ..وان توی دستش  و قاشقی که قبل از اونخیره به لی

:گفتم  یر اومدنش کنابه به د  

هوا خیلی سرده-  

:گفت دهنش تو  قبل از گذاشتن بعدی  با پر کردن قاشق وحواله ام کرد چشمکی بانمکی   

بدنیت باال می ره قدرت در برابر سرما هم..اب دیده میشی  اینطوری-  

 

  همیشه حرف حرف خودش بود ..زدم  ه خوردن با نمکش بی اختیار لبخندخیره ب

:فش گفتابا لذت تو دهنش گذاشت و خیره به اطر رو  قاشق دیگه ای  

تا حاال دانشجو اینطوری  نداشتم ..بس که این پسر سیریشه....آخرم مجبور شدم خودم زودتر پیاده شم-  

حرفم خداروشکر ..تپلی قلقلی ...اون یارو رو هم که نگو ..معلوم نشد یهو از کجا سر و کله اش پیدا شد  

نمی زد که   

 

:و گفتم م ه بودم کردجلوم نگه داشت که  کیفشی هر دو دستم رو بند دسته خندون از حرفش   

امیدوارم بعدا حرفی نزنه که باعث درسر هر دومون بهش ...متاسفانه ادم حرافیه-  

:و در حال هم زدن محتویات داخل لیوان گفت خیال شونه ای باالبی   

ه و چرت و پرت تحویل بچه ها بده که بخواد برداره رو یعنی واقعا می خوام بدونم جرات چنین کاری ..بگه...-

که تا بالیی ..چه بالیی که سرش نمیارماونوقت ببین ..تو زده بشهو ؟کافیه یه حرف بی مربوط درباره من 

پشت سر این و اون نزنه  حرف مفتکه دیگه  یاد بگیره ..عمرش اخر   

زده بشه  حرفی پشت سرمون  م که انقدر نگرانیدادیمی کاری انجام  داشتیم من و تو  در ثانی مگه

سوار یه ماشین شده بودیم  از قضا  دوتا مسافر بودیم که؟  

با دیدن نگاه مایوسم به لیوان تو دستش دندونهاش از ...خیره به ذرتهای خورده شده لب برچیدم  نا امید

:شدت خنده نمایان شدن    

هر بار یه جوری به خوردنم نگاه می کنی که انگار چیکار کردم ...یدم بخدا خسیس تر از تو ند-  

:فتملبخندی زدم و گ خجالت زده   

برای توام می گرفتم...بیای وگرنه فکر نمی کردم زودتر ..اما دهنی بود ...نوش جان-  
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مان با گرفتن کیفش از تو دستم  لیوانو توی همز..و با تموم کردن تمام ذرت ها لبخند قشنگی تحویلم داد 

:و خواست به سمت مغازه بره که متعجب ازش پرسیدم انداخت   مون نزدیک به سطل زباله  

؟کجا-  

ویی همه حرفامون رو یادش رفته بود و گ شده برعکس اون دوساعت اخر کلینیک  زیادی  شاد و پر انرژی

:بود   

که چرا حقتو خوردم  واال اونطوری که تو نگاهم کردی تا اخر شب یه لحظه هم عذاب وجدان ولم نمی کنه-

بذار یکی برات  بگیرم و خودمو خالص کنم..  

 

در برابر  که  کنماما چه می تونستم بدوست داشتم  ن رفتارهاش رو بشدت شده بود و همیشیطون 

:نداشتم  هم حتی نای شیطونی کردن پا به پاش رو ...اتفاقای بد امروز   

 

همون یه قاشقم برام بس بود...یه لحظه هوسم اومد ...نمی خورم -  

:سری باال و پایین کرد و ازم پرسبید  

؟؟یا داری تعارف می زنی مطمئنی نمی خوای-  

بشدت ذهنم درگیر حرفا رحمانی بود اما با این وجود در برابرش خودداری از خودم نشون دادم و سرمو 

 تکون دادم

 

گفته با لبخند که معلوم بود  که دلشون نمی خواست باور کنن حامی بهم دروغ...تو چشمام خیره 

:حسابی ظاهریه گفت  

  بریم...باشه پس-

 

*** 

و به مرتضی فکر می کردم که کل مسیر رو هر دو بدون زدن حرفی در   محرفای رحمانی بود اونقدر تو فکر 

در خونه رسیده بودم  هم گذرونده بودیم و حاال به جلوی کنار  

در همین بین گوشیش زنگ خورد و من با ...داخل برم نمر اورد ودر و باز کرد و کنار ایستاد تا اول کلیدشو د

 خودم فکر کردم موندنم توی این خونه با وجود افکاری که دارن تو سرم جوالن می دن درسته یا نه 
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:گفت به ادم پشت خط  اونم پشت سرم تو اومد و در حال بستن در نم به داخل حیاط با وارد شد  

...روزهند چدرم صحبت کرده بودم که این پبا  ..نه من-  

سرعت قدمهامو کم تر کردم که بهم برسه ..سکوت کرد و به حرفای طرفش گوش داد   

حاال ...بله خوب -  

روی  شده  به حیاط و برفهایی نشستهبی صدا بیرون فرستاد نگاهم   باز دمش رودوباره سکوت کرد  و ..

نبود هم خبری از ماشین پدرش  ...بود  باغچه ها  درختا و  

 

 

  به لطف بارشی که از صبح شروع شده بود سفید پوش شده بود  ...بود  خونهبه تا حیاط از در که مسیر 

  بود اروم از کنارم رد شد و جلوتر رفت پی اون ادم پشت  خطبهم رسید و از اونجایی که تمام حواسش 

بهشون  چشم»کمی جلوتر رفت و با گفتن..امروز کلی ناراحت بودم  از رفتار...ه ای سر جام ایستادم لحظ

تماسشو قطع کرد .«.می گم  

 

گاهی از رفتارم ناراحت می شدم  و دوباره درباره اش بد فکر می ...معلوم نبود با خودم چند چند بودم 

 کردم 

م ازش وند و به من که به اندازه چند قدا احساس خالی بودن کنارش ایستاد و سر برگردکه یه دفعه ب

 فاصله داشتم خیره شد

 

بهم محبت و اون داشت بی توجه به رفتاری که از خودم نشون داده بودم ...احتش کرده بودمنیک نارتو کلی

 می کرد 

باعث   و  من خیلی ادم بدشانسی بودم همه اتفاقای خوب و بد زندگیم پشت سر هم اتفاق می افتاد

ند کردم و به که با دیدن نگاه خیرش سر بل نمیشد مرتب واکنشهایی داشته باشم که خارج از کنترلم بود

 چهره ارومش چشم دوختم 

روی موهاش می نشست ..دونه های برف   

تو فرستادم ازش گرفتم و نفسم رواروم  رو   مشرمزده از تند روی که کرده بودم نگاه  
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تحمل می کرد و حاال  نمی دونستازشون  زیادی  چیز که  مر مشکالتدر کنا رو  بهم پناه داده بود و من

و تو دل نالیدم که چرا همیشه لب گزیدم ..کفری از دست خودم ...داشتم براش ادا و اصول در می اوردم

چونه   و لبم مورد  ...که تو حال و هوای خودم بودم همین طوریهو  انقدر زود از کوره در می رم که

قرار گرفت رف توده کوچیکی از ب..اصابت  

نگاهش کردم باز  هو با دهانی نیم قب رفتمعقدمی به  طوری که از شدت هول شدن سریع   

و باورم نمیشد دست به چنین کاری زده باشه  قلبم بشدت می زد  

:فتخیره بهم گ می کرد  درستتو دستش  رو  ه گلوله برفی دیگهیخندون  همونطور که    

الم هپروت خودش سیر عتوجهش به من نباشه و تو ...ی زنمیعنی بدم میاد وقتی دارم با یکی حرف م-

 کنه 

 

با ...اض باز کنمعتر ا تا اومدم لب بهماس تلفنیش با من حرفی زده  که خودم فکر کردم مگه اون بعد از ت با

رو  هر دو دستم   متمایل شدم و  راستبه سمت ع ی رو به سمتم پرت کرد که سریبی رحمی  گلوله برف

  گرفتماز سر و صورتم باال  محافظت برای

و چشمامو بستم  پخش زمین شد..ا برخورد به دستام ب ه برفیگلول    

 

رست می کنه ددیگه ی اما همین که چشمامو باز کردم دیدم ول کن نیست و داره باز یه گلوله   

فکر ...بازی همراه شدن باهاش توی این  و رفته بودم رو اعصابش  زده بودم امروزبرای جبران گندی که 

به سمتم  که در حالی که خنده ام گرفته بود خیره بهش که باز می خواست برف به نظر می رسید خوبی

رو زمین رهاش ..از دست بدم  زمان ر دادم و بدون اینکه پرت کنه بند  کوله امو از روی دوشم به پایین س   

 کردم 

 

گلوله برفی درست کردم  که خندون قبل از هر حرکت یه  فای جلوی پام با عجله بربا برداشتن خم شدم و 

به سمتش پرت کردم  گلوله برفیم رو  کرد که منم همون لحظه اببه سمتم پرتاون گلوله برفیش رو ...من   

از هم باز شد و به دونه ..گلوله من زیاد بزرگ و محکم نبود و بین راه قبل از اینکه بهش برسه..اما خوب 

که درست  دیگه به طرفم پرت کرد  ی یه گلوله...ن تر از قبل ودو بهش رسید که  خنتعددی در اومد های م

بلندش کل حیاط رو پر کرد  ی روی شونه ام خورد و خنده  
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مورد هدف قرار بده  خندون از این همه انرژی و شاد بودنش کم نیوردم و اینبار قبل از اینکه باز بتونه منو   

 

کردم اببرفی محکم و بزرگی درست کردم و با تمام قدرت به سمتش پرت ی گلوله   

 

این حرفا بود  از زبر و زرنگ تر.. ماما طرف  

هیچ کدوم از گلوله هام بهش نمی خورد و اون لذت می برد از ناتوانیم برای زدنش  در این بین با درست 

 کردن یه گلوله قبل از اینکه بتونم بزنمش

زیر چشم و روی به   درست  ه برفیگلول ... حواس پرتیم بخاطر  که کرد  ابپرتگلوله اش رو به سمتم 

و  و پخش زمین شدمپام از دست دادم  زیره سفت و یخ زدبرفهای و بخاطر و تعادلم رکرد خورد برگونه ام 

به اسمون باال سرم خیره خندون  لعنت فرستادم و  .. امروز  در  بار خودم برای چهارمین  بخت بدم به 

 شدم 

دستام از ...کسی که ندونه بخنده یا گریه کنه ..؟ت کسی باشهنسیعنی بدبخت تر از من هم می تو

اما دلم می خواست برای و کم کم داشتن بی حس می شدن شدت سرما به گز گز کردن افتاده بودم 

رو به همونطور که نگاهم  وبعد از این چی میشه که یه...لحظاتی همین طور بمونم  و به این فکر کنم

و بهم چشم دوخت  ظاهر شدباال سرم  با نگاهی پر اضطرابی اسمون بود سر حام  

 

ورد اماج حمالت اون و این من بود که مدام م بی انصافی بود که هیچ کدوم از گلوله هام بهش نخورده بود

:بدنم بی نصیب نمونده بود از ی بود و هیچ جای  

خوبی ؟-  

لبخند به لب ....مروز با وجود اتفاقات و نگرانی های احیف بود ...؟.چطور می تونستم با وجودش بد باشم

اوقات هر دومون رو تلخ کنم  ..ذکر مصیبت نیارم و با  

..ولی نه به اون اندازه که نخوام سرش کاله بذارم و فریبش ندم ه بود بدنم کمی درد گرفت  

 

زدن به چشماش خیره مونده بودم کبدون پل  

 متعجب دوباره سوالش رو تکرار کرد 

 در جا  کافی بود کمی بیشتر به روم خم بشه که کارشو ...فقط نگاهش کردم جوابی بهش ندادم و 

بس که ...واقعا از ته دل می خواستم بخندم ..اره باید می خندیدم.....بسازم و یه دل سیر بهش بخندم 

فقط می خواستم بخندم و به چیزی فکر نکنم ..کم اورده بودم   
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رو زمین ریخت  و رها کرد و برفهای تو دستش رو  ..من بیشتر خم شدن به روم ض از بی حرکتیم ترسید و

زد زا نو کنارم روی زمین   

که با و با تردید صدام زد  دستشو روی بازوم گذاشت ...بشدت خودمو کنترل کرده بودم که نزنم زیر خنده 

روی زمین رو  دست راستم تش به روی صورتم بود همونطور که تمام دق...    بدجنسی هر چه تمام

جمع کردم رو  میشد تو دستم جا بدم  کشیدم و هر چی برف که  

 

 

باال رفت و با لبخند ملیحی که تعجبش  از شدت خنده  لبم که اروم اروم گوشه ی بشدت نگرانم شده بود 

تمام .. که مختص خودم بود ..تمامبا بدجنسی ..ریانه یطی یه حرکت تند و غافلگ... بود  رو دوچندان کرد

...کردم  خالی دستم رو توی صورتش  ی برفهای تو  

ای به سمت دیگه و ر شه و سردت چشماشو ببننستنها تو کلکی که به کار برده بود  شوک زده از 

 برداشتم و قبل از اینکه به خودش بیاد وبیشتری بلند شدم و باز برف  از جام  بچرخونه که با خنده سریع

ی سر و صورت و موهاش هر چی برف بود رو رو..بتونه برفهای رو از روی صورت و پشت چشماش پاک کنه 

 خالی کردم 

روی زمین افتاد و منم بی توجه به   از خود به خود شد و کامال مین منظور ه بهبدجوری غافلگیر شده بود 

 ی سر و صورتش رو به رو بیشتری  بازم برفهایو  و سردی هوا به جونش افتادم  هر دومون موقعیت

 پاشیدم

:فتمگ یو با خند های بلند  

کیف می ده؟مزه می ده؟مظلوم گیر اوردی ؟...میبلد ید ما هم ددکتر ؟خوبه؟اگر شما هم بلچطوره -  

 

اما در برابر نامردی من و فرصتی که بهش نمی دادم نمی تونست کاری کنهبود از حرکتم خنده اش گرفته   

ستم از روی زمین ته مونده برفهایی که زیر پامون کامال از بین رفته بود رو باز می خواخندون همونطور که  

تند به سمت خیز  و جمع و جور کرد  توی یه حرکت سریع  ور خودش...جمع کنم و باز روش بریزم 

...دستاشو پر برف کرد...در حالی که می خندید ... برداشت  

اما حساب نکرده بودم قدرت پرتابش از دویدن ...ستش بهم نرسه یدم که ددو دیگه  سمت یه  با عجله به 

.من بیشتر ه    

به صورت و روی گوشم  قبل  ازتر محکم  برفیش  هبچرخونم تا پشتم رو ببینم گلولسر  چرا که تا خواستم

و چشمام بسته گرفت گلوله برفی درد  هضرب شدت  وشم لحظه ای ازگو نفهمیدم که چرا   کرد برخورد

 شد 
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برای لحظاتی کامال هنگ کرده بودم و ...و اروم فشردمش  س زنان دستمو روی گوشم گذاشتم نفس نف

چی شده  که  نفهمیده بودم  

 

و  و بهم رسوندر که سریع خودششدت ضربه چقدر بود و ایا حاال درد دارم یا نه  فهممسرما نمی ذاشت ب

:پرسیدگوشم دور کرد و اخم کرده روی دستمو از  ...با گرفتن مچم  

چی شد؟کجات خورد؟-  

 

مقنعه رو از پایین باال ی شده بود مچ دستم رو رها کرد و لبه سرد و قرمز دت سرما حسابی رتم از شصو

:شده بود کشید و گفتو متورم ز  مرو دستی به روی گوشم که به نظر ق داد  

؟درد می کنه-  

 

:خیره  به صورت نگرانش که نگاهش فقط به گوشم بود گفتم  

انقدر سردمه که نمی دونم واقعا درد می کنه یا نه ..فقط یه لحظه درد گرفت...نه-  

...:دوباره اروم با سر انگشتاش روی گوشم دست کشید و گفت  

به پدرم میگم یه نگاهی بهش بندازهاگه دردش بدتر شد ...هوا سرده..بریم تو -  

براش مهم نبود اما این چیزا اصال .. مبود از برفهایی که روش ریخته بود شده خودشم پر تمام سر و کول  

 

که از    یبرفهایبود  تمام ش تو دستانتهایش  ی مقنعه ای که  هنوز لبهو با نگاهی به روی کاپشن  

:و جدی گفتتکوند ته بود رو نشس م نمقنعه و کاپش رو های برفیش  اصابت گلوله  

ممکنه سرما بخوری ..و عوض کن و لباسات میارم تو زودتر برو تو کیفتو من -  

 

...بهش که بعد از برداشتن کیفش به سراغ کوله ام میرفت سر برگردوندم و به داخل رفتمخیره   
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*** 

در حالی که زانوهام رو باال ..شومینه به نزدیک  نشسته رو زمین همونطور  کردن لباسامعوض بعد از  

رو به سمتم به شعله ها چشم دوخته بودم باال سرم ظاهر شد  و لیوانی از شیر داغ و اورده بود م  

:گرفت  

؟صبح انقدر تو فکر نبودی -  

لیوان  و  اهسته دستمو بلند کردم ..خودشم یه لیوان شیر داغ اورده بود برای ...سر بلند کردم به سمتش 

 رو با تشکری ازش گرفتم

رو به لبهاش نزدیک کرد و قلپی ازش رو نوشید  خودش لیوان  ی لبه خیره بهم  همون لحظه  

 

:به شیر و بخارهایی که ازش در می اومد به دروغ گفتم زل زده و  دستام رو به دور لیوان حلقه کردم   

یکم خسته ام -  

...احساس سرما می کردم کمی هنوز ..با وجود گرمای داخل خونه  و نشستن مقابل شومینه  

ذشتن لیوانش به روی میز ازم ن لحظه با گانداخت و باز قلپ دیگه ای از شیرش رو خورد  و هموابرویی باال 

 دور شد و از سالن خارج شد

لبه های پتوی نازکی  رو به ..نفسم رو در گیر و دار افکار مشوشم بیرون فرستادم که اروم از پشت سر 

:و گفت روی شونه هام انداخت  

همه ی برقا رو روشن کنم؟.. هاگه خونه خیلی تاریک-  

:گفتم به تنها چراغ روش توی سالن با نگاهی  متعجب سر چرخوندم و  

نه-  

از من روی زمین نشست  خیلی کمی  کامال بی خیال لیوانش رو از روی میز برداشت  و درست در فاصله

..و همونطور خیره به شعله ها  قلپی دیگر نوشید   

 

قلب به شعله ها خیره شدم  گر گرفتم و سر برگردوندم و با تپشخیره به نیم رخش برای لحظاتی از درون 

:که گفت  

که نمی خوای به  فکر کنیی چیزایی چرا دوست داری مدام درباره ...هر چی تو سرت  می گذره رو بگو-

؟ زبونشون بیاری   
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ام انداخته بود ه بودم و این پتویی که روی شونه هنگاهم از شعله ها به لیوان توی دستم رسید  داغ شد 

بیشتر گرمم می کرد ..  

 

 که یه دفعه سرشو به سمتم چرخوندم و به نیم رخم چشم دوخت

  چشم نگاهش کردم ی معذب از گوشه 

:به رو به روش خیره شد و یه دفعه گفتمجددا ش دوباره شیر بخندی زد و با نوشیدنل  

قبال هم بهت  گفتم اگر یادت باشه ..تو خیلی ترسویی-  

:متعجب بهش که کامال ریلکس شیرش رو می خورد زل زدم  

چرا این حرف رو می زنی ؟-  

 

و اونقدر ترسو ..یبر همه اش تو تردید و گیجی به سر می..از وقتی که از کلینیک بیرون رفتی و برگشتی -

با یه سوال  ...کردن تحسابی گیج ر نیستی خودت رو از این افکار ازار دهنده کههستی که حتی حاض

راحت کنی پرسیدن   

 

:حرص لیوان رو روی زمین گذاشتم و گفتمبا   

اینطور نیست ...نخیرم-  

:برگشت و نگاهم کرد  

پس چطوریه؟-  

:و با حرص گفتم فریستادمنفسم رو بیرون ازش  نگاه گرفته   

؟چرا همیشه فکر می کنی همه به جز خودت ترسو هستن-  

:گفت به روشونارنجاش با تکیه دادن اورد و خودشو کمی عقب کشید و زانوهاشو باال   

و خیلی برام جالبه بدونم چطوری به این نتیجه رسیدی......چون که نیستم -  

....بگیرم مه بودم که نمیشد پسشگفت ا یه چیزی برای خالی کردن حرصم رو هو  

 و از اونجایی که جوابی برای سوالش نداشتم  نگاهم رو به زمین دوخته بودم 
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 با فشاری بهشون  پنجه هاش  در هم گرفت ودست  خودش گذاشت و بغل .. لیوانش رو با لذت رو زمین

:گفت  

خوب بذار خودم حدس بزنم -  

...اوممم  

که بعدش ..بگی یا نه؟چون می ترسی که اشتباه باشه  بهم  چیزی بیخ گلوت چسبیده که نمی دونی هی

 نتونی به من نگاه کنی 

ر شعله های شومینه این رنگ کی خونه و در برابر نویاما تو تار هر لحظه صورتم بیشتر رنگ می باخت

:نخیص نبودشقابل ت باختن ها  

و  زیاد فرصت دادن به ادما خوشم نمیاد اما به تو این فرصت رو می دم که حرفتو بزنی خوب من معموال از -

ترسو نیستی  که  نشون بدی  

 

:نگاه خندونش کامال زوم صورت گر گرفته ام بود   

ونطور که حدس زدی من ادم ترسویی نیستم مهکه کنم  بثابت  و البته حاضرم بهت-  

فکر کنم تنها به این حرفش فکر کردم که منظورش چیه ابنبار بدون اینکه به حرفای رحمانی  

:رو بر داشت و خندون از شیریش خورد  شلیوان  

؟چطوری اثبات می کنی -  

 

:شده بود  بود شونه ام مماس بازوش  بلند تر از من  چون کمی  

درسته؟ ...می زنی یعنی داری می گی من اول اثبات کنم  بعد تو حرف  ..اهان-  

حرفشو تایید کردم  که لب پایینش رو به دندون عالم دیگه سیر می کردم با نگاهم  همونطور که در یه

:گرفت و گفت  

اما اولش من ازت یه سوالی دارم..پس شروع می کنیم ....من مشکلی ندارم...خوب باشه-  
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:مضطرب بهش خیره شدم  

اطرافیانی که ممکنه هزار  و لی به خاطر ادما و انجام بدی  تا حاال شده کاری رو دوست داشته باشی-

؟انجامش بدی که نتونی ...کننجور درباره ات فکر   

 

باال و پایین کردم «اره»و سرمو به معنی فکر فرو رفتم  وتلحظه ای   

:ای ابروش باال رفتتیه   

پس اینم یه دلیل بر ترسو بودن تو -  

:معترض لب زدم  

؟چه ربطی به ترس داره-  

انجام ندادی رو چون بخاطر حرفای دیگران اون کاری رو که دوست داشتی -  

؟یعنی برا تو پیش نیومده-  

پیش اومده م براماتفاقا خیلی ...اره-  

 

؟و اونوقت چیکار کردی -  

کار که دوست داشتم رو انجام دادم-  

:باورم نشد و با پوزخند گفتم  

باور کنم؟-  

چون حاضرم اثباتش کنم ....اره-  

:که گفت نوع نگاهش ترسیدم  و منتظر شدم ببینم می خواد چیکار کنه  از  

خوشم نیاد چه من خوشم بیاد چه ....ه بهت اثبات کردم توام باید بهم بگی چتهاما همین ک-  

 

:م سختی بود اما اون منتظر تایید من نبود چون می خواست کار خودش رو بکنهتصمی  

یه کارایی که از ....من بعضی وقتا دوست دارم یه   کارایی  کنم که می دونم حس خوبی بهم می دن -

نمی دونم برداشت طرف مقابلم در برابر کارام  چی می تونه ..البته خوب ....نظر خودم درست هستن

کردم  اما می دونم که ته دلم رو راضی..باشه   
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اما هنوزم حامی مرکز همه ..ظر روحی همچنان بهم ریخته بودم  از ن..نمی فهمیدم که می خواد چی بگه 

 ی توجه ها و احساساتم بود

  شیطنتی که تو نگاهش نهفته بود شدم پلکی زدم و متوجه  

 

دستاشو باال اورد و تو هم گرفت و انگشتای دست چپش رو با انگشتای دست  ..ت رفنگاهش رو ازم گ

:راست به بازی گرفت  و خیره بهشون گفت  

...راستش دوست دارم یه کاری بکنم اما-  

 

:قلبم بشدت می تپید ...زل زد درنگ کرد و نگاهش رو باال اورد و بهم  حرفاش  لحظه ای برای ادامه دادن  

  شی و زیاد خوشت نیاد و ناراحت که ت گمون کنماما -

 

بی پروام کرده بود و در حالی که هنوز منظورش رو نفهمیده بودم .... این فضا  و بی قراری های دلم 

:خیلی گنگ گفتم...  

ناراحت بشم ؟ چرا باید-  

:گفت سالن لبخند شیرینی زد و با نگاهی به پشت سر و در ورودی   

ورین ؟اخه همیشه اولین تجربه ها یه ج-  

:خنگ شده بودم... خنگ باشه  در نوع خودش  به اندازه یه بچه محصل مدرسه ای که می تونست  

چه جورین ؟-  

:بود رو  برطرف کنه ش کوتاهی کرد تا گرفتگی صداش رو که حاصل از  کنترل خنده ها مصلحتی سرفه   

در ظاهر پر از حرفن ..گفتنی نیستن خیلی چیزا .. نمی دونم باید تجربه اشون  کنی تا بفهمی  چه جورین-

چون فقط حس کردنی هستن..اما در واقعه حتی نمی تونی یه کلمه هم درموردشون بگی   

 

بهم خیره شده بود تا ببینه چیزی از حرفاش فهمیده ام یا نه که نا امید از این درجه  هوشی که داشتم  

بازم بهم ..ها  و چونه اش کشید  و با نگاه گذرایی به دو رو برمون  لب ی دستاشو رها کرد و دستی  به رو

 خیره شد 
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معموال ادم خنگی نبودم اما عدم شناخت کامل شخصیت حامی حسابی گیج و سردرگمم کرده بود که به 

کشید  و برای چند ثانیه ای همونطور خیره بهم  دستش رو  روی  یروی موها و پشت گردنش دست

:که شاید من بفهمم منظورش چیه که به حرف اومدم از ش پرسیدم گردنش نگه داشت  

؟برای توام تجربه اوله..این کاری که می گی دوست داری انجامش بدی -  

لبخندی زد ...مو با خاروندم پس سرش خیره به لب پایینشو برای نخندیدن به دندونهاش سپرد  

 

و همونطور  بیرون فرستاد و با یه حرکت از رو زمین بلند شد یهویی  که نفسشو..رفتارش عجیب شده بود 

  سالن رفت دیگه  که هنوز سعی در کنترل خنده اش داشت به سمت

تا ببینم چه قصدی داره که با جستجوی بین چندتا سی دی همونطور که لبخند  مردد سرمو عقب کشیدم 

گذاشت و پلی کرد  ی ویزیر تپخش دستگاه سی دی رو توی   حفظ کرده بود دندون نماش رو   

 

اروم و با قدمهای  با پخش موزیک ....برام خیلی معنا ها می تونست داشته باشه...«اولی تجربه »

به سمتم اومد یکنواخت   

:نزدیک شدنش  یهو یادم اومد که قرار بود جایی بره که قبل از رسیدنش بهم ازش پرسیدممتحیر از   

؟تو مگه قرار نبود جایی بری -  

م به سمتم خم شد و با گرفتن بازوم منو به سمت خودش کشید و باالجبار با این حرکت توجه به سوالبی 

 ناگهانیش بلند شدم

:ر خورد  و چشم تو چشمش شدم که با چشمکی گفتپتو از روی شونه هام به پایین س    

  هاینم یکی از اون کارایی که دوست دارم...االن دیگه دلم نمی خواد برم-

صدای بلند موسیقی کل خونه رو فرا گرفت  یه دفعه  

:گفتمخیره تو چشمای حامی که هنوز بازومو رو تو دستش گرفته بود ...گیج و سردرگم   

قضیه چیه؟-  

منه  ی قضیه اینکه این یکی از اهنگهای مورد عالقه-  

دو نفره است برای یه رقص  ...یه اهنگ تانگو..که این اهنگ مکامال متوجه بود  

: رفتارش حسابی گیجم کرده بود   

خوب ؟-  
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طور که می دونی دو نفره است رقصشم همون....ت دارم باهاش برقصمدوس..خوب نداره-  

:نگاه تخس و شیطونش باال رفت و با قلبی که داشت تو دهنم می اومد گفتم ابروهام در برابر  

؟من با تو برقصم  که  االن یعنی داری میگی-  

:جدی بودنش معلوم بود نه شوخ بودنش در این شرایط نه   

عنی رو می دهدقیقا حرفام همین م-  

 

:بودم به خنده افتادمدر حالی که به شدت عصبی   

شوخی نکن من اصال این رقصو بلد نیستم-  

 

 

:شونه ای باال داد  

تجربه اوله دیگه..تازه سختم باشه..اصال سخت نیست..رقص اسونیه -  

اینو با تمام خنگیم ..کاری که می خواست بکنه این نبود از شبودم منظورچون مطمئن ..حرصم گرفته بود

:مفهمیده بود  

؟حاال نمیشه یه جور دیگه شجاع بودنتو ثابت کنی-  

 

باال انداخت و منتظر بهم خیره شد یی ابرو  

قلمو کم داشتم که به لطف  ام همین یهه تبوسط مصی..روی پیشونیم کشیدم  عرق کرده دستی به

به کلکسیون مصیبتهام اضافه شد حامی    

پوفی کردم و باالجبار تن دادم به کاری که اصال باب میلم نبود...خیره بهم با اون لبخند حرص درارش   

؟خوب االن باید چیکار کنم-  

:ذوق زده و خندون گفت...خوشحال از قبول درخواستش   

ستی من می دونستم تو دختر گلی ه-  
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:یه تای ابرو رو با متمایل کردن سرم به سمتی باال دادم و گفتم  

پس برای تو زیاد فرقی نمی کنه دختر گلی باشم یا نه..از اولین روزم از اذیت کردن من لذت می بردی  تو-  

 

:از حرفم به خنده افتاد  

دختر تو خیلی کینه ای هستیا ..ای بابا-  

:لبهامو روی هم گذاشتم و گفتم...اروم همونطور که می خندیدم   

نمی گمالکی هم همچین یه نگاهی بندازی می بینی که به  روزای سپری شده امون  و اگه برگردی -  

اونم یه دوستی مثل من..ادم از دوستش کینه به دل نمی گیره...بی خیال -  

بود استادی..تو باز کردن نوشابه برای خودش   

 

بعضی از کارو کرداراش می  به  خیالی و ده بودم به بیکه خودمو ز ه اونقدر فشار روم بوددیگ

:راحت خندید و با قرار گرفت پشت سرم گفتخنده امو که دید ...خندیدم  

...رقص جالبیه-  

:سرم رو از روی شونه ام به عقب تا جایی که در توانم بود برگردوندم که با شیطنت گفت  

و به خواسته دلمون  قوانین رو دور می زنیم  ما  اما طبق معمول..البته باید تو پشت سرم می ایستادی -

 تن می دیدم

 

 خندون  سعی کردم از این لحظاتی که کم کم داشت ازشون خوشم می اومد لذت ببرم 

اونقدر به حامی اعتماد داشتم که می دونستم یا قصد سر به سر گذاشتنم رو داره یا می خواد یه چیزی 

که یه دفعه گیره موهام رو باز کرد و با رها شدن موهام  فهمونهو از این طریق منظورش رو بهم ب یادم بده 

:روی شونه هام گفتبر    

باید گفت که ..بلند بهتره  ....اوم...ولی..هرچند موی کوتاهم به نظرم خیلی بهت بیاد ...اینطوری بهتره -

 گزینه ی بهتریه 

و به روبه روم چشم دوختم تر کردم در حالی که خنده ام گرفته بود لبهامو   

درونم سرازیر می کرد  به هیجان زیادی رو ..ریتم اغوا گرانه اهنگ   

باال بیارم رو  دارم کرد دستمرنجم برد و وادست به زیر ا  
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و بیشتر بهم نزدیک شد  گذاشت دستم دستشو روی ... دستم که کامال مقابل سینه ام قرار گرفت  

تپش افتاد  به آنی  قلبم به..شبیش از حد از نزدیکییهو   

موسیقی که پخش می ریتم همزمان با ..و طوری که خودش می خواست توی  دستش فشرد دستمو 

و بهم ر من دوباره سریع خودش یدن با چرخ..و با نوع اهنگ کمکم کرد که چرخی بزنم  شد دور  ..ازم شد 

:و گفت رسوند  

آرژانتینی –یه مدرنیته فرانسوی -  

 

چون این نوع رقص رو ندیده بودم نمی دونستم چقدر توش نداشتم و  جور موسیقی هاتخصصی تو این 

ش رو با سخاوت به رخم کشید دندون نما و لبخند تبجر داره که اون یکی دستشو پشت کمرم گذاشت   

و به خودش و بدن من چرخی داد  مجددا ..کامال داره از این کار لذت می برهکه نشون می داد رفتارش 

 حرکتی کردیم 

 

راحت به هر سمتی  داد که بهمون این اجازه رو میهم فضای باز اطراف ....بود  ای موسیقی فوق العاده

  هر چند با وجود ناشی بودن من اون سعی می کرد کاری که می خواد رو انجام بده بریم 

  

:که خندون گفت نبا ریتم و ضرب اهنگای موسیقی برام جالب می اومد اونم ..شحرکتهایی ناگهانی  

؟هیچ می دونستی این اولین باریه که دارم با این اهنگ می رقصم -  

:م به چشمای خندونش خیره شدم و پرسیدممتعجب در حالی که طبق خواسته اون حرکت می کرد  

؟االن این حرکتا درسته-  

 

:زد زیر خنده و گفتبلند از ته دل   

دارم همین االن ابداعشون می کنم ...ی مناوه خدا-  

نا خواسته شروع ...های راحت و بی غل و غشش  هدر برابر خند...این بشر در نوع خودش بی نظیر بود 

 به خندیدن کردم 

تا رقصیدن  و شیطنت کردنه در اوردن  و اصول  در حال ادا که دیدم بیشتر  
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و مسخره  اومدم و با ادا ذیت کردنش برکرد  و درصدد ا رف بازی بیشتر گلرگ شیطنت من هم بعد از اون ب

سریع  چرخشیه و دیده بودم رفتار کردم  و توی طبق اون چیزایی که تو رقصای تانگ...بازی   

فاقی بودن این هر به اتزدم و با تظاضربه ای روی پاش  با پام به  ممحک... چون هر دو پا برهنه بودیم .

سری تکون ..هم رفته بود  در ...و صورتی که از شدت درد  دادم که با ابروهایی باال رفته ابرویی باال حادثه 

...تالفی کنه  کارم رو که  اونم سعی کرد یداد  و توی چرخش بعد  

و درست زمانی که ..شاید بتونم هم طراز خودش بشم...ولی خبر نداشت وقتی بخوام شیطون بشم 

پاشو رو پام خواست  دست دیگه ام رو می فشرد ...اون یکی دستش  بود و با میکی از دستاش  رو کمر

پامو کامل عقب کشیدم  و بهش چشمکی زدم ستی  خیلی خاص با ژکه ...بذاره  

یه دور دیگه چرخ زد  و مثال خواست بی خیال پاهای بینوام بشه  که یه ..با لبهایی بسته و نگاهی خندون 

موفق شد و پاشو روی پام زد  و زیرکانه  آنی  نگ تو یه چرخشدفعه با ریتم تند اه  

که کامال  در نیوردم  از این بابت  ذوق نکنه صدامو  کهو برای اینجمع و ناالن شد ..دراز شدت ده ام رهچ

هار اظ تکون نامحسوس سرش  با ...بود  نادم  بسیار  که  یبا حالت صورتمثل خودم شونه ای باال داد و 

 ناراحتی کرد

 

بودیم مناسب موقعیت یه ربه زدن به پاهمون دنبال برای دوباره ضهر دو مصمم   

 

یر شده بود و دیگه هیچ کدوم از حرکاتمون به یه رقص اروم دو نفره سدستامون تو دستای هم دیگه ا

شباهت نداشت و بیشتر این رقص رو  به میدون جنگ تبدیل کرده بودیم و برنده اونی بود که قرار بود اولین 

ه پاهای حریفش بزنهضربه رو ب  

سه رفتن بودیم  و اونقدر این پا و اون پا کرده بودیم که بخاطر گرفتن دستامون یاز خنده هر دو در حال ر

.کنیم بی اضافه ای دیگه حتی نمی تونسیم کوچکترین حرکت  

رسوندن  تو فکرفقط و   یم بدنامون در هم تنیده شده بود و هر دو یه جورایی به نفس نفس زدن افتاده بود

 پاهامون به پای اون یکی بودیم 

در حالی که حسابی پای ..اشمحامی روی من خم بودو منم برای اینکه بتونم الاقل اینبار برنده بازی ب

بودم  و تالش  شده اسیرزیر بدن تنومندش به نوعی  ...کش می اوردم  تا به نوک پاش برسونم  رو راستم

ری مغلوبش کنم که انقدر برام کری نخونه می کردم یه جو  

کم کم احساس می کردم ..شار می اوردم تا مانع حرکت هم بشیم هر دو محکم به دستای هم دیگه ف

حامی هم با اینکه سعی می کرد بخنده اما اونم بنظر داشت خسته میشد که ..داره بدنم درد می گیره

به خاطر بد قرار گرفتن خواستیم چرخی بزنیم  که  امون ن پاهبلند کرد با  همزمان  توی یه حرکت هر دو

بدن هامون ..وضعیت بد   
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از دست  هر دو  روی حرکتهامون تعادلمون رو ر کردنی نبود  بدون داشتن کنترلیدر حالی که اصال باو

  به عقب کشیده شدیمنا غافل هر دو  و هول شدن حامی  صدم ثانیه با فریاد من کمتر از در و دادیم 

و   زمین خوردیم  به  محکم ..اونم به طرز دردناکی  ..و حامی با کمر با کتف من  ..لحظه وحشتناکی بود 

توی سالن پیچید   صدای بدی  

و می مالوندم ر خم در اومد و چشمامو بستم که بعد از گذشت لحظاتی همونطور که شونه امآاز درد 

روی و دستش  افتاده بودکنار من رو زمین که درست در به حامی چشم  ی چشم باز کردم و از گوشه

کردم  نگاه بود  مرش در حال باال و پایین شدن کقسمتی از   

زیر خنده زدیم  با وجود آه و ناله  هر دو که یه دفعهانداخت  بهم  ینگاه با چهره ای در هماونم   

..و چشمامو بستم  نگاه ازش گرفتم  همونطور که می خندیدم .فشار دادن محل ضرب دیدگیبا   

:خوب سرکارم گذاشته بود که به شوخی ازش پرسیدم  

؟رقص دیگه ای هم بلدی -  

:سرشو خندون به سمت سقف گرفت و گفت...سرخوش   

؟رقص پاتو کجای دلم جا بدم این -  

اونم پیش حامی که واقعا دوسش داشتم ...و از ته دل می خندیدم اولین باری بود که اینطور راحت   

 

 

در ..که حامی همونطور خیره به باال اومد می بند  هامون داشت  ذشت دقایقی کم کم خندهگبعداز  

:گفتروی سینه هاش گذاشته بود ..رو  شدستکف هر دو   حالی که   

...نگران برادرت نباش-  

 

:و سکوت کردم که با تامل گفت لبهامو روی هم گذاشتم  اهسته..با یاد اوری مرتضی   

...مشکلی برای عمل کلیه مرتضی نداشته باشیم..احتماال تا هفته دیگه -  

 

مسیر  و ش با ناباروی سرمو به سمتش چرخوندم و به نیم رخ..از زبون حامی با شنیدن این جمالت 

چشم دوختم... با لبهایی نیمه باز ه همچنان به طرف سقف بود  چشماش ک  
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:ابرویی باال داد...نگاهم نمی کرد خیلی جدی داشت حرف می زد و   

باید  هر چه زودتر  چون تو وضعیتی هستش که...خوب البته من از خیلی وقت پیش دنبال کاراش بودم -

...کردم داره انجام میشه همه چی زودتر از اونچه که فکرشو میمنتها ..عمل بشه  

:حتی قادر به پلک زدنی هم نبودم  

اونجا از طرف من پیگیر کارا ...از طریق یکی از دوستانم از وضعیتش تو بیمارستان بابل مطلع هستم -

 هست 

ازمایشاشم داده و کوچکترین ..هه باشه همه چیش با برادرت می خوراون طرفی هم که قراره اهدا کنند

اره  مشکلی وجود ند  

...بدن مرتضی  کلیه  رو پس نزنه ...دیگه فقط باید امیدوار باشیم که بعد از عمل  

 با چشمهایی که تا اخرین حد از هم باز شده بودن بهش چشم دوخته بودم و باورم نمیشد

با لبخندی سر برگردوند و بهم خیره شد   از جانب من ندید  وقتی کوچکترین حرکتی   

 

:ازش پرسیدم با تردید به همراه لبهایی لرزون   

راست می گی ؟-  

:لبخند کوتاهی زد  

از دروغ استفاده نمی کنم ..من ادم شوخ و بذله گویی هستم اما هیچ وقت برای تفریح و سرگمی -  

 

:گفت نم و به شوخی خطاب به  

مخصوصا که طرفم هم جنبه شوخی نداشته باشه-  

لبهام نشست و چندین بار پلکهامو باز و بسته کردم و  یگوشه خندی به زور رفته رفته از شدت ناباوری لب

:گفتم  

انقدر سریع.؟..اخه چطور ممکنه-  
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:ومجددا به سقف خیره شد برگشت   

..دوستت... خوب این یارو...انقدر سریع هم نبود-  

مخزن ...رو اب یکم بشینی و باهاش حرف بزنی همه ی پته دوستاشو می ریزه ...خیلی ادم دل نازوکیه

 االسراریه برا خودش 

:خندون دوباره بهم نگاه کرد..ن گرفتن لب پایینش بودم کی رو می گه که با به دندو مونده  

م وخان کیق فابریفر...جانو می گم دیگه-  

:بخورم  جم از شدت تعجب نمی تونستم تو جام   

وسط سالن شکستی  بی نواتو  گوشیروزی که زدی و همون ...فاق افتادهمه چی دقیقا از همون روز ات-

داد و منم و از تمام مدارک برادرت یه کپی به درخواست من جور کرد ...بعد از اون همه چی رو بهم گفت ..

...مشغول شدم   

 

:اصال باورم نمیشد که با بهت و تحیر گفتم  

حاال حالها ها نوبت به برادر من..اما خیلیا تو نوبتن -  

دیگه چیزی نمونده همه چی تموم بشه...گفتم که بسپرش به من -  

تو جام نیم خیز شدم و بهش که در مقابلم رو زمین دراز کشیده بود چشم دوختم   انقدر تو شوک بود که

:که با چشمکی گفت  

...حرف من باشه ..ساعت حرف 42بازی رو من بردم و قرار بود تا  ...قانون بازی رو خوب رعایت نمی کنی -  

  

لب زدم و  دشواریباور این واقعیتی که تا حاال چیزی درباره اش بهم نگفته بود خیلی سخت بود که به 

:گفتم  

من اصال باورم نمی شه که..من-  

:دیگه قادر به گفتن حتی  یه کلمه هم نبودم   

هوای اب و ..همون شهر و پیش پدر بزرگت بمونه  ی البته برای برادرت بهتره که یه مدت بعد از عمل تو-

ن شیم بدنش کلیه  رو پس نمی زنه تا مدتی که مطمئ..خوب نیست اصال این شهر براش  
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بود که از توان خودم خارج داده  انجام اون در زده بودم و حاال حامی کاری رو برام و این درو  به  این همه

 می دونستم 

 

وم با بلند به سمت پنجره گرفت و ارسرشو ..ن با شنیدن صدای در پارکینگی که در حال باز شدن بودناگها

:شدن از روی زمین گفت  

دیگه غیبت نداشته باشی که بتونیم برای چند روزی مرخصی بگیرم و بابل  ی سعی کن اصال تا هفته-

 بریم

باشیمکارای بیمارستان و این چیزا احتماال یه چند روزی اونجا درگیر   

و به سمت  رو خاموش کرد سیستم پخش   ..نترلدستی به روی موهای نامرتبش کشید و با برداشتن ک 

 در ورودی سالن رفت

برداشتم  مشوک زده خیره به لیوان شیرم اهسته از روی زمین بلند شدم و پتو رو به همراه لیوان  

و به ر که از تو پنجره دیدم حامی سریع خودشبدجوری شوکه شده بودم و نمی دونستم باید چیکار کنم 

رو نبسته بود  رسوند و شروع به حرف زدن کرد نشپدرش که هنوز در ماشی  

و  شده بود خم شداز قبل خمالود به نظر می رسید  که یه دفعه با دیدن بارش برفی که زیادتر انگاه پدرش 

به گوش می داد  به حرفای حامی و همین طور که  برداشت  پالتوش رو که رو صندلی گذاشته بود  

داد  دستش   

انداخت  ی شونه هاشرو به  از تو دستش گرفت و حامی هم ضمن حرف زدن پالتو رو  

نده اون پیام ها باشه در حالی که این همه کار برای حامی چطور می تونست فرست..حال عجیبی داشتم 

؟من کرده بود  

 

 

هفته دیگه همه چی  اینکه ازشون نگاه گرفتم و با یاداوری ..ناراحت از فکرای بدی که درباره اش کرده بودم

ه لبخندی بر روی لبهام نشست شتموم می  
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فصل یازدهم  

شده  و سختی  رنجمتحمل براش م که این همه بالخره به روزی رسیده بود..روزهابعد از گذشت 

 بودم 

که قرار بود توسط کس دیگه ای انجام که من فقط نظاره گر اتفاقاتی بودم برای اولین باری بود

 بشه

 

 همه چیز داشت درست همونی میشد که می خواستم 

حاال بود و گذاشته   در جریان عمل مرتضی رو با هماهنگی حامی گویا پزشک مرتضی هم از قبل 

ایستاده بودم  ی اتاقش  نزدیک به پنجره ...  زرد و بی حالشی من خیره به چهره   

به منظره  از پنجره پام پاشنه  روی  یهکوتاگردش نفسم رو به اسودگی بیرون فرستادم و با 

خیره شدم  بیرون  

بودم ..این آسودگی خیال رو مدیون حامی و کاری که برام کرده بود  

لب هام نقش بست روی بر  عمیقی لبخند   ...اوری چهره اشیاد به لحظه ای از    

 

 دیگه  باهمدوباره  موقعیتی پیش بیاد و  دیگه نشد کهشوخی که داشتیم و بعد  به از اون شب 

چه چیزی باعث نارحتیم شده بپرسهحتی اونم نتونست ازم .. مونیمتنها ب  

که به مالیری  هم طبق گفته اش و همونطوری وکه پیشم بود بود  یاخرین شب ..اون شب چون

تنها گذاشت  ار ببالج چیه رفت و من رو مبرای کاری که نمی دونست چند روزی  گفته بود برای یه   

به خاطر حضور  چرا که  همون شبم ..من و اون کامال از هم دور موندیم  ...در واقع با اومدن پدرش

 کتابخونهدر تمام شب رو  .. ای مهمش همقاله یکی از به بهانه کار روی  ...من و راحتی   پدرش

رو به صبح رسوند ششبو  گذروند   

 ی توی خیابون ماشین ها های مدرفت و ا بیمارستان به فضای بیرون و ی نگاهم رو از محوطه

 دادم
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روزهام رو ..با بودن در خونه ای که حامی توش حضور نداشت  ه ناچار بدر طی چند شب گذشته  

..بودم ده یگذرون..که با توصیه های حامی خیلی هوام رو داشت  یدر کنار پدرش و منیر خانم  

می اومد که حسابی دیر وقت بود  داشت و زمان هایینخونه حضور ی تو زیاد م هر چند پدرش ه  

داشتیم  دیگه  رو باهمها کمترین برخورد از این رو   

و توجه  و می دونستم همه این رسوندن ها ...با این وجود روزی نبود که منو به دانشکده نرسونه

...داره صورت می گیره  ه که  به درخواست  های حامیها   

موقع رفتن هم .. گرده کامال بی اطالع بودمکی بر قرار بود که از اینکه حامی کجا رفته بود و 

  چیزی به من نگفته بود 

اما سعی می کردم تحمل کنم تا این کجا رفته  بدونم  که اینکه بشدت کنجکاو هم شده بودمبا 

و برگرده روزها هم سپری بشه   

 

کار تو کلینیک و مطب فشرده تر شده بود و خوشبختانه رحمانی هم  بعد از اون روز دیگه طرفم 

..می کردمنیومده بود  و من هم دیگه بهش توجهی ن  

معذب می شدم ...که از دور روم سنگینی می کردخصمانه اش گاهی زیر نگاهای  هر از  هر چند

براش پیام بفرسته و باعث بشه  دست به کار بشه و  و از این می ترسم که فرستنده پیامها باز

  .شم کنه که جلوی بچه ها بی ابرو بکه رحمانی به سیم اخر بزنه و کاری 

هوا سرد بود اما حس ... بخار گرفت ...مقابل لبهام ی  پنجره ی شیشه ...ممدبا دم و باز

این سرما رو لذت بخش تر می کرد....خوبم  

کرده بود دو برابر برام  لذت رو این  ...همو شب پیش حامی حرفای دمرور همچنین   

رو به  با سر خوشی مشت کردم و نگاهم  رو  تو جیب کاپشنم فرو برده بودماز قبل  دستام رو که

و هوا عالی بود  ساعاتی بود که بارندگی تموم شده بود  ..ندم اسمون رسو  

   ذهنم پاک نمی شدنتو اصال از ..دو شب پیشش حرفهای 
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 در حد یه جز چند پیام کوتاه که اونام بیشتر که حامی رفته بود  روزیاز ...به خاطر می اوردم 

تنها این پیام ها بودن که قرار بود  جویای ..نداشتیم  دیگهبا هم  هیچ تماسی بود  سالم و علیک

 حال ما بشن 

 

احساس می ..گاهی که دستم به سمت تلفن می رفت .....دلم بشدت براش تنگ شده بود 

گفته بهش  پدرش  ...شبخصوص که موقع رفتن...کردم با تماس گرفتنم مزاحمش می شم

خیلی هم ..حامی  باهاش تماس بگیره  که خودش باهاش تماس می گیره و نیازی نیست ..بود

 تاکید داشت کارهاش رو سریع جفت و جور کنه و برگرده 

 

 

و احساس دلتنگی که  روز بعد از گذشت چند  متمام خودداری هایی که داشت ا  وجوداما ب

و باهاش تماس گوشیم رو برداشتم  بی قراریبا دلو به دریا زدم و بدجوری گریبان گیرم شده بود 

 گرفتم

و می بستم و ر چشمام.. در گوشم طنین انداز می شدشده  هر بار که صدای بوق های کشیده

و  لحظاتی اما بعد از گذاشت ... تو گوشم پیچیده بشههر لحظه که صداش منتظر می موندم 

چشم دوختم  به صفحه گوشی گوشی رو پایین اوردم و...جواب ندادنش   

مجددا  خرج دادم و  ی به جسارت بیشتر.....ی نداشتمحس خوب..از لبه ی تخت بلند شدم 

 باهاش تماس گرفتم

 به  تماس رو قطع کردم  و گوشی رونا امیدانه .. شدم  از جواب دادنش مایوس کامالوقتی که 

 روی تخت پرت کردم 

روی زمین چشم دوختم  شده  دست به سینه از پشت پنجره به حیاط و برف نشسته  

با پدر بزرگم  به خاطر عمل مرتضی  در این مدت هم...بی تابش شده بودمبدجوری ..آهی کشیدم

بذارم  در جریان عملشاون رو هم  تماس گرفته بودم تا  

 «من با تو حرفی ندارم »با گفتن دام شنیدن ص به محض  همین که تماس برقرار شده بود اما   

.. فرو برده بود  و شوک و من رو تو بهتکرده بود تماس رو قطع   
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واقعا نمی  که  چرا...خواستم شانسم رو دوباره امتحان کنم  روی تخت  با نگاهی به گوشی

؟من مقصر بودم یا تعصبات پدری که همچنان داغدار پسرش بود  ...دونستم در این جریان  

دوباره   کرده بوداز برخوردی که باهام برداشتم و دلگیر از روی تخت خم شدم و گوشی رو ...

 باهاش تماس گرفتم 

 

حاال که شماره ام رو می ..متاسفانه ... ذاشتم گوشی رو دم گوشم گ از پنجره  خیره به بیرون 

تا جوابی بهم داده باشهدونست حتی دیگه تماس رو هم بر قرار نمی کرد   

 

یاد اون روز و ... ا نگاهی به کتابخونه دوست داشتنی حامی بهمونطور که گوشی دم گوشم بود 

افتادم ...عکسی به چشم می خورد بین برگه هاش  اون کتابی که  

 

یه جورایی با نبودن ..داشته باشم  برای خودم  یوفت ازاد ه بود که در این روزها کمتر پیش اومد

م خودم رو سرگرم کنم تا نبودنش رو کمتر حس کنم ه بودحامی سعی کرد  

به سمت دور کردم و با قطع تماس  گوشی رو از گوشم..بعد از شنیدن سومین بوق کشیده 

 کتابخونه رفتم 

 تک تک  روی..رو دست هام ..به دنبال همون کتاب قفسه کتابها گذاشتم و ی گوشی رو لبه 

دمقفسه ها رو زیر و رو کرو  کشیدم  کتابخونهدر ی موجود ها کتابجلد   

اما هیچ اثری از اون کتاب نبود    

 

..رو پاهام نشستم  ...بهم فشردم و برای دیدن کتابهای پایین قفسه  رو  لبهام  

به جستجوم ادامه دادم ی پشت گوشم با دقت بیشتر  دسته ای از موهام به  بردنبا    

 انگاری اب شده بود و رفته بود تو زمین 

با  با دیدن کتاب مورد نظر  دادم کهحرکت باال یی  لند شدم و سرم رو به سمت کتابهایکالفه ب

سریع رو نوک پاهام بلند شدم و دست  به نتبجه رسیدن جستجوهام بود  از  حاصللبخندی که 

چاپ جدیدش هم  درست بغل دست خودش قرار داشت...و کتاب رو برداشتم بردم   
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به   امگشتان بین از بازکردم و با رد دادن برگه های کتاب  از کتابخونه فاصله گرفتم و سریع کتاب رو

 دنبال عکس گشتم

دوباره کتاب رو ورق  دیده بودم  بینشون که قبالسی ز یه دست بودن برگه ها و نبودن عکمتعجب ا

 زدم

دیگه اثری متاسفانه ....م زیر و رو کردم رو ه برداشتم و اونهم  ش رو دچاپ جدی ضد حال خورده 

نبود  ..نوشته شده بودیادداشتی هم  که مطمئن بودم پشتش یاز اون عکس  

باشه  همین کتابهاو بین  و برا رنم رو به دندون گرفتم و احتمال دادم باید عکس همین دویلب پای  

 

چیزی در درونم می گفت اون عکس چیزی مهمی بوده و دلم می خواست هر جوری که شده 

 پیداش کنم 

ی در کار نیست عکسدیگه ...وقتی دوباره نگاهی به قفسه ها و کتابها انداختم فهمیدم   

 

و لبه ی تخت نشستم  برداشتم  بقدمی به عقکتاب به دست   

چیزی ازشون سر ..از نظر گذروندم  خطها و کلماتی که مشخص شده بودن رو...کتاب رو باز کردم

 در نمی اوردم 

:سری تکون دادم و با خودم گفتم  

..؟! بود  تاکید شده کلمات انقدر بعضی از رو اینا یعنی چی ؟چرا -  

 

رنگ و روی جلد  ...انتهای کتاب رو باز کردمام رو باد انداختم  و با پوفی بی خیال ه  سردرگم لپ

:نوشته شده بود ..به دست خط خود حامی کتاب شعری رو رفته و قدیمی   

من؟ ز ست گریزی چه-  

راه؟ به ست شتابی چه  

بردن خواهی چه به  

پناه؟ تاریک همه این شبی در  
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!عاج ی غرفه آن ی پله مرمرین  

است دور بس ما ز که دریغا ای  

دریاب را ها لحظه  

است کور فردا چشم  

 

پایان آن در ست چراغی نه  

نمایانست دور از چه هر  

نورانی ی نقطه آن شاید  

بیابانست گرگان چشم  

جام به فرومانده می  

 

 گر به هم آویزیم

 ما دو سرگشته ی تنها، چون موج

 به پناهی که تو می  جویی، خواهیم رسید

 اندر آن لحظه ی جادویی اوج! 

 

 

تو دلم رخنه کرد  تاریکی شعر منو فرا گرفته و ترس  لحظه ای احساس کردم  

با با حالی منقلب و گرفته خیره به دست خط  و شعر نوشته شده  قسمت اخر شعر رو دوباره 

ه بکتاب همونطور .. رنگ پریده ..دفعه با شنیدن صدای زنگ گوشی یک ه کردم کهخودم زمزم

سر چرخوندم  ...ت سد  
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ی که بین دستام باز مونده بی خیال کتاب..افتاده بود روی صفحه گوشی که  دیدن اسم حامیبا 

سریع تماس رو م ینشنقبل از اینکه بتونم تو جام درست بخیزی به سمت گوشی برداشتم و   بود

:گفتمو  برقرار کردم  

سالم -  

برای خودم ...هم  دلیلش..دمتن شعری که خونده بودم پر از نگرانی و لرز شده بو صدام بخاطر

 نامشخص بود

ه بود بهم دست داده بود رو کمرنگ تر کرد اما ذوق شنیدن صداش ترسی که بعد از خوندن شعر  

 

بر   آبی  ... بعد از چند روز شنیدن صداش اونم ..دستی به روی پیشونیم کشیدم که بالخره 

: شد آتش  

راضی به ..بخدا بزرگواری کردید ...ردیم و حاتم بخشی خانم رو هم دیدیمنم..چه عجب ..علیک-

...دو باااار..اونم نه یه بار ..نبودیم  شما  این همه زحمت  

 به وضوح در حال مسخره کردنم بود

 

جای حامی بود  هم  هر کسی.....هیچ تماسی باهاش نگرفته بودمداشت در این چند روز  محق

ازش  هچند روزاین فکر می کرد که از نبودش خوشحالم که یه حال ساده هم طی با خودش 

منپرسید  

 

و حاال اون سکوت کرده بود که من به حرف بیام ...زبونم بند اومده بود  

م باید مثل همیشه زیادی دراز بودنش ه ماما زبون ..تپش قبل طبق معمول باید همراهیم می کرد

:رخ می کشید رو به  

که موقعیت مناسبی برای تماس  منم گفتم شاید جایی باشی...رفتنی نگفتی کجا می ری -

نداشته باشی ...جواب دادن و گرفتن  

....عجب تدبیری ...اوه-  
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خوردم و سکوت کردمفرو ..م رو با به دندون گرفتن لبم خنده ا  

؟چیهاالن زنگ زدن  پس  ....کردنی تدبیر  در حال  انقدر که تو-  

تخت اویزون کردم ی تو جام درست نشستم و پاهام رو از لبه ..سرخ شدم و از درون گر گرفتم  

:گفتم بدتر از قبل در حال لرزیدنهو با صدایی که احساس می کردم هر لحظه   

دیگه مبعد..چند روزه نیستی ..خوب ادم یهویی نگران میشه-  

 

 

: طبعیشو حفظ می کرد این پسر در هر شرایطی شوخ  

چیکار می ..؟خوب زنگ بزنم ببینم این پسره کجاست ..دیگه با خودت گفتی  مبعد-

یه البته اصال خودتو در نظر نمی گیری که مگه نه؟...؟.نمی زنه  بهم  یه زنگمکجاست که ..؟کنی

هوم؟..نمیگیری ها   متماس  

:فتببینه که یه دفعه گ ر رفته ام روونست نیش تا بنا گوش دنمی ت که  خداروشکر  

بهت نگفت؟...گفت مطبی...دیروز که با پدرم حرف زدم-  

 

که پیش می اومد و باهم هم گاهی چون معموال هر دو حتی ..پدرش هیچی بهم نگفته بود..نه 

اون از من ..  نداشتیم که به هم دیگه بزنیم حرفی غذا می خوردیم می نشستیم و سر یک میز 

ه داره تحملم می کن ه که  بود فقط بخاطر حامی لوممد و معبدش می او  

 

یه حس ..دلگیر شدم اما به روی خودم نیوردم بود  با خودم تماس نگرفته حامی  از اینکههر چند 

برای فراموش کردن و با صدایی صاف کرده لبهامو بهم فشردم ..بودن بهم دست داد  هخلع و غریب

:گفتماین دلخوری   

ی که جواب نمی دیبا خودم گفتم  شاید خواب..تماس گرفتم جواب ندادی باهات بار  دواالن -  

:لحظه ای سکوت کرد و گفت  

.. اتفاقا بیدارم ..نه خواب نبودم -  
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هرچند دلگیری از اینکه با خودم تماس نگرفته بود ..م کرده بود بشدت خوشحالشنیدن صداش 

 کنم  بابتش خراب خواستم می نخوب االنم رو  ی اما لحظه ...بود باقی همچنان به قوت خودش 

:و ازش پرسیدم  

کی بر می گردی ؟-  

 

در حال نقش بازی  بود مشخص ای صداش مثل همیشه زیاد شاد  و پر انرژی نبود به طرز زننده 

:کردنه  

فکر می کردم کارم زودتر تموم ...ت می کنم خبرحتما .. زودتر بیام اگه ..دقیقا نمی دونم ..اومم-

فعال موندنیم ......ه اما انگار بش  

بی قرار اومدنش بشدت .. کرد  بشه به انی فرو کشبپا  که قرار بود  تو دلم جشن وپای کوبی

:..بودم  

اگه اینطوری بشه ..برم بابل جا همین یه راست از ..بعد از تموم شدن کارم ...البته احتمال داره-

...تنهایی بیای  خودت  یبورمج ام تو که   

:دهنمو قورت دادم و دلم بیشتر گرفتاب   

باشه؟...کشهچون معلوم نیست کارم چقدر طول ب-  

:حالم گرفت اما سریع خودم رو جمع و جور کردم و گفتم  

باشه-  

تا تو بری و منم خودمو برسونم همه چی  ...انجام دادمهم همه ی هماهنگی های الزم رو -

دیگه نیازی نیست تو کاری انجام بدی ..اماده است   

 

 

و صدام   رو فرو خوردم ه بود از نبودنش تو گلوم نشستکه و بی جهت بغضی  سرمو تکون دادم 

   در نیومد

نم نشسته  یتندبه ..دلم نمی خواست مکالمه امون انقدر کوتاه باشه با این وجود سر سختانه 

تا دوباره اشک تو چشمام جمع نشه لند کردم و سرم رو ب زیر چشمامو گرفتم شده   
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ازش جدا بشم  قراره  معلوم نبود کی وحشتناک بود من وابسته مردی شده بودم که  

با اینکه احساس می  گذاشتم وکه بشدت سنگین و بی قرار شده بود دستم رو روی سینه ام 

زبون به دهن کردم و سکوت  ...داشته باشمباهاش باید حرف نگفته  یچند سالیه  کردم قد 

...م گرفت  

 

دلم ..از صداش این حس بهم دست می داد که خسته است و داره به زور حرفامو گوش می کنه

هرچند اگه اون ادامه می داد منم دوست ..جریحه دار بشهبیش از این نمی خواست غرورم 

:داشتم باز باهاش حرف بزنم  

باشه پس اگر زودتر اومدی خبرم کن-  

 

و به  از هم باز کردملب  اما ..حرف دلم نبود اصال  بگم  بهش  چیزی که می خواستماون با اینکه 

:گفتمفتنش تو بغلم  رسختی با لمس بالشت روی تخت حامی و گ  

شبت بخیر-  

 

هایی که کشیدن نفس  اروم  جواب شب بخیرم شده بود سکوت طوالنی حامی و شنیدن صدای

بودم قانع به همونا هم   

وجودم رو  ...داره توسطش نمی دونست چطوری خودش  با لحنی که ..ارومخیلی که یه دفعه   

:گفتمی کنه زیر و رو   

خوابت میاد؟ -  

:بغض مانع از حرف زدنم های طوالنیم  می شد   

نه-   

:مجددا مکثی کرد و گفت   

من ....خوب -   
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 دیگه چیزی رو نمی...فشرده شد بین انگشتام  بود بیشتر  تو بغلم ی که بالشت 

جز تصویر صورتی که خیلی دلم براش تنگ شده بود تونستم ببینم   

صدایی که با گفتن ..تا فقط شنونده صداش باشم حریصانه چشمامو بستم    

:باز کرد  از هم  بی اراده چشمامو..بعدیش  های  حرف  

. می خوام صداتو بشنوم ....حرف بزنی ؟برام میشه -  

 

لبهام از ..سقوطی ترسناک شدم   ... گویی اماده با خالی شدن ته دل  سرد شد وبه انی بدنم 

:هم باز موند  

فقط شنیدن صدای تو  ...اما االن احساس می کنم  ..این چند روزه  صداهای زیادی شنیدم-

حرف بزنپس لطفا ..ارومم می کنه  

بی رحمانه رو  مفسم افتاد که راه تننفس کشیدن برام سخت شد و چیزی مثل بختک به جون

:مسدود کنه   

؟!گیسو -  

 

به کسی که دوسش ..ممهر و محبت کلمات و نشون دادن  خواست  تو ادای یمهیچ وقت دلم ن

اونم ..آشنایی با حامی ..نبودهم دست خودم  هرچند اصال ...به نظر برسمادم سرسختی   دارم 

 تو شرایط و موقعیتی که دست هر دومونم نبود منو کمی معذب و البته محتاط کرده بود 

و  سرمو رو پایین گرفتم...  شروع کنمباید از یه جایی  که  بالخره..ن به خودم نهیب زدمولی یک آ

لرزونی  شردم و با صدایفدست ..به یکباره ایجاد شده بود  از دردی که تو ناحیه قفسه سینه ام

:گفتم  

جات تو کلینیک خیلی خالیه -  

:شد و تند جواب دادو خوشی صداش لبریز از شعف   

مدام حالتو بگیرم؟ کهفکر می کردم دوست نداری تو کلینیک باشم -  

:لبخند بزنم مهمه ی اذیت کردناشو که به یاد می اوردم تنها می تونست  

؟می کنی چرا اینطوری فکر -  
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:مازش بپرسم رو پرسیدهمونو   ممی خواست فقط  بالخره سوالی که از اولم نداد که جواب  

چطوری ؟-  

 

یی فرار کنه و از یه جا درست مثل کسی که بخواد..وج گرفتصداش ایه دفعه ..سوالمو که شنید 

:ش بذاریدستا توی   خودمهم  رو  قراره کلید فرارش  

تو چطوری ؟..خوبم-  

:چشمام نمایان شدهاله ای از اشک تو   

منم خوبم-  

 و مثل دوتا ادم معمولی به نظرم این اولین مکالمه ای بود که هر دو بدون مقدمه چینی و کنابه 

:به هم دیگه زده بودیم  

حاله منم خوبه...خوب باشی تو که ...که تو خوب باشی...منم همینو می خوام..خوبه -  

  هیجان چشمام بسته شد و از فرط ه شدفشرد در اغوشممحکمتر  بی اراده بالشت  

 

 

یعنی فردا همه چی تموم میشه ؟-  

دور کرده بود نیم  حامی  بهت زده خیره به مرتضی که با سوالش منو از تو فکر و حرفای اون شب

:گفتم ..مکث نسبتا طوالنی  با  برای برگشتن به زمان حال  وتاهی  به سمتش زدم وچرخ ک  

اره-  

با اینکه هنوزم تمام فکرم پیش حامی .. و غمگین هم گرفتهبود وشحال م خهچهر ه اش به نظر 

:به سمتش رفتم و ازش پرسیدم بود   

؟درد داری -  

:و بهم فشرد  و نگاه گرفته ازم گفتر لبهاش  

...یکم-  
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:تو صورتش دقیق شدم که خیره به در اتاق گفت  

پیش بابا بزرگ رفتی ؟-  

 

 

به ...زده بود و هر بارم که باهاش تماس گرفته بودم ن از روز عقد به بعد دیگه باهام حرف پدر بزرگ

:محض شنیدن صدام تماس  رو قطع کرده بود  

نه-  

:مصمم خیره به در اتاق ازم پرسید  

چرا؟-  

:از خودش بروز داده بود با نگاهی به در اتاق گفتم سردی که به محض دیدنم گنگ از رفتار  

هستی ؟ منتظر کسی-  

سینه اش با دم و باز دمی باال و پایین شد و سکوت کرد ی قفسه  

 

گذاشته بودم رفتم که  شدستی به روی پیشونیم کشیدم و به سمتم کیفم که روی تخت کناری

:طلبکارانه  گفت یبا لحن  

هبعضی وقتا فکر می کنم منصور الکی حرف نمی زد-  

 

:خیره شده بود چشم دوختم سر برگردوندم و بهش که مستقیم بهم..متعجب   

نقدر نامرده که ومنصورم که بگیم ا....خریداری نداره ده و نظراتم یعقحرف زدنا و ..من که کوچیکم -

از  ......اما بابا بزرگ چی ؟....یادچشم ناینا اصال به ...باشه اینا هیچی ...یه حالی ازم نپرسیده

اصال روت شد ؟بابا بزرگ چی ؟  

 رنگ از صورتم پرید
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و لبهاش حلقه زده بود اشک تو چشماش ...خیره تو صورت پر از گالیه مرتضی زبونم بند اومده بود

:می لرزیدن و چیزی به در اومدن اشکاش نمونده بود  

 

همکارته ؟-  

شده بود و هیچ واکنشی از خودم نمی تونستم نشون بدم سفید ..صورتم مثل گچ  

 

:گفتم و به عقب برداشتم  قدمی..خیره اشاه های کم کم برای فرار از زیر نگ   

من برم پیش دکترت..من-  

:از اتاق بیرون بزنم که به حرف اومد و گفت برگشتم که نفس بکشم و .. فرار کنم برگشتم که   

قبلش به  کاش ..منم در میونش بذاری  اونقدر منو قابل می دونستی که قبل از هر کاری با کاش-

گیسو..من می گفتی  

:افتاده بودصداش ته   

 که چقدر سر بارت بودم که به محض اینکه  االن اینطوری همه اش دارم با خودم فکر می کردم-

بیرون گذاشتم ازدواج کردی ؟ی لعنتی خونه اون  تو  پامو از  

:م باال نمی اومد نفس  

اینکه بابا بزرگی که اونطوری ناراحتش کردی بیاد و بهم بگه کاش الاقل خودت بهم می گفتی نه -

بودم اضافی موجود در کنارت که احساس کنم که چقدر باعث شه و   

 

:اروم سرم رو به سمتش چرخوندم...بغض کرده و پشت به مرتضی با لبهایی که می لرزیدن  

اگر  حداقل ... خونه رو فروخت..و اذیت کردناش با همه کرم ریختنا...م منصور گرمبازم د-

 یه کمکی کرد که پول کلیه الاقل .. اگه پشت تو رو خالی گذاشت ..اگه جویای حالم نشد..نیومد

شهجور  ی من  
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 سر  الی که تا دقایقی پیشحی دردمند در تحال رده شد و با و ناراحتی فش قلبم ماال مال از درد

بودم به سمتم کیفم رفتم   و شادی  خوشیاز مست   

اونم توسط  .. مو من نمی دونستم چرا همیشه در حال قضاوت شدن...بهم خیره مونده بود 

  عزیزترین کسای زندگیم

از راه رسیده  که  تازه دو ساعتی بود...دست تو کیفم بردم ..گوشیم  با شنیدن صدای زنگ ...

 بودم  و اینطور ازم استقبال شده بود

 

که صداش دوباره پتکی به صفحه گوشی خیره موندم ..و با دیدن اسم حامی گوشی رو در اوردم 

:مخوب تمام احساساتکردن  شد برای سرکوب   

و توام  منصورم راضی کرده  حتی ..بوده که خیلی  مثل اینکه پول فروش خونه خیلی..مبارکه-

همه  ؟!می بینی....کلیهیه  طسهم ما هم شد فق...تونستی یه گوشی خوب برای خودت بگیری

هامون رسیدیم به همه ی خواسته   

وشیم زنگ می خورده هر دو در نگاه هم دیگه خیره مونده بودیم که به ارومی که گهمونطور 

چشم دوخت روشو ازم گرفت و به پنجره   

قطع شدخودش زنگ خورد که  تو دستم  گوشی اونقدر  

حرفای بی رحمانه مرتضی حالم گرفت و دلگیر با خیره شدن به گوشی که گویی خار شنیدن  از 

به  ...اسم حامیصفحه و با لمس با ناراحتی و  اومدم  اتاق بیرونتو شده بود از  خیلیا شم چ

 دنبال بهانه ای برای بغض نکردن گشتم 

  نطور که به انتهای سالن می رفتم گوشی رو به  گوشم نزدیک  کردمهمو

مونده بودم که مرتضی چطور تونسته بود تمام حال خوشم رو زایل کنه و اینطور ناعادالنه بتازونه و 

 دست اخرم از منصوری که هیچ خبری ازش نداشتم دفاع کنه

منصوری که زنش از روزی که اون بال رو سرم اورده بود گم و گور شده بود و تا االن خبری ازش 

:نبود   

متازه رسیدکجایی؟من ...سالم -  

باید خداروشکر می کردم تو این شرایطی که چیزی نمونده بود از بی مهری برادم قلبم از کار 

:شنیدن صدای حامی بهم جونی دوباره می داد ...بیفته  

دارم می رم پیش دکتر مرتضی...من تو بخشم ..سالم-  
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منم اونجام ..بیا ..خوبه-  

 

رو با پشت  چشمم بیرون زده بودی  از گوشه ضی حرفهای سنگین مرتبخاطر اشکی که بالخره 

به سمت طبقه پایین پا تند کردمو گرفتم  دست  
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تو دادم و سریع بودن رو  زده بیرن  ماز زیر شال  بی هوا  و کهموهایی ر..به طبقه پایین  که رسیدم

سری برگردوندم تا که شاید حامی رو پیدا کنم  ..راهرو و شلوغی  با نگاهی به دور و اطراف   

و از این رو هر دو مجبور شده بیاد  از موعد مقرر  بود زودترگفته بود نتونسته خودش همونطور که 

 بودیم که  به تنهایی بیاییم

نزدیک مورد نظرم که داشتم به اتاق  چنانفرستادم و همبیرون  ه تو سینه ام رو حبس شد نفس

نگاهی انداختم مجددا ...برگشتم و به پشت سرم ...می شدم  

ب جدا کرده بود اون ش زافکارم رو ا ی حرفهای مرتضی رشته  

یال با گی خسودی مرتضی باشم با آ ید نگران کلیهحاالکه می دونستم به لطف حامی دیگه نبا

گشتممی  ه دار  مرتضی به دنبالشگذر از حرفهای سنگین و کنای  

با این وجود با حرفایی که بهم ...و گرفته به نظر می رسید خسته فوق العاده  شصدای اونشب

..زده بود   

بود  و اوج گرفتنپرواز رهایی و ازاد شده از قفس که به دنبال  پرنده یه مثل درست بودم  شده  

که موقع راه رفتن بدنم و نسبت به چند روز پیش  دشده بواز قبل وضعیت جسمانی خیلی بهتر 

م بر  دار هام رو  قدم می تونستم  راحت ترحاال درد می گرفت   

 انهامیدوارنگاهم رو  نداشت هم که  حال چندان مساعدی ی بیمار   ر حال عبور از بین دو همراهد

:پرسید رو گرفت و  جلوم سردرگم  یکیشونکه  به سمت در خروجی گرفتم   

این ساختمون هستن یا ... قلب و عروقمتخصص  باباپوردکتر می دونید  ...خانمببخشید -

؟ساختمون بغلی    

:و گفتم  دادم شونه ای باال  ..و آشفته حالی خودمدور و بر  هبا نگاهی ب  

از اطالعات هم میتونید بپرسید  ...اونجا تابلو زدن ...نمی دونم -  

ه به حرفای من به سمت شخص دیگه ای رفته بود با شنیدن جبا کنار زدن خانومی که بدون تو

خیره به و   رسوندم گوشه ای از سالن  بهخودم رو ...و دیدن شماره راحله  صدای زنگ گوشیم 

:ار کردمبرقر تماس رو.. بودن که همچنان در حال رفت و اومدای صله های کالفه و بی حو آدم  

....سالم خانم خانوما-  
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:از سالن رو دید زدم و نا امید از پیدا کردن حامی گفتم ای  سمت دیگه  

خوبی ؟...سالم-  

یعنی عالی تری..فکر کنم تو بهتری ...من که خوبم-  

:گفتمخندون روی لبهام نشست و  به  لبخندی  

نباشم؟-  

یار های من بتونم صدای خنده اگه بعد از این همه مدت بالخره ...باش اتفاقا .. ؟نه چرا نباشی-

یعنی اوج خوشبختی بشنوم  غارم رو   

برای  ...ه بودناومد کش   از دو طرفحسابی که  انداختم  و خندون با لبهاییسرم رو پایین 

:فردایی که همه چی تموم میشد گفتم  

؟چه خبرا دیگه-  

ژ شارژی رکه خدارو شکر شا..لتو بپرسمزنگ زدم حا...فعال که خبری نیست...اوم -  

نممنو-  

تنهایی ؟-  

:گفتم سری تکون دادم و   

اره فعال -  

بیام پیشت؟ می خوای-  

:هنوز نتونسته بودم حامی رو پیدا کنم   

می دونی که..یش بره  منم باید زودتر برگردمخوب پ اگه همه  چی...ممنون..عزیزمنه --  

هر  ..قشنگ   خیلی...همبا این وجود ...زیاد شدهی بحمد هللا خیلمار غیبتات آ... می دونم  اره-

به پشت سرتم نگاه نمی کنی می ری و   ..که اراده کنی وقت  

:و بلند گفتم خندیدم  

د تا چشات درا-  
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:قهقه ای زد  

.میبهت بگکه م ینمی تون  هیچیهم  ما  وفعال که خوش خوشونته ....ای تو اون روح نکبتت-  

همراهی کردغل و غش  بیش خندیدم و اونم ابه حرف..سرمست از خوشی   

رو  حرفای مرتضیشنیدن بعد از  پیشمی بد چند دقیقه حال  لطف خودشو و حرفای بانمکش  به 

: بود شدن به خوب  

 

البته ..دقیقا روزایی که تو نیستی این جیگر جان ما هم نیست ....م هستیخوش شانس خیلی -

  عجیب میاد یکم به نظر... اخیلی وقته نیست

 

:بینیم کشیدم دستی به زیر   

؟چیش عجیبه -  

؟!نکنه دیگه نمیخواد بیاد ...پیدا نیستاین عزیز دل  ی نزدیک به یه هفته ای میشه که سرو کله-  

:شیطنت کردم  

؟ناراحت میشی ..نیاد-  

:شدجدی   

ده کشیش از وقتی اومده حال و هوای دانخدا...و یه احسن الخالقین تده اسکشیه دان...اره بابا-

ا گیسوممیگ....فعال تر شدنبچه ها صدیقی کمتر میاد و ...دیگه شدهیه جور   

:اکتفا کردم« هوم» ی تونستم حرف بزنم و تنها به گفتناز شدت خنده نم  

میاد تو  که هر وقت...خاصیه به نظرم یه جور  ...؟!دارهاحساس نمی کنی خیلی به من توجه -

میاد  راغ توامس ...ر منه و برای اینکه تابلو نشهیک مدام باال سنکلی  

:ادامه داد همونطور ماهش زدم و اونبلبخندی به اشت  

نه های خوبیهبخدا اینا نشو..ه با من حیلی خوبهمی گیر برخالف تو که همیشه حالتو-  
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:ه بود گفتمبه راه انداختلبخند زنان به شوخی که درباره حامی   

.ا انقدر بی جنبه نبودی راحلهنقبل-  

 

: و گفت سر دادای مستانه ی خنده   

مثل اینکه خودتو یادت ...دیگه این چیزا حالیش نیست...ادم عاشق ..ا تو که نمی دونی ام..اره-

شد که   حاال چطور...مان  بودی چطور واله و شیدای رحمانی جان...تا چند وقت پیش که رفته 

نفهمیدیمما که ..  هدایت شدی  به راه راستو  افتاداز سرت  عاشقی  هوای  این  

 

:چهره درهم کشیدم گفتم  

خیلی درباره اش اشتباه فکر می ..مثل اونا اونم یکی...همه جا هستن ادمای اشتباهی -

اونی نبود که نشون می داد..کردم  

چطور ؟نگه چیزی درباره اش فهمیدی؟-  

فعه حامی رو در د کببینم که ی هم ورتا طرف دیگه سالن  رو مو برگردوندم لبخندی بر لب روندم و 

 حال حرف زدن با دکتر مرتضی دیدم 

ته دل ..نمیشد دور لند و چهره ای که هیچ وقت لبخند ازش قامت بقد و از همین جا با دیدن 

و نفسم به یکباره بند اومد رفت ضعف   

حتی اصال یادم نمی اومد ..کنم بدیگه ای فکر  لی دیدنش دیگه نمی خواستم به چیزاز خوشحا

 االن داشتم درباره کی با راحله حرف می زدم 

ام نزدیک کردم بیشتر به لبه .. رف می زدهمچنان داشت با دکتر ح خیره به حامی که شی روگو

:گفتم حرف می زنههمچنان داره درباره رحمانی  راحله و بدون اینکه بفهمم  

بعدا باهات تماس می گیرم...من االن باید برم-  

مجالی برای خداحافظی کردنم بهش ندادم  و تماس رو قطع کردمحتی   

ن رفتم که همون لحظه قبل از م به سمتشوادست یتو پایین اوردن گوشی و  جا به جا کردنش با

دست داد  و متوجه حضورم شد مرتضی رسیدنم با دکتر   
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فرصتی  بدون اینکه ن بودشدپیج  در حال  با شنیدن اسمش که...داشتکه خیلی عجله  دکتر

دور شد  ازش سری برای حامی تکون داد و  باشه داشته   

 

 های شیرین لبخند ون هم با حفظ موج می زد  توش  بشدت خستگی  وبی حال با چهره ای که 

نیم چرخ کوتاهی زد  ..سمت جایی که ایستاده بودمبه  همیشگیش   

بودم و اگر دست خودم بود  شده  دیدارش بی تاب ...پیا پی  این چهره همونی بود که چند روز

 و درمان و بین این ادمایی که فعال به فکر خودشون بی برو برگرد حتی توی این شلوغی 

رفع دل تنگی می کردمدل سیر  کو یم ش پناه می برد به اغوش... نعزیزانشون بود  

و   گرفت جون لبخندم .... برگشت کامل به سمتم مونده بود بهش برسم که  چند قدمی هنوز 

 ضربان قلبم آشکارا تو گوشم طنین انداز شد 

بهم چشم دوختهمون لبای خندون  با  بود شده  ه سمت چپ متمایلبا سری که کمی ب  

بهانه به ری دلتنگم کرده بود که با دیدنش  تمام ناراحتیامو پس زدم و این چند روز دوری بقد

یک ی فاصله در  به نظر می رسید هم هر چند کوتاه لمسی که...لمسی از گرمای وجودش 

باال اورده خندون خیره به دستی که ..کردم و به سمتش بلندر دستم ...برای دست دادنقدمیش 

 بودم 

 ..و با گرفتن دستم سپرد  دیگه اش رو به دست  ه های توی دست راستشبرگ با دم و باز دمی 

  قدمی بیشتر بهم نزدیک شد 

و با نگاهی به فشرد  ترمحکمدستم رو دل تو دلم نبود  و می خواستم از خوشی فریاد بزنم که 

:گفتبود و پر رفت و امد  که حسابی شلوغ   مون دور و بر  

کی رسیدی ؟-  

:بگیرم گفتم ازشون نگاه مخیره به چشمایی که نمی تونست..هیجان زده   

؟اره ..تو تازه رسیدی..یه دو ساعتی میشه-  

:گفت داد و  یسرشو تکون  

؟به مرتضی سر زدی -  

:و من بیشتر جون می گرفتم  هر لحظه که حرف می زد فشار دستش بیشتر می شد  

االن پیشش بودم ...اون حالش خوبه ..اره-  
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:ه زیاد مرتب نبودن گفتمشیموهایی که مثل همحالت با نگاهی به صورت و   

!!خسته میای به نظر-  

 

:حامی هم درست مثل من  فقط تو چشمام خیره بود و بدون پلک زدن باهام حرف می زد  

چیزی خوردی ؟...ساعت خوابیدم  چهارگذشته فقط  زدو رو تو این -  

رو به  اولین باری بود که حامی تا به این حد باهام احساس راحتی کرده بود  و ناخواسته من

:گفتم کوتاهی ی با تک خنده  خواسته دلم رسونده بود که ذوق زده با حفظ ظاهر  

تا رسیدم یه راست اومدم اینجا ..فرصت نکردم ...نه-  

 ...دفعهک که ی ممحو صورت و نگاهش بود..سکوت کرد  لحظه ای خیره به  صورت و چشمام 

با  همون دستی که برگه ها رو باهاش گرفته بود  اشاره  با پشت انگشت اروم  خیره به لبهام 

:گفت لبم  که بخاطر کتک کاری سعیده زخمی شده بوداز  گوشه ای لمس  

بخوام  بدون اینکه از اونجا  بکوب آخه .. خیلی گشنمه من که ..بریم یه چیزی بخوریم پس  -

هم خیلی گشنه ..همه خسته ام .....توقف کنم اومدم جایی   

چیزی بود که من می و این دقیقا همون  از تو دستم جدا نمی شد به هیچ وجه  دستش

 خواستم 

کمی بیشتر  طبق سلیقه خودش  می تونههم شیطنت روزگار این خواسته ها رو  گاهی وقتا اما 

که در حال ی های بیمار همرااز  که با عبور سه چهار نفربکنه  ون و لذت بخش ترشتغییر بده   

راهی براشون باز به خاطر اینکه  هر دو به خودمون اومدیم و  بودن تخت بیمارشون  مشایعت 

..و کنار تر رفتیم عقب کشیدم  کرده باشیم   

چند و دستمو بیشتر فشرد    چندان کافی نبود که  جایی  هاین جاب گویااما به خاطر شلوغی 

پشت سرش  به سمت دیوار و  خودش کشوند دنبال رفت و من رو هم به  تر  عقب قدم دیگه 

.... هدایت کرد   

مجددا  قدم دیگه ای به سمتش برداشتم بیشتر منم کنار رفتیم برای راه دادن که از وسط راهرو 

کامال در اغوشش جای گرفتماونقدر نزدیک  که .. نزدیک تر شدم  بهشر تبیشو   
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و به دور کرد جدا  متو دستاز رو  شدستحامی خیره به راهی که براشون باز کرده بودیم باال جبار 

شش همین شد دلیلی که منو بیشتر از اونچه که انتظار داشتم در اغو و انداخت شونه هام  

نیازی هم به این همه فشردگی  بفشره ومن احساس کنم که   بیشتر  جای بده و به خودش

..  نیست  

 

 

فهمیدم ..چند وقتی صورتم روی سینه اش قرار گرفت و بوی خوش ادکلنش مشام رو پر کرد هر 

  نابودیه م رو به ها بی قراریدل من اروم تر و ....هر چقدر که این اغوش تنگ تر باشه 

ه خودش چسبونده بود بهترین حس ها و و بو دستی که من  منظم نفس کشیدن هام ریت

  همی تونست  نصیبم بش که نبود یلمسهای

 

 

رفتن و من موندم و آغوشی که هنوز منو از  و  نش رد شدنو همراها بیماره به همراه تخت

 تی برای  رفع دلتنگیفرص که از هیچ یمن به با نگاهی از باال  خودش نرونده بود که به ارومی 

  ...دریغ نمی کردم  هام 

:گفت  ای که بتونه تسلط کافی به روی صورت گر گرفته ام داشته باشهفاصله  با ایجاد   

بریم؟-  

 

که نمی  بود چه خوب...بی چون و چرا تقدیمش می کردم..تی اگر بهم می گفت جونتم بدهاون ح

:ار عاشقشمودونست دیوانه   

اونام یکی دوتا فست فودی هم هست که ..ن که این دور و اطراف نیستدرمو رس رستوران د  -

اما ازسراغ دارم  البته جای خوب..بدک نیستن   
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:فشرده شد رو بیشتر  شونه ام  

فرصت برای رفتن به جاهای خوب ...کافیه و سیر بشیم  بگیره  ن رو همین که ته دلمو...نه-

  ..بزنم اال ه طبقه بفقط من قبلش باید یه سری ب...زیاده

؟بیام من بدی تا  ..ا روسفارشو بری  زودتر  اشکالی نداره تو  

:دیگه دلم نمی خواست تنهام بذاره  

بعدشباهم بریم و می تونیم خوب -  

 

 

بهمم پیام  ...نشیم شسفارش بده که دیگه زیاد معطل ی و هر چی که دوست داشتنه تو برو -

....دقیقا کجایی که بدونم  بده  

به ناچار برای اینکه به حرفش گوش کرده   اما...ن جدایی رو نمی خواست دلم که ای

ی دستشو از روی شونه هام برداشت متسلیم خواسته اش شدم  و اون به ارو..باشم  

:گفتمیده از قصد و نیتش و فهم قدمی از اغوشش فاصله گرفتم  

؟نمی خوای بهم بگی داری چیکار می کنی -  

 

:و اهسته لب زد موندلبهاش  بهم خیره  روی  برده ش نشسته جون  با لبخند کم  

برو -  

: بودم ناراحت ش افتاده بود به گردن از اینکه همه کارا  

اما-  

گیسو برو  -  

 

مخصوصا که اون داشت همه ی تالشش رو می کرد .. نبود  و جدل  برای بحث مناسبی  زمانی

 که کارا همونی بشه که من می خواستم 

دوباره نگاهش کردم  می اومدن و می رفتن ایی که ه به در خروجی و ادمنگاهی لب بسته با .  
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:گفترفتن  قدمی به عقب  با و  تو دستاش جا به جا کردخیره بهم برگه ها رو دوباره   

زود باش برو  ..گشنمه-  

:خنده ام گرفت  

سفارش بدم؟ برات چی دوست داری-  

برای منم از همون سفارش بده هر چی که خودت دوست داری -  

نمی  می خواد چرا هر وقت که دلم که نالیدم با خودم  ...بار  و برای هزارمین زد نجغ براش  دلم

بغلش کنم  تونم  

 

و نا  فرستادم بیرون  نفسم رو  با حسرت ..در حالی که با لبخند دندون نماش بدرقه ام می کرد 

راه افتادم  به به سمت در خروجی  ..بودمگیر افتاده  توش  گزیر از موقعیتی که  
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می گذشت که  گوشیم رو در اوردم تا  قبل از اومدنش به حامی نیم ساعتی از پیام دادنم 

می عمل مرتضی  در جریان  هم رواون  به هر حال باید..دوباره با پدر بزرگم تماس بگیرم

 ذاشتم

گوشی رو پایین اوردم  و نگاهم رو بهش ...منصرف شدم ورود حامی همون لحظه با اما  

...دوختم   

 

پیدام کرد زود خیلی ننشسته بودم  برای همین  یجای زیاد دور  

سر تا به اندازه ای  باعث خیس شدن .. و قطرات بارون شروع شده بود  مجددابارش بارون  

بودشده شونه های بارونیش   

از میانه  که پر شده بودن از آدمای جور وار جور میزای اطراف داخل و  با نگاهی به شلوغی..

اومدمیزی که پشتش نشسته بودم  طرف در عبور کرد و به   

نداشت که  و بر  هیچ توجهی به اطراف و ادمای اون دور...نظر داشتم حرکاتش رو کامال زیر

بارونیش رو در اورد  و  ...قاب عکس کج شده  باالی سرم با نگاهی به ..شدنحین نزدیک 

گذاشت کناریش روی پشتی یکی از  صندلی های   

 سر و صورت و چشمایا نگاهی به کشید که بشده اش  ی خیس دستی به روی موها

اشاره به  راهروی باریک کنار  با ...به قرمزی می زدنهم  تا حدودی که   ..اشخسته 

:پیشخون گفتم  

   هم سفاراشا تا یه آبی به سر و صورتت بزنی ..اونجاست..اگر دستشویی می خوای بری -

شدنآماده   

 سری تکون داد و  به سمتی که اشاره  کرده بودم رفت 

در حالی که استین های پیرهنش رو باال زده  بود  و دستاش رو با ایقی دقبعد از گذشت 

اومد..دستمالی خشک می کرد   

شینم که دقیقا رو به نتکیه امو از صندلی جدا کردم و صندلیم رو جلوتر کشیدم و خواستم طوری ب

 روش قرار بگیرم

دفعه  بدون اینکه بخواد میز رو دور بزنه و  کحامی ادم لحظه های عجیب بود  چرا که  ی..اما 

با کشیدنش به  پشتی صندلی کناریم رو گرفت و...کامال راحت ..بنشینه   دیگه ای  سمت

صندلی  نشستهمون روی  بغل دستم.. عقب  
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جا به ..م تو جام ده باشو به اندازه ای که زیاد ازش دور نش به پاهام حرکتی دادم  ..ستنشبا نش

 جا شدم 

در حال  ان داشت دراز کرد و خیره به دستایی کهپاهاش رو زیر میز تا جایی که امک خسته...

راحت تر به عقب تکیه زد   شون بودخشک کردن  

 

زها می چید با چیدن میو تند تند روی مشتری ها ر فقط سفارش ی که  بی حوصله پسرک

کنه و گرد خواست  عقب  سر سری به روی میز برای کم نبودن چیزی با نگاه ..ی ما سفارش ها

ی با برداشتن  یکی از  نوشابه ها که هنوز از خشک کردن دستاش فارغ نشده بود حامی  بره که

:گفت  روی میز   

اب بیارید   برام..عوضش کتید و به جاش     رو لطفا این-  

 

ضمن غرغر   ..پسر که دل و دماغ چندانی  برای  کار نداشت با گرفتن نوشابه از تو دست حامی  

 ی رو بطری اب  خون رفت تابه سمت مرد پشت پیش که زیر لب می کرد  های بی موردیکردن 

 به جای نوشابه ای که حامی بهش داده بود  بیاره

برای خوردن پیتزای رو حسابی ..ادکلنش در این فاصله نزدیک اشتهام رو  خوش  استشمام بوی

تحریک کرده بود به روم   

و وانمود کنیم که همه چی خیلی نزدیک به هم دیگه  بنشینیم  ..کم پیش می اومد که اینطور

داره یا نهای خیلی دوست داشتم بدونم حامی هم به این چیزا توجه .. عادیه  

چقدر می تونه منو از خود بی خود کنه  و   ...در کنارم توجه می کنه که اینطور  نشستن هاش 

  هوش از سرم بپرونه

مقابلمون ز صندلی جدا کرد و  پیتزا هایی که تکیه اشو ا..تو دستش مچاله کرد  که  دستمال رو

:رو کامال به جلوی هر دو نفرمون  کشید و گفت بود   

شرایطی برای من  نوشابه سفارش ندهتحت هیچ ... یادت باشه هیچ وقت-  
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:خودمو جلوتر کشیدم و با لبخندی گفتم  

همیشه ام بد نیست-  

 

:گفتذاره گاینکه تو دهنش ب رو برداشت و قبل از خودش لبخند زنان یه تکه از پیتزای  

تو به عنوان یه دندونپزشک برای سالم موندن دندونات باید اینو بهتر ...چیزای مضر همیشه مضرن-

 از هر کسی بدونی 

 

میشد تو کار و کردارش متوجه خستگی و بی حوصلگی بیش از حدش شد و تشخیصشون داد  

موقع رفتن دیده بودمش  اونی  نبود که..حامی االن ...  

این حالتشو دوست نداشتم که با برداشتن  یه تکه از پیتزا ها و زدن گاز کوچیکی بهش  خیره  به 

:رفت و اومد ماشینای تو خیابون گفتم   

با پدر بزرگم تماس گرفتم و خواستم در جریانش بذارم اما-  

داده  قرارمیز  لبه های  روی..ش روهر دو دست  های  در حالی که رو به جلو خم شده بود و  ارنج

خوردن مقداری از پیتزاش  از گوشه ی چشم نگاهی بهم انداخت  و بعد از بلعیدن  ضمن بود 

:کاملش گفت  

جوابتو نداد ؟-  

 

:گفتممقابلم پیتزای تم  و خیره به سایر برش های رو سر جاش گذاش مپیتزاتکه   

  متنفر شدهازم خیلی خیلی   نگاری ا..جواب تلفنام رو نمی ده-

 هم دیگه برداشت   که ناراحت از چیزی که مرتضیی نگاه گرفته از من سری تکون داد و یه تکه 

:فهمیده بود گفتم  

.ی رو می دونهمرتضی هم  همه چ-  
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از ای  که داشتم باگوشه ی نگاهش به من همچنان  لبهای بستش به ارومی تکون می خوردن و

:ور می رفتم بود مپیتزا تکه های  

چیزی بهت گفته که ناراحتت کرده؟-  

 

 

روندمعقب  دست کشیدم و شونه هام رو به از پیتزا و بازی کردن با خرده های ریز دور و برش   

:گفتم چشماشخودم حس کردم سر بلند کردم و خیره تو  یسنگینی نگاهش رو که رو  

خوابهاز چشمات پر ..بدجوری خوابت میاد-  

:رو برداشت و مقدار بیشتری روی پیتزاش ریختخندون سس   

یه چرت نیم ساعته همه چی رو درست می کنه-  

 

یه چرت نیم ساعت حال اون رو خوب می کرد اما حیف که هیچ چیزی نمی تونست ناراحتیم رو از 

نیش دار خوب کنه  ون همه کنایه و حرفای شنیدن ا  

بیرون ی روی میز  برگه دستمالی از تو جعبه.. گذاشت شپیتزایی  که تا نیمه خورده بود رو سرجا

:گفت و با پاک کردن دستای سسی شده اش  کشیده   

امشب پیش مرتضی که نمی خوای بمونی ؟-  

:تکون دادم سری  

احساس می کنم دوست نداره پیشش بمونم....می زنم نه فقط قبل رفتن یه سری بهش -  

:زدم به خودم پوزخندی  

منو کمتر ببینه بهتره -  
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: رو برداشت که گذاشته بود  زاییتتکه پیهمون مجددا   

تو برای اون چیزی کم ..کاری که فکر می کنی درسته رو انجام بده ..احساسات رو ولش کن -

باشی   ماش نذاشتی که بخوای  انقدر شرمنده  

:از پیتزام گفتم تکه ایبا برداشتن ...خیره تو چشماش  واال گرفتم ب خندون  سرمو  

بدم نیست ..پیتزاش ...همچینمی گم -  

 

 

  وخیره به بیرون در حالی که فقط برای رفع گرسنگیش برشی بعدی پیتزار اونم هم ..زنانلبخند 

:بر می داشت  گفت  

فقط می تونم بگم  قابل تحمله-  

اونقدر خسته و گرفته ...خندون گازی به پیتزای تو دستم زدم  و مثل خودش به بیرون خیره شدم

ای شوخی کردن های همیشگیش رو هم نداشت به نظر می رسید که دیگه حتی ن  

غم دیگه ای رو ...حرفای ناراحت کننده مرتضی  به اندازه ...حامی هم  و این خستگی بی حالی

 در وجودم سرازیر کرد

 

 

*** 

 

روی یخچال کوچیک    که  توشو گالی پالسیده  شیشه ایرو صندلی نشسته بودم و به گلدون 

دوخته بودمبی حوصله چشم ..گرفته بود  رقراکنج اتاق   

که درباره  و خورده بودیم و اون برای انجام یه سری از کاراشر هر دو خیلی سریع پیتزاهامون

یاد دنبالم ببه ساعت دیگه نیم تا یه  ه بود  و قرار بود  بود رفتاشون توضیح زیادی بهم نداده   

از حضورم بی خبر بود کامال مرتض غرق در خواب      

برای آخرین بار با پدر بزرگم تماس بگیرمگوشیم رو در اوردم تا   
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اونم ...صدای سومین بوق بالخره جواب دادشنیدن گوشی رو که دم گوشم نگه داشتم بعد از 

:هباعث  دلگرمیم بش بدون هیچ سالم و علیکی و گفتن حرفی که  

ه؟ عمل مرتضی کی-  

:لحظه ای خشکم زد و اب دهانم رو بلعیدم  

فردا عملش می کنن..باهاتون تماس بگیرم  برای همین می خواستم..سالم-  

باشه-  

 

خواست تماس رو قطع کنه که با ..ی و بی تفاوتش رو درک نمی کردمدعلت این همه سر

:قاطعیت گفتم  

و البته یه چیز دیگه-  

 

 

:به ارومی نفسم رو بیرون دادم ..ناراحت از برخوردش ..سکوت کرد  

بهش نمی گفتید چیزی  الاقل کاش تا قبل از عمل..چرا بهش گفتید؟شما به من قول داده بودید-  

  

چرا من تا به این اما اون اصال براش مهم نبود که ..شدم  شلبهامو روی هم گذاشتم و منتظر جواب

:مبود ناراحت از بیان واقعیت به مرتضی  حد  

اونجام..صبح زود فردا -  

 

و   و آزرده خاطر  م دلچرکین بزرگم ال من رو از پدرغبوق های اش های پی در پی شنیدن صدا

کرد رو مهمون صورت خسته و رنگ پریده ام  اخم  
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صدای  شنیدن  با یک دفعه  که و غمگین چشمامو بستم  دستی به روی پیشونیم کشیدم 

:مرتضی به خودم اومدم  

کنه؟و پنهون مخفی  ماز...مثل تو ..همه چی رو ..اشتی انتظار د -  

 

عجیب بود این چند وقت تنهایی  و ...یره شدم شم دوخته بود خسر بلند کردم و بهش که بهم چ

:از مرتضی یه ادم دیگه ساخته بود که از سکوتم بهره جست و ادامه دادکه داشت بیماری   

تو االن باید .....؟!...نگرانت میشه یه وقت نمی گی...داره شب میشه..؟!حاال برا چی اینجایی -

!!پیش اون باشی نه من  

 

در کل ...که  ناراحت شهصبح نخواسته بودم حرفی بزنم ...مبهوت کنایه هایی بودم که حقم نبودن

..شهو حرفی بزم که باعث ناراحتیش نمی خواستم تا قبل از عمل برخوردی کنم   

همه بی مهر ی و این ..تا به یه اندازه کشش ..منم تا به یه اندازه تاب و تحمل داشت اما دل

:طلبکارانه اش لب زدم و گفتم..که همونطور خیره به نگاه   داشتسنگ دلی رو   

..خیلی ...مرتضی  مرد شدن به اسم خیلی راحته-  

اما ..تو فکر مرد شدن باقی می مونن ..بعضیا به خیال اینکه یه روزی پشت لباشون سبز میشه 

 بعضیا ..یارنب نمی تونن  بدستشدریغ از یه ذره جنم و غیرت مردونگی که با کلی سبیل و ریشم 

و فقط اسمشو یدک می کشن   از اول تا به آخر عمرشونم مرد نمیشن  

الزم نبوده به ..بعضیام یه شبه چنان مرد میشن که از اولم الزم نبوده پشت لباشون سبز بشه..

..ت کنن باثاکسی مرد بودنشون رو   

:با حسرت نگاهی به سر و صورتش انداختم  

که اگه  اونقدر مرد ..پس البد تا به االن برا خودت مردی شدی..پشت لبات سبز شده مرتضی -

افتخار می کرد  تبه وجودخیلی لی بود خیزنده بابا   

 

: سوختاز این همه بی وفایش فکش منقبض شد و ته دلم به آنی   

زجر ..هر دومون خیلی بی کس شدیم ..هر دومون خیلی اذیت شدیم ..از وقتی که بابا مرد  -

...دیدیم که چه بالهایی سرمون اومدکشیدیم و   
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مردونگی به خرج دادی درس خوندی و ...ندی رفتی  مدرسه و درس خو امتو...من رفتم سرکار .

...آفرین...  

ت ازوظیفه ام بود که ..بالخره من از تو بزرگ تر بودم..چون بایدم درس می خوندی ..منتی نیست 

کنمت بحمای  

و نفهمیدی  درد کشیدی ... دردبعدشم که  کلیه ات مشکل پیدا کرد و افتادی تو دل مریضی و 

آزمایشای گرون  با اون  دیالیزایی که گاهی مجبور میشدم  پول اون همه ..پول اون همه دارو

 ببرمت بیمارستانهای خصوصی از کجا می یاد

و آسته می رفتی و  روم نمی اوردی  به رو می فهمیدی و البته خیلی مرد بودی که این چیزا 

 آسته می اومدی 

که بماند.. هم خورد و خوراکمون..قسطا ی عقب افتاده..پول اب و برق   

تو پشت لبات سبز شده بود و من شده بودم مرد خونه .  

چقدر دردناکه وقتی تمام توانتو صرف این می ..اون روزا بود که فهمیدم مرد بودن چقدر سخته

...خانواده اتو سرپا نگه داری ..ه مرد کنی که مثل ی  

من یه شبه شده بودم مرد خونه...بعد فوت بابا ...باورت میشه مرتضی   

سخترین کار دنیاست  ...نمرد بودکاش می دونستی که   

....دارن انتظار ت از دنیای  همه اونوقته که ..قراره مرد خونه بشی که چون وقتی   

!!!نابجا و بجا انتظارای   

!!!نزنه دم اما  ..بشه کهیت کهیت ..بشه شکسته و  خورد بایدکه  مردی ...شی قراره مرد ب تو اما   

!!!میشهنابود  ...همیش نیست ...میشه کوتاه تبرا زمان و زمین و دنیا شیب که مرد  

دیگه چیزی ازت  که آیی می خودت به وقتی و میکنی سپری روها ه و ما اروز... شیب که مرد

تو ذوق می زنه  دارن گوشه ی پیشونیت که  یسفیدی مو  تار  چندتا نمونده به جز   

 گذشته به و کشنه و تو خودت می ریزی  وایمیستی جلوی آینه و مدام  دلت می ه که اونوقت

و بر نمی گردن  دیگه گذشتن  به گذشته هایی که .. میکنی فکر های دور  
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برنامه ریزی ...کنی ریزی برنامه  ..هایی که هیچ پولی نداریفردا برایباید    اشب.... شیب که مرد

و خودتو عذاب بدی  فکرکنیمرتب ...کنی فکر ی و کن  

 بازی بچه ...شیب پدر باید ..ینش بچه ...شیب بزرگ ...شیب مسئول باید ..شیب که مرد

شیاب گاه تکیه باید ...نکنی  

شیب اطرافیانت آرامش کوه ...درونت طوفان با باید  

 کهیت ...یبش ردوخ ...بشی مچاله...خودت توی بریزی باید ..نزنی دم و بخوری باید شیب که مرد

نزنی دم اما بشی کهیت  

 مثل باید...شیب که طوفانی ...شیب که و آشفته  آشوب...دنیاست کار ترین سخت بودن مرد

مبدا .. خورهب بهم اطرافیانت آسایش و آرامش مبادابدی که  قورت ت درون چی رو تو  همه گردباد

مبادا غصه بخورن ..آب تو دلشون تکون بخوره   

 باید ....یکن خالی نهشو ...ایی که یهویی به گردنت انداختنمسئولیت از نباید... شیب که مرد

باشی پدرباید  ..جای پدر نداشته...شیاب محکم ...شیاب استوار  

 

 و باشی خودت هم تا باشی مرد باید....دنیاست کار ترین سخت بودن مرد ....آره مرتضی جان

..میخوانازت  دیگران که چیزیاون  هم  

...چقدر سخته .. بودن مرد نیوبد تا باشی مرد باید  

 

:گله مند از حرفای نامربوطش  سری تکون دادم..زرد و رنگ پریده  بهم خیره مونده بود  

 

از مرد بودن چیه  ممنظورصال دارم میگم و انفهمیده باشی که چی  شاید تو هنوز -  

پدر بزرگمون با بی توجه ی و  وقتی که  ...مرد بودن یعنی چی من خوب فهمیدم  اما

یز رد بودن چه چتازه فهمیدم م..دلم رو شکوند و سر قولش نموند..روندن من از خودش 

 عجیبیه 

نشونم دادمرد بودن رو خیلی خوب ..و حقی که ازمون برد  یمنصور با بی مسئولیت  

مردی  می دی که الحق نشونم  داری ... تو با زدن این حرفای پر از نیش و کنایه اتو حاال

 برای خودت شدی 
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:لبهاش به سفیدی می زد  و دیگه چیزی برای گفتن نداشت  

 

و یه  عمل میادفردا برا که  می گه ...با منتی که سرم داره می ذاره ..بابا بزرگ با افتخار -

نمی دونه ..چطور این کلیه رو جور کردم    ..لحظه به این فکر نمی کنه که من بدبخت

..نه تو می دونه نه اون ..نمی دونه ...چیکارا که نکردم مرتضی   

نمی .. دیغصه سال نشده اش رو مرتب می خوربه روح همون بابا که هر دوتون دارید  

 دونید 

 

مرد بودنتون من رو همه جوره بدون اینکه به فکر  ی هسطکه به وا دولی این قدرت رو داری

!!ببرید  زیر سوال این باشید که چه سختی هایی کشیدم   

مدام بهم  حرفای بد و این قدرت رو دارید که ...این قدرت رو دارید که برام تعیین تکلیف کنید

زنید بن سنگی  

  دم همه اتون گرم..به واسطه مرد بودنتون ...خیلی قدرتمندید 

 

 

 

:دلم از بی مهر ها گرفته بود...لحظه ای در سکوت نگاهش کردم  

ه که برای مابقی ناین حق طبیعیه م..اونم با کسی که دوسش دارم..آره من ازدواج کردم-

کسی رو انتخاب کنم که فقط اسم مرد ..کسی رو انتخاب کنم که دوسش دارم ...مزندگی

و برای این انتخاب قرار نیست از کسی اجازه بگیرم.. بودن رو یدک نمیکشه  

 

 

 

:با مکث لبی تر کردم و ادامه دادم  

؟؟!!دلت از چی پره مرتضی -  

 

ازدواج ..و یه زندگی خوب و بدون دغدغه برات درست نکردم  از اینکه چرا تا  خوب نشدی 

؟کردم  

؟بعد بله رو می دادم ..از اینکه باید اول از تو اجازه می گرفتم  

سالی یه بارم  اما..که نگران سال پدرم  هستن  نکردمبه اینکه به حرف مردمی گوش 

بچه هایی هم داشته  ..اون خدابیامرزکه  یادشون نمیاد  

 ؟؟!زنده اید..چطوره تونبعد از باباتون وضع...به چند منه ون خرت...یه بارم زنگ نزدن بگن 

؟!!مرده اید   
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از چی ؟..خواهر؟ پره عزیز دلاز چی دلت   

یه لیوان ابم  ...ور حمایت می کنی ؟از اون که تمام سهم من و تو رو باال کشیدنصاز م

؟؟!!روش   

...اونی که رفته اونور و خبری ازش نیست از..  

منصور دزدکی فروخت و رفت جور  از فر وش خونه ای که..تو فکر می کنی پول کلیه ات 

؟ شد  

 

مرتضی؟تو دلت به چی خوشه   

 

؟!از درد تو واجب تر بود  ...ی زنشبه برادری که  رنگ موها  

از حق فروش خونه ای گیرم اومده که ..یا نه از گوشی که تو دستمه  و فکر می کنی 

 تهش چیزی برات نمونده ؟

 

:حرص می خوردم و از دستش بشدت ناراحت بودم  

منو با کتک و  ...مش برد و زنشمنصور همه چی رو با خود..نه عزیز م من ...نه برادر من -

رگی از خونه بیرون انداختاوآ  

...من سرتا پا گوشم..حاال اگه باز می خوای مردونگی بخرج بدی و حرف بارم کنی   

بگو و خودتو خالی کن ...بگو ...می شنوم   

 

هتیاختم و می دونستم که االن در چه وضعینگاه بغض دارش رو می شن  

 

  

هوا رو به تاریکی بود  کیفم ..بلند شدم به اهستگی از روی صندلی  ..من حرفامو زده بود

:رو برداشتم و رو کرده بهش گفتم  

...فردا روز بزرگیه...خوب استراحت کن...منم هستم..میادبابابزرگم ..قبل از ظهر عملته-  

 

 

:لبخندی به روش پاشوندم   

مثل همیشه زودتر از همه پیشتم ....فردا صبح قبل از همه اینجام -  

 

:پرسیدآروم که  سختی ازم می دزدیدنگاهش رو به   

؟..این کلیهپول پس -  

ی تموم میشهمهمه اینکه داره همه چ..چه پولی  چه فرقی داره از کجا با-  

 

...مهمه اینکه هردومون داریم به یه جاهایی می رسیدم   
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:از ته دل لبخند زدم  

ای قشنگش منتظرمونه با اتفاق...آینده...باید گذشته رو بریزم دور ....به یه جاهای خوب -  

 

 بشدت بغض داشتم امابالخره خودم رو سبک کرده بودم

به طرفش که نگاهش رو  که لحظه ای ایستادم و با گردش سربه سمت در به راه افتادم 

:بهم دوخته بود گفتم  

به انتخاب خودم نبوده  و سختی کشیدن مرد شدناین اگه ...هیچ وقت یادت نره مرتضی -

اما ادامه دادنش دیگه  به اختیار خودمه..  

چه ...مرتضیهواتو دارم  هستم و .. که نفس می کشن وقتی تا..  من همیشه هستم 

نفس بکشم و ..منتها در کنارش خودمم دلم می خواد زندگی کنم....نی چه نه تو باورم بک

 قشنگی های اطرافم رو حس کنم

 

 

بفهمم که باید قدر ..بفهمم دوست داشتن چه لذتی داره...ی چی؟بفهمم زندگی یعن

 کسایی که دوسشون دارم رو بدونم

با آه و ناله دنیا متوقف ...توام بهتره از همین حاال زندگی کردن رو شروع کنی 

دست بجنبون تا از قافله عقب نموندی پس ..نمیشه  

 

استفاده رو ببر نهایت..دست بجنبون و از فرصتی که دوباره پیدا کردی   

 

 

خیلی براش سنگین بود این حرفاشاید شنیدن   

...شاید نباید این حرفا رو بهش می زدم اما   

گفتن خیلی از واقعیت ها باید درست در جایی اتفاق بیفته که حتی نمی تونی تصورش 

 رو بکنی 

و آیا مثل  پیش می ره من و مرتضی چطوری بین ی نمی دونم بعد از این عمل رابطه 

و   شممی فقط می دونم هیچ وقت شرمنده اش ن..ا نه ی ش هستمخواهر هنوز سابق 

م مونی شرمنده اش نم ..به اندازه منصوری که رفت و نیومد  

 

با قدمهایی استوار و بدون افتادگی شونه از تو اتاق در اومدم  و خواستم به سمت راست 

 سرجام پشت سرش  حرکت کنم که همزمان با جدا شدن تکیه حامی از دیوار راهرو 

 ایستادم  و بهش زل زدم

لبهام نیمه باز موندن  و ..اومده بود داشتم ش رو انتظارخیلی زودتر از اونچه که   

یک  یکنواخت و کامال  با قدمهایی اروم و اون  دستم بی حرکت روی بند کیف باقی موند

حرکت کردبه سمتم   اندازه  
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:رنگ صورتم کمی پریده به نظر می رسید  که با لبخندی کامال مقابلم ایستاد و گفت  

بریم؟-  

 گر گرفتم و بدون پلک زدن بهش چشم دوختم

:همچنان در سکوت نگاهش رو به چشمام داد لبخندش رنگ گرفت  و   

بمونی؟ که می خوای و  نظرت عوض شدهنکنه -  

:گفتم کوتاهی  نسبتا بعد از مکث ...خیره تو چشماش   

نه-  

 

ایی چیز چه داره بزنم که  حدس شناختمش و نمی تونستم در این جور مواقع اصال نمی 

:  تو سرش می گذره  

کی اومدی ؟-  

 

از حرفایی که  ونگران بشمتشخیص بدم   رو  بین لبهاش تونستم لبخند نهفته شده می 

:ودتشونشاید شنیده ب  

...خیلی وقت نیست -  

دانشجویی که ون مثل  همدرست  طرز نگاهش به نوعی بود که احساس می کردم شدم

نگاهش  خاصیبا لبخند و  رو گرفته  حین تقلب مچش استادش..امتحان ی سر جلسه

کنهباقرار اعتراف و به جرمش خودش بالخره  شاید  تا که می کنه   

 

هرچند خطایی از من سر نزده بود و چیزهای بدی هم نگفته بودم اما بر خالف حرفایی که 

گفته بودم هم بهش مرتضی می گفتم و به همین االن باید   

اونم نه  در ..می شنید و اون حرفا ر االن  یعنی از نظر من نباید..حامی نباید می شنید.

در این زمانی که اصال هم مناسب نبود نه اینجا و   

 

حس می کردم همه ی حرفای توی اتاق رو شنیده و حاال برخوردش به گونه ای بود که 

حتی قابل ...بودحس عجیبی ..هم از زبون من بشنوه  رو  چیزاهایییه ..دوست داره 

ف کردن هم نبود یوصت  

و من توچشماش خیره مونده بودم اون نگاهم می کرد  

من در حضور مرتضی به دوست داشتن حامی  اعتراف کرده بودم  و اگر اون لحظه حامی 

  هرگز اون اعتراف رو هم  به زبون از جانبش  در کنارم حضور داشت از ترس رونده شدن

 نمی اوردم 
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آخرین لحظه اشتم چیزی بگه که از پا درم بیاره و نابودم کنه  امادر هر لحظه ترس این رو د

حرفای من رو همه ی درست زمانی که کم کم داشتم به یقین می رسیدم که  باید ..

:شنیده باشه به حرف اومد و گفت  

...چهره ات همین طوری بود...پشت اون شمشاد ا دیدمت.. روز اولی که پایین پله ها-  

 

درگم و هراسونهمین طوری سر  

 

به طور زننده و ...بود رویت  که کامال برای حامی قابلرنگ به رنگ شدن آنی  صورتم 

حامی  ی و این چیزی بود که بیشتر باعث خندهافتضاحی باعث حرص خوردنم شده بود 

:می شد  

اما درست روزی که   ..ه و رفته اون روز بعد از رفتنم فکر کردی همه چی تموم شد ...تو-

همین طوری شدی  و تو راهروی دانشکده با  بازم ..دیدی دوباره  منو ...بعد از او ن دیدار 

 تعجب نگاهم کردی 

حالتم در حال حرص خوردن بودی  تو دو  

 االنم در حال حرص خوردنی 

ونستم به خاطر حرفام و حضورمه که داری حرص می خوری اما االناون روز می د  

 

:ین حرفاش پریدم زده بوحشت   

می کنی  شاید بخاطر همینه که داری اینطوری درباره ام اشتباه فکر...خیلی خسته ام-

برای استراحتچند تا خیابون باال تر از اینجا یه هتلی هست که می تونیم  ...  

 

:با نگاه خندونی باال رفتلبش ی گوشه   

چرا هتل ؟-  

:دست و پامو  گم کرده بودم   

...خوب ..خوب -  

 دستی به روی چشما و پیشونیم کشیدم 

نیم عوض شد  و با مالیمت طوری ین همه کالفگی و ناراحتی و سرگردورنگ نگاهش از ا

:که بیش از این هول نکنم گفت  

محیط ....یادخستگی تمام این مدت از تنت در می ..فردا که همه چی تموم بشه -

..بیمارستان ادمو کالفه و عصبی می کنه  

وجودت باور کن ...همه اش اینجایی ؟.. هالک کردی  تو این مدت حسابی  وام خودتوت

بهتره کمی استراحت کنی تا بتونی فردا سرپا باشی...الزامی نیست اینجا انقدر واقعا   
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لحظه ای میخکوب خودش و حرفاش شدم و بدون اینکه درک درستی از حرفاش داشته 

سری  سردرگم و پریشون ...اصال بهشون توجه نکرده بودمبه تایید حرف های که ..باشم 

می بر لبهام روندم و باشه آرو تکون دادم   

ن راه ای سالهروشو برگردوند و خواست به سمت انت....جوابش رو که از بین لبهام شنید

:داش زدمبیفته که طاقتم سر اومد و ص  

حامی -  

باز کنم  وصحبتبود اما وقتش بود که سر نا جاش با این که اینج..ایستاد و به سمتم چرخید

خودمو خالص ..در واقعه یه جورایی می خواستم ..و بفهمم که داره چه اتفاقاتی می افته 

بفهمم که اون درباره ام چه فکری می کنه و چه حسی ..کنم و مزه دهنشو بفهمم

رو از این همه  بود االن دیگه وقتش بود تا خودم چون اگه حرفامو شنیده..نسبت بهم  داره 

 سردرگمی نجات بدم

 

اون باید اول ...تا تهشو برمبتونم  تا من اش باشه  هدننالبته الزم بود که اون شروع ک..

چون دوست نداشتم ... می زدم  بهش امو شروع می کرد تا من با اطمینان خاطر  حرف

:پسم بزنه  

؟!کنم می خوای یه چیزی بهم بگی ولی نمی گی  همه اش احساس می-  

 

 

..نگاه خاصی بهم انداختکامال چرخید و ..ملحظه ای خیره تو نگاه حیرون اما مصم  

این بار نمی خواستم تعلل کنم  ..شاید االن وقتش بود ..خسته شده بودم   

:ذوب می شدم  ای خاص و عجیبش که داشتم زیر نگاهمونده بود اونقدر بهم خیره   

 

چون اینجا جاش نیست -  

:اون این هیجان رو بیشتر کردقلبم تو دهنم اومد و   

حرف بزنم درباره اشاینجا دوست ندارم  -  

 

تر می شد در و کم راجعه کننده ها کممهر دو در راهروی خلوتی که رفته رفته از تعداد 

:ایستاده بودیم و به همدیگه زل زده بودیم دیگه  چند قدمی از هم ی فاصله  

 

انقدر به خودت فشار ...هم از نظر جسمی  ..هم از نظر روحی..هر دو خیلی خسته ایم- 

 هم  نمیشه یه جا...نمیشه یه جا گوش کرد..همه ی حرفا رو نمیشه یه جا زد ..یارن

کرد شوندرک  
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سکوت کردمموهاش حالت لبهام  رو به آهستگی روی هم گذاشتم  و زل زده به صورت و   

:و گفت  دپاشی مبه رولبخندی پر مهری   

هم  از بد روزگار..من که دارم از خستگی می میرم...که هنوز سرپایی خیلی جون داری -

زودتر راه بیفتی تا به تاریکی نخوردیم ..میشه ازت خواهش کنم .. ندارم ماشیناالن    

 

بر روی لبهام نشست ناخودگاه لبخند محوی ..در حرفاش  از عجز به کار برده شده  

راه بیفتم  ازم خواست تکونی به خودم بدم و لبخندی تحویلم داد و با هر حرکت سر   

   

 

به یه چیز مشترکی ...به نظر می رسید هر دو مون داریم یه به چیز مشترک فکر می کنیم

یورده بودیم به زبونش نتا به االن که هیچ کدوممون   

 ونحتی نمی دونستم مقصدم یایمز بیمارستان بیرون بتا اقرار گرفتم وقتی در کنارش 

می خواد چه ...کجاست و تمام ذهنم درگیر  این شده بود که اگر حرفامو شنیده باشه

و من قراره چی بهش بگم  برخوردی باهام داشته باشه  

معموال عادت داشت ...آدمی نبود که در لحظه از خودش واکنش نشون بده..هرچند حامی 

ن رفتار رو درست تریبتونه کنه تا بررسی و تحلیل  کامال طرف مقابلش رو  و افکار  ذهنیات

 از خودش بروز بده 

 

 

دربست ماشین همچنان خسته به نظر می رسید که همون جلوی در بیمارستان یه 

 گرفت  

 بریم  مکانجایی دورتر از این قراره به یه ..فهمیدم تازه ..ادرس رو به راننده داد زمانی که 

چون اون ..بریمهمچین جایی به تشخیصم بر این بود که قرار نیست هتل یا برای همین ..

ناختم خبری از هتل و مسافر خونه نبود شمی  من حوالی که  

 

 

از  ...نگاهی به صورت غرق در فکرش انداختم ...بغل دستم نشست  جاگیر که شدم و

و چیزی نمی گفت خیره شده بود شیشه به بیرون   

از حرفایی که قرار بود بشنوم و بهم بگه  نگران بودم  دل بشدت هیجان زده و  

که بالخره بعد از    می زدیم و حرفی ن به مقصد  سکوت کرده بودیم  هر دو تا رسیدن

.... ه بود سپری شد بی قراری های منگذشت مدت زمانی که در سکوت و   

 



 

 
 

 
 

6 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          یازدهم فصل   
 

 

و از اینه  متوقف  کرد  ی بزرگ ویالیه  ورودی فلزی  بجلوی دردرست  ماشین رو ..راننده 

چشم دوختل دست کردن تو جیب بغل بارونیش بود ابه حامی که در ح  

 

 

به کندی درو حساب کردن کرایه بود  در حال می مدامی که حا خیره به ویالیی که مقابلش بودیم 

از ماشین پیاده شدم  باز کردم و با برداشتم کوله ام   

شو داشت همه و قشنگی..از دارو درخت  بود  دور و برش پر ی محوطه ..بود   بزرگ  ویالی خیلی 

می کشوند بیننده اش جوره به رخ  

در حال خیس کردن همه چیز و همه  هم نم نمک دوباره شروع به باریدن کرده بود و  بارون....  

بود ن یه ساعت پیش ..بارش به شدت  هنوز این بارش  کس بود البته  

ویالی خیره به  در  قدمی از ماشین فاصله گرفتم و از پشت میله های اهنی.. .محو بزرگی  ویال 

نگاهی به حامی انداختم  ...از گوشه ی چشم..بزرگ پیش روم    

 

 

شدم  که صدای زنگ گوشیش در اومد تر بند کوله رو روی دوشم جا به جا کردم  و به در نزدیک 

:جواب داد   اورد و ی کالفه چند قدم عقب تر از من گوشیش رو در حام  

بله؟-  

:سری تکون داد  

...؟؟!االن وقت زدن این حرفاست -  

... 

االنم باید قطع کنم  ...کشش نده خواهش می کنم این موضوع رو -  

به در رسوندبا عجله با دیدن من و حامی خودشو  یمسن ردم همون لحظه   

سری خم کرد و رو به من و حامی که کامال کردن در ش رو پایین اورد و پیرمرد  با بازحامی گوشی

بریم داخل  به ما تا کلی احترام گذاشتن کنار رفت داد  و با سالمی  معلوم بود می شناستش   
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با رسیدن به اومدن بود  در حال  گ و قشنگی بود پیرمرد که  دو سه قدم عقب تر از ماویالی بزر

:در اورد و گفتاز تو جیبش دسته کلید  اصلی ایستاد  و رو به حامی چند ساختمون   

...خیلی خیلی خوش اومدید ..دکتر  یآقا ا فرمودن دسته کلیدا رو بدم خدمتتونقا-  

 

 

:گرفت و گفت از تو دستشحامی به سمتش چرخید وبا تشکری کلیدا رو ...   

ما یه چند روز  ی اینجا هستیم -  

بله اقا گفتن -  

:کرد  حامی تقدیم   شهر دو دستی هم در اورد و با و سریع سو ئیچ  

ماشین تو پارکینگه...گفتن سوئیج ماشین رو هم بهتون بدم-  

 

:دست پیرمرد رو بهش گفت تو ئیج ازبا گرفتن سو  

ممنون دیگه مزاحم شما نمی شیم -  

 

...ستیم کناری ه ی ما خونه.. دکتر یشتید اقااگر کارم دا-  

:به سمت حامی گرفت از تو جیبش در اورد و  کاغذیسریع   

البته همه ..اگه خریدی هم داشتید به خودم بگم..کافیه زنگ بزنید  ...بفرمایید اینم شماره ام-

مهیا کنم سریع  براتون بگید کم و کسری بود که ..چی هست  

.خیلی ممنون-  

ی دکتربا اجازه اتون اقا-  
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از ویال قرار  کوچیکی که دور تر ی به سمت خونه و پیرمرد از ش تشکر کرد  دینلبخ با  حامی

... راه افتادبه با خداحافظی کوتاهی از ما داشت   

رو به ساختمون  چوبی  برو تو دستش چرخی  داد  و با نزدیک شدن به در حامی دست کلیدا 

:روش گفت  

  با یه تلفن همه چی حل میشه..ن بی دردههای مرفهی اینم جزعی از خوبی-

 

و همزمان  درو خیلی راحت باز کردو چیزی نگفتم که ..به شوخیش زدم لبخند خجول و خسته ای 

  :گفت در  با در اوردن کلید از تو قفل

خیلی وقته این طرفا ..تو شهر بریم برای گشت و گذار .. شبعدیکم استراحت کنیم و  می گم -

تا فرصت هست بریم و گشتی تو شهر بزنیم ....بودمن  

 

ویال کامال مبله و شیک بود ..از حامی داخل رفتمه باز شده بود به ارومی قبل خیره به در ی ک  

به جای جای مختلفش سرک بکشی و  می تونستی ساعتهااونقدر قشنگ و بزرگ بود که 

 حوصله ات سر نره

در یکی از کاناپه هاگذاشت که  روی ..ش رو ایستادم که از کنارم گذشت و کیف وسط سالن

بلند شدهمون هنگام صدای زنگ گوشیش   

:با دیدن شماره لبخند زنان  با فاصله کمی از من  جواب داد   

بدجوری اینجا رو صفا دادی-  

 

:خسته خندید  

الزم به این همه حاتم ..حاال من بهت گفتم با ماشین نیومدم.بابت ماشین هم ممنون ...اره -

سلطان..بخشی نبود   

:خندید بلندتر از قبل   

میبد شطی تحویلاو اسق قول می دم سالم تحویل بگیرم..-  

..... 
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:و دستی به روی صورت و چشمای خسته اش کشید خنده اشو بند اورد   

..نه فعال یه چندی روزی هستیم ...باشه-  

...... 

حاال بعدا سر فرصت درباره اش بهت می گم ..اوهوم-  

.. 

...رو نشو دیگهپدیگه -  

کشیدن به داخل اشپزخونه ازم دور شد  نطور که حرف می زد برای سرکوهم  

 

و دکور و وسایل چیده  و به تعداد اتاق ها رها کردم که شدم  کیفم رو روی یکی از مبل ها تنها

 شده داخل خونه نگاهی انداختم

 

سرمو به سمت باال گرفتم..شنرده های طالیی اون  باوسط سالن   با دیدن پله های مارپیچ  

ترکیبی از رنگهای  سفید و طالیی بودن بیشتر تزئینات داخل خونه  

 

سمت راستم که از پشت در بزرگ زیبای به سمت پله ها کشیده شدم که با دیدن فضای سبز 

 ها چشم دوختم که یک سرجام ایستادم و به همه ی این قشنگی..شیشه ای قابل رویت بود 

:به حرف اومد و گفتکنارم ایستاده بود در  یحامی که اصال نفهمیده بودم از چه زمانآن   

بچه ی اینجاست اما همه ی زندگی و کارش  تهرانه-  

 

و اون فضای سبز  با دستایی که تو جیب شلورش فرو برده بود به بیرون ..نگاهم رو بهش دادم 

:چشم دوخته بود   

؟کی باید برگردی تهران-  
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:تو حالت صورتش ایجاد نشد یتغییر  

فعال که  هستم -  

 

 

:بیرون خیره شدم که به حرف اومد نگاه گرفته ازش به  

از هوای بارونی خوشم میاد-  

 

:تو فکر فرو رفته اش ازش پرسیدم ی با نگاهی به چهره  

؟ ه بودیقبال هم اینجا اومد-  

 

سفید بیرون رد نگاهش به تاب .. از گفتن حرفهای اضافه ای اجتناب کرد سری باال و پایین کرد و 

رو به کامال  شدیدتر شده بود  ویال زمان ورود به داخل ی که از ش بارونختم میشد  که زیر بار

 خیسی می زد

چشم برنداشتم  شاز  بود شده بیرون  محو نگاهی که   برای لحظاتی  خیره به بی تحرکیش و

:دفعه سرشو به سمتم چرخوند و خیره بهم گفت که یک  

یه ساعت استراحتم ..تا شب چیزی نمونده...خسته ای برو یه دوش بگیر و لباسات رو عوض کن-

 یه ساعته 

 

بود که دوباره سر برگردوند و به تاب خیره موند شده یگه قفلنگاه هر دومون در هم د  

 نمی دونم چرا فکر می کردم با ورود به این خونه حال و هواش یه جوری دیگه شده

سه اتاق که فقط یکیشون حموم داشت..مطبقه باال می رفت به  برای دوش گرفتن باید  

 در تمام مدت تمام حواسم پیش حامی و اون نگاه گرفته اش بودم 
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دقیقا همون دو دست لباسی که برای خودم گرفته بودم..به همراه نداشتم لباس زیادی   

 در اومدماز تو اتاق با نگاهی به خودم توی اینه ..شون از خشک کردن موهام و شونه زدن بهبعد 

 و خواستم به طبقه پایین برم 

 و دیدن حامی که طاق باز وسط تخت دو نفره... با دیدن در اتاق باز رو به رومدر همون لحظه اما  

از رفتن به پایین صرف نظر کردم دراز کشیده و به خواب رفته بود   سرجام ایستادم و  ای   

 

روی تخت بود  ..کنار بدنش ..دیگه اش و دست اش قرار داشت روی سینه بر دست چپش   

اتاق گذاشتم  قدمی به داخل  

 

و من می تونستم راحت تر از هر  شد باال و پایین می  میه اش به ارومی با هر دم و بازدسین

صورتش دقیق بشم  اجزای  روی بر ..ای  زمان دیگه  

و شکل بینی و حالت موهایی که همچنان در حسرت لمسشون بودم  به فرم لبها  

 

هم کنار ش نداشت گوشیرو شدن  قصد بیدار ها االح ود که به نظر حاال چنان به خواب رفته ب

 دستش اونطرف تخت بود 

 حاال کامال باال سرش بودم 

 

که هیچ وقت بهشون توجه  به چشم می خورد ی سفیدوچندین تار م...ال به الی موهای سرش

 نکرده بودم 

ور که باید و شاید  به گرمی نمی زد طو هوای اتاق اون شده بود  از قبل  شدت بارون بیشتر 

بر   به اهستگی اون رو ..تخت  انتهای  پتویبا گرفتن لبه ی و نفسم رو اهسته بیرون فرستادم ..

رفتم عقب  خیره بهش چند قدمی  وکشیدم    روی بدن  حامی   

رفته رو  های  قدم..بیشتر مواقع در حال زنگ خوردن بود  در  کهروی تخت اما با دیدن گوشی 

با پهلو به پهلو شدن  که بیرون بیام  خواستم از تو اتاق..برداشتنش و با   خم شدمبرگشتم و 

لحظه ای بی حرکت سرجام ایستادم ..حامی   

غرق در خوابش کشیده شد  ی نگاهم به چهره  



 

 
 

 
 

12 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          یازدهم فصل   
 

دلهره ام بیشتر می شد ..نمی دونم چرا هر چی بیشتر به چهره اش نگاه می کردم   

و شوخ طبیعی های تو کلینیک در این چهره ناپدید شده بودناون خنده ها   

و حاال  به کلی محو  و کم رنگ شده بودن..و دقتی که در همه ی امور داشت  اون بی خیالی ها 

جایگزینشون شده بود... ال مغایر با اونها بود کام چیز دیگه ای که  

 

 سری تکون دادم و قدمی از تخت فاصله گرفتم 

و گنگی به دلم چنگ  حس عجیب..نتظر عمل فردا می بودم با خیالی اسوده م حاال که باید

بگیرمو قرار انداخته بود و نمی ذاشت که اروم   

 

ذهنم رو بهم ..نباید می ذاشتم این افکار ازار دهنده ...خیلی وقت بود که باال سرش ایستاده بود 

 بیدار بشه از تو اتاقحامی بخاطر حضورم بخواد قبل از اینکه  و آنی  بریزه و در یک تصمیم سریع

قه پایین رفتم و به طب بیرون زدم  

 

رو به فضای سبز بیرون روی کاناپه ای هوا کم کم داشت تاریک می شد که مقابل در شیشه 

 نشستم

زدم گوشی رو روی میز نزدیک به کاناپه گذاشتم و چشم دوخته به بیرون  به عقب تکیه   

منم هم احتیاج به خواب  برام یاد اورد شدکه ..صدای بارش بارون و فضای زیبای بیرون کم کم 

 دارم

برای دقایقی ش روی هم افتادن بالجبار با به  کردن و  سنگین شدن  شروع به  به ارومی پلکهام  

رفتمفرو  عمیقی  به خواب  

و از هم باز کردم و اولین ر پلکهامای ازار دهنده  گوش خراش و  غرق خواب با شنیدن صدای

روم بود پیش چیزی که دیدم تاریکی فضای سبز   

با گردنی که بشدت درد گرفته ...همونطور نشسته به خواب رفته بودم  و صدا همچنان می اومد

صفحه گوشی در حال روشن و خاموش شدن بود و اسم ...سرم رو به سمت میز چرخوندم..بود 

می کردخود نمایی  صفحه گوشی ی روبر پدرش   
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حامی از  بیدار شدن  باعث  صدای زنگ گوشی  دستی به روی صورتم کشیدم و قبل از اینکه

: تماس رو برقرار کردم.. شهبخواب   

 م رو هر وقت زنگ زدم زود جواب تا که  مگه قرار نشد گوشی مدام پیشت باشه.؟.کجایی پس-

 بدی 

االن کجایی ؟..هان؟  

 

 

:و گفتمصدام رو صاف کردم   

سالم-  

:نکنه گفتم ییهو صداش ته افتاد  و من برای اینکه فکرای بد...با شنیدن صدام     

منم دیدم شما تماس گرفتید جواب دادم..حامی خوابه -  

 

:سکوتش زیادی طوالنی شد که با یه سالم سریع ازم پرسید  

حامی کجاست؟-  

:متعجب گفتم  

خوابه-  

خوابه ؟ هخوابه؟االن چه وقت-  

:از رفتارش گفتم شده  گنگ  

برم بیدارش کنم؟-  

:صدای نفس های عصبیش منو می ترسوند  

کارش دارم..ه برو بیدارش کنار-  

:واقعا می خواست بیدارش کنم  

االن؟-  
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گوشی دستمه..اره همین االن -  

 لحنش طوری بود که حس کردم بشدت بی قرار و عصبیه 

بود  کمی به پاهام شتاب دادم و از پله ها باال   بارش بارون شدیدتر شده...وی مبل بلند شدماز ر

 رفتم

یی که روش زیر پتو..  داخل اتاق  یو سرما حامی هنوز خواب بود و کامال به خاطر حس سردی

خزیده بود  کشیده بودم   

 

به طرفش خم شدم و اروم ..نمی دونستم چه کار واجبی باهاش داره که می خواد بیدارش کنم

 صداش زدم

 اما اصال صدامو نشنید و واکنشی هم  از خودش نشون نداد 

روی  ور حاال که پهلو کرده بود دستم..بی فایده بود ن از نتیجه اش بخاطر  و مدوباره صداش زد

فی صداش زدم بازوش گذاشتم و با تکون خفی  

 

تم به دس ین بود که نگران از اینکه شاید چیزیش شده باشه فشار بیشترخوابش بشدت سنگی

  از هم باز شدنو چشماش  دفعه تکونی خورد صداش زدم که یک وارد کردم و بلند تر

خیلی کم بود ..از هم دیگه دو نفرمون فاصله صورت های هر  

 

و من   بهم چشم دوخت..رو تغییر بده  جهت دیدش اینکه چشم باز کرده برای لحظاتی بدون

گرفتم  سمتش وشیش رو به با دستی که هنوز روی شونه اش بود گ نگاهش زمتعجب از طر

:وگفتم   

پدرت پشت خطه -  

 

و دستم رو از روی گوشی رو بیشتر بهش نزدیک کردم ..اخم کرده پلک زد   ..ور همونط چند بار

که چشماشو محکم بست و باز کرد   بازوش برداشتم  
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گوشی رو به گوشش و  نیم خیز شدتو جاش ..دست بلند کرد و با گرفتن گوشی از تو دستم 

:ی گفتبم و خوابالودنزدیک کرد و با صدای   

سالم....الو -  

... 

:دستی توی موهاش کشید و کالفه گفت  

نشنیدم  ..خواب بودم-  

:چشماشو عصبی بست و باز کرد  

چون زنمه ...خوب معلومه چرا دستشه-  

 

: دوخت چنگ زد و نگاهش رو به پنجره و تاریکی هوا  موهای سرش از  به دسته ای  

؟!بچه ام مگه من -  

 

و  خم شد  فرستاد  نفسش رو بیرون.. مکه با نگاهی به رفتنبیام  اق بیرونتمعذب خواستم از تو ا

:و مچ دستم رو چسبید و گفت  

انجام بدید..باشه شما هر کاری که دوست دارید -  

:لب هاشو بهم فشرد..  

چیزی نگفتم انقدر ناراحت  من که....باشه کاری که می خوایید رو انجام بدید ..گفتم دیگه ....نه -

 می شید 

... 

معلوم نیست... زمان ش رو واقعا نمی دونم -  

-....  

دقیقا برا همونه ..اره اره -  
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:لبه ی تخت بنشینم..دستمو بیشتر کشید و مجبور شدم در کنارش   

...من قولی به شما نداده بودم....این بحث همیشگی ماست -  

 

:فشرد می چشماشو بسته بود و فقط مچ دستمو   

..نه-  

... 

خوب ؟-  

:سرشو پایین انداخت   

...یعنی واقعا باید االن جواب بدم؟-  

 

د  و وحشت به دلم چنگ می یشهر لحظه رنگ صورتش از شدت عصبانیت بر افروخته و تیره تر  م

:نداخت   

خوب بذارید من بیام اون وقت -  

 

:کرد و خیره به رو به روش گفتپدرش نذاشت حرفشو تموم کنه و چشماشو با اندوه باز   

..اخه چرا نمی ذارید؟-  

 

با حالی گرفته کم کم  دستش شل شد و با صدایی که توش رگهایی از اجبار و تردید  موج می 

:زد به اهستگی و با اندوه  لب زد و گفت  

اما ...حرف دل شما ست...شماست ی این فقط خواسته..می دونید که این خواسته من نیست -

منم مجبورم که ....باشه....و می خوای خیالت رو راحت کنی .ما بهش خیلی  اصرار داریاگه ش

باشه... بگم   

فرو رفته در فکر  ای  واقعا نمی دونستم داره چه اتفاقی می افته گوشی رو پایین اورد  و لحظه

 در سکوت به جایی خیره  موند
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اسیر شده و به مچ دستم که تو دستش  زل زده به نیم رخ ناراحتش اهسته نگاهم رو پایین اوردم

:گفت بود چشم دوختم و دوباره بهش نگاه کردم که  

خیلی خوابیدم  ؟-  

:گرفته  گفتم ..از اینکه پدرش باعث شده بود اینطوری  ناراحت بشه  

...نه-  

به ظاهر لبخندی بهش زدم ..سرشو به سمتم چرخوند و تو چشمام زل زد   

که داره اذیتش می کنهاین مدت فهمیده بودم حامی مشکلی داره    

 

راضی نمی شدم دوباره بخاطر من بلند شه و ..ته دیده بودمش وقتی اونطور غرق خواب و خس

و حاال با این ....اغ زیادی برای بیرون رفتن نداشتمهرچند خودمم دل و دم..بیاد که بیرون بریم

:حالش   

تا تو لباساتو عوض کنی منم یه دوش گرفتم و رفتیم ..پاشو -  

 

این سفر چند ...یه جای کار می لنگید که اروم و قرار نداشتم و حامی همون ادم همیشگی نبود

:روزه ازش یکی دیگه ساخته بود  

حالت خوب نیست؟-  

:لبخندی شاد ی تحویلم  داد و گفت...خسته اما   

االنم فکر کنم همون اتفاق ...سرم درد می گیره...من وقتی که خواب باشم و یهو بیدارم کنن-

 افتاده

منم برا شام یه چیزی آماده می ..خسته ای بمون استراحت کن...الزم نیست حتما بریم بیرون-

 کنم 

 

:از دور مچم ازاد کرد و چشم بسته دستی به روی پیشونیش کشید  رو  دستش  

....منم زیادی خوابیدم.... نه  می ریم-  
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تخت رسوند و بلند شد ی و به لبه نگاهم بهش بود که خودش ر  

 اتاق ی گوشه قدمی  ی گوشی توی دستش رو بی تفاوت  روی تخت انداخت  و به سمت اینه

 رفت 

همیشه که حامی از خونه دور میشد یا با من بود احساس می کردم پدرش می خواد حامی رو 

می بود به قیمت ناراحت کردن خود حامی اگر این کار حتی ..ی برگردونه پیشش خودش ریه جو  

حاال که فرصتی پیش ..فرو رفتم  رتخت نشسته نگاهم رو ازش گرفتم و  تو فک ی لبههمونطور 

دوست نداشتم با این کارای پدرش ناراحت بشه و دل و ..اومده بود که بیشتر در کنارش باشم 

کاری رو نداشته باشههیچ ..دماغ انجام   

  

 

خشک  ازکه بعد  رو  متو حال و هوای خودم بود م که یهو باال سرم ایستاد و با شیطنت موها

:بهم ریخت و گفتکردنشون   حسابی نرم شده بودن   

کجایی؟-  

 

بی حرکت بهش خیره موندم  خندون خیره  به من ...من که با این کارش یهو به خودم اومده بودم 

:که هنوز خودمو پیدا نکرده بود ادامه داد  

...تازگیا زیادی می ری تو لک -  

از اینکه دیدم دارم بهم می خنده بی واکنش موندم که بعد ...ندونشچهره خلحظه ای خیره به   

:هر دو دستم رو  به موهای بهم ریخته ام رسوندم و با  مرتب کردنشون گفتم  

نه نیستم -  

:چشماشو خندون تنگ کرد  

واقعا ؟-  
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بود  مقابلم ایستاده حامی در حالی که ....تخت  یهنوز داشتم موهامو همونطور  نشسته رو

 مرتب می کردم که فقط سرمو براش تکون دادم

کفری از طرز جواب دادنم  با خنده سری تکون داد و بعد  بدون اینکه بخواد از قبلش هشداری   

از مچ با و  هر دو دستم رو با یه حرکت سریع خیز برداشت بهم داده باشه  یه دفعه به سمتم 

و منو به سمت خودش  باال کشید دستاش گرفت   

چون کامال مقابلم ایستاده بود برای  ..همه چیزی یه دفعه ای شده بود که به محض بلند شدنم

 حفظ تعادل خواستم خودمو عقب بکشم اما پاهام به لبه های تخت  چسبید 

 

رنگم پرید و حامی  خندون دست جنبوند و قبل از افتادنم ..ی که نزدیک بود روی تخت بیفتم طور

قه کرد و منو محکم به اغوش  خودش برگردوند و همین حرکت تندش دور کمرم حلبه دستشو 

فرو برم   شتو اغوش باعث شد که با ضرب  

 

حامی باید چند قدمی عقب بره اما این ضربه دت شاز  هم اونقدر محکم و تند که فکر کردم حامی

  از من بود ربلند تر و قوی ت

بندم تنیده شده بود  جاش داشته باشه با دستایی که به دور ی تو که حرکتبنابراین  بدون این

فشرد  و به خنده افتاد به خودش حکمتر م منو ...  

اما محکم تر ...سرمو عقب کشیدم  تا که شاید اغوشش رو باز تر کنه ..خندون از اذیت کردناش 

:ک کرد و گفتیلبهاش به گوشم نزد... از قبل با نیم چرخ کوتاهی   

در ناراحتی ؟از چی انق-  

 

  بدم بازوهاش قرار  روی ... دستام رو که  متونسته بود هیچ حرکتی نمی تونستم بکنم و تنها

قرمز شده ازش  رو بگیرم  که با و این اغوش و شیطنت حامی باعث شده بود با صورتی گر گرفته 

سرش رو ..فهمیدن این موضوع برای سر به سر گذاشتنم سریع با تغییر جهت نگاه و سرم

 برگردوند و دوباره جلوم گرفت 

:در حالی که بشدت از کارش خنده ام گرفته بود گفتم  

خیلی داری  اذیتم می کنی ؟ -  
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اما حامی لجباز تر از این حرفا بود و ..مچشمامو بستم و سرم دوباره به سمت راست چرخوند.

 کوتاه بیا هم نبود

 دوباره با سری که خم کرده بود صورتشو جلو صورتم گرفت و خندون بهم خیره شد

نگاهم رو ازش دزدیدم..از شرم   

 

:با لذت از بازی که راه انداخته بود  دوباره  لبهاشو به گوشم رسونددست بردار نبود و   

می گیری؟ چرا هی روتو ازم-  

 

با اینکه خنده ام گرفته بود صورتم ..تو دستش بدم دیگه ول کن نیست برای همین آفهمیدم اگر 

:ممقابل صورتش گرفتم و گفت  رو که خنده توش کامال  مشهود بود  

برای اینکه از اذیت کردنم داری لذت می بری-  

 

:لب پایینشو به دندون گرفت  

!!من که هنوز اذیتت نکردم-  

:سبیک  گلوم جا به جا شد   و اون خنده اش بیشتر شد  

همین کارت اذیت کردنه دیگه-  

کدوم کارم؟-  

همین دیگه-  

:بی معرفت دستم انداخته بود  

خوب کدوم؟-  
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من بود که اروم جانب با چشمای خندون خیره به همه حرکتهام منتظر یه عکس العمل کوچیک از 

:گفت  

ه؟ ردن چطوریکمی خوای بدونی اذیت -  

چطوریه؟-  

:در حالی که خنده اش گرفته بود گفت  

ه تو االن باید یگی نه نمی خوام بدونم چطوری-  

 

:مدرسه ای پر شر و شور می شد ی گاهی که بازیگوش میشد به اندازه یه پسر بچه  

اونو بگم که بدتر اذیتم می کنی -  

 

 ...داد مبه خودش و بدنکه دور نمی کرد با تاب کوتاهی  بدنمخندون  در حالی که دستاشو از دور 

:خیره تو صورتم گفت  

به جهنم که بعدش چی میشه؟به درک که درست میشه یا نمیشه؟باور ...انقدر تو فکر فرو نرو -

 کن هیچی ارزش اینو نداره که تو خودتو مدام ناراحت این و اون کنی 

 

این چیزا ..؟.ز اولم قرار بود اون برات اجازه صادر کنه گیرم برادرت فهمیده ازدواج کردی؟مگه ا

اما نه اینکه دیگه به خودش اجازه گله ..خودش رو داره خاص پسره و غرورای..اقتضای سنشه

اما بدم نیست یکم بزرگتر شه و شرایط رو درک ...نمی گم اصال حق نداره.....بهت بده هم کردن 

..تو رو ....شرایط خودشو ..کنه  

ر نیست تو بقیه رو درک کنی فقط قرا  

تو قرار نیست تا اخر عمرت پا سوز بقیه باشی....بذار بفهمه دور و برش چه خبره  

الاقل نه تا وقتی که !!!...درست کنی .!!!!..قرار نیست همه چی زندگی بقیه رو تو خوب کنی 

...با خود چند چندی ..خودت نفهمیدی کجای زندگی هستی   

 هوم؟
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عذاب ...بحثای پدر و پسریه...همه ی بحثای من و اون ..کاری نداشته باش به حرفای پدرمم 

اوکی ؟..وجدان به خودت راه نده   

 

با مکثی خیره تو چشمام که از فرط هیجان  و بغض چیزی به در اومدن اشکاش نمونده بود 

:لبهاشو با اخمی فشرد و  گفت  

اونشب جوابم رو ندادی؟-  

 

لبهایی بسته بهش چشم دوختمصورتم رنگ به رنگ شد  و با   

احساس گرما می کردم  و ضربان قلبم باال رفته بود...لبخند محوی بر روی لبهاش نشوند  

 

به نظر دیگه هیچ حس  شیطنتی درش وجود نداشت و حاال داشت با دقت به همه ی اجزای 

نگاه می کرد   صورتم  

تم پرداخته  بود نگاهم تنها می تونست توی چشمایی باشه که به کنکاش درونیا  

 

نزدیک  تمام زوایای صورتم رو برانداز ی که می تونست از این فاصله  بود  انگار برای اونم اولین بار

:کنه که اهسته لب زد  

زخمای سرت  چطورن؟-  

 

حرارت بدنم باال رفت و گویی این حرارات تنها به بدن من منتهی  نمی شد که قبل از جواب دادنم 

بلند کرد و به ال به الی موهام و محل زخمای   که به دور بدنم حلقه کرده بود  یکی از دستاش رو

  رسوند چند وقت پیش 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

23 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          یازدهم فصل   
 

زخم ها و خراش ها بهتر شده بودن و حاال اون داشت به ارومی روشون رو لمس می کرد و من از 

وی این حرکاتش دیوونه تر می شد که دستشو عقب کشید  و چند تا از تار موهایی  که به ر

:صورتم افتاده بود رو با دو انگشتش کنار زد و گفت  

حرفای اون شبمون یادت رفته ؟-  

حاال که می تونستم بدون هیچ مانعی باهاش حرف ..؟حاال که وقتش بود !چرا باید یادم می رفت 

:و گم کرده بودم و زبونم بند اومده بودر بزنم بدجور دست و پام  

من-  

بهش زل زدمچشمامو بستم و باز کردم و   

که یه دفعه با لبهای خندونی که به ...خیلی جدی تو چشمام خیره شده بود که به حرفم بیام 

:گفت بالجبار ..سختی مهارشون می کرد که بیشتر از این کش نیان  

برو آماده شو بریم-  

دستای منم رفته رفته از روی بازوهاش به ..قدمی عقب کشید و دستاش از دور بدنم  شل شدن

ت پایین ُسر خوردن و خودم هم قدمی به عقب رفتم سم  

و جواب  به هدفش نرسیده ..همیشه هر وقت که اینطور بهم خیره میشد می فهمیدم  

گرفتهدلخواهش رو ن  

نگاهی بهش انداختم ...که روی تخت رها کرده بود رفت شروشو که ازم گرفت و به سمت گوشی 

:گفتم و با یاداوری حرفهای اون شبش پشت گوشی  

باشه-  

 متعجب سرشو به سمتم چرخوند 

:هر دو لحظاتی متعجب از جوابم به هم دیگه خیره موندیم که به خودم اومدم و گفتم  

تا تو دوش بگیری منم اوماده شدم-  

با برداشتن گوشیش با جون و دل و رنگ نگاهش عوض شد و خوشحال از جوابم  سری تکون داد 

:گفت  

باشه-  
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خوش منظره پیش روم و زیر بارونی که از شدتش کاسته حرکت اروم ماشین در مسیر 

 شده بود

  تم بودادر تصورکه حتی  کنهبودن در کنار حامی رو رویایی تر از اونی می تونست 

وت بهش داده بود می که دوستش با سخای بی حرف پشت فرمون ماشین مدل باالی

به دور و اطراف کشیده میشدنگاهش روند و گاهی   

 

و  رونی بود خوشی نداشتم اما اون عاشق هوای بابر عکس من که از هوای بارونی دل 

  به نظر می رسیدلذت می برد از هوایی که برای من گرفته و ناراحت کننده 

 

من با نگاهی به مغازه ها و  شهر شدیم  و ی فتی کم کم وارد حومهاسبعد از گذشت م

:گفتم جلوه می کردادمهایی که این هوا کامال براشون عادی و طبیعی   

بارون اونطوریام  که خیلیا فکر می کنن قشنگی ندارهبه نظرم -  

 حرفام کامال بی منظور بود 

 روی  گردوندم لبخند محوی برربکه از بیرون نگاه گرفتم و سرمو به سمتش همزمان 

می ناشی و تازه کار  به نظر ست  و خیره به ماشین رو به رویش که در روندن لبهاش نش

:گفتاومد   

...ندارم دوست را باران-   

...مرا کند می بالتکلیف  

...میبارد شوق سر از نمیدانم چون   

...دلتنگی سر از یا  

 

ه رو لحظه نگاه خندونش رو به من که از جواب دادنش خوشم اومد  داد  و دوباره ب همون 

 به روش خیره شد 

:گفتمزدم و لبخند دندون نمایی   

که قراره یه اتفاق بد  ترس تو دلم می ندازه...نگرانم می کنه...احساس خال بهم می ده-

 بیفته 

:و دستشو روی دنده گذاشت  سر دادکوتاه صدا داری ی خنده   

شی تو کال دوست داری با اتفاق عجین -  

 

:خوب نگه می داشتمشب خوبم رو باید تا به انتها   

به گمونم اونا زیاد دوسم دارن..من دوست ندارم-  

 

:خیره به جلو ابرویی باال انداخت و گفت  

...هر اتفاقی دلیلی داره...اینا نیست ...نه-  
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خیلی ..شاد بودم و عجیب بود که در کنار حامی بودن نگرانی عمل فردا رو در نظرم 

:کرده بودکمرنگ   

؟ممن مالبد دلیلشون-  

 

:سرشو باال و پایین کردمطمئن   

اینکه بذاریم ...شههر اتفاق و برنامه ای که برای ادم پیش میاد بازخورد کارا و رفتارای خود-

..یر روند زندگیمون بشنو باعث تغی و اجازه بدیم خیلیا راحت تو زندگیمون دست ببرن  

که خودمون بهشون دادیم  هستن نتیجه رفتارها  و اجازه هایی  

ینا اتفاقهایی هستن که داریم خودمون رقمشون می زنیم ا  

و  اما بخاطر اینکه پدرمه ..دقیقا می خواد کاری رو بکنه که من نمی خوام...پدرمن...مثال 

..یه چیزایی رو هم می دونممن   

پس خودم باعث نتیجه های بعدیشم ..میگم چشم و به ناچار  نه بگم  نمی تونم بهش   

...و یا حتی تو   

بی توجهی بهش از کنارش رد می شی و درسی با شخصی مزاحمت میشه و تو  وقتی

بدونه  ش نمی دی که بفهمه باید حد خودش روبه  

 انهگستاخخیلی بی ادبانه تر و بعد  ی  رو بهش دادی که  دفعه اینکه این اجازهیعنی این 

ال  وهم ببر زیر سو عمل کنه و حتی تو راز االن تر   

.ی خودتخود شون  مقصر.. تن که چیز هایی هسو اینا   

خودمون مسبب دردا و رنجای خودمونیم   کنی  می نگاشهر جور ی که ..؟ !می بینی

نه کس دیگه..  

 

:لب زدم و گفتمچهره درهم کشیدم و   ه بود زد از حرفایی که   

منظورت چیه؟-  

 چپمت بیرون فرستاد و بدون اینکه نگاهم کنه با چرخوندن فرمون به س آروم نفسش رو

:گفت  

ی همین طوری یه چیزی گفتم که بدونی اب و هوا و شرایط جوی هیچ ربطی به اتفاقا-

ربطی به حال و هوای دلت ندارن..ندارن  تپیرامون  

داری همه اشون برمی گردن به اون حس و حالت و اون ارتباطی که با محیط اطرافت 

  می کنی برقرار 
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برخوردیم   ی که بخاطر بارندگی ایجاد شده بودیک سنگینبه چراغ قرمز و ترافکمی جلوتر 

ایستاد همزمان  و پشت یکی از ماشینهاحامی به ناچار از سرعتش کاست   ..  

 

 وبند کرد  ی ماشین  شیشهی لبه رو  چپش  ارنج دست که ..در خودم فرو رفته بودم 

ه ای که مشخص نمی کرد ناراحته خیره به جلو با چهر بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی

:یا بی تفاوت گفت  

اونم درست زمونی که دکترا گفته بودن ..توی یه صبح سرد زمستونی مرد  ...مادر من-

یعنی یه اتفاق خیلی غیر منتظره ..وضعیتش رو به بهبوده  

 

 

درم همون ساعت عمل پ.باال سرش بودم فقط  اون موقع من..مرد هم زیادی و زجر با درد

..نمی تونست نره داشت و  

با خیالی  که دیگه خطری مادرم رو تهدید نمی کنه  البته چون خیالش راحت شده بود

رو نجات بده اسوده رفت که جون یه نفر دیگه   

 

 

مادرم توی خونه خودش  بعدی تی که فکر می کردم باید هفته وق..همه چیز درست 

ادو اتفاق افترقم خورد ...باشه  

و همه چی از کنترل خارج شد..بد شد ش یه دفعه حال  

زمانی که رو به روش رو صندلی ...نبود  یعنی دست هیچ کسی...دست خودش نبود

کمی جبران یشب گذشته رو  زنده داری نشسته بودم  و داشتم چرت می زدم تا شب 

... در اومددستگاه ها صدای ..م رده باشک  

 شکی بودم که نمی تونست جون عزیزترین کسشدون پزاونجا برای اولین بار از اینکه دن

  یزار شدمرو نجات بده از خودم ب

 

اما منم نمی تونستم اخرین لحظات رو ..دوست نداشت اونو توی اون وضعیت ببینم اصال 

..نمی تونستم..از خودم دریغ کنم   

و از بین  جلو چشمامه ...اون اخرین لبخند بی رمق و کم جون..اهاخرین نگاون همیشه 

 نمی ره
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ی که تو تاریکی و حام قلبم به درد اومد  و بدون کوچکترین حرکتی خیره به نیمرخ

:شده بود  به حرفاش گوش می دادم تر  روشنایی چراغایی بیرون  خواستنی  

...رو ببینم  مسالازمستون برف  اولین  دلم می خواد بارش...شب قبلش بهم گفته بود -  

و باهام برف  مچند روز دیگه می ری...بهش خندیدم و گفتم..ماون شب واقعا خسته بود

 بازی می کنیم 

فهمیدم منظورش چی بوده ...مرگش  بعد  ..یه جوری بهم نگاه کرد که   

شاید ...اره بریم برف بازی :"گفتهمون لحظه با لحن شوخی برای اینکه من نگران نشم 

از این دنیا می بینم باریدن برف اما دلم می خواد اخرین چیزی که ...این اخرین ارزوم باشه

"باشه   

 

 

 

:فرستادجون گرفت و نفسش رو با حسرت بیرون  لبهای حامی  ی پوزخندی گوشه  

د از دقایقی از مرگش شروع به بعبارش برفی که خیلی پراکنده  بدون اینکه  ...رداون م  -

  کرده بود رو ببینه  یدنبار

نه بودونم تموم کردشاید برفا باید مقصر باشن که با باریدنشون عمر ا  

 

تو ترافیک سنگین  و پشت چراغ ...اب دهانم رو قورت دادم...نگاهش رو به طرفم چرخوند

روی لبهاش اومد  و با  رلبخندی بخیره مونده بودیم که اهسته دیگه  م ه قرمز هر دو به

:محبت گفت  

همه چیز رو خوب ببین..همه چیز این دنیا قشنگه-  

بهشون نمی  اما ..آرزوهایی هستن که دلمون می خوادشون اون شاید بیشتر وقتا مقصر 

ن دلیل تنفر شمی..ن مقصر شمی..رسیم و چون بهشون نمی رسیم  

 

؟؟!رفا رو می دید من باید عاشق برفا می شدم مثال اگر برف می بارید و مادرم ب  

  برفه اخر عمرم از باریدن هر چی به تا  می بایست..و ارزو به دل مرد  چون ندید یا نه 

؟!میشدم متنفر  

 

تو  اون با نگاهی که رنگ غم گذشته رو و  از شنیدن حرفاش تنم به یکباره سرد شد

 پلی کردن به سمت پخش برد و با دست  ی با لبخندی محزون..نگه داشته بودخودش 

:موزیک اروم و ارامش بخشی  گفت  

عمرتو بی ..وقت برای غصه خوردن نیست ..کیف دنیا رو بکن ... حس و حالتو عوض کن -

نرسیدن ..غم هست..مرگ هست..خودی سر این غصه های تموم نشدنی  تلف نکن 

ولی عمر دوباره نیست ....هست   
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نیش میاپطبیعی که دست ادم نیست اونا دیگه به خواست خدا  ای فاقات ...خوب  البته  

  

که  یاز اون حس و حالاینکه اونو  برای ...به نیم رخ تازه اصالح شده اش  لحظه ای خیره 

:گفتم ...دربیارم کنم   شکامال درک..می تونستم بخاطر مرگ پدرم   

تو باید  فلسفه می خوندی-  

  :دردمندانه خندید

من زیادی جو گیرم و ..اون معتقده ..دادی رو داره  تو ی کهنظراین غیر از  به  نظر ی پدرم -

موارد خیلی زودتر از اونچه که باید تصمیم می گیرم برای همین در اکثر  

از ..همیشه در کنارم باشه  م یگیح می ده در تصمیم گیرهای مهم زندجنظر تر از این 

 جمله ازدواج که بدجوری دورش زدم

 

 

:یاد اوری سخت گیری های پدرش لبخندی بر لب روندیم و من گفتمبه هر دو از   

 

؟خوشت میاداز بارون تو چرا -  

 

 

م به شده بود که باشندین صدای  بدموقع زنگ گوشی فرما کمجو خوب و ارومی بینمون ح

 ناچار نگاه از ش گرفتم

 بود جلویش ماشین های  به  حامی که  حواسشگوشی رو در اوردم  و بی توجه به ... 

ه گوشی خیره موندمبه شماره افتاده شده روی صفح..  

و من متعجب و دل نگران به شماره   نقش بسته بود شماره رحمانی در مقابل چشمام 

 چشم دوخته بودم 

 

 

:توی گوشام شنیده شدهمزمان  جواب حامی  هنگ و حیرون این تماس بودم که .  

 

 

چون همه چی ...چون منو یاد چیزای خوب می ندازه..چون احساس زندگی بهم می ده-

اسمون و هوا معرکن... چون بعدش هوا عالیه..و می بره رو می شوره  

که بعد از گریه به ادم دست می ده  می ده بهم  رو  حس سبکی همون  بارون  
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:و گفت حظاتی بهش خیره مونده بودم که نگاهی بهم انداخت متعجب از حرفاش برای ل  

؟حرف بزنی  با من  چرا نمی خوای درباره رحمانی-  

 

:منگاهش کرد و هراسون  گنگیکه ای خوردم و  ی که ازم کرده بود سوال با   

چرا به زبون نمیاری ؟رو  با خودت تکرارش می کنی دامذهنته و م اون سوال لعنتی که تو-  

 

:زنگ می خورد  و من همچنان به حامی خیره مونده بودم مرتب  تو دستم  گوشی  

 

خیلی وقته ..هران از اون روزی که حوصله ام سر بیم اما امرومی دونی من معموال ادم صب-

 منتظرم حرف بزنی اما نمی زنی 

 

 

به بیرون خیره شدمبا دستپاچگی رد تماس زدم و و  نگاه گرفتمازش نگران و  مردد   

و اون دوباره صداش  شون در هم فشردم گذاشتم و  مروی کیف به همراه گوشی  دستامو

:اومد  

زن منی ؟ اگیسو تو می دونستی االن شرعا و قانون-  

:دیگه قفل شددر هم نگاه هر دومون ...مدزل زرنگ پریده برگشتم و بهش   

یعنی ..زیاد خوشم نمیاد..م گور بابای همه بدبختیا یم و بگیداینگه به ظاهر بگیم و بخناز -

اما نه اینکه ..رو نخور  دنیای میگم غصه ..میگم بی خیال باش ..میادناصال خوشم 

  شون پیش برن و گند بزنن به زندگیتوایستی همه چیم خود

 

:نگاهش لحظه ای به گوشی توی دستم  افتاد  

می گیره و تو چیزی بروز نمی دی  یاد راه به راه رحمانی جلو راهتو م نمخوش-  

 

 

 

:بشدت شوک شده بودم   

؟؟!!رد تماس بزنی تو با نگرانی اصال اون برای چی باید االن بهت زنگ بزنه و -  

 

م فهمیده بود که گوشی  ی صفحه روی...شماره اش  ر بود و با دیدنه رحمانی رو از ب  شمار

 خودشه

گند بزنه  که  نی بد و بیراه می گفتم که عدل این وقت شب یادش افتاده بودباید به رحما

ی دقایق خوش بودن با حامی به همه   
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:رو به سمتش گرفتم گوشیمضطرب و پریشون دست بلند کردم و   

اهاش بخودت  اصال بیا و ...برای همین جوابش رو ندادم...من نمی دونم اون چیکار داره -

...رس و از خودش بپ تماس بگیر   

:م انداخت و بی توجه بهش گفتتوی دست نگاه سرسری به گوشی  

بشنوم  خودتمی خوام همه چی رو از زبون .. من گوشیت رو نمی خوام-  

و فصل  پس سعی نکن همه چی رو تو ذهن خودت حل  ...و تو هیچی نمی دونیگیس

پیدا کنی منطقی شون راه حل کنی و برا  

به ظاهر فریب بدی که چیزی ... رم و از ب   ناسمسعی نکن منی که تو رو خوب میش

 نیست 

 

 

 

لحظه ای بی حرف خیره به رو به روم ..نفسم تو سینه حبس شد  و نگاه گرفته ازش 

 موندم

حرفایی که این تماس و رحمانی توشون ..فای دیگه ای بهش بزنمامشب می خواستم حر

..گم بود و جایی نداشتن   

 

:زی که هنوز سبز نشده بود گفتمبا استیصال  خیره به چراغ قرم  

  ...مقرار شد یه امشبو خوش بگذرونی-

:با دقت داشت نگاهم می کرد..سرمو به سمتش چرخوندم  

دنیا ی ؟بی خیال همه !گور بابای همه چی ..می گفت یه ساعت پیش بهم  کی بود که-

؟!تو کار خودتو بکن اما ..؟بذار همه هر کاری که می خوان بکنن!  

؟!گفتی می ینا رو خودت یه ساعت پیش بهم نمگه همه ی ا  

 

:چیزی به سبز شدن چراغ نمونده بود که خیره تو چشمای نگران و اشفته ام گفت  

 

االنم می گم ..اره گفتم-  

:همینجا تمومش می کردمباید این بحث رو   

اما حرفای .. ایی دارم که باید بهت بگم چون منم یه حرف..پس امشبو خرابش نکن...خوب-

حرفای تو رو نگه داریم همه اشونو برای بعد عمل فرداو   منو  
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دیدتو تغییر می ده و ...نگاه ها رو عوض می کنهطرز ..عاشق شدن ادما رو عوض می کنه

چیزی می سازه که خودتم باورت نمیشه ...ازت  

 

 

در برابر هر کسی طوری معمولی و عادی  از ابراز احساساتم به ه همیشه منی هم ک

ده بودم از جسارتها و شتغییر کرده بودم و پر ...و عاجز بودم دمر می کرحذ

:یعنی حامی ..دلمی  برای رسیدن به تنها ترین خواسته..نترسیدنها  

 

که دیگه نگران هیچی و هیچ کسی جز خودم نباشم برای زمانی -  

 

 

:لبهاش نقش بست و با شیطنت گفت ی رو  بردزدانه لبخند زیبا و نادری   

؟!چقدر عوض شدی-  

 

 

گر گرفتم و بدون  ....ت کرده بود می ارزید شبه همه ی دنیایی که بهم پ لبخندای حامی

 پلک زدن بهش چشم دوختم

:لبخندش رنگ گرفت  و همچنان در سکوت نگاهش رو به چشمام داد   

دوباره شروع کنه.....با یه تفکرجدید...هر کسی این قدرت رو نداره که از نو  -  

 

 

:ای رسیدن بهش بی قرار تر کردن ن و وجودم رو برشد تر  لبهاش خندون  

با گیسو پاکزاد  داره  دیگه است که کلی توفیر گیسو پاکزاد االن یه چیزقبول کن که  -

 سابق 

:ازم پرسید وحشتناکی بدنم به لرز افتاد و اون فهمید و  زربه ط از درون  

؟...به حرف زدنای من عادت نکردی تو هنوز -  

و  بدم یحتی نتونستم به خودم تکون کهم سنگین شد بقدری برا مهوای اطرافیه لحظه 

 عکس العملی داشته باشم 

که فشرده شد و خیره تو چشماش با فکی  ای دستم  به شدت بین انگشت گوشی 

:جواب دادم می کردم اس حسارو  خودم لرزشش  
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نه-  

 

 

 

:راحت خندید و خیره تو چشمای ترسیده ام گفت  

پس سعی کن که بهش عادت کنی -  

 

 

انگشت  ...رش رو بدرستی درک نکردم   که همونطور خندون خیره تو چشماممنظو

:ستش رو به زیر بینیش کشید و کامال جدی ادامه دادش  

کنی همه ی کارای عجیب و غریبم عادت  یعنی سعی کن به-  

 

به  اما همچنان کمی هول و دستپاچه...ماز راحتی کالمش به ارامش رسیده بود با اینکه 

  نظر می رسیدم 

عجیبی بهم می خندیدن زل زده بودم  که به طرزمصمم و پر  قدرت توی چشمایی  ولی   

حامی  بود های حاال که وقت تامل  و تفکر بیشتری بر روی رفتار  

مون ایستاده بودن و بخاطر سبز پشت سر ی که هایبوق های ماشین مکرر ی هاصدا 

این مرد واقعا کیه مانع از این میشدن تا بفهمم شدن چراغ قصد حرکت داشتن   

در مورد این مرد افکار و ذهنم رو  همه چیز و همه کس دست در دست هم داده بودن تا 

بریزن بهم   

 

 

 

 

و تکیه داده به صندلیش بهم خیره موند  خودشو عقب کشید ....بدون اینکه نگاه ازم بگیره  

ردم  که قبل از مثل خودش فقط نگاهش می ک.. زده از حرفایی که شنیده بودم  هیجان

:دنده گفت جا به جا کردن با  ..اینکه بخواد به راه بیفته با نگاه کوتاهی به دستام   

 

ا فکری نکردی ؟هنوز برای این دستچرا -  

لبخند بر لب داشت ...به ارومی سر بلند کردم  سوق دادم و  به سوی دستام رو  نگاهم

..بود مومنتظر یه حرف  تازه از بین لبها  

ت و ناباوری دارم سیر می کنم که نمی تونم حتی هه فعال اونقدر تو باما خبر نداشت ک

کنم  رهالب از لب باز کنم و نفس حبس شده تو سینه ام رو   
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رو لبهاش از قبل بیشتر  اون لبخند روی اعصابم بود و  اه د کن ماشینروصدای اعصاب خ

ی پدالهای زیر پاش به داد و با فشار کمی بر رو که بالخره رضایت   خودنمایی می کرد

 حرکت افتاد 

 

 بین  حتی قایم کردن دستایی که گاهی دلیل حرف زدنهای..جایی برای گریز و فرار نبود 

 من و حامی میشد 

پیام ..اون  آیا  که ه رحمانی حرف بزنم و ازش بپرسم خیلی دلم می خواست دربار

؟!خودش بوده یا نه فرستادنها کار   

در حال چرخوندن عروسکهاست پشت صحنه بپرسم چه کسی در   

تو فکر خیره به دستام ... ینا فهمیدن حسش نسبت به خودم بودمهمتر از همه ی ااما   

  :فرو رفته بودم که گفت

 

دبرام حرف می ز ..ایادته یه بار بهت گفتم یه دوستی دارم که درباره فرشته ه-   

 

با دیدن توجهی که ..رفتم به سمتش گ سرم روبی قرار همونطور بهت زده و ..خیره بهش 

:لبی تر کرد و گفتاسوده خاطر بهش کرده بودم   

می با دیدن تو و این شروع جدید ..بدون تردید...شک نکن که  اگه اون االن اینجا بود -

با این شروع دوباره  نیازی به اون فرشته ها پیدا نمی کنی ..تو هیچ وقت..گفت  

 

بود ده یچه انداز منو به مرز جنون رسون به  د که تاری پایین ریخت  و نفهمیته دلم ه  

 

طوری تغییر می  و من داشتم با حرفا و رفتارهاشت این مرد قدرت انجام هر کاری رو داش

:نبودم هم پشت سرم  آدمهای  و کردم که اصال نگران گذشته   

 آغاز یک ایدب ها نهرودخو همه اما ...ش برگردهخود سرمنشا به تونه  نمی ای نهرودخو هیچ-

برای یه شروع دوباره  اونم ...باشن داشته  

 

:دوند و مستقیم خیره تو چشمام با مکث کوتاهی گفترسر برگ  

گیسو ..رآغاز قشنگی داری س-  

 

رخش نگاه کردم  و خیره شدم که با اونقدر به نیم ..و نگاهش کردم موندن لبهام از هم باز 

:گفتم ومده بود جسارتی که نمی دونم چطور در من به وجود ا  

ه و داره وسط تمام بدبختیام  اومد سی باشه که یهوکسرمنشا همه ی اینا ..شاید -

 کمکم می کنه
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کامال متوجه شده بود که دارم درباره  ...چشم نیم نگاه کوتاهی بهم انداختی از گوشه 

:اون حرف می زنم  

و چه خوب که ...حس خوب ادما باید از یه جایی نشات بگیره دیگه...شاید  ...نمی دونم-

با ..ی که از تو یه ادمی بسازه که بشهاتتغییر...باشم تدلیل این تغییرا ..مناگه واقعا  

 افتخار بهش نگاه کرد

و از این لحظه های بغض داشتم اما نمی تونستم حال خوب و خوشم رو هم فراموش کنم 

:خوب دل بکنم  

اونم درست وقتی که همه یاد گرفتن ..این دوره زمونه درک کردن ادما کار سختی شده -

...دروغ بگن دیگه  ت و چپ به همسار  

شون دست به هر کاری بزننها برای رسیدن به هدف  

و پول پارو کنن  ندگی خودشون رو بچسبنیاد گرفتن فقط ز  

یعنی چی  کردن  اموش کردیم زندگیمون فرخیلی ها  

 

 فراموش کردیم اگر خدا دردی هم می ده درمانی هم داده

 

ازش دش و خدای باال سرش حامی هم مثل درد و مشکلی داشت که فقط خوشک   بی

:نخبر داشت  

 

؟ت با من حرف نمی زنیتچرا هیچ وقت از مشکال -  

:غمگین خیره به جلو خندید  

تو ساحلش و زل زده باشی به  تیسنش..؟دیدی تا حاال تو شب دریا رو -

هر چی که اما ..بزرگن و بعضیاشون کوتاه و بی جونموجایی که بعضیاشون .؟.موجاش

سرازیر می کنن تو وجودت  ه که کلی ارامش..تولید می کنن که یصدایبا .. هستن   

 به  وزل بزنی می تونی به حرکتشون  و سکوت و به دور از هر سر و صدا و هیاهویی ت...

 صداشون گوش بدی 

:زنان به طرفین تکون دادم و خیره بهش گفتم سرمو لبخند  

نه-  

:خیره به جلو گفتاسوده خاطر   

نمی دونی چه لذتی داره ...دادی  از دست پس اصال نمی دونی چه  چیز خوبی رو -  
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:درکش کنم و بفهمش که یه دفعه ای گفتسعی می کردم   

ی اینکه مرتب یه دستمال به جا.باکالس  و  پایه ای به جای رفتن به جای دنج و شیک-

لبمون رو پاک ی گوشه  ..بی نقص و ای خوش تراش لداروگیریم و عین این پدستمون ب

شهنکردیم از لب و لوچه امون اویزون اثار پوالیی که خرج ..کردهاکه خدایی ن کنیم  

    

.م اونجایی که من می گمیبر.  

؟! وردن صداتو پایین نیابرای حفظ کالس ت  و زد   وحرفراحت دو کلوم اونجایی که بشه   

 

یه اونم درست زمانایی که احساس می کردم نیاز به ....اشو دوست داشتم بی خیالی

:دارمبزرگ ارامش   

... من بچه پایین شهر...ه باال شهری تو بچ..مثل اینکه فراموش کردی -  

شب  روزشو به  می توننجاهای شیک هم بدون رستوران و ..ر پایین شهی هابچه 

  ...نبرسون

حتی اگه بد باشن...همه چی بسازیم بابلدیم که  خوب .. ما بچه های پایین شهر  

 

 

 

خودم و بدبختیهام رو فراموش  ...به کل..نقدر بی غل و غش واونم ا..وقتی که می خندید 

ضر بود برای عشقش دست به هر کاری میشدم یه دختر عاشق پیشه که حامی کردم و 

:بزنه  

روزامون به شب  ای  ما مرفه های بی درد  نمی تونیم جور دیگه می خوای بگی  یعنی-

؟!برسونیم   

:گفتمصورت خندونش خندون خیره به   

مگه توام جز مرفهین بی دردی ؟-  

 

 

ی خواست که م کوچه هاییمطمئن و خندون سرشو باال و پایین کرد  و با دیدن خیابونا و 

:بده گفت شونمسیر تغییر  

ی یه مرفه بی درد هم می تونه به اندازه یه  بچه تماشا کن  که پس خوب بشین و -

دلخوشی های قشنگ و جالب داشته باشه...پایین شهر   

 

 

 

*** 
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اهسته نگاهم رو رونه ..ه بود خیره به امواج خروشان دریایی که از تالطمش کاسته شد

دادم ین نشسته بود ی که بغل دستم تو ماشحام  

 

عمیقا در فکر فرو رفته بود و داشتیم به صدای امواجی که به خاطرش ساعتی رو در راه 

می سپردیم گوش گذرونده بودیم   

 

 ابود و به جز دو سه نفری که اتیش کوچیکی به پ و هر کسی  چیزل  خالی از هر ساح

برای دیدن این امواج تا بابلسر اومده بودیم ..به چشم نمی اومد کرده بودن کس دیگه ای   

  

و به من چشم دوخت  نگاهش رو گردوند..ه بودم همونطور که بهش خیر  

 که  باهاش بفهمه مقابلت  گاهی وقتا قرار نیست حرفی بزنی  و چیزی بگی که طرف

..همراه و هم دلی   

خودش کلی حرف و همراهی کردنه..در کنارش باشی و دم نزنی  ههمین که همه جور  

بگه چه چیزی پشت این همه که شاید بالخره به حرف بیاد و تا منم همراهش شده بود 

شه ها  سکوت و تو فکر فرو رفتن  

 

 

 

هی دستگیره در رو آبا ارندگی شدید وجود نداشت که باون  اما دیگه ..هوا سرد بود 

 کشید و از ماشین پیاده شد

فرو می اومدن  و دریا  زمین سطح  سراسیمه و پراکنده به..قطرات بارون  

عمولی که همیشه در مای یز ارامش درابا اینکه از شدت بارندگی کاسته شده بود اما 

..خبری نبودهم تصوراتم بود   

دریایی بود با موجهایی بی تاب و ساحلی که بی قرار جذب موجهایی که یکی پس از 

 دیگری به سمتش هجوم می اوردن 

قدمهای حامی به سمت ساحل و موجهایی کشیده میشد که در مقابل چشمام دچار 

 اشفتگی شده بودن

رو لمس کرد و خیره به حامی که کم کم داشت به موجها نزدیک میشد  از  دستگیره در

 ماشین پیاده شدم

جلوی دیدم رو کمی تا قسمتی می گرفتن و ..ز بارون با برخورد به سر و صورتمیقطرات ر

ذاشتن خوب حامی رو ببینم  ینم  

به  ساحل می اومدنسمت دقیقا جایی ایستاده بود که موجها که به ...کمی بعد حامی 

رو  لمس کنن و هر بار ناتوان از رسیدن به حامی  هاش سختی می تونستن نوک کفش

ایستادم  شدر کناربا رسیدن بهش که بالخره رونه می کردن موجی بعدی رو به سمتش   
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  و همچون خودش به دریا خیره شدم

 

 

 

 

دو دستش رو تو جیب های هر در حالی که ... دقایقی در سکوت سپری شد  و سپس 

فرو برده بود با لبخندی خیره به انتهایی ترین موجی که قادر به دیدنش بود  بارونیش 

:گفت  

 

آفرید شخود نور از ور مقدس کلمه پنج و خواست خدا -  

آفرید رو دریا و خورشید و ماه و نآسمو و زمین و خواست خدا  

 

داد قرار آفرینش زهدان ور زمین  

بارش شاهراه رو نوآسم  

ستایش ای نقره آبگینهرو  ماه  

زایش مادر رو خورشید  

.....رو دریا و  

بخشش خفته گنج   

 

 

:باز و بسته میشدن در سکوت فرو رفتم از هم خیره به لبهایی که به اهستگی  

نبود هیچ و بود خداو -  

:ردتکرار ک  دوباره جمله اش روموج می زد که  حسرت در همه حرفا و طرز نگاهش   

و خدا بود و هیچ نبود -  

 

نفسم  رو تو دادم  و با ...سعی کردم لبخندی بهش بزنم ..نگاهش رو به سمتم رونه کرد

:گفتمچشما و نگاه مهربونش نگاهی به   

؟می تونم یه سوالی ازت بپرسم-  

:جواب داد و با تکون دادن سرزیاد طوالنی نشد ش سکوت  

تماح-  

 مله که چرا پدرت انقدر ازااماخیلی برام سو  زت می پرسم دارم این سوالو اچرا االن نمی دونم -

؟بدش میاد  
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موجهایی که به سمت ساحل می اومدن خیره به گردوند و رسر بزد و  اروم و محرونی لبخند 

:گفت  

تو اونو ...اون از تو بدش نمیاد ....فوق العاده خوب ...پدرم ادم خیلی خوبیه..قبال هم بهت گفتم-

مشکل اینجاست که متاسفانه تو و اون در شرایطی باهم اشنا شدید که ....اصال نمی شناسی 

 اصال زمان مناسبی برای آشنایی   نبود و من واقعا مجبور شدم که 

 

:تکمیل کردم جمله اش رو من   

مجبور شدی که با من ازدواج کنی ؟-  

:چشمام داد  به نگاهشو مستقیم خندون از دریا دل کند و   

اره-  

:دادم و اون گفتدریا قفل شد که گر گرفته نگاهم رو به سمت  دیگه  مو در همنگاهای  لحظه  

؟ی کنی مبازم به من فکر ..بعد از من با کس دیگه ای ازدواج کنی اگه یه روزی -  

 

 رحداقل نه االنی که من منتظ..این سوال جاش اینجا نبود...خیر شدمنگران بهش دل کرده و هول 

:شنیدن حرفای دیگه ای بودم  

؟می پرسی ازم  روچرا چنین سوالی -  

:جواب دادم ممص  

دوست دارم جوابش رو بدونم-  

ز وا می ربه لرو  وجودم  بند بند  سوز و سرمایی که از طرف دریا به سمت ساحل می اومد

با این حرفاش  می لرزیدم که من قصد جدا شدن نداشتم و گویی حامی ر از این و بیشت داشت

بود کرده چنین قصدی   

به بازیشون گرفته پریشون و سرگردون باد و از زیر شال در اومده بودن  موهام رو که دسته ای از 

:با دستم کنار زدم و به سختی گفتم ...بود  
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معلومه که ادم این برهه از زندگیش رو نمی ...ه سم هر دومون تو شناسنامه های هما ..خوب-

مخصوصا که تو خیلی کمکم کردی...تونه فراموش کنه  

 

 

:داد فام گوش میربا دقت به ح  

؟هزی که ازمن به یادت می مونه کمکامیعنی تنها چی-  

:من هیچی حامی رو نمی تونستم فراموش کنم اما به شوخی گفتم  

یت کردناتم یادم می مونهنه اذ-  

 

 

نیم چرخ کوتاهی به سمت  زد .. شده بود یاان دیگه ره ای که دلنشین تر از هر زمهخندون با چ

:گفتو   

ازت سر می زنهنتایی که کمتر مخصوصا شیط..ن تو رو یادم می مونهاما م-  

..دانشکدهی اب بازی کردنای تو محوطه   

دیدنی بودی حسابی  اون روز که با اون شکل و شمایل  

 

ون شده بودن  که با بی قراری نفرمر موجها موفق به لمس پاهای هر دودلم لرزید  و اینباته بازم 

:گفتم  

؟کر می کنی به من ف...بازم ...جدا شدی  از م یعنی تو می خوای بگی بعد از اینکه-  

 

می دوزه که  دیگه قرار نیست داره اخرین نگاهش رو به کسی  انگاریه جوری نگام می کرد که 

:... ببینتش   

وام بگم لحظه می خ.. حتی اگر بد باشن..می خوام بگم ادما نمی تونن همدیگر و فراموش کنن -

...حتی لحظه های بد...های قشنگ همیشه ثبت میشن   
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شاید عمر ..هر دومون توی یه برگ از زندگیمون کنار هم بودیم...تم می دونی خود...من می دونم 

خیلی ...برای همین ازت می خوام اگه یه روزی خیلی اتفاقی ..این بودن داره کم و کمتر میشه 

 خیلی اتفاقی 

یبه یاد من افتادی یه کاری برام بکن  

 

 

رها نکنی من هیچ وقت رهات نمی تو اگه منو ...و با خودم گفتم  مردد نگاهم رو بهش دوختم

:اما به جاش گفتم  ...پس چنین چیزایی رو ازم نخواه ..کنم  

؟!یکاریچ-  

:لبهاش به ناگه از هم کش اومدن و با خنده ای کوتاه گفت  

ادمی بودم که اگه از ..من قبل از تو ...ولی خوبی ...غدی  ..لجبازی...تو دختر خوبی هستی -

می گفت  بهت  حتما..پدرم در موردش می پرسیدی   

بهت می ...یه که  توی زندگیش جز درس و کارش به چیز دیگه ای  فکر نکردهکس ...این پسر

وش جون بده  بی توجه از اونایی که اگه یه نفر جل...این بی احساس ترین ادمه روی زمینه ..گفت

می رهو میشه  از کنارش رد  

 

ه بود رفت و  سر برگردوند و با دیدن شعله های اتیشی که صاحبانش از شدت سرما رهاش کرده

:گفتن   

پدرم عمریه که منو اینطوری میشناسه...زارهاز درد و غم دیگران  بی..می گفت بهت-  

 

 

:سکوتی ناگهانی گفت یه  هنوز به شعله ها خیره بود که با  

؟یکم دیگه اینجا بمونیم ..وشنه راون آتیشم هنوز ..سرد شده-  

یچ فکری رو به ادم نمی دادمجال هنم دارشده بودن و سوز سرما ...شنهای زیر پامون....سرد بود  

:؟!؟مگه می تونستم بهش بگم نه..تن بدم شاما این حامی بود که ازم می خواست به خواهش  

تو شب چه مزه ای دارن که این همه ازشون تعریف می کنی  ...موجا دیدن  بذار ببینم...بمونیم-  
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راه افتاداز من به سمت اتیش  کمی جلوتر و  با محبت بهم چشم دوخت  

 

 

 

 

ش بی نشون می داد صاحبانش نسبت به..یش نزدیک به ات افتاده شده  ی هنهحصیر کوچیک ک

..ن تفاوت بودن که رهاش کرد  

با مونده بودم خم شد و روش نشست و به منی که بهش خیره ..با خیالی اسوده ..از این رو 

:گرفتن کف دستاش به سمت اتیش گفت و  اشاره سر  

  ی ریم م بشیم گرم  که  یکم ..زیاد نمی مونیم-

وار در رفته نشستم هو درست بغل دستش روی حصیر ز مبه ارومی اتیش رو دور زد  

 

کاپشنمو رو از زور سرما بیشتر .. می زدن هیزمهایی که به سرخی  یش و سبک و رها خیره به ات

ه خودم چسبوندم ب  

وی شونه ربه  ش با در اوردن بارونیش  و انداختن ومتوجه ام شد و بی حرف از جاش بلند شد 

:هام گفت  

ی بخاطر من این سرما رو تحمل می کنممنون که -  

:کردم و گفتمتر از دو طرف به خودم نزدیک    د رو شده بو شاز بوی ادکلن که پر   ارونیلبه های ب  

...خودمم دلم می خواد -  

سطل کنار  ی که چوب دوباره بغل دستم نشست و یه تکه  پر محبتی بر لبهاش روند ولبخند 

رو برداشت  افتاده بود  

 

 

رارات و داغی اتیش رو دوست داشتمح  

به شعله های اتیش خیره بود و من به نیم رخش که برا اثر سوختن هیزمها و روشنایی اتیش 

:روشن شده بود که بهش گفتم  
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...به خاطر مرتضی ازت ممنونم -  

:باید بیشتر حرف بزنمکه کردم می هنوز داشت هیزمها رو جا به جا می کرد و من احساس   

واقعا نمی دونم باید با چه زبونی ازت تشکر کنم..من....نمیشد...نبودی اگه تو -  

 

 

وبی کرده بود که سر سختانه چدرگیر بیشتر گویی لبخندی تلخ بر لباش نقش بست و خودش رو 

:می خواست از توی سطل بیرن بپره  

کاش منم می تونستم به اندازه ای که در توانمه کمکت کنم-  

:اصال نگاهم نمی کرد  

؟مگه نکردی -  

صوری جازدوایه  خوب فقط -  

اره فقط یه ازدواج صوری-  

ور تر شدن و اون از جا به جایی چوبهای سوخته دست نکشیده شعله های شعل  

ازم  با کشیدن خودش به عقب رها کرد و  اتیش وی رو ت خواستم حرف دیگه ای بزنم که چوب

:پرسید  

؟و تو تا حاال کسی رو دوست داشتی گیس-  
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گویی لبخندی تلخ بر لباش نقش بست و خودش رو بیشتر درگیر چوبی کرده بود که سر سختانه 

:می خواست از توی سطل بیرن بپره  

ای که در توانمه کمکت کنمکاش منم می تونستم به اندازه -  

:اصال نگاهم نمی کرد  

مگه نکردی ؟-  

خوب فقط  یه ازدواج صوری-  

اره فقط یه ازدواج صوری-  

 شعله های شعله ور تر شدن و اون از جا به جایی چوبهای سوخته دست نکشید

خواستم حرف دیگه ای بزنم که چوب رو توی اتیش  رها کرد و با کشیدن خودش به عقب  ازم 

:پرسید  

تو تا حاال کسی رو دوست داشتی گیسو ؟-  

 از سوالش جا خوردم و با لبهایی نیمه باز بهش چشم دوختم

 

:نا امیدانه خیره  به اتیش گفت..وقتی از شنیدن جواب از بین لبهام عاجز موند   

دوست داشتنی که هر لحظه تو ذهنت ..ندونی باید باهاش چیکار کنی دوست داشتنی که -

 تصورش کنی

 

:من داد نگاهش رو به  

اره شدی ؟-  

:لبخند زنان سر برگردوند و خیره به شعله ها ادامه داد  

یا مدام در حال دادن آزمونهای مدارس تیز ..من از روزی که چشم باز کردم و خودمو شناختم-

های علمی یا در حال مقام اوردن و کسب مدال...هوشان بودم   
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:گرفت و گفت  نشونه شقیقه اش خنده اش گرفت و انگشت اشاره اش رو به سمت   

کافی بود تنها یه مطلب بهش اشاره بشه و ..اخه اینجام خوب کار می کرد.... دست خودمم نبود-

 من تا تهش برم

پدرم از همون اول تو ذهنم جا انداخته بود که باید با کسب نمرات عالی در بهترین مدارس درس 

 بخونم و منم می خوندم

....مهوشان شده بود خونه ی دوم مدارس نمونه دولتی  و تیز  

مدام در حال سر و کله زدن با ... برای ازمون اماده شو ... اونو پاسخ بده... این سوالو حل کن

 چیزایی بودم که بهم گفته میشد

کم نیوردن از اون بچه مثبتای پر فیس و افاده که می خواستن ....حل اون مسائل مزخرف ریاضی 

ترن بهم ثابت کنن از من زرنگ  

 وظیفه ام بود که پدرم رو همیشه سر بلند نگه دارم

مهم نیست باالترین نمره ..اونی باش که دوست داری ..اما عوضش مادرم همیشه بهم  میگفت

مهم اینکه با لذت بفهمی چی از اون درس فهمیدی ..ها رو بیاری   

 

:که شعله ور تر و داغ تر شده بود گفت یاهی کشید و خیره به اتیش  

من ...شرایط خیلی  اسفناک  شد ..اما وقتی  که وارد دبیرستان شدم ...اوایل اونقدر بد نبود -

 باید تمام تالشم رو می کردم که از همون سالها تا زمان کنکورم بهترین رشته رو  قبول بشم

 

محیط خسته کننده و عذاب اور اون مدارس ..خسته شده بودم..کم اورده بودم... اما دروغ چرا

بیزار بودم از حل اون سواالی مزخرفی که قصد ..منو از هر چی درس خوندن بود دور کرده بود....

 تموم شدن نداشتن 
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هر وقت که خونه می رفتم و مادرم منو اونطور پریشون و مضطرب می دید با پدرم بحثش میشد 

به کرسی بود که بحثای بی نتیجه و اخرم حرفای پدرم ..؟!که چی از جون این پسر می خوای 

 می نشست 

 

می گن مخت خوب بهت کاری از دست مادرم ساخته نبود که بالخره با خودم گفتم این همه که 

 کار می کنه  و زرنگی 

همه اش ..از بچگی همه اش درس ..عمرت رفت... یه کاری کن ..یه غلطی بکن  و  خوب پاشو

پاشو و یه ... شو تا دیر نشدهپا..تمام بچگیت با درس و مفاهیم سنگین علمی سپری شد .ازمون 

 تکونی به خودت بده پسر

:شروع به خندیدن کرد  

....آخ که پدر م اون سالها چقدر از دستم حرص خورد-  

 مخصوصا تمام امتحانام رو به بدترین شکل ممکن دادم

رفتارهای بد و ..طوری که اون سال عذرمو خواستن..باورش برای پدر م خیلی سخت بود

که بدتر پرخاشگرانه ام   

بالخره کارش رو  کرد و منو ..دعوا با بچه زرنگ مدرسه و خوابوند دوتا کشیده  محکم تو صورتش  

 راهی یکی از همین مدارس عادی کرد 

:ر دادمستانه خنده ای  س  ... با ذوق از به یاداوری اون روز ا  

دم من برای تغییر و این اولین ق..بعضی از تجربه ها فوق العادن ..عالی..وای گیسو عالی بود-

اولین قدمی بود که در جهت رسیدن به خواسته هام برداشته بودم ...تحول بود   

 

اخه ابروش رو  ..من و مادرم اولین  روز مدرسه ذوق زده بودیم و پدرم داشت دیوونه میشد 

 حسابی جلو دوست و همکارا برده بودم 

زمون علمی رو از دست نمی که هیچ وقت هیچ ا یحامی خرسند..واقعا هم فاجعه بود

شده بودتر افتضاح  از یه بچه تنبل هم  معدل مدرسه اش...داد  
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:به شیطنت هایی که کرده بود  اروم  می خندیدم...همراهش ...ناخواسته   

و بچه ها منو دیدن  درس حاضر شدم سر کالس مدرسه رفتم و  وقتی-  

یده به ساعت دوم نرس..از حدقه در نیاد که چشمی نمونده بود...از تیپ اتو کشیده و تر تمیز م 

تیز  سامدرهمین بودکه سریع آمارمو در اوردن و نمی دونم از کجا  فهمیدن که من  از یکی از  

اومدمهوشان   

چون می دونستن ..منو تو جمعشون راه نمی دادن ..خوش نداشتن بچه زرنگ دور و برشون باشه

 وجود یه بچه زرنگ یعنی سخت گیرهایی بیشتر از جانب دبیرای مدرسه 

نفس ..اما من خوش بودم..دوری می کردن همه ازم..ی نداشتکسی باهام کار..بودمتنها و تک 

اصال باهام حرف نمی زد و محلمم ...چون آزاد شده بودم و پدرم به عنوان تنبیه...می کشیدم

و این یعنی زندگی کردن نمی داد  

ه اون روزا مادرم خیلی هوامو داشت و همیشه دلداریم می داد که بالخره تموم میش  

سطح این مدارس دربرابر اون مدارسی که ازش  اومده بودم طوری بود که نخونده ام می تونستم 

تا اینکه فصل امتحانا  و ازم دور می کردن  همچنان بچه ها ازم بیزار بودن..بهترین نمرات رو بگیرم

دش  

 اصال درس نمی خوندم و هر چی که بلد بودم از همون سر کالس..برام مهم نبود قبول بشم یا نه

و موقع درس دادنای دبیرا بود  درس   

اما من ظرف نیم ساعت اول ...تو گل مونده بودن ...بود و  بچه ها عینهو که چی یک زامتحان فی

مجبور بودن ..خوب اینم طبیعی بود...سطح سواال فوق العاده پایین بود...برگه امو تموم کرده بودم

بدنسواال رو با توجه به سطح مدرسه طوری از بچه ها ازمون بگیرن که بتونن جواب   

خواستم پا شم  برم برگه امو تحویل بدم که بغل دستیم با  چشم اشاره بهم فهموند که  جواب 

رو بهش بدم 2سوال   

مگه می .. می خواست  ازم جواب سوال .!!!.مدرسهو دردسر ساز  شربچه ..می شناختمش 

؟!تونستم بهش بگم نه  

 

خیره بهش شونه ای باال دادم   و با بلند شدن از روی ...اما تو کتمم نمی رفت بهش  بگم چشم 

 صندلیم برگه رو تحویل مراقبمون  دادم
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تو راه مدرسه توی یکی از  بن بستا با دوستای ... دقیقا فردای همون روز برای  امتحان بعدی 

...ش خفتم کردن و تا می خوردنم زدنمقلچماق  

امتحان ...رو بدم  مبا همون سر و صورت و لب و لوچه ی خونی خودمو مدرسه رسوندم که امتحان

 شیمی و باز درخواست پسر و جواب رد من منجربه دوباره کتک خوردم  تو روز بعدش شد 

 

چی با مادرم صحبت کنم خوشبختانه اون روزا پدرم نبود و من راحت می تونستم درباره همه   

 

از همون بچگی هم ...باالخره خودت راهشو پیدا می کنی ..اون مداخله نمی کرد و بهم می گفت

کسی  هنمی خواستم وابست..راه درستو خودم پیدا کنم ..می خواست خودم کارامو انجام بدم

حقمو بگیره ای باشم و کس دیگه   

معاون و معلمای مدرسه از اون پسره دل خوشی ...چندتا امتحان دیگه مونده بود تموم بشه

همیشه دردسر درست می کرد ..خیلی شر بود  آخه... نداشتن  

که تو  مون دبیر ریاضی  ..قبل از  اینکه برگه ها رو بیارن و بینمون پخش کنن.. سر امتحان ریاضی  

:سالن ایستاده بود رفت باال سرش که دقیقا صندلی بغلی من میشد و  بهش گفت  

پاشو که ...پاشو...دوباره مشروطی دوتا درس قبلی رو که افتادی اینم که بیفتی ...بهتره پاشی-

 دوباره مادرتو با التماس نفرستی سر ما که نمره بگیره

:پسره بدجوری قرمز کرد و به دبیرمون خیره شد و یه دفعه گفت  

مادر من هیچ وقت برای این کارا نمیاد..نه اقا-  

فاصله هم می  اونقدر حرصیش کرده بود که من از همون...پوزخند  نشسته ی کنج لبای دبیرمون 

:تونستم ببینم داره چقدر به خودکار  توی دستش فشار می یاره   

مادرت نمیاد.. اره تو بگو و ما هم بگیم باشه-  

 و با ضربه ارومی به روی  شونه ی پسره  به انتهای سالن حرکت کرد 

ز کتک و کمر و پهلوم ا هنوز صورت..کردن که من بدم اومد بچه ها دور و بر یه جوری نگاش می

کاری های  اون و دوستاش کبود بود که یه دفعه نگاه تند و تیزش رو باال اورد و با کینه بهم خیره 

 شد
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حرف دبیر ریاضیمون بشه سر ..بعد با فکر اینکه نباید بذاره حرف ...اما..اول خواست پاشه بره

 جاش نشست و منتظر شد که  امتحان شروع شه

برگه رو مدام اینور و اونور می کرد و هیچی از سواال ..بود نگاهم بهش...امتحان که شروع شد 

:سر در نمی اورد که دبیرمون اومد باال سرش و گفت  

تو این کاره نیستی  ...پاشو-  

یه  پسر اونم  غرور خورد کردن ..چه برسه به اون ..خنده های دبیرمون  منو هم عصبی می کرد

اونم جلوی جمعی که حسابی ازش حساب می بردن..جلوی جمع واقعا کار مزخرفی بود  

 

 

با سریعترین سرعتی که داشتم سواالرو جواب دادم و به قصد یکی از سواالمو نصفه نیمه و .. 

هنوز برگه جلوش بود و حرص می خورد که کارم تموم شد و با نگاهی به دو ...ناقص رها کردم

ک نویسی که توش جواب تمام سواال رو نوشته بودم  رو توی یه حرکت سریع رچ...ف سالن طر

 روی دسته ی صندلیش انداختم 

متعجب نگاهم کرد  اما من خودمو مشغول حل کردن نشون دادم که بعد از کمی مکث اونم با دید 

ی ر از سر جلسه نسبت به تمام روزای دیگه دیرت...سریع شروع به نوشتن کرد ...زدن دو طرفش

 امتحان  بلند شدم 

 اونم برای امتحانی که حل کردن سواالتش برای من نیم ساعتم زمان نمی برد  

احتمال می دادم باز توی یکی از پس کوچه ها کتک بخورم ..دو روز بعد دوباره  امتحان داشتیم 

کالفه کتاب  و  پیش بینی درست از اب در اومد و  اون با دوستاش به سراغم اومدن که حرصی و

:جزوه هام رو گوشه ای پرت کردم و گفتم  

ببین اینبار بخوای منو بزنی من واینمیستم -  

 

که با نگاهی به دوستاش قدمی به  پشت سرش خیلی حرفا بود..چهره خیلی خالفی داشت

حسابی ترسیده بودم اما به روی خودم نمی اوردم ... م برداشت سمت  

ارد گرفتم و قدمی عقب دفعه دستشو باال اورد  و منم تند گ چشم تو چشم  هم بودیم که یه

یهو دستشو برای دست دادن به سمتم گرفت کشیدم که   



 

 
 

 
 

8 

(...نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          یازدهم فصل   
 

 

..تقلب رسوندن بالخره کار خودشو کرده بود  

 

بعد از مدرسه برای ...برخالف اون اذیت کردنا و شیطنتهایی که داشت پسر  خوب و کاری بود

نون اور خانواده اش بود ..در نداشتپ...کارگری می رفت سر ساختمون   

را که چ..دوستی که پدرم  زیاد دل  خوشی ازش نداشت ..از اونجا بود که دوستی ما شکل گرفت

  فکر می کرد مانع درس خوندن من میشه  الف و حرفایی که پشت سرش بود خبا اون چهره 

 

مادرم رو خیلی دوست داشت ولی خوب طرز فکرای ...پدرم ...اون روزا بهترین سالهای زندگیم بود

استم پدرم می خواست از من چیزی بسازه که من نمی خو...متفاوتی داشتن   

مادر هم می خواست من چیزی بشم که خودم بهش افتخار کنم حتی اون کار اگه بی ارزش 

 ترین کار و شغل دنیا  بود 

 

پدرم می خواست یکی از بهترین جراحا و متخصصا بشم و من مدام به این فکر می کردم  که 

...خیلی دوست دارم که   

:با نگاهی به من گفتبه اینجای حرفش که رسید در گذشته ها غرق شد  و   

ادمای زیادی دورو برم بودن که وجود هر کدومشون نعمتی بود اما ...من دوستای زیادی داشتم-

هیچ وقت بینشون کسی رو پیدا نکردم که وقتی با من حرف می زنه منو اونطور که هستم ...

 ببینه

 نه اونطور که تو ذهنش مجسم کرده

داشتن یه جایگاه خوب اجتماعی  ...پزشک بودن...ب داشتن یه شغل خو..استاد دانشگاه بودن

 اینا چیزایی بود که پدرم می خواست

ازی انتخاب کردم و بماند که چقدر پدرم بجاین دندون پزشکی رو هم به لج و لهر چند   

دیگه قبول میشدم ی دوست داشت من یه رشته   

تنها  ...شارالتان  ی که بهش به ناحق می گفتن همون..اون دوستا اون پسر شر ی  بین همه

بود که منو یه جوری می دید که دوست داشتم بقیه هم ببیننکسی   



 

 
 

 
 

9 

(...نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          یازدهم فصل   
 

 

امتحانا رو ی بعد از دیدن وضعیت زندگیش و اینکه فرصت چندانی برای خوندن درسا نداره بقیه 

نمره ریاضیش از منم بیشتر شده بود..تمام معلما تعجب کرده بودن...هم بهش سوال رسوندم   

هوام رو خیلی داشت ..شاد بود و همیشه با دیده احترام بهم نگاه می کرد..ذوق زده بود  

 

گل  از و داشت که همه ی مدرسه می دونستن نباید به من نزدیک بشن و نازکترراونقدر هوام 

چرا که پشتم به اون گرمه و اون همه جا مراقب هست... بهم بگن   

ای مدرسه باهاش هتکرار شد  و اما چون یکی از بچه   امتحانای ترم بعدم همون اتفاق دوباره

...لومون دادنامردی کرد و ..مشکل داشت و فهمیده بود که سواالرو از من می گیره   

و از سر جلسه امتحان بلند کردنر و هر  دو نفرمونلومون داد   

 سعی می کرد یه...ن درس رو افتادم  یا که  بشدت ناراحت بود که بخاطر اون منم دوستم 

جورایی دلداریم بده که به خنده افتادم و بی خیال درس افتاده شده باپیشنهاد من هر دو مون 

 اون  روزو رفتیم سینما و یه دل سیر فیلم دیدیم

 

 

تمام تابستون رو ...پدرم وقتی موضوع رو فهمید چنان قشقرقی به پا کرد که اون سرش ناپیدا

بذارم  بیرون  خونهتو حتی اجازه نداشتم پامو از ..مجبورم کرد تو خونه بمونم  و درس بخونم   

 

:کوچیکی بر لبهاش روند  خندحامی به یاد گذشته لب  

فقط یه تلفن خونه بود که  اونم از وقتی پدرم فهمیده بود ...اون موقع ها ما تلفن همراه نداشتیم-

رتباطیم انگار راه ا...یعنی همون دوستم  زنگ می زنه خودش جواب  می داد..مسبب  بدبختیاش 

حق مهمونی رفتن و خوش گذرونی کردن هم نداشتم ..با کل دنیا قطع شده بود  

هم حتی یه صفحه از درسام رو هم نمی خوندم هر جزوه به روزی ...تو اتاق بودم اما به لج پدرم

نسبت بهش بی تفاوت بودم ..که گیر می اورد و می اومد  و می ذاشت جلوم  

 بدجوری لج کرده بودم
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جزوه ها  و کندشون همه اشون رو کردن با برگه برگه ..محض اینکه از اتاق بیرون  می رفت به

می نداختمشون  بیرون مچاله می کردم و از پنجره اتاقم  

قبول شدم و پدرم بیشتر حرص خورد که بخاطر  22درسی که افتاده بودم  رو تو شهریور با نمره 

املترین نمره رو ازش  بگیرم افتاده بودمیه پسر و بی سر و پا چرا درسی که می تونستم ک  

و من بیشتر لج کردم...سخت گیرایاش بیشتر شد   

 ...من برای درس خوندن   بعد از کلی توصیه کردنپدرم  که یه روز ..ماهی به کنکور مونده بود دو 

 به همراه مادرم برای سر زدن به یکی از اقوام از خونه بیرون رفتن

 رو  چرخیدم  و توصیه های پدرمدقیقا یک ربع بعدش  در حالی که برای خودم تو خونه ول می 

که فکر کردم شاید پدرم چیزی جا گذاشته ...صدای زنگ خونه در اومد..پشت گوش انداخته بودم 

برگشته    

 

همینطور که  سیب گاز می ...بودیم زیاد بودما تو اون خونه ای که ...تا در ساختمون اصلی فاصله 

به کندی راه می رفتم و اونقدر لفت می  و شل و ول..زدم و انتظار می کشیدم پدر پشت در باشه

رو در بیارم  شجورایی حرص یهدادم تا   

باز یه گاز بزرگ دیگه به سیب زدم و درو باز  ی که تا بنا گوش در رفته بود به در که رسیدم با نیش

 کردم   و خواستم به پدرم لبخند بزنم 
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همینطور که  سیب گاز می ...بودیم زیاد بودما تو اون خونه ای که ...تا در ساختمون اصلی فاصله 

به کندی راه می رفتم و اونقدر لفت می  و شل و ول..زدم و انتظار می کشیدم پدر پشت در باشه

رو در بیارم  جورایی حرصش یهدادم تا   

باز یه گاز بزرگ دیگه به سیب زدم و درو باز  ی که تا بنا گوش در رفته بود به در که رسیدم با نیش

 کردم   و خواستم به پدرم لبخند بزنم 

 

لباسای  که یه دختر دبیرستانی ..با چشمایی درشتیه دختر  ..دختر یهکه یهو نگاهم افتاد به 

   تنش بود  هم مدرسه

 

بودم  موندهخیره ز کرده بود که از دیدنم یهو قرمبه دختره  دهنم  پر بود و  متعجب  

تو نگاهش از تو حرکات و رفتارش لرز پیدا بود و من می تونسم ترس رو  یشکاربه طرز آ

نکه از زیر مقنعه اش بیرون زده بود مشکی  یبا موهای  یه دختر الغر...خونمب  

با دیدن دختری که بدجوری ...ودکه در تمام عمرش سرش تو کتاب و جزوه ب حامی خرسند ی

به کجا ختم  این ماجرا  ر کیف اومده بود و دوست داشت بدونه تهس   ...دست و پاشو گم کرده بود

و این دختر از کجا اومده میشه   

مونده سیب توی دهنم رو جویدم و حین بلعیدنش با ی اروم تکه  ...مکمی که به خودم اومد

نگاهش کردم که شاید یه   شت از دستم خارج می شد دیگه کم کم دا شلرلبخندی که کنت

 حرفی بزنه و من بفهمم قضیه از چه قرار و چرا این دختر اینجاست 

که با نگاه تند و تیزی به پشت سرش و درختی که یه دختر  مه چی در هاله ای از ابهام بود ه

 دیگه  پشتش پنهون شده بودکتاب توی دستش رو به طرفم گرفت 

یه تای ابروم باال رفت و  بهش ی که نمی شناختمش توی دستای دختر  اب خودم با دیدن کت

 خیره موندم

..رنگ به روش نمونده بود   

هیچ حرفی نمی زد و با ترس و لرز به من خیره شده بود که خودمم کم کم از اون راحتیم کاسته 

 شد  
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:پرسیدمگرفتم و ازش مودر حالی که تردید داشتم دست بلند کردم و کتاب  

؟!این دست تو چیکار می کنه-  

 

سراسیمه عقب گرد کرد و با عجله به ..م بود بدون اینکه جوابم رو بده احاال که کتاب تو دست

بود رفت و هر دو با عجله از اونجا دور شدن ر ش سمت درختی که دوستش اونجا منتظ  

 رو ی دستمتودم  و کتاب قدمی عقب اوم..متحیر از رفتار هر دوشون با نگاهی به دور شدنشون

 باز کردم 

افتاده  ازش نفرمون برای امتحانی که هر دو تا کتابی بود که به دوستم داده بودم این همون 

 بودیم بخونه

و به انتهای خیابون نگاه کردم که با سنگینی نگاه یکی از همسایه ها  سر  دوباره سر بلند کردم 

 برگردوندم و چشم تو چشمش شدم

مچ منو حین ارتکاب جرم گرفته باشه م می کرد که انگارطوری نگاه  

بهشون خیره بشمو برگردم کنجکاو و پر از سوال همسایه نمی تونستم  های  دیگه در برابر نگاه  

 یبه کتاب نگاه دوباره داخل اومدم و درو بستم و متعجب و سالم ارومی بهش دادم به ناچار 

 انداختم 

؟!شناختمش  مینکه  می بود دختری دست  این کتاب  چرا باید  

 

با درس و امتحان سپری شده بود که دیدن یه جنس مخالف اونم به این شکل ..اونقدر تمام عمرم

 و شمایل برام جالب اومده بود 

برای همین بودیم در ارتباط نو حتی تلفنی هم با هم  خیلی وقتم بود که از دوستم خبر نداشتم

بود شده سر قضیه این کتاب ذهنم بدجوری درگیر   

میشد روزها همین طوری سپری میشد  و سخت گیری های پدرم هم بیشتر   

چاره ای هم نبود ..کنه که دل به درس خوندن  بدمخودش که منو رام  عاقبت هم موفق شده بود 

 وگرنه پدرم ول کن نبود 



 

 
 

 
 

4 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          یازدهم فصل   
 

کمتر کرد رو  وقتی دید سر به راه شدم و درس می خونم سخت گیرایش   

از خونه بیرون    شدهکه ساده هم  برای یه هوا خوری  از روزاضی می تونستم بعبرای همینم 

 بزنم 

که خیلی وقت بود ندیده بودمشون ی یدوستا و گشت و گذار با  و این یعنی دوباره دیدن  

   دوست خودم باشه همون..گزینه هم می تونستو اولین 

رو سر قرار همیشگیمون رسوند سریع خودش..دادمتا بهش پیغام   

تو مرام و معرفت خیلی دوست خوبی ..روز رو خوش بودیم و از هر دری حرف می زدیم کل 

کنهببرام هر کاری  بود که  هیچی کم نمی ذاشت و حاضر..بود  

 

که بهش  یسراغ کتاب ...هبرا اینکه بفهم قضیه از چه قراربود که دلو به دریا زدم و  موقع برگشت 

گرفتم رو  داده بودم   

 

شهخود گفت که هنوز پیشاهم کرد و ای گنگ نگ هلحظ  

تا  خونه اشون رفتم  با این وجود چیزی بهش نگفتم و همراهش تا ..از تعجب  دهنم باز مونده بود 

...رو بهم بده ی که فکر می کرد پیش خودشه کتاب  

ی تو زیر زمین می رفتیم و که خونه اشون   میشداون دورانی که مدرسه می رفتیم خیلی از روزا 

..مثال درس می خوندیم  درست کرده بودجمع و جور اتاق یه برای خودش زش ا که  

  شده بودسپری ی ما شی هاوروزهایی که با شیطنت و بازیگ

یه راست به سمت زیر زمین رفتیم  وارد خونه اشون که شدیم  

:همونطور که مشغول گشتن بود  با خنده گفت  

بهم خودت چون باز جواب همه ی سواال رو ...نمی دادی چیزی نمی شد هم کتابت رو  اگهالبته -

 رسوندی 

در حالی که به ..خندون از اینکه باز مراقبا رو دور زده بودیم ...کامل گرفته بودیم ی هر دو نمره

که یه دفعه  انداختم  ماطراف دور و  کردم و نگاهی بهدنبال کتاب بود گردش کوتاهی توی زیر زمین 

شدم تو حیاط متوجه حرکت سایه ای  زیر زمین  هپنجره های کوچیک دود گرفتپشت از   
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چشمامو تنگ کردم  که داشت  به سمت دیگه ای می رفت ایستاده سرجام خیره به سایه ای

...نزدیک تر میشدبود شده ه هایی که کامال تمیز شبه یکی از شی سایه ی اون شخص داشت   

چرا که سابقه نداشت ...و منتظر شدمکامال چرخیدم و هر دو دستم رو تو  جیب شلوارم فرو بردم 

یر وقت تو دآخه مادرشم تا .کسی تو خونه و یا حیاط باشه  م اشکه من تو خونه اشون بهر وقت 

 یه خیاط خونه کار می کرد

زیر زمین که به  ی وشهقسمت تاریکی از گرفته بود تو  به من نبود و  دوستم اصال حواسش

به دنبال کتاب می گشت جدا شده بود  پرده از کل زیر زمین  یه  یواسطه   

سرجام ایستادم و لبهام از  دهز بهت بود  دیدهی که دم در خونه امون با دیدن همون دختره دفعه ی

 هم باز موند 

کمی که بیشتر ..خودشهکه شم برفتم تا مطمئن  توجه من نشده بود که  بیشتر جلوماون اصال 

زد و با در رنگ و رو رفته رو کنار ی خود خودشه که همون موقع دوستم پرده دقت کردم دیدم 

:گفت زمین زیر کوچیک انتهای ی اومدن از اون دخمه   

؟!مطمئنی بهت پسش ندادم......نمی کنم ممعلوم نیست کجا گذاشتمش که پیداش-  

 

 

با دیدم حالت ..خیره نگاه کردمبهش  سرچرخوندم و وقدمی  عقب اومدم  و هاج و واج  هول کرده

:بهت زده ام گفت  

؟میگم به خودت ندادمش -  

 

که   ننبودو خوشایند جرقه هایی که اصال خوب ..کم داشت جرقه هایی تو سرم زده میشدکم 

:سریع گفتم  

اصال یادم نبود..همون روز امتحان..به خودم  دادیش   ....اتفاقا چرا...ای بابا -  

 

:خیره تو چشمام گفت..دست به کمر  

؟!!بهت نمیاد فراموش کار باشی-  
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:دستی به صورتم کشیدم  

البته بیشتر می خواستم سر به سرت بذارم ..پیش میاد-  

تو حیاط بود همراهش خنده ارومی  پیش دختر  و ذهنم  به زور در حالی که با نگرانی تمام فکر

:ر دادم و گفتمس    

ن رو  برای یه مدت طوالنی قدغ مباز بیرون اومدن ...خونه رفتم  مه دیربفهپدرم ...من دیگه برم -

 می کنه

ای الکی نمی کرد ونمی ذاشت که اصرار ،و برای همین هیچ وقت به اخالق پدرم واقف بود

شهبدردسری برام درست   

ر دومون شداز پله ها باال رفتم که دختر متوجه ه با دلهره  بالفاصله  

در حال دستی به روسریش کشید و پریشون به برادرش که  تا منو دید رنگ صورتش پرید و   

:چشم دوخت حرف زدن با من بود  

پیش خودت بودهم که  کتاب  شکر خدا... ؟یزی پیشم نداریدیگه چ-  

:نگاه نکنم گفتم در حالی که سعی می کردم به دختر  

حاال بازم باهم قرار می ذاریم..اره..اره -  

 

 

تم که ادمی نیس خیلی بهم اعتماد داشت و می دونست منالبته اون ...دوستم اصال تو باغ نبود

داشته باشمهم نظری   سشنامو خوامم به پا تو خونه اشون بذارم و ب  

اگرم به اون دخترم فکر می کردم برای این بود که یهویی جلو در ...خودمم چنین ادمی نبودم 

 خونه امون سبز شده بود و کتابی رو بهم داده بود که به برادرش داده بودم

تو و خودش رو از پله ها باال رفت سریع قبل از اینکه زیادی ضایع بازی در بیاره  پریشون حال دختر

  و درو پشت سرش بست پرت کرد یکی از اتاقا 

خوب نبود  محال و اصال  بودم شده  یه جوری  
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اما اصال حس خوبی بهش نداشتم... هماجرایی در شرف اتفاق افتادن نمی دونستم چه  

ار مدار نذارمحتی با دوستمم قر..برای یه مدتی سعی کردم همه چی رو فراموش کنم و   

که باز نمی ذاره از خونه بیرون  و گفتم  پدرم رو بهانه کردمسخت گیری های ن برای همی

من هیچ حسی به اون دختر نداشتم اما اون انگاری داشت..بیام  

رفت و اومدایی که به خونه اشون داشتم باعث شده بود با اینکه هیچ وقت از نزدیک ندیده 

رو من نمی دونم  چطوری و چراش حاال ..بودمش اون یه حسایی به من پیدا کنه  

حتی جرات نمی  غیرت  و رفتارای سخت گیرانی که داشت  به  م و آگاه بودنمن بخاطر دوست

اصال نمی دونستم که خواهر داره ...چه برسه به خواهرش ..کردم چشم تو چشم مادرش بشم 

  چه برسه به دونستن اسمش ..نمی شناختمهم  به چهره حتی اونو برای همین بود که ..

پدرم فکر می کردن کامال سر به راه شدم و دیگه الزم  اونقدر خودمو سرگرم درسا کرده بودم که

 نیست مثل قبل باهام سخت گیری کنه 

منم زیر فشار درسا و نزدیک شدن به کنکور همه چی رو داشتم فراموش می کردم  که دوباره 

 اون دختر جلو راهم سبز شد 

ودم فشار نمی اوردم  دیگه زیاد به خ..طبق توصیه های پدرم...یه هفته به کنکور مونده بوددقیقا 

ل سخت گیرهای خودش اح مهبا اینکه در ه...خوب شده بود هاشبامیونم هم ..که درس بخونم

مدرسه کمی ی بخصوص که بعد از قضیه ...ولی درکل همیشه هوام رو داشت ..رو داشت

 رفتاراش رو به توصیه مادرم عوض کرده بود 

می کاراش بود که کمتر درگیر اون روزا  اونقدر ..بعد از ظهر بود که گفتم یه سری به مطبش بزنم 

ببینمشتو خونه تونستم   

 

کلی استقبال کرد و ..از اومدنم خیلی خوشحال شده بود ...سری بهش زدم .شرفتم و بین مریضا

زدم بیرون بعد از کمی حرف زدن از مطبش    

می سوت ی خودم برا و سرخوشانه مشتم پایین می رفتهمین طور که دا..به سمت پله ها رفتم

اون ..چشم تو چشم دختری شدم که به کل فراموشش کرده بودم یه دفعه ...تو پاگرد ..زدم

ایین می رفتمپداشت باال می اومد و من داشتم   

ال نمی دونست باید چیکار کنه اصشوک شده بود که ترسیده و  از دیدن من اونجا  اونقدر

نفسش باال نمیاد که دیگه دماحساس می کر من  و قرمز کرده بود حسابی ...  
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راه اومده  تا مضطرب برگشت ..اونی که قصد باال اومدن داشت..یه جورایی به نظر هول کرده بود 

زمین  یو رو نرها شد اشگرده اما از شدت استرس هر چی که تو دستش بود از دستررو ب

نافتاد  

کوچیکی که  ی تابچهبدجوری دست و پاشو گم کرده بود و من فقط نگاش می کردم که با دیدن ک

شده بود هنوز  متوجه اش ناون  کمی دورتر ازش افتاده بود و  

ی کرد نگام حتی جرات نم..شعر  ی یه کتابچه..زمین برداشتمش  روی  از پله ای پایین رفتم و و

بیرون  به خاطر افتادن رو زمین از بین برگه ها که ...الی کتاب  در اومده از  کنه که  با دیدن کاغذ

 زده بود کتاب رو باز کردم تا برگه رو درست سرجاش بذارم اما 

:غمگین حامی خبر از تلخی ماجرایی می داد که به وقوع پیوسته بود لبخند محزون و  

  ماز صورتیه نقاشی خیلی هنرمندانه ..من بودچهره از  نقاشی شده  تصویریه ..اون برگه -

ده بودم که به کل وجود دختر رو فراموش کرده بودم که اهسته سرم رو باال اوردم شاونقدر شوکه 

 و بهش که چشماش پر از اشک شده بود  چشم دوختم

ه بود اونقدر نفس نفس می زد که من احساس خفگی بهم دست داد و تا به خودم ترسید خیلی 

و فرار کردبیام با اخرین توانی که در خودش سراغ داشت از پله ها به پایین دوید   

بدون شک ..برادرش می فهمید حقم داشت اگر ..انگار بزرگترین گناه عالم رو مرتکب شده بود 

شتتمی کش  

نمی دونستم توی ساختمون پزشکا چیکار می  ..فتنفهمیدم چطوری رطوری رفت که من 

 تونسته داشته باشه

بهش فکر نکنم  زیاد البته سعی کردم   

 

خودش  روح می شد و من و ذهنم رو درگیر این دختر هر بار که منو می دید قبض..اما نمیشد 

  هو حاال می دونستم علت همه ی اون رنگ پریدگی ها چی بود می کرد

گیرایی خوبی ..پسر تنبلی نبود..ستمم زده به سرش که درس خون بشهیر دوتو این گیر و و

هایی که بهش داده ه جزوی باهاش درس بخونم اما به واسطه نتونسته بودم  زیاد داشت با اینکه

و مثل من سعی کرده بود برای کنکور آماده بشه ه بود دبودم  یه چیزایی خون  

و این دختر با این ابراز عالقه داشت گند  مودمن ادمی بودم که اصال تو فاز کارای احساسی نب

 می زد به همه چی 
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قرار شد بریم باشگاه اما قبلش می  به اصرار دوستم..عد از دادن ازمون روزی که کنکور داشتیم  ب

اصال دلم نمی خواست دیگه پامو توی اون خونه بزارم ...خواست از خونه اشون یه چیزی برداره

د و در بعد از چند دقیقه باز شد ز جلوی در که رسیدیم زنگ...  

باز کرده بود برامون بود که درو  دشخو  

گزید و به برادرش خیره شد  ش رو و لب تا نگاهش به من افتاد سرخ کرد   

منم خودمو زده بودم به  اون راه که ..گاهم می کنه نزیر چشمی  داره  نفهمید که  چطوردوستم  

نزده باشم  وبه اعتماد دوستم نار  

اما خیلی اصرار ..اول گفتم نه..دم در واینستم  و برم تو که تو و منم تعارف کرد  رفت  وستمد

برا همین مجبور شدم برم تو ..کرد  

کش پیدا می بیش از این نباید این قضیه ..سرم رو پایین انداخته بودم و به چیزی نگاه نمی کردم 

...کرد  

 اینکه بفهمه چیزی از طرف من یودگر دخترونه است و تنها راه برامطمئن بودم یه احساس ز

برای همین اون کتابچه ..شعر به همراه نقاشی توش بود  ی کتابچه ن برگردوند... وجود نداره 

برش گردونمش بود تا در یه موقعیت مناسب به مهمیشه پیش  

 خیلی روز بدی بود 

که  رو به خواهرش با  یهو دوستم رو دیدم  حیاط  و سرمو  چرخوندم  تو  پا گذاشتم همین که

اشاره داره یه چیزایی می گهحرکات دست و   

ه هر دوشون خیره مونده بودمبا ناباروی ب ون گنگ از رفتارش  

با زبون ایما واشاره از خواهرش می خواست که برامون شربت خنک بیاره داشت   

 

 

اصال ..داشت به من که مبهوت نگاهش می کردم نگاه می کرد و درموندگی  دختره با خجالت 

خشکم زده بود تو جام دقیقا ..میشد باورم ن  

کر و الل بود... خواهرش   
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با خجالت  ه کر و الل از اینکه فکر می کرد من فهمیدم  و  حسابی دست و پاشو گم کرده بود

شرم می خواست اب بشه و بره تو زمین تاز شدو  گاهی نگاهی به من می نداخت  

 

 فقط دلم می...اونطوری شدم  ه  الل نمی دونم چرا تا فهمیدم کر و...حالم بشدت بد بود 

م نگاه نکنمخونه فرار کنم  و دیگه به پشت سرهخواست از اون   

 تلنگر بدی بود 

به جاش من ترسیده بودم و می ....ی برای گفتن نداشتو زبون ه بود اون دختر عاشقم شد

 خواستم ازش فرار کنم

یده بودد ترسوشاید از اینکه از نظر جسمی آدم کاملی نب...نمی دونم چرا  

اما این قضیه کر و الل ..ه هیچ احساسی بهش نداشتم  اللن بودم قبل از اینکه بدونم کر و مطمئ

 بودنش هم بدجوری بهمم ریخته بود

و اصال  حرفایی که دوستم بهم می زد رو نمی شنیدم سرجام خشکم زده بود   

یوانای شربتی که توش نی و لو خجالت زده  با سیآشفته بعد دختره با اون حال  ی ند دقیقهچ

رفته بودتو زیر زمین  برای برداشتن لباساش آخه ..خبری از دوستم نبود ..بود اومد  

باال بیارم دیگه امکان نداشت حتی یه لحظه هم سرم رو   

گرفت  طرفم به  سختیرو به  سینی  بیچارهدختر   

...اما من   

کتابچه ای که همیشه تو جیب  با در اوردندمی عقب اومدم و هول شده ق و  من پا پس کشیدم

..شلوارم بود   

ش اتو ی دست که با  گذاشتنش تو سینیبندازم  دختر  دوباره  نگاهی به بخوامحتی بدون اینکه 

از اونجا دور دور شدم زدم   و گیج و سرگردون  بیرون خونه اشون  تو از و بود ازش رو برگردوندم   
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هر کاری می کردم ..و نمی دونستم مقصد بعدیم کجاست همین طور راه می رفتم ونا تو خیاب

وم چسبیده بود و نمی ذاشت نفس بکشم انگاری یه چیزی به بیخ گل..اصال حالم خوب نمیشد  

تا یه مدتی ...نگاه نکردم به پشت سرمهم هیچ وقت  دیگه  رفتم وبا این وجود از اون روز به بعد 

ک تنهایی خودم بودمتو ال  

 

هر کدوم سعی می کردن  به روش خودشون و شده فهمیده بودن یه چیزیم هم مادر و پدرم  

ه شد باهام حرف بزنن تا بفهمن چم  

 

خیلی خوب شده بود  ام  رتبه...ازمون که اومد نتایج اول  

پدرم ذوق زده لیستی از رشته هایی که می تونستم قبول بشم رو برام ردیف کرد اما من به دور 

یه شهر دور  رفتم  فاوت تر از انتخابهایی که برام کرده بود با انتخاب رشته ای مت..از چشم اون   

 

فهمیده بود دیگه نمی خوام هر چی  ..نی کرده بودم اما اون چیزی بهم نگفتبابازم پدرم رو عص

رو انجام بدم  که اون می خواد بشه  

.. س خوندمدر و دور شدم و  من رفتم  

کم کم  اماسخت بود خیلی روزای اول ... با ذهنی اشفته و پراکنده وارد دانشگاه شدم سال اول 

..عادت کردم تم شدابه وضعیتی که   

پدرم خیلی تالش کرد انتقالی برام جور ...کرده بودمغرق خودمو تو درسا و دانشکده و کلینیک 

نذاشتم خودم کنه اما من   

 

به پدر و مادرم یه جورایی ...برگشتم   درسم تموم شد و بعد از گذروندن طرحم تا اینکه بالخره 

اما بخاطر من ..خیلی غصه خورد ..مخصوصا مادرم..اونا رو از خودم محروم م و ظلم کرده بود

 هیچی نمی گفت

...دختری کهبعدش از جمله سخت گیری های پدرم  و ..داشت  دالیل مختلفیاین کارامم خوب .  
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:حامی نفسش رو ناراحت بیرون  فرستاد  

 

فکر خوبی بود ..شه و از اونجا برن وخونه رو بفرمی خواست پدرم  وقتی برگشتم-  

دیدم تو خیابون رو  دوستمخیلی اتفاقی  ..ی مونده بود که بریم زسه رویه دو   

خونه خریده ..برا خودش کسی شده بود....ما رو از هم بی خبر گذاشته بود ...سالها دوری

بر و بیایی برای خودش پیدا کرده بود و برا خودش اقایی شده بود..ماشین داشت ..بود  

سه کرد بو غرقرو تمام سر و صورتم ..تا منو دید  

 

 

یه رشته ی خوب   با کمی پشتکار و سختی دادن به خودش بعدش اما سال ...سال اول که نه 

....شده بود قبول   

گفتم که پسر خوبی بود و کافی ..شده بود و زده بود تو کار ساخت و ساز  یبرا خودش مهندس

بدل کرده بودیم تاثیر و جزوه هایی که رد و  ادرس خوندن باهم  همون...هش پر و بال بدی بود ب

 خودش رو گذاشته بود 

 شده بود سلطانی که االن تو خونه و زندگیش هستیم 
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و   نازنینم سالمی تقدیم به مژگان   

عزیز میم جان  

 

 

:متحیر نگاهش کردم  

مدام بهم میگفت همه ی اینا رو مدیون منه ...حیلی عوض شده بود-  

اون ...درس بخونه که ز لطف منه و اگر من مجبورش نکرده بودمچی که داره امرتب می گفت هر 

 االن هیچی نداشت

 البته خودش بچه زبر و زرنگ و بااستعدادی بود 

  ...دوباره داشت همه ی اون خاطرات و اتفاقات زنده میشد

چند وقت  دیگه عروسی ...روم نمیشد درمورد خواهرش چیزی ازش بپرسم که یه دفعه گفت

.... خواهرشه  

 

داشتم   خواهرشمن برداشت بدی از رفتار  ...اون سالها تمام  تا اینو گفت من فکر کردم حتما  

 اما هیچ منطقی اون نقاشی الی کتاب رو توجیه نمی کرد

 

 

برای عروسی دعوتم کرد اول خواستم سر باز بزنم اما هی درخواست و قسم  تا اینکه بالخره  

..بول کردمق  

از اولم فک و فامیل زیادی ..بودن شده که فوت کرده بود  و تنها  میشدمادرش دو سه سالی 

 نداشتن
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حامی دستی به روی صورتش کشید و با دم و بازدمی  به انتهای دریای تاریک پیش رومون خیره 

:موند  

می ..کارای جهاز و اینجور چیزا بود تمام یه تنه دنبال ...نه اشنایی نه فامیلی..کسی رو نداشت-

 خواست برای خواهرش سنگ تموم بذاره

 

 

کمکش بریم و خونه ای که به  همراهی و که قرار شد برای  ...منم دنبال کارای مطب خودم

 عنوان کادو می خواست بهشون بده رو ببینم

 باهم رفتیم 

..حد مورد نظرش بازه همین که وارد آپارتمان شدیم و خواستیم بریم تو دیدیم در وا  

ا اومده بودن با خنده به منم گفت اول سلطان تو رفت و با دیدن خواهرش که  برای نصب پرده ه

برم تو که   

 

 شبنماون موقع بود که  متوجه شدم اسمش  ....اونجا برای اولین بار که خواهرش رو صدا زد 

مردی هم که قرار بود باهاش ازدواج کنه اومده بود ..ه  

رو  شدیگه اون نگاه چند سال پیش..اما..خواهرش از اون سالها بزرگتر و برازنده تر شده بود 

انگار نسبت به همه چیز و ..یه جور گرفته و تو خودش بود.. اون نگاه درخشنده و شفاف ..نداشت

بود شده همه کس بی تفاوت   

با دیدن من  تو جاش  یه لحظه..متوجه من نشده بود که با اشاره سلطان تا سر برگردوند 

 خشکش زد

مورد  اما جلو همسر و برادرش زود خودشو جمع و جور  کرد ولی منی که مطمئن شده بودم در

... قضیه از چه قراره م فهمید  ..اشتباهی نکردمهیچ گذشته   

اما سلطان گفت غذا سفارش داده باید بمونم..خواستم برم...ناراحت از حضور خودم   
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م  ناراحت بودیم مجبور بودیم هم دیگه رو تحمل کنیهر دومون از اینکه   

می رفت رو اعصابم که همسرش برای یه سری دیگه از کارا که  این مسئله داشت  کم کم

ناچار شد که بره ..اتفاقی پیش اومده بود خیلی   

 

سلطان برا نصب پرده ها ازم خواست کمکش کنم..بعد رفتنش   

همونطور که باالی نردبون   ...ونه خودش رو سرگرم کرده بود و در نمی اومدشپزخخواهرش تو آ

 مشغول وصل کردن پرده به میله بودم گوشی سلطان   زنگ خورد  و اون رفت که جواب بده 

 

 

تند تند کارم رو انجام می دادم و فقط می خواستم هر چه زودتر  از اونجا فرار  شده بودم و عصبی

بهم دست داده بود که یهو یکی از گیره ها  از لبه ی پرده در اومد و رو احساس خفگی ..کنم 

 زمین افتاد

 

از تو اشپزخونه در اومد شبنم کالفه خواستم برم پایین برش دارم که   

 

ود وسط تمام تفکرات و احساساتش یکی محکم زده ب ی انگار..اصال این دختر یکی دیگه شده بود

دیگه ساخته بود و یه کس ش یه چیز از ..نو و از و همه چی رو از بین برده بود    

زمین نگاهش رو رونه من کرد   رو  گیره از نبهش خیره بودم که با ارامش  خم شد و  با برداشت

اشک که از تو چشمام پایین بیفتهاما دریغ از یه قطره ...تو چشماش پر اشک بود..  

....سلطانم  محو گفتگو خودش با اون طرف پشت خط    

رکنم مونده بودم باید چیکا  

..تم گرفت تا گیره رو ازش بگیرممدستش رو به س  

هیچی از زبون ایما و اشاره نمی دونستم که بعد از کمی مکث و خیره شدن تو چشمام  اون 

با حرکت دست و لبهاش  چیزی بهم گفت که  ..یکی دستشم باال اورد و به دور از چشم سلطان

 نفهمیدمش
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ر می گرفت و نه صورتش از نه گ  ..تنها چیزی که فقط فهمیده بودم این بود که دیگه نه می ترسید

  شدت خجالت قرمز میشد

بود نهویدا  هم شهاجالب تر از همه اینا این بود که  دیگه عشق اون سالها تو نگ  

اشکایی که پر ..جمع شده توشون رو به خوبی ببینم  ای ستم اشکفقط چشمایی بود که می تون

مثل کسی که بخواد به یه خاطره تلخ با اشکاش لبخند بزنه و بگه که همه چی  ..از حرف بودن

 تموم شد 

 

نگاهشو ازم گرفت و رفت و من موندم با کلی سوال  و لحظه ای خیره تو چشمام حرفشو که زد 

...چراهای  مبهم و چیزایی که نفهمیده بودمشون   

 

 

رو  شکاری رفتم و برای غذایی که سلطان سفارشی اخرم به بهانه ..روز اعصاب خورد کنی بود

 داده بود نموندم 

د سوار ماشین اخر که داشت به همراه دامای فقط لحظه ..شب عروسی هم دیگه ندیدمش 

متوجه حضورم شده بود اما دیگه ... ممیشد برای دادن هدیه ام  همراه سلطان به سمتشون رفت

منو به کل از فکر و نگاهش بیرون .. وجود ندارم ...انگار اونجا اصال حضور ندارم...نگام نمی کرد 

 کرده بود 

 

دقیقا براش ..و انتقام بگیرهزم متنفره نه اینکه کینه کرده باشه یا مثال اینطوری بخواد نشون بده ا..

 شده بودم یه غریبه که بود و نبودم براش فرقی نداشت

 

:موندبه شعله ها خیره با ناراحتی حامی نگاهش رو از دریا گرفت و   

اون دختر وقتی دیده بود دیگه خونه اشون نمی رم  و امکان داره دیگه منو نبینه با برداشتن  -

عالقه اش رو نشونم بده ازمین به سراغم اومده بود تا ابرزرقایمکی کتاب از تو زی  
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بعد از اون همه عذابی که ناخواسته ..االنم میگم هیچ حسی بهش نداشتم اما بعد از سالها

..تازه می فهمم چه دردی کشیده بود ..بهش داده بودم  

سخته  مخودمش برای رو که خودم گرفتار چیزی شدم که باحاال...چه دردی بهش داده بودم 

می فهمم تو حقش چه ظلمی کرده بودم..  

نه قلب ادما رو تکه تکه وبدتر از هر چاقو و دشنه ای می ت  ...ابی تفاوتی ها و نادیده گرفتن ادم

.. تشونکنه و  به آتیش بکشون  

تقاص شکستن دل دختری که با کلی ...این همه سال دارم تقاص پس می دم  گذشت حاال بعد

  ه بودمدیده اش گرفتو من نا ه بود پا پیش گذاشت..قه اش امید برای ابراز عال

 

:اروم نگاهش رو بهم داد   

م هستم که اگر ازدواجی هم صورت می گرفت از سر مطمئن...ادمی نیستم که ترحم کنممن -

پس هیچ وقت چنین کاری رو نمی کردم..ترحم بود   

دل دختری که  نبدون شکست..اما همه چی می تونست خیلی بهتر و منطقی تر تموم بشه 

 حتی زبونی برای ابراز عالقه اش نداشت

 بزرگترین گناه رو من در حقش مرتکب شدم زمانی که باعث شدم که 

دم کر من  بزرگترین گناه رو..اون فکر  کنه من به خاطر کر و الل بودنشه که  ازش رو برگردوندم 

وقتی بدون گفتن حتی یه کلمه ازش رو برگردونده بودم ..  

کار خودش رو ....منمن اون موقع سنی نداشتم و همه چی یهویی شده بود اما همون حرکت 

 کرده بود

 

با این فکر که ادم ناقصیه و من برای همین نمی خوامش  سپری کرده بود ..تمام اون سالها رو    

 

پای مصنوعی داشت ..یدنمردی که از یه گوش نمی ش...بود حتی انتخابش مردی مثل خودش

  مردی که مثل خودش معلول بود..
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اما بخاطر رفتار  ...شتدرحالی که بعدها فهمیدم خواستگاری هم داشته که سالم باشه و بخواد 

من ...دست رد به سینه اش زده بود و انتخابی کرده بود که مثال بگه همین برای من کافیه ..من

حتی رفته بود جایی کار می ...آدم سالم من رو نمی خواد...می تونم برای یه  ادم سالم باشمن

 کرد که برای معلوال بود 

از روی همون یه نقاشی فهمیده بودم که کارش فوق ...هنرمند بود ...اون دختر نقاش خوبی بود

 العاده است 

دور  رو به  الک تنهایی خودش و حصاریرفت تو ...ه بودکنار گذاشتهم اما بخاطر من نقاشی رو .

ازش رد بشهتونه خودش کشید که دیگه هیچ کسی ن  

ازش چیزی ساخته بودم که از خودش بدش ...من تمام احساسات اون دختر رو نابود کرده بودم 

م نابودش کردم ه بودکرد اری که تو ذهنش ثبتاما بدجوری با افک..که مثال نباشممن رفتم ...بیاد   

 

خیلی وقته که از خودم بدم میاد ماالن  

همیشه ناراحتشون ..می دهداده و همیشه ادمای اطرافم رو تحت تاثیر قرار ..انتخابام .. رفتارام

برای عذاب خودمه که همیشه دوست دارم ...من در حق اون دختر یه جورایی بد کردم ...می کنه

خودم بدم میاد وقتی بهم می خنده و محبت می کنه از ..سلطان پیش روم باشه  

شدم یه ادم ...از اون موقع به بعد بود که نسبت به  همه چی و همه کس بی تفاوت شدم

امکان نداره عاشق بشه...برای همینه که پدرم میگه این پسر احساس نداره...سنگی   

 بر می گرده و بهت میگه داره بازیت می ده

همه می گفتن این پسر اصال احساس نداره...نریختم  قبر مادرم هم حتی یه قطره اشکسر   

گرفتار شدن تو بدبختیها بی ترس ترسویی که از ..یه ترسو بودم ناما هیچ کس خبر نداشت که م

 احساس شده بود

 

...پس بگیرم نواما االن می خوام همه اشو...اونشب اون حر فا رو پشت تلفن بهت زدم  

حاال داره تقاص پس می ده و..من ادمی هستم که ارزش هیچی نداره  

شایدم دارم امتحان میشم ...تقاص نباشه شایدم  

 



 

 
 

 
 

8 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          یازدهم فصل   
 

هیچ وقتم به نتیجه ...داره تو سرم رژه می رهو افکار صبح تا شب همه ی این حرفا ...نمی دونم 

نمی رسم  درست و حسابی   

 

دقیقا یه ...برداره تا که شاید دست از سرم..بذارم باهات ازدواج کردم تا پدرم رو تو کار انجام شده 

کردم  تمن عقدتو قبول کردی و هفته مونده بود که   

 

با خودش ...باورش نمی شد...ناک اوتش کرده بودم... با این تصمیمم...برای دومین بار تو زندگیم

گذاشتهسر کارش که پسرش فکر کرده بود   

م نشونش و هه ها رو شناسنام اما وقتی تو رو دید ....ت ببینتتبرای همین بود که می خواس

به کل از هم پاشید ...دادم  

می کنم باهاش به این فکر می کرد چرا دارم این کارارو...یه روز تمام تو شوک بود   

 

شطرنج رو باهات راه انداخت تا که شاید از طریق تو بفهمه  ی بعدشم اون گفتگو و بازی مسخره

 ماجرا از چه قراره

....درست سرجاشون چیدهرو  اما خبر نداشت پسرش از قبل تمام مهره ها   

داره تمام   تا اینکه یهو به خودم اومدم و دیدم... میه بازی درست و حساب شده راه انداخته بود

و کنترل مهره ها از دستم خارج شده کم کم داره بازی واقعی میشه...معادالتم بهم می ریزه  

 

احساسات ... تفاوتی هاشبی کسی که با خودش قرار گذاشته بود با  ... مِن بی احساس 

دچار احساسات ضد و نقیضی شده بود که دست خودش نبود...کسی رو برانگیخته نکنه   

که هیچی دست خودش نبود...شده بود یه آدم دیگه  

اون خوب می دونه ...همه چی رو درست کنه اما نمی شهه که پدرم خیلی داره تالش می کن

می کنه که همه اشتباهاتم سعی  ...ی که دارهبا  نقش پدرانه احاال داره چه گندی باال اوردم  و 

کنه بجبران به جای من  رو   
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نمی تونم ...من نمی تونم همه چی رو بهت بگم گیسو   

ممکن نیست گفتن بعضی چیز باور کن که...نمیشه  

 

 

*** 

 

ناراحت لبه ی تخت نشسته بودم و با غم و بغض به زمین پیش روم چشم دوخته بود و هر لحظه 

:چشمام با به یاد اوری حرفاش به مرز خیس شدن می رسیدن   

خودمم می دونم برای چی ازت خواستم ..من می دونم برای چی گفتی باشه-»

می بینیم که الزم نیست بمونی ...االن که خوب فکر می کنم..اما  

من نمی تونم همه چی ...این بودن رو بیشتر و بیشتر تمدیدش کنیم  که الزم نیست 

..رو بهت بگم گیسو   

م جز اون آدمایی باشی که با نمی خوام توا..نمی تونم انقدر بی رحم باشم 

«ام دارم نابودشون می کنم ه خودخواهی  

 

پلکام به پایین فرو افتادپشت اشک جمع شده  قطره  پلکی زدم و  

همون تختی نشسته بودم که حامی چند ساعت  ی لبه..اب دهانم رو قورت دادم و لبهام لرزیدن 

 پیش روش خوابیده بود 

به مراد دلم نرسیده بودم قای خوبی بیفته اما نیفتاده بود و امشب قرار بود که اتفا  

دیوانه وار گلوم رو ازار می داد و می خواست با فریاد خودش رو رها کنه  که نگاهم به  ..بغض

افتاد که چون دل من تاریک و نا امیده شده بود ..سیاهی پنجره و تاریکی شبِ   

 

 

م بی یکساعت پیش که به ویال رسیده بودیشد   ا نمیداحساس سرما و لرز لحظه ای ازم ج

باال اومده بودم و از حامی خبری نداشتم ی حرف به طبقه  



 

 
 

 
 

10 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          یازدهم فصل   
 

 

سیر می کردم که به ناگه با شنیدن نوای  تاری بی اراده از روی خودم  تو حال گرفته و غمگین

خودم رو به در اتاق رسوندم یتخت بلند شدم  و با قدمهای اروم  

دایی که از طبقه رو به سمت ص سرم....مبوددر گذاشته روی چا چوب رو  در حالی که دستم  

چرخوندم پایین می اومد   

 

 

سیخته و ب تار  بند بند وجودم رو از هم گبه همراه صدای دل اشو ...صدای پر از غم حامی

 متالشی می کرد

گونه هام روی بر ی که  ازادانه اشک ات کشیدم واثار قطر امبه زیر چشمبی اراده رو م اانگشت

فتم رسرازیر شده بودن رو گ  

رفتم خودم رو به پله ها رسوندم و ازشون پایین صدا همچنان می اومد که به آهستگی   

 روی کاناپه رو به در شیشه ای بزرگ نشسته بود 

بود  نشده  متوجه من که پایین اومده بودم و  پشت سرش ایستاده بودمهنوز   

تار کشیده میشدن  و توی یه عالم دیگه برای خودش می روی سیمهای بر دستاش به ارومی 

لبهاش می روند روی  نواخت  و اون نوای غم انگیز رو بر  

:قلبم به تندی می تپید و سعی می کردم که به خودم بقبولنم که  تمام حرفاش یه دروغه محضه  

  …تبم و   تاب ....پا به تا سر-

شبم و   صبح هر ....آتش در  

  ....نرسد آخر که دانم

!لبم به لب، آن از کامی  

  …پناهم بی ...مرغی

!گناهم ...تو عشقِ   

...خواهم که از یاری  
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ها؟ دل افسونِ    

  ...گو در درِد عشقم

 درمان از که جویم؟

...بر زخِم دل  

محبوبِ زیبا...مرهم   

 

 

صداش ته افتاد و بی حرکت به فضای بیرون خیره موند ...وقتی به اخرین قطعه رسید   

:انداخته  باشه گفت پشت سرشقدمی به سمتش برداشتم که بدون اینکه نگاهی  به   

هنوز بیداری؟-  

 

:اب دهانم رو بلعیدم و گفتم  

؟!نگفته بودی صدات انقدر خوبه-  

 

  ای سرشو  اصال به سمتم بر نمی گردوند و این در حالی بود که تمام نگاه و توجه من به حامی

:بود که بهم پشت کرده بود  

اونم به لطف ماهان...دو سه تا اهنگ بیشتر بلد نیستم -  

:گفتو خیره به رو به روش  قدمی به سمتش برداشتم که همونطور بی حرکت   

؟نیای  از این  جلوترکه خواهش کنم  ازت  میشه-  

 قلبم فرو ریخت و متحیر ایستاده سر جام بهش خیر موندم

:نظر می رسید گفت گرفته بهخیلی مکث کوتاهی کرد و با صدایی که   

فردا باید صبح زود بیدار شی ...دیر وقته برو بخواب -  

دلت می خواد برم ؟-  
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:چرا فکر می کردم حرف زدن براش سخت شده؟  

پس خواهش می کنم که برو...گیسو من االن واقعا حالم خوب نیست -  

:صدام به لرز افتاد  

...چرا؟-  

االن فقط بودن در کنارش رو ..ه بودسرکشتگی حامی شدزی باعث این همه برام مهم نبود چه چی

:می خواستم که با بغض گفتم  

؟...تو چرا فقط به فکر خودتی -  

 

کامال تو تاریکی فرو رفته بود  و من جز موهای سرش چیز دیگه ای نمی دیدم که قدم دیگه ای به 

 سمتش برداشتم

گذاشت  و پنجه هاش رو به میون کاناپه ی روی  دسته ...رنج دست چپش روآ...شفته حالآ

سکوت کرد...موهاش روند  و با تکون سر   

اون صورت هنوز ازم رو گرفته بود و در خاموشی فرو رفته بود...  کامال به کاناپه نزدیک شده بودم  

 

دستشو از البه الی موهاش بیرون کشید و با به بیرون فرستادم ..به محض احساس نزدیک شدنم

سختانه به رو به روش خیره شد سر..نفس عمیقش     

نور کم بیرون  کمی باعث روشنایی چهره اش شده بود که متوجه نم اشک نشسته شده  

و به سمتم چرخوند و با لحن تندی ر گوشه ی چشمش شدم  و اون همزمان یه دفعه سرش

:گفت  

تنها نمی ذاری ؟ چرا نمی ری و منو-  

:از لحن تند و گزنده اش ناراحت شدم  

خوای تنها باشی؟چرا می -  
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:خیره به صورت و چشم هام گفت  

ری تا پس بهتره منو تنها بذا..االن هیچی دست خودم نیست ...نمی خوام ناراحتت کنم گیسو -

   نکردم تبیشتر از این ناراحت

 

به ارومی کاناپه رو دور زدم و در انتهایی ترین قسمت کاناپه با فاصله زیادی خیره به منظره رو به 

:نشستم و گفتم  مرو  

من ناراحت نیستم-  

 

بعد از کمی ...چشم دوختم بهش  ویدار شد و سر برگردوندم دهاله ای از اشک تو چشمام پ

:سرش رو چرخوند  و دوباره به رو به روش خیره شد ..خیره موندن بهم  

چرا انقدر سر سختی ؟-  

 

:ازش ندیده بودم به حالاین حال پریشون رو  تا   

یاد دادی چطور برای رسیدن به چیزایی که می خوام سرسخت باشم ..خودت بهم یاد دادی-  

 

:تکون خفیفی خوردن ..به خنده افتاد و شونه های افتاده اش  

اخر این بازی اصال قشنگ  نیست گیسو -  

:دلم برای بودن باهاش پر می زد  

وقتی خودتم تا تهش هستی  می کنه چه فرقی -  

:بینیش کشید و سیبک گلوش جا به جا شد دستی به زیر   

وقتی که من  می دونم تهش چیه و تو نمی دونی ..فرق داره -  
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: دردمندانه لبخندی زدم  

مگه مهمه؟-  

:اینبار سرشو به سمتم چرخوند  

می فهمی چی میگی؟-  

 

 

:حامی هم بی میل نیست که و احساس می کردمدلم حامی رو می خواست   

بفهممت  که سعی می کنمدارم  در واقع...  دارم سعی می کنم بفهم-  

:ر دادخنده تلخی س    

دنبال ناز و عشوه نبودی ..آخه مثل همه نبودی ..از روز اولم می دونستم برام دردسر میشی-

برا  ...برات مهم نبود اصال بود و نبودم ....همه یه جوری سعی می کردن بهم نزدیک بشن اما تو...

..همین انتخابت کردم   

با لبخندی جواب دادم و سکوت کردم  ....به خنده  و حرف کنایه دارش  

 

در نگاهم پر از حرف بود و حامی که منو خوب بلد بود امکان ..هر دو بهم خیره مونده بودیم 

:نداشت از نگاهم حرف دلم رو نفهمه   

که  مرز تعیین کردم و گفتم  و برا همین حد...می دونستم اخرش چیزی میشه که نباید بشه -

 فقط دوست بمونیم

:زدم یلبخند  

خوب بمونیم -  
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...تکون داد سری کالفه   

دو سر کاناپه نشسته بودیم و به هم دیگه زل زده بودیم و منتظر بودیم و نمی ...هر دو مون 

:دونستم که بعدش چی میشه که گفتم  

ی که از االن به بعد بخوام انجامشون بدم پشیمون نمیشم حامی ایمن هیچ وقت از کار-  

:مصمم سرمو تکون دادم  

هیچ وقت-  

:که با غم گفتعاجز و دردمند به نظر می رسید   

حتی اگر ندونی تهش چی میشه؟-  

 

 خیلی یه دروغ محض به خودم و حامی  بود اما  ..اینکه می گفتم ترس تو دلم لونه نکرده بود

:گفتم در وجودم شده برای غلبه بر ترس نهفته.. مطمئن  

حتی اگه ندونم-  

 

:نا معلومی  با تر کردن لبهاش گفت ی و خیره به نقطه شد لحظه ای نگاهش ازم جدا  

تو اتاق دکتر صدیقی که داشتی گریه می کردی و من می خواستم ارومت کنم  بود  ...اولین بار-

..هیچ وقت ..هیچ وقت اون احساس رو به کسی نداشتم..  

 تجربه خاص و قشنگی بود

ی رو تجربه می کردم که ایداشتم چیز..بود که چنین حسی داشتم یبعد از اون سالها اولین بار

لذت بخش بود خیلی   

 

فرط کوبش تند قلبی که می خواست از ...شروع به بازی در اوردن کرد  مصورتم رنگ باخت  و قلب

:هیجان به بیرون بجه   

... همیشه سرگردون بودی و نگران..بعدش  پشت اون شمشادا و تو نفهمیدی -  

 نمایان درون چشمام  ..مهمزمان با هیجانی که قادر به پنهون کردنش نبود..حلقه های اشک

 شدن 
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:ادامه داد...مکثی نسبتا کوتاه بود رفت و با زده نگاهش  به سمت تار ی که به پاش تکه   

تو یه عالم دیگه بودی ..میگمنمی فهمیدی که چی  -  

تکیه داده به کاناپه گذاشت ....و روی زمین   برداشت  با حالی گرفته تار رو   

دستی به روی کاناپه و جای خالی ...لحظه ای سر در گم و با تردید   حامیته دلم خالی شد  و 

:تار کشید   

انگار هزار ساله که خسته ام  ..هزار ساله که باهمیم  ...ادی رو باهم طی نکردیم اما انگارراه زی-

تو اما....و نا امید   

 

 

:بینمون چشم دوختم و خیره به دستش که بی حرکت مونده بود گفتمی به فاصله   

چرا گاهی انقدر سنگ دل می شی ؟-  

 

:شوک زده و متعجب سر بلند کرد و به منی که داشتم بهش نگاه می کردم خیره شد   

از ...از سر بی کسی...اولش از سر اجبار بود ..پا به پات ..هر جا که گفتی باهات اومدمتا االن -

...سر این بود که کسی نبود دستمو بگیره  

ترسیده بودم و می خواستم کسی باشه که کمکم کنه...نابلد راه بودم   

اما بعدش...و نمی خواستم کسی بفهمهخه کم اورده بودم آ  

 

:بودمشون گفتمه که در هم گره زد خیره به دستام  هم رو ازش گرفتم ونگا   

بی کس شدن از یادم رفته ی غصه ....تاریکی نبود ...دیگه بحث کم اوردن نبود...دیگه ترس نبود-

..بود  

 بعدش شده بودی تو 

شده بودی ارامش همه ی اون روزایی که به تنهایی زجر ...تویی که هر کجا که می رفتم بودی 

 کشیده بودم 
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تیاز کلینیک گرفته تا خونه ی پدر....همین هم قدمت شدم  برا  

موجایی که دوست داشتی ببینی رو ...لبه دریا اومدم..هر جا که دوست داشتی باهات اومدم

برای کار ...بهتره و امن تر از هرجای دیگه ای  اومدم نه ی پدرت که فکر می کردی برامخو...دیدم

 تو مطبت اومدم 

هر جا که خواستی اومدم...اومدم  من هر وقتی که گفتی  

 به امیدی که بفهمهی چرا باهات همراه شدم 

چون می ..چون می دونستم اعتماد کردن بهت چه لذتی داره ..دیگه  بهت شک نداشتم 

چون همیشه راه درست رو نشونم می دی ..دونستم کاری رو بی خودی انجام نمی دی   

.من معنی  زندگی کردن رو با تو فهمیدم  

  یاد گرفتم از تو ..خودم باشم رو  ..معنی اینکه که چطور 

...حتی یه لحظه هم نمیخوام  درنگ کنم..از این به بعدشم هرجایی که بگی میام..  

 

:گفتمبینمون با لبخند بغض الودی  ی با نگاهی به فاصله  

باهاتم  مباز... نخوای نزدیک تر از اینم که هستیم بشی حتی اگه -  

 

:دلم بی قرار تر از هر زمان دیگه ای شده بود  حسرت داشتم و  

یادم بیاد  زدی  من  نمی خوام هیچ کدوم از اون حرفایی که لب دریا بهم-  

یا حتی دوست و مهم تر از عاشق بودن ..بلد بودن ... منم تو رو بلدم ...همونقدر که تو منو بلدی

 داشتنه 

همونطور که تو کنار اومدی...کسی که تو رو  بلد باشه  با همه ی پستی  بلندی هاتم  کنار میاد   
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:همه ی حرفامو بهش بزنم ..بغض مانع از این میشد که بتونم به ارومی و پشت سر هم   

تو برای روندن ادما از خودت از بدترین واژه ها و اعصاب خورد کن ترین حرفها استفاده می کنی -

من خوب بلدم تو رو ..حرف دلت نیستن..ر حالی که هیچ کدومشون د  

ز مقابلش چشم دوخته بود خیره سرمو بلند کردم و بهش که پریشون حال و بهم ریخته به می

 شدم

 

 به اهستگی دستمو روی پشتی کاناپه گذاشتم و خودم باال کشیدم و سر جام ایستادم

...بهش زده بودم لم نگهشون داشته بودم رو تو د ..حرفایی که این همه مدتهمه ی من ..  

 

می دونست که دقیقا  چه  دیگه ..شک داشت  احساساتم از االن به بعد  اگر حامی به من و 

:حسی نسبت بهش دارم  

و ازم خواستی با این وجود برای  چیزی نمونده کارت راه بیفته...گفتی بهم اون شب پشت تلفن -

...خودم بخوام همچنان پیشت بمونم یه مدت دیگه در صورتی که   

بهت گفتم باشه  فکرامو کردم و امروز  منم  

  فهممنستم بچون احساس کردم حرف دلتو تو..اشهگفتم ب

درخواستی که معلوم نیست برای ..نمی دونم باید چه تعبیری برای این درخواستت داشته باشم 

 چی می خوای پسش بگیری 

دور تر ازینی که  ...عجیبی در درونمه که نمی ذاره ازتفقط می دونم خیلی وقته که حس 

..خیلی وقته که..هستم بشم   

:ادامه دادماب دهانم رو بلعیدم  و با قلبی که از جا کنده میشد     

احساس می کنم باید باشی که بتونم نفس بکشم  -  

:رنگ به روم نمونده بود   

 هبرای این بودگرفته و بازخواستم می کنه جلوم رو  هم که رحمانی رو می دیدی  این مدتتو -

در حالی که خط من ..مفرستمی  یامهای عاشقانهپرم بهش یه سری که فکر می کنه من دا

...دست توه   
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ازت ناراحت بودم که شاید توام توی این بازی هستی ..روز پشت اون شمشاد ااون   

بودنت رو ...چنان حس می کنم ولی هم...اما االن با اینکه نمی دونم چه چیزی پشت پرده است 

..می خوام  

چون حس می کنم دنیا با تو قشنگتره ..چون خودم نیاز دارم که باشی ..اگه بهت گفتم باشه

رحمانی فرستاده باشی  رای تو ب..هم حتی اگر اون پیاما رو ..  

فسخ کنی  هم رو حتی اگر بخوی این عقد  

 بازم میگم دنیا با تو قشنگتره 

 

 

 با چشمهایی پر از اشک سرمو باال اوردم و بهش زل زدم 

....از اینکه بهش ابراز عالقه کرده بودم خجالت می کشیدم   

حتی برای یه لحظه هم سرشو باال نمی اورد و نگاهش رو توی چشمام نمی نداخت و همین 

داد بیشتر عذابم می  

مبارزه   داشت   رو  چشمامتو  ک بعدی که قصد سرازیر شدن ازاش  هخیلی سخت بود که با قطر

 کنم 

بیشتر می فهمیدم که دیگه جای .. مهر چقدر که زمان می گذشت و من بیشتر نگاهش می کرد

 موندن نیست

 

ت قبل  و یا حتی چند روز پیش رو بغض به جا مونده از چند ساع...ری چون نیشت...سکوت حامی 

می شکافد و اشک رو از چشمام جاری کرده بود    

 

دار نمی کردمه و بیش از این غرورم رو جریح ه وقتش بود که نگاهم رو ازش می گرفتمدیگ  

بودنکه در اومده  ماشک ها  

...برا خودم می کردم ییفظ ابروح..با رفتنم الاقل ...  
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گناه از من بود که عاشقش شده بودم ..اون گناهی نداشت  

داشتم   س اضافی بودن احسا..احساس سنگینی می کردم  

...ی کوتاه اما نا امیدانه به راه افتادمیگرفته ازش به ارومی با قدمها نگاه  

همین االن خودش بهم ..بسته اش نیستدل  می دونستم..ناراحت بود اما  شبنم حامی برای 

اون سکوت کرده بود و  اعتراف کرده بودممن اما حاال که ..داره هم که چه احساسی ب گفته بود 

  چیزی نمی گفتو

 

...رفتن به سمت اتاقم از کنارش که در بهت فرو رفته بود باید می گذشتم یبرا   

حامی خودش با ..قصد کردم به سمت پله ها برمرها شدن بود   ی مادهه هر لحظه آی کبا بغض

..نم رو می خواد گفته بود بود بهم  زبونی به زبونی  

 دست بلند کرد و خیره..حین عبور از کنارش  انقدر سریع وا می دادم که یه دفعه شاید من نباید 

 به میز رو به روش مچ دستم رو چسبید 

:شدت گرفت مچشمام از حس گرمای دستاش بی اراده بسته شدن و ضربان قلب  

یکم بیشتر بمون-  

:حامی دستم رو بیشتر فشردزمان ایستاد و   

گند می زنه به همه چیبا اینکه مخم گاهی وقتا خوب کار می کنه اما بعضی وقتام بدجور -  

منم یه سری حرفای ناگفته دارم ...یکم دیگه بمون  

 

 

مچ دستم رو چسبیده بود و به زمین خیره شده بود از جاش که همونطور و قلبم تند تند می زد 

قرار گرفت در روم  بلند شد و رو  

:من از همه ی این  دنیا بود ی این مرد تمام خواسته   

می  شمن ادم ترسویی نیستم و هر کاری که دلم بخواد انجام...گفتماون روز یادته بهت -

!کنم  محتی حاضر بودم بهت اثباتش.؟!.دم  
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:گفتدادم و اون با بلعیدن اب  دهانش تو چشماش گردشی   رو  نگاه خیسم  

کاری که دوست ..به تمام معنا بودم من اون روز یه ترسوی...خوب باید بهت بگم  که  دروغ گفتم-

ترسو بودم و نتونستم اون چیزی که تو ..ابتش کنم بثاحتی نتونستم بهت ..رو انجام ندادمداشتم 

رو بهت اعتراف کنم  بود  دلم  

 بهت دروغ گفتم و خودم زدم به اون راه

ترسیدم و کاری که دلم می خواستو انجام ندادم...برای اولین بار تو زندگیم  

مه بودرو ازت پنهون کرد می دونی که همه چییی اینم  االن فقط  تو   

بزرگ باشه االن فقط تو می دونی که  حامی خرسندم می تونه یه ترسوی   

 

:فاصله ای بینمون نبود  و اون بهم خیره مونده بود  

دوباره احساساتش رو مخفی کرده بود..می تونه ترسویی باشه که از شدت ترس -  

 

:ا ختم بشهجحامی قراره به کحرفهایی ..بشدت بغض داشتم  و به این فکر می کردم  

م هست که برای همین..نه تکرار..میشننه فراموش اولینا ...همیشه تجربه های اول یه جورین-

قابل وصف نیستون حس و حالش..قشنگ ترن خیلی  جذاب تر و   

 

متو نگاهش گم شده بود چشمایی که کم کم داشت اشک توشون جمع میشدبا   

بدنم رو بیشتر به سمتش متمایل ..شدم مثل خودش مجبور  و فشار بیشتری به دستم وارد کرد

:کنم   

..نمی دونم تهش چی میشه -  

:لرز داشت  ی بم مردونه صدا اون  ته  

 ..ناکهددربرام خیلی  مهمین.. میشه  چی تهش حتما می دونم....نهکه شاید نه ..شایدم بدونم -

... اما   
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 با مکث..سمت لبهام کشیده شد و خیره بهشون  ارومی به  از چشمام به به ناگه نگاهش 

:ادامه دادکوتاهی   نسبتا   

ولی دوست دارم که انجامش بدم -  

 

نگاهش رو به من داد  و من هم بهش خیره داغ شدم و من هم به لبهاش زل زدم که لحظه ای 

 موندم 

:زمان به کندی در حال سپری شدن بود   

هام که لذت یه بازی  درست مثل زمان  بچگی...تجربه کنمدوست دارم منم خیلی از چیزا رو -

...دوست دارم تجربه کنم ...رو تجربه نکردم فوتبال دسته جمعی  

به بچه های توی خیابون نگاه می کردم و با خودم فکر می  ..پنجره پشت روزایی که با حسرت از

اشتباهه حتما..کردم که یه جای کار  

 

 هزد که به اهستگی اون یکی دستش رو بلند کرد و قطرته چشماش به قرمزی و خیسی می 

:ر خورده بر روی گونه ام رو با انگشت شستش گرفتاشک س    

  یچطور از نزدیک... شیرین و قشنگه ن از دور انقدر وقتی دوست داشت ..دوست دارم بدونم-

 می تونه باشه

:گفتم لب زدم و  خیره تو چشماش با چشمایی پر از اشک  

خیلی ...قشنگهخیلی -  

 

نیش وروی هم گذاشت  و پیش..لبهای نیمه باز ش رو اش نمونده بود که چیزی به در اومدن اشک

 رو به پیشونیم چسبوند 

ه هایی که دلم نمی خواست لحظ...لحظه های عجیبی بود ..چشمهای خیسم بسته شدن 

چرا که حامی تبدیل شده بود به کسی که واقعا بود ...تموم بشن   

همونی که از همه پنهونش کرده بود ..شده بود خود وجودیش   

  شه بهم نزدیک بتا بیش از این  از این می شدچیزی مرتب مانع یه گویی اما 
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:که به حرف اومدکرده بود از خود بی خودم   ..هرم گرم نفسهای داغش   

هیچ چیز دیگه ای فکر  ون بهادمایی که به جز خودش.. همی اومد همیشه از ادمای خودخواه بد-

نننمی ک  

 

:ه بودعذابی که حامی می کشید قلبم به درد اومد از   

که فقط دارن به خودشون فکر می کنن هموناییاز یکی ..ونا هماالن شدم یکی از  یاما انگار-  

 

 

:دادمنگاهم رو بهش   

...خوبه خودخواهی -  

..هیچ وقت به ضرر خودش کاری نمی کنه ..خودشو بخواد  ..اگه آدم  

..خودخواهی خوبه اگه به کسی آزار نرسونه..خودخواهی خوبه  اگه دلت رو آروم کنه  

من هیچ وقت از بودن باهات آزاری ندیدم..حامی تو خودخواه خوبی هستی   

  نرد اشکهای جاری  شده بر روی گونه هام خشک شده بود..با لبخند تلخی بهم چشم دوخت 

...کمیبسیار ی  هدر فاصلکه مجددا لبهاش رو باز کرد وخواست به لبهام برسونه اما دوباره    

ممانعت کرد و سرشو بیشتر خم کرد  لبهام  روی  به از نزدیک کردن لبهاش    

چشماش رو بست  ...از لبهام دور کرد  که لبهاش رو   

 ذاره که بی خیال عالم و ادم کاش می دونستم چه چیزی داره اینطور خوره جونش میشه و نمی

بشه اطرافشمزاحم  یها و افکار  
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ن و من به این پریشون رو لمس می کرد ی لبمش  گونه و گوشه  نیک بیی لبها و نوگبرجست

  محزون و غمگین زل زده بودم..حالیش 

بیش از این  که  که بالخره طاقتش سر اومد و هر چی که تو سرش رژه می رفت و نمی ذاشت

و  بیاد فائقی گویی برای رسیدن به هدفش تونسته بود بر همه چ.. زد رو کنار بهم نزدیک بشه 

  بشه پیروز 

تعلل و نگرانی هاش ..نگاهم رو بهش دوختم .... به لبهامشدن و خیره  با بازکردن چشماش  

 مضطربم می کرد 

می همه چی تموم شده و که فکر کردم با خودم  لحظه ای...مچ دستم که از تو دستش رها شد 

از این همه سرگردونیش بند دلم پاره شد و دوباره چشمام آماده باریدن ..پا پس بکشهکه خواد 

 شدن

 

 یبا از بین بردن فاصله هااینو زمانی فهمیدم که   ...اما حامی دیگه تصمیمش رو گرفته بود

.. بهم نزدیک کرده بود از قبل خودشو بیشتر .. بینمون  

بینمون وجود نداشتدیگه هیچی   

 

و قرص ..و همراهی کردن اینکه حامی تصمیمش رو گرفته بود باعث میشد ته دلم از این بودن 

کنم تراز خودم دور دوربشه و تمام واهمه ها و ترسهام رو محکم   

  داشته بود وا  پر احساسش تمام وجودم رو به لرز حرکات آروم  و

با رسیدن به ...ال به الی موهام قرار گرفته بوددر باال اومده بود و  به کندی  دستی که حرکت

صورتم  متوقف شداز گردن و گوشه ی   

گونه و زیر  .. دستی که به روی گردنم بود  ..شست تِ انگش خیره به لبهام با حرکت نوازش وار 

سینه حبس بشه  تو و باعث شد که نفسم ...رو لمس کرد چشمم   
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تجربه ها رو تجربه می کردمداشتم اولین   

به آرومی به  روی لبهام  ه بود  که مبادا لبهام رو لمس کننکه گوشه ی لبم نگه داشت رو  لبهایی

 کشید 

و  بسته شدن   خیلی غیر ارادی   ..روی لبهام به..از برخورد و حرکت  لبهاش به ناگه چشمام 

شروع به بوسیدنم کرد حامی   

 

به سان ادمهایی که از لبه ی ...از زمین و زمان جدام کرده بود  که ..اولین بوسه ای حس با 

 پرتگاهی سقوط کرده باشن

چنگ شد ش بازوبه روی  ته دلم خالی شد و دستم  بی اراده     

 

  یی داره براش حکم ازاد شدن و رها  ..سه  که احساس می کرد بعد از لحظاتی بعد از اولین بو

 که  پرداخت جبران تک تک لحظه هایی به  تر از قبل  حریصانهبیشتر و بیشتر بهم نزدیک شد و 

ظه سیراب می شدم از این همه نزدیکی حگفته بود و من لحظه به لازشون  برام   

 

به پشت   ی اغواگرانه ظرافتبه نرمی و ..هنوز احساسش می کردم مدستی که به روی گردن

و زیر موهام خزید   گردن  

نگرانی ها و تردیدهایی  با وجود همه ی ترس ها و دلحامی ..دیگه راه بازگشتی وجود نداشت 

به پیش رویش ادامه داد..که داشت  

به آغوش رو  و من بشهتنیده  تنم به دور تا به حرکت وا داشت هم رو  شردست دیگ حتی 

بکشونه خودش   

از بین  ه ها رو همهمون حداقل فاصل آغوشی که لحظه به لحظه تنگ تر میشد و سعی می کرد 

  ببره 
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 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
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  جان فاطمه                            به    تقدیم 

 و

  عزیزم جان میم 

  یی داره براش حکم ازاد شدن و رها  ..سه  که احساس می کرد بعد از لحظاتی بعد از اولین بو

 که  پرداخت جبران تک تک لحظه هایی به  تر از قبل  حریصانهبیشتر و بیشتر بهم نزدیک شد و 

ظه سیراب می شدم از این همه نزدیکی گفته بود و من لحظه به لحازشون  برام   

 

به پشت   ی اغواگرانه ظرافتبه نرمی و ..هنوز احساسش می کردم مدستی که به روی گردن

و زیر موهام خزید   گردن  

نگرانی ها و تردیدهایی  با وجود همه ی ترس ها و دلحامی ..دیگه راه بازگشتی وجود نداشت 

به پیش رویش ادامه داد..که داشت  

به آغوش رو  و من بشهتنیده  تنم به دور تا به حرکت وا داشت هم رو  شردست دیگ حتی 

بکشونه خودش   

از بین  ه ها رو همهمون حداقل فاصل آغوشی که لحظه به لحظه تنگ تر میشد و سعی می کرد 

  ببره 

 

..فرقی نداشت که قراره بعدش چه بشه دیگه برای هر دومون  

 تمومی به نظر  هدلنگرانی هایی ک اون همه یپشیمونی باشه یا فرقی نداشت بعدش 

نداشتن هم  

 

منو بیشتر از قبل وابسته ترش ...ا و نزدیکهاش ه حرکت دست...هر چقدر که می گذشت

کردمی   

سپرده شده بود مطلق  مون به فراموشینفر ن و مکان بین هر دوزما   
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ن صدای زنگ ه شدبه ناگه با شنیدم که بموحتی قادر نبودم لحظه ای ازش جدا و دور 

وشیگ  

لبهام جدا شد  و برای دیدن گوشی  روی از  بی اراده لبهاش  ..در اوج تمام خواستن هام 

سر چرخوند ..که روی میز قرار داشتای   

 

 

 

 

فرا  تمام وجودم رو لع و ترسبه یکباره احساس خ... ...م پدرش افتاد به اسکه نگاهم 

.گرفت   

ترسی ناشناخته  از شخصی که همه جوره من رو از نزدیک شدن به پسرش منع می 

 کرد 

به حامی که همچنان نگاهش به صفحه  با ترسی که به دلم چنگ انداخته بود نا امیدانه 

چشم دوختم غوشش جای داده بود در آرو و من گوشی بود ی   

 

اما این ..سعی داشت ریتم نفس کشیدن هاش رو  به حالت عادی برگردونه به مانند من 

مانع از انجام هر کاری می شد ..تماس نابه هنگام   

 

 

 

صدای دلخراش و اعصاب که بالخره  و من بهش نگاه کردم  اونقدر به گوشی خیره موند

شد و تماس قطع شد تمامخورد کنش   

و  برگردوند هستگی سرشو به سمتم آکه به  ه بود سکوت مبهم ایجاد شده نگرانم کرد 

:گفتم  

شاید کار واجبی داره-  

 

 

حتی لحن  کالمش هم عادی به نظر نمی رسید ...طرز نگاهش  مثل همیشه نبود   

..گویی قادر به آروم کردن خودش نبود   

روم کردنش حرفی بزنم هم نمی تونستم برای آ من  

که  جلوه بدمو عادی  آروم در این شرایط  خودم رو طرقیچرا که منم قادر نبودم بی هیچ 

:دلگیر از تماس بد موقع پدرش گفت  

 

 

؟...ار واجبی می تونه داشته باشهاین موقع  شب چه ک-  
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تو  حبس شده باال و پایین شد و به سختی نفس..از فرط هیجان و بی قراری   سینه ام

شاید کارمون درست نباشهکه  کردمو به این فکر م رو بیرون فرستادم ا سینه   

 

با  بودن که ن می و خواسته ها دلاین منطق قدرت سابق رو نداشتن و اما دیگه عقل  و  

  ننمایی بود قدرت تازوندن و  حالتمام توان در 

زل و نگاه آشفته اش  اه و تو چشم مسر بلند کرد..بدون پلک زدن ...و پریشون مستاصل 

 زدم

 

 اندازه ای به تا که با تماس پدرش به وجود اومده بود هر دومون رو  یکوتاهاین تعلل 

رو هم رها کردنم  و قصد  عوشش بودمدون کرده بود که  همونطور که در آمضطرب و سرگر

  نداشت 

که شاید باز بخواد اون رو از خواسته اش دور درگیر موضوعی شده دوباره ذهنش فهمیدم 

 کنه 

 

..م نو قفه ای ایجاد کو  بدم  بهش فرصتیخواستم  این رو از   

ر ذهن داشتمآگاه از نیتی که د ..خیلی زوداما .. م یدکشقدمی عقب    

نمی کرد  می که لحظه ای رهاتنگ تر کردن آغوش با بردارمبدون اینکه بذاره قدم از قدم 

..نزدیک شد  بهم بیشتر ..  

و به سرشو خم کرد  که سریع بهش اجازه پیش روی دادمو ایستادم  سرجام  به ناچار

.. داد شحرکتسمت گردنم   

 

 بی اراده..گردنمسفید بر روی پوست  ش و نرم از برخورد لبهای داغبه یکباره  چشمام

 بسته شدن 

سلب می کردن هر کاری رو ازم  هایی که قدرتبا احساس هرم گرم نفس  

با احساس غیر ارادی بودن حرکاتم هم عقب اومدم و به طبع حامی  قدمی رو ناخواسته

  شد مدوریاز مانع و  قدمی به سمتم برداشت...

 

شده بودن موجب کالفگی و بهم ریختگی افکاری  اش به جای جای بدنم ه حرکت دست

   نقبل رو نداشتو منطق  رامشکه دیگه آ

 

پیش اومده  اوضاع سعی در کنترل ..با چشمانی بسته و دستانی که روی بازوهاش بود 

بوسه هایی رو به روی گردن و زیر گلوم می  داشتم که طاقت از کف داد  و همونطور که

هدایتم کرد په کانابه سمت ..زد   

 انجام قصد هم برای کارهایی که  و هیچ ممانعتی کامال بهش سپرده بودم  رو  خودم

نداشتم ... رو داشت داشتنشون   
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برخورد پاهام به کاناپه با   

کرده بودم حلقه ر کمربه دو که با دستایی که از قبل زانوهام خم شد و این حامی بود   

شینمنه بوادارم کرد رو کاناپ....    

 

 

 

و دراز کشیدم  زمین بود روی کاناپه ی رفته رفته با پاهایی که رو ..به محض نشستن 

قرار دادم مبلتکیه داده شده به دسته  کوسن رو به رویسرم   

 

 

دریغ نمی  صورتماز هیج جای سر و  ته دلم خالی شد  و خواستم در بین بوسه هایی که

لغزوندلبهام  دوباره به رویو رکه لبهاش  سرمو بلند تر کنم ..کرد   

 

 

 اونقدر دربرابرش کم اورده بودم که دیگه نمی تونستم کاری کنم 

هم در اون لحظات هیچ نجوای عاشقانه ای ...داغ شده بودم و هوش از سرم پریده بود 

 درکار نبود 

داده بودیم  بودن هام بشه که ترجیحگویی هر دو ترسیده بودیم که قراره چیزی مانع این 

 با بوسه هایی که از هم دیگه دریغ نمی کردیم در سکوت به کارمون ادامه بدیم

 

به ال به الی رو  ستم هر دو..بکشه یدن لباهام دست از بوسنمی خواست که  یهمچنان

شده در  و سرشو بیشتر به خودم فشردم تا به نحوی عطش خفته م دیرسونموهاش 

به خاموشی برسونمرو درونم   

 

 

 

..ازش دست بکشم ..به هبچ طریقی نمی خواستم   

 ی قطره اشک پنهان شده  ..در این بینهنوز هم باروش برام سخت بود که نا خواسته 

گوشه ی زدنی از برهم پلک با  و هیجان  گوشه ی چشمم از فرط این همه نزدیکی

پیدا کرد  موهای شقیقه ام روی به و راهی را تا   چکید به بیرون چشمم   

 

با دیدن مژه های ترم همزمان همونطور که منو می بوسید و لحظه ای ازم جدا نمی شد 

صورتم اورد به سمتکرد و ازادیکی از دستاشو از دور بدنم   

از انداختن سنگینی  ...کاناپه ی لبهروی ...زانوی پای راستش  نبا گذاشت سعی کرده بود 

روم جلوگیری کنه به  بدنشتمام   



 

 
 

 
 

6 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          یازدهم فصل   
 

 

 دستش که گوشه ی از صورتم قرار گرفت

چشمام رو گرفت  ی نم اشک نشسته شده گوشه  رو حرکت داد و  انگشت شستش   

ی بعدی در این بین ار اشکهااساتی بشم که بی اختیهمین کارش کافی بود اونقدر احس

باز کننخودشون برای   یراه   

 

 

 

مانع حس های ...و نمی خواستم با خیره شدن تو چشماش م بسته بود رو  چشمام

 خوبی بشم که کم کم در وجودم داشتن سرازیر می شدن

شده زیر لباسم خزیده همزمان با بوسیدنم به دستی که  روی سر انگشت های پیش 

کردو بی قرار ترم  نداخت ابه تنم  یایرعشه   ..نبود  

 

 

  

حامی رو از اولین روز دیدارمون به یاد می اوردم  و به ..هر چقدر که جلوتر می رفتیم 

 اتفاقاتی فکر می کردم که گذرونده بودیم

همراهیش می  ..که می رسید بوسه می زد و من هم به هرجایی از صورت و گردنم 

 کردم

 

هایی نفس زدن   صدای ..به گوش می رسید در تاریکی و سکوت سالن تنها صدایی که 

  نت شده بودیمبود که حسابی برامون بی اه

 

مون برطرف مون نداشتیم  کماکان قصدو کردارها  کنترلی بر رفتار ونبه نظر هیچ کدومم

بود و پا بر جای درومون جاریدر  که  بودعطشی  ساختن  

 ...   بی تعلل...شده بودشکار غش اکه توسط لبهای د که با دوباره بوسیدن لبهای لرزونم 

برده بودروی کمر و پهلوم  به  و  برای لمس بدنم به  زیر لباسکه  شو دستا  

لباسم روسوند ی بیرون کشید و به زیر گردن و یقه    

 

 

به بود تا نکه دیگه قرار لباسی  ی بعدی  و رفتن به سراغ دگمه با باز کردن اولین دگمه

...تنم باشه  تو صبح   

برای هر تصمیمی  زمانی وجود نداره و ...و تردید کردن  دیگر برای پا پس کشیدن..فهمیدم

  هخیلی دیر 
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*** 

 

 

 

 

نیمه های شب رو نشون می دادنعقربه های ساعت   

غوش هم  دیگه به آرامش  رسیده بودیمو هر دو فرو رفته در آ  

دسته  ر حال نوازش د ..بود کشیده غوش خودش ی حرکت همونطور که کامال منو در آب

بود موهام  از ای   

ار میشد رتک شبا حرکت دست نوازشی که مدام  

را از این اتاق و  جسمشذهن و  و افکاری بود که  فکر گویی همچون من غرق شده در 

 تخت دور کرده بود

 

 

هاش من رو در خلسه ای عمیقی فرو برده بود  م نفس  کشیدنریتم منظ  

 دیگه هیچی بینمون وجود نداشت

...تمام ترس ها و نگرانی ها از بین رفته بود  

 

 

به بازی گرفته شده بود  حامی  دست  بین انگشتایهمونطور که دسته ای از موهام   

 

هایی  به تکه لباسو رفت ای تخت و پتویی که روی خودمون کشیده بودیم هنگاهم به انت 

م که بعضیاشون لبه ی تخت باقی مونده بودن و ما بقی که دیگه در تیر راس چشم دوخت

 نگاهم نبودن 

 

ر سرم رد از زی که  بازوی عریان حامی  اما با وجود ..اتاق کمی به سری می زد هوای 

بگیرم  جای غوشش آ باشم و در بود که کامال در حصار بازوهاش باعث شده شده بود و 

  می کردم چیزی از سرما رو حس ندیگه ..

 

 

که بالخره بعد از گذشت مدت زمانی که هر دو نیاز به سکوت و تامل داشتیم لب زد و 

:گفت  

بعد از عمل با من بر می گردی ؟-  
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جای غوشش رو نداشتم  اما خودمو بیشتر توی آروی مستقیم خیره شدن تو چشماش 

 دادم

 

می دونست دوباره داشت  هم  رو شقبال ازم پرسیده بود و با اینکه جواب هم  این سوالو

 ازم می پرسید 

 

 

تاب و تحمل  نمی دونستم دقیقا چی تو دلش می گذره اما از خودم مطمئن بودم که دیگه

موریش رو ندارد   

 

 

قلبم ماالمال .صداش رو بشنوم ن فاصله نزدیک ی حرف می زد و من می تونستم از ایوقت

:رامش می شد آ امنیت و  از  

نمی تونم اینطوری ولش کنم...احتماال یه چند روزی بمونم -  

 

مینگران نباش براش پرستار می گیر-  

 

و همین دست نکشیده بود موهام  از نوازش  هنوز..روی لبها نشستبه لبخند محوی 

که نمی خواستم تموم بشه می کردی لذت در کارش من رو غرق  

 

ه باشیمهر دو می دونستیم که شاید کار اشتباهی رو مرتکب شد  

و سکوت کنیم  تا طمع خوب و  حرفی بر لب نرونیم  می دادیم که اما با این وجود ترجیح

 شیرین این اتفاق پیش اومده در کاممون تلخ و گس نشه 

 

اگه کلیه رو پس زد چی ؟-  

 

انقدر منفی فکر نکن...ت بدن قوی و محکمی دارهردبرا-  

 

 تا به اندازه ای ..م بدن ضعیفی داشتم و بعد از این اتفاق احساس می کرداز بچگی هم 

.ضعف و درد دارم   

باز کنم  به شکوه و گالیه بخوام ناله سر بدم و زبون دیگه به اون حد که  اما نه  

حرکت  هم گذاشتم و چیزی نگفتم که برای کاهش درد روی  لحظه ای چشمام  رو.

و با جا به جا شدن تو جاش و خم شدن   متوقف شد موهام وار دستش بر روی  نوازش 

:به روم پرسید  

؟خوبی -  
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رایطی که همه چی داشت  خوب و عالی پیش می رفت که ش کمی لوس شدن  تو این

..به جایی بر نمی خورد   

چه ...زندگی رو می دیدم و خوش تازه داشتم روی خوب ...تازه داشت خوش می گذشت

 فرقی می کرد که قراره بعدش چی بشه

 

 

 

دور رامش  می رو از اون  حال راحت و پر از آحا ماری بودم که تونسته بودر قهگیاحتماال باز

بندازمبه راه  دلش در والیی و و هول  و مضطرب کنم   

 

سکوت کردم و  ..خودم رشدن دو مچاله  گرم و پر محبتش  غوشفتن از آبا فاصله گر

بستم  محکمتر  چشمام رو  

 

 

 

 ترسیده و هراسون سریع نیم خیز شد  و دستشو روی بازوم گذاشت و صدام زد 

و بگیرمر امهنمی تونستم جلوی خنده   

مبادا در این لحظات که تو بالشت فرو برده بودم که   و کامال سر و صورتم رهمین  یبرا 

 نگرانی از سر و صورتش می بارید خنده امو ببینه 

  

و   ونستم و اروم همونطور که هنوز سرداد و صدام زد که دیگه نت منگران تر از قبل تکون

و صدام بلند شد نده زیر خزدم توی بالشت بود  و کامال زیر پتو خزیده بودم صورتم   

 

  مها هشون ردنام و تکون خوهبا شنیدن صدای خنده 

لبهاشو بهم فشرد  و ازم چشم ..ره به من که سر کارش گذاشته بودمخی..کفری

که از روی بالشت   و یکی از چشمامو ردمایل کتممبرنداشت که کمی سرم رو به طرفش 

باز کردم و نگاهش کردمجدا شده بود   

 

 

 

از تمام روزهایی که دیده بودمش  روی پیشونیش ریخته بود و به نظر از موهاش مقداری 

:تر شده بود تر و بانمک قشنگ..  

؟منو سرکار می ذاری -  

:گاز گرفتم داخل لپم رو از  رت دادم وقو به زور  خنده امو  

نه واال-  
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خوشت میاد اذیتم کنی ؟-  

 

 

شده ...است مرتب سر به سرش بذارمدلم می خو باهاش اونقدر راحت شده بودم که

:بودم همون دختر شیطون سال های اول دانشکده  

خیلیم خوشم میاد..اره خوشم میاد...دروغ چرا حضرت استاد-  

 

 

دندون  با لبخند وار  و منم مظلومروی لبهاش اومد   لبخندی به...رفته رفته از حاضر جوابیم

:بهش زل زدم ..نمایی که از لبهام دور نمیشد  

 

شوخی نکنی ...دمی که از خودت بدترهتوصیه می کنم با آ-  

می در حالی که به سمتش پهلو ..با کمی جا به جایی م و پتو رو تا به زیر گلوم باال کشید

 کردم 

 

 

به سمتش حرکت دادم و خیره به صورتش که نشون می داد داره برام خط و کامال سرمو  

:نشون میکشه گفتم  

؟!میشهشوخی کنم مثال چی -  

 

-قول بدم کهبهت اونوقت نمی تونم -  

 

:حرفش پریدم تو سریع   

که-  

دهن گرفت و خیره بهم لب  هلحظه ای زبون ب ...شیطنتم متعجب و خندون از لحن پر 

نش رو به دندون گرفت یپای  

 

:سبیده بودمچبا اینکه اتاق گرم بود اما احساس سرما می کردم و پتو رو محکم   

 

میشی ؟داری دانشجوی بدی -  

 

 

:نمی خواستم در برابرش کم بیارم  

یلی خوبهاینکه خ-  
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حرف گوش کن دوست دارم  من دانشجوی  -  

 

من نیستم متاسفانه  که -  

 

چه بد -  

 

 

دستمو از زیر پتو  ...با صورتی که به ظاهر اخمو کرده بودم و خنده هم چاشنیش شده بود

:پرسیدمبا گرفتن انگشت اشاره ام به سمتش بیرون اوردم و   

؟اینکه یه تهدید نیست-  

 

نیم به حالت بود زیر پتو  من  خوبه همونطور که مثل سوده خاطر از اینکه حالمدون  و آخن

:گفت در اومد و خیز   

خودت خواستی -  

 

 

با خنده به سمتم خیز برداشت و قبل از هر پیدا کنم تا بخوام درک درستی از حرفش 

کم به خودش چسبوند حرکتی دستاش رو به دور بدنم حلقه کرد و منو مح  

 

 

روم در حالی که می خندید خیره تو چشمام م آههمرا ..ه ام کل اتاق رو پر کرد صدای خند

:گفت  

با من برگرد تهران-  

 

:نمی دونستم چی بگم که مجددا گفت تو چشماشخیره   

بیابا من  -  

 

م این شرایط رو تحمل وضعیت مرتضی معلوم نبود و با اینکه خودم بدون حامی نمی تونست

:می نالیدموراما به آکنم   

مرتضیولی -  

 

 

 

باشه؟..گردیم می بعد برمی مونیم و یه روز بعد از عملش برای اینکه خیالت راحت شه -  

....م یم می دانجا هم هماهنگی رو م و تمامیمی گیر مبراش پرستار  
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خر هفته هم دوباره میاییم پیششآتا ..اشم تازه   

 مدتی بیمارستانباید یه  حداقل بعد از عمل..دکترش میگه با توجه به شرایط بدنیش 

 بمونه

رستارم که هستپگت می ره و ربعدشم که خونه پدر بز  

 

اما-  

 

 

 باز  یه جوری جمع و جورش کن که...اری ند یصخاونقدر که مر... ؟نگران چی هستی-

..خر هفته ام بیایآتونی ب  

مرخصیات ...اما اونورم در نظر بگیر...نمی تونی تنهاش بذاری...می دونم نگران برادرتی 

شرایطتت تو کلینیک زیاد مناسب نیست...خیلی زیاد شده  

  

موهایی که روی صورتم ریخته بود دست بلند کرد و ... ی که می خواستم بدم منتظر جواب

:با لبخندی گفت ....در نگاهم موج می زد  که دلی ورو کنار زد که با دیدن تردید و د  

اما من باید ...خر هفته بمونتا آ ....صحبت می کنم من با دکتر صدیقی ...باشه-

وضعیت ...کارای مطب مونده..کلی کار عقب افتاده دارم ..نمی تونم بمونم...برگردم

می دونی خودت کم که یکلین  

 

بهش در حالی که می که خیره  بود دلم نمی خواست ناراحتش کنم اما چاره ای ن

:گفتم  روی صورتم حس کنم به  ش روها تونستم هرم گرم نفس  

تمام امید  شدم ..پدرم  فوت اما بعد ...گشتمدست خودم بود حتما باهات بر می -

ی پیشش بمونمزروالاقل باید دو سه ..تنهاش بذارم تو این روزا نمی تونم...مرتضی  

 

 

احساس کردم ازم دلگیره شده که از ش  ...سکوت کرد د و پر مهری به روم پاشیلبخند 

:پرسیدم  

چرا چیزی نمی گی؟-  

 

...بزنهدم که نباید همیشه حرف آخوب -  

سکوت می کنه تا بفهمه طرفش می تونه ذهنشو بخونه یا نه بعضی وقتا  

:به ناچار لبخند ظاهری زدم و گفتم  

اما خوندن ذهن تو کار هر کسی نیست..اره خوب-  

؟!واقعا-  
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:تمفرم لبها و سپس چشماش گفلبخندی زدم و خیره به   

؟ازم دلگیری-  

:گفت حتی کوچکترین لبخند و تردیدی بدون   

نه-  

چی؟پس -  

:روم بیرون دادنفسش رو آ  

...نقدر  زود شاید نباید ا  -  

 

 

:روی لبهاش گذاشتمبه  انگشت اشاره ام رو سریع منظورش رو گرفتم و بالفاصله   

خوب ؟...اما نگران نباش ..می دونم تو نگران منی -  

 

اینو می تونستم از تو ..نگران بود از چیزهایی که می دونست و من ازشون بی خبر بودم

:نگاهش بفهمه  

خوب دختر  ینده خبر نداری تو که از آ-  

 

رو بیشتر می کرد  و ترس ها  مبهم حامی تمام تردید های گذشته ...واقعا هم نداشتم

به این موضوعات مدام خودم رو کردن رو گرفته بودم و حاضر نبودم با فکر  ماما من تصمیم

:نگران کنم دل  

پشیمون  هرگز ..اتفاق افتادهبشه من برای امروز و چیزی که بینمون  که مه چی هر-

شم نمی  

 

پس ..داشتمنتو تمام زندگیم  ...رو االن دارم  احساس خوبی که  می دونماینکه ش حداقل

خرابش نکنخواهش می کنم   

 

:و حرفمو کامل کردم مدستی کردبگه که پیشدیگه ای تو چشمام خواست چیزی  خیره  

حس می کنم ...االن حس می کنم خودمم..خیلی وقت بود که خودمو گم کرده بودم-

می تونم از پس خودم و احساساتم بر بیام..که پیش بیادپیرامونم هر اتفاق بدی هم   

لی بندازی د پس سعی نکن منو تو تردید و دو  

 

:لحظه ای خنده اش گرفت  

شیدلمم نمی خواد اذیت اما ...سعی نکردم چنین کاری کنم-  

مطمئن باش..من با تو باشم اذیت نمیشم-  
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که من چقدر  و حس می کردم  تو نگاه آرومش داشتم غرق می شدم....بهم خیره موند 

:ازم پرسیدکه به ارومی و به وجودش نیازمندم   دارم  این مرد رو  دوس  

واقعا خوبی ؟-  

هرگز چنین سوالی ...میشه  باعث حال خوبم ه که اگه می دونست همین وجود خودش

 رو ازم نمی پرسید 

باال و پایین کردم  به آهستگی سرمو   

 

 

..م کردهغوشش بودم  باز نگاو بی  حرکت همونطور که هنوز تو آ لبخندش رنگ گرفت   

 

ی خیره تو رومی لب زد ون نگاه کردن ها سیر نمیشد که به آاز ای ...گویی چون من

: چشمام گفت  

 

من ی ساده نگه هر پس که دانی چه تو »-  

  .... جنونی چه

.... نیازی چه  

؟ ست غمی چه   

 

ناز و عصمت پر که ، تو نگاه یا  

  ... افتد من بر

ست ستمی و عذاب چه  

...ولی نیست این دردم  

 

دگر تو بی من که است این دردم  

خویشتنم بی و دورم جهان از  

آهوکم!  پوپکم  

«...منم که اینجا از نیست ای فاصله جنون تا  

 

 

 بدنم گر گرفت و از درون داغ شدم

...خیره بهشهم و من ...هنوز نگاهش به چشمام بود   

رعب اور و وهم انگیز  بودبرام همیشه  ...حامی شعر ها و حرفا های  انتخاب   
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نرو برام به ارمغان می اورد وحشتناکی  های  سترانتخاب هایی که   

و  ه بود بد فکر کنم اما با اولین چیزی که تو ذهنم جرقه زد دلم نمی خواست به چیزای

بیارمش بر زبونخواستم می   

 

 

 خیلی عمیق و پر احساس و کشید ی بدنم رو به روخودش ازاد کرد و  م رو از دوردستش 

شروع به بوسیدنم کرد  ... هام  ن لبهاش به روی لببا گذاشت  

 

 

  و دلم خالی شد ته ناگهانی این کار رو کرده بود که به یکباره  انقدر 

   ...بود کرده   مو هوایی خود بی خودرو از  یی که منا بوسه هاب ....بار دیگه

دنیای  راهی دریغ نمی کرد ای ی عاشقانه نجواهیچ از گفتن  اینبار  کههمراه حامی  به

.شدمفراموشی ها   
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 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
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فصل دوازدهم   

 

 
عشق یک اتفاقه و دوست داشتن یه انتخاب عجیب   

اما ...برسوننرو  ا یه چیز باشن و یه معنا و مفهوم ه ر دوی اینه در نگاه اول  شاید

که بفهمی اگه میشه  تر  خیلی سختباورش    

 نشدنی ترین کار دنیا همینه  که نمی تونی این اتفاق رو انتخاب کنی 

 

طوری هم اتفاق افتاده بود که هیچ رقمه نه می ...اتفاقی که برای من اتفاق افتاده بود

 تونستم فراموشش کنم و نه چیزی از شدت این عالقه کم

 

ته اروم و منظم نبودن شبا قدمهایی که چون گذ ده روکشدر حالی که راهروی طویل دان

این دیدار ..بعد از چند روز دلتنگی و نبودن حامی  که به این فکر می کردمطی می کردم 

  اشهب دلچسب و لذت بخشمی تونه چقدر 

 

بین من و ن که نمی دونست  ماز دوستان و همکارها ه هیچ کدوماونم درست زمانی ک

و با هم در ارتباط هستیم وجود دارهچیزهایی حامی   

با بستن آخرین دگمه ام ه ی و عوض کردن لباسگشاز وارد شدن به اتاق همیبعد 

دستی به لبه ی مقنعه  ام کشیدم  و حین عبور از کنار بردی و بیرون زدم روپوشم از اتاق 

 وسط  نظری به ساعت..  سرم باال اوردن با   وش زده بودنرکه اطالعیه های گوناگونی 

صبح بود 01:01...انداختم سالن  

 

...راه افتاده بودم بی معطلی ..و مطمئن شدن از وضعیت مرتضی  بعد از اذون صبح  

به خونه ...استراحت و برطرف کردن خستگی این چند وقت کمی بود برای  می شاید بهتر

و خستگی در می کردم  تممی رف  

شکده اومده بودماناما یکراست از ترمینال به د   
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و خواب درستی هم نداشتم مبا اینکه در این چند روز حسابی خسته و کالفه شده بود  

وجودم رو فرا گرفته بود و من رو برای یک روز  ای و انرژی فوق العاده عجیب اما قدرت 

فرا می خوند  به سمت خودش  کاری سخت  

 

 

از هر زمان دیگه در کنار حامی لذت بخش تر  بی شک  قرار بود که...سختروز کاری یک 

باشه ای   

اوج می گرفتمی شدم تپش قلبم تر هرچقدر که به در کلینیک نزدیک   

 

 

و  ی کار مراجعه کننده ها رو راه می نداخت تمرادی همچون تمامی روزها  بدون هیچ غیب

..توجهی به اطراف نداشت   

جز ...دانشکده  دونستم این روزهای  طی تماس های تلفنی که با حامی داشتم می   

ته بود دکتر صدیقی رو برای غیبتایی ترین روزهاست و خدا می دونست چطور تونس رپرکا

کنه توجیح نشده بودهم که بیش از گذشته   

و خواستم قدمی  لمس کردبا هیجانی غیر قابل وصف رو ای که بالخره دستم در شیشه 

 به داخل بگذارم

برای اینکه بتونه مراجعه بلند باال  بود با سالمیکه تازه متوجه حضورم شده  مرادی اما  

به پهنای   لبخند عریضیمانع ورودم شد و با  رو سرم اوار کنه شکننده های جدید

بهم نزدیک شد صورتش  

 

دفعه  کسختی نبود که ی چندان شناخت شخصیت مرادی کار ...بعد از گذشت چند سال 

ه خطاب بسراغ داشتم بارها ازش  بسیار بود و  آغشته به تملقچابلوسانه که  با لحنی 

:گفتتحملش رو نداشتم منی که   

نمی دونید امروز چه روز شلوغیه ...رسونده امروز برای ما  شما روخدا ..وای خانم دکتر -

..تمام دکترا سرشون شلوغه ..  

خالصه ...بره االن  که مجبور شد اونم ..هم که از دفتر ریاست خواستن رو  دکتر صدیقی

  هقمر در عقربه و در حال انفجاریه نمه وضع کلینیک 

 مراجعه کننده اولو براتون بفرستم؟

 

 

در برابر روزمرگی های که مدام تکرار می ...کارهای تکراری دنیا کرد ..چه میشد  در برابر 

 شدند

هایی که مدام دردسر جدیدی رو برام رقم  روزمرگی این ی  چنبرهواقعیت این بود که در 

از این رو نمی تونستم تمام ..بودم  شده بودم و ناگزیر به پذیرششون محصورمی زدند  

خالی کنم ینوا دق و دلی و ناراحتی هام رو سر مرادی ب  



 

 
 

 
 

4 

...(نیال)ب.زیبا                                                                                                                                                   موج نهم          دوازدهم فصل   
 

 

می تونستم یه دل سیر حامی رو  دلتنگی  روزی که بعد از چند روز..امروز روز من بود 

 ببینم ودر کنارش باشم 

 

انتظارم  در بی حرفم  به سمت مرادی که   رو  قدمیبا رها کردن در شیشه ای  چند 

برداشتم ایستاده بود   

 

داشت پشت سر هم  به طور اون همکلمات بی سرو ته  عادت به پر حرفی  و ردیف کردن

  

 

همین طور که .. چه نمی خواستم  وانجام بده که این کارو چه من ازش می خواستم 

که نسبت به روزهای  بشاشم چهره خیره به از باال به پایین برانداز می کردم   لیست رو

حرف می زددرباره مراجعه  کننده ها   قبل شادتر و خنده رو تر بود   

 

 از اونی که باید دندونشو می کشید تا اونی که نیاز به ترمیم و بررسی داشت 

این مراجعه کننده ها رو سرش بریزه ی خالصه دنبال کسی بود که بتونه همه  

 مبرای امروزبه لطف حامی  رو راجعه کننده ای چه کسی هم بهتر از من که هیچ م

منداشت  

 

:جامع و سریع مرادی سری تکون دادم و گفتم اتبا نگاه به لیست و توضیح  

نگی دکتر صدیقی باشههفقط با هما...موردی نیست..باشه-  

 

 

 

:لیست رو از تو دستم قاپید خوشحال و ذوق زده   

بی شک ایشونم ..با دکتر خرسند هماهنگ می کنم ...ین االن رفتنمکه هدکتر صدیقی -

ضوع ندارن وبا این شرایط کلینیک مشکلی با این م  

 

با  شیرینی خوشایندی ته دلم رو فرا گرفت و بدون حرف دیگه ای...با شنیدن اسم حامی 

.وارد سالن اصلی شدم...در شیشه ای  ه پام و هل دادنچرخش روی پاشن  

 

این شلوغی ..های ترم پایین  طبق گفته های مرادی واقعا روز شلوغی بود و با وجود بچه

همه بیش از گذشته به چشم می اومدو هم  

به رصد دور تا دور سالن  برای دیدن حامی  و ناخواسته  بی اراده ...تشنه وار ..ماه چشم

...هر چه زودتر پیداش کنن شاید  پرداختن تا که  
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ه بودن مشخص می کردن زد ادور یکی از یونیت هبه بچه های ترم پایینی با حلقه ای که 

هاستیکی از مراجعه کننده  روی دندونبر ا در حال کار ه شککه یکی از پز  

 

به بود که بچه ها  همون یونیتی ...کور ی   کنم و تنها نقطه نمی تونستم حامی رو پیدا

 دورش حلقه زده بودن

صدایی از ..گام برداشتمبا قدمهایی هیجان زده اما به ظاهر اروم به سمت بچه ها 

بود  در نمی اومدروی دندون بیمارش بر  در حال کار شکی که پز  

 

.بودکرده  به من رو که پشتش  کردم  ینگاهم رو از بین بچه ها معطوف پزشک  

بود  اش مراجعه کننده دندون تاجبود  و با دقت در حال تراش  بر روی صورتش ماسک

گویی از قبل تمام توضیحات رو به بچه ها داده بود که این چنین در سکوت فرو رفته بود و ..

 محو کارش شده بود 

 

 

نقش روی لبهام  لبخند ناشیانه ای بر ...نشستنش ی با نگاهی به حالت  موها و نحو

  بست

می  ای  دیگه و بی تاب تر از هر زمان بودم شده ت از این دیدار سی که سرمدر حال

ته دلم فرو ریخت  و هول ...امروی شونه  ربا نشستن دستی بخواستم صورتش رو ببینم 

رو برگردوندم سرمبوده رنگ باخت  کرده با صورتی که کامال   

 

:خوشحال از حضورم گفت.. شاد راحله با لبهایی خندان و چهره ای   

الحق که موزی صفتی-  

 

حقم داشتم یه راست به محض ورود اومده بودم سراغ ..دست و پام رو گم کرده بودم

:نشده بود اومدنم متوجه هم حامی که هنوز   

سالم-  

به چشمون سیاه کجکیت..سالم به روی ماهت-  

 

:بزنم  یه  لبخند ساده  حتی شوخی بی سر و تهشرایطی نبودم که بتونم به شدر   

کی اومدی ؟-  

 

این وقت روز اینجا قراره  ...نمی دونستکه  نبود همچنان در پی حامیم چشما

:مرخصی هام محسوب میشد و بنا به اومدنم نبود  ءچرا که امروز هم جز...باشم  

...تازه اومدم-  

؟برادرت چطوره ...بسالمتی...اوهوم -  
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وضعیت مرتضی عالی بود هرچند به خاطر شرایط بدنی و ضعفی که داشت ...خوب بود 

و از این بابت یه جورایی شانس اورده بودم که سپری می کرد باید مدتی رو در بیمارستان 

:فعال نگران بعدش نباشم   

خداروشکر همه چی خوب پیش رفت ..خوبه-  

 

:روی بازوم گذاشتبر دستشو   حبت و دوستانه ی پر مخندون  با نگاه  

..خداروشکر ...چقدر خوب-  

 

 در این وضعیت که همه سرشون شلوغ بود

  داشتمکه نگاه ازم بر نمی داشت  نای وقتی برای دیدار حامی اونم در حضور راحله  

 

 

راهنمایی راحله که با در اومده بود  شکازیکی از پ یونیتم که به تسخیرنگاه به با  به ناچار

م یشدراهی ته سالن و تنها یونیت موجود  تش عوض شده بود اونم جای یونی  

 

 

 

دست جنبوند سریع بود غنیمت شمرده رو فرصت پیدا کردن من در ته سالن با  که  مرادی

هدایت رو به انتهای سالن همراهش  ی  مراجعه کننده   ...حامیی با قبل از هماهنگ و

 کرد 

حس و حال خوبم با ندیدن حامی پریده بود و نمی تونستم تمرکزی به دور و اطرافم 

 داشته باشم 

روی  بر کارش تموم نشده بود سرجاش نشست و با چرخشی در این بین راحله که هنوز

:گفتمنی که درست در کنارش جای گرفته بودم سمت صندلیش به   

؟!فکر نمی کردم به این زودیا برگردی ...ولی خیلی بی خبر اومدی -  

 

 

شتن  ساکشن  و نزدیک کردنش به با حرفش توجه مهری هم به من جلب شد  و با بردا

:گفت کینه توزانه  با لحنی تند و ن مراجعه کننده اشده  

تا که شاید  زیارت کنیم از دم دانشگاه رو ادمای  برای یه مرخصی دو ساعته باید کل ما -

بگن باشهموافقتی بکنن و   

ولی ماشاهلل گیسو هر وقت که اراه کنه از سیستم خودشو حذف می کنه   
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:راحله خیره به مهری که در حال حرص خوردن بود گفت  

سر گیسو خالی نکن ...تو اعصابت از یه جای دیگه خرابه ببین-  

 

 

 

و   کرد راحله  ش رو روانهاین حرف رو نداشت نگاه تند و تیزنتظار شنیدین مهری که ا

:گفت  

تازگیا زیادی تو هر اموری دخالت می کنی -  

؟!به تو چه اخه...فدا سرش ..رفته که رفته...یارمثل تو که به همه چی کار د-  

 

یه زمانی ..دراز می کنی از گلیمت بیشتر  ؟دیگه داری پاتو ...این حرفا چیه ورت ازمنظ-

این زبون بی  ا بهت توصیه می کنم که هر چه زودتر ام..بهش گرم بود  تالناز بود و پشت

برات البته اگر نمی تونی خودم می تونم ..کاری دستت نداده  کوتاهش کنی تاخاصیتتو 

 کوتاهش کنم

 

  ..ششکصندلیش بلند شد و با در اوردن لنگه دست یدست مهری از روراحله کفری از 

سته بود رفت و با زدن انگشت اشاره اش به روی  صندلیش نش یبه سمت مهری که رو

:تخت سینه اش گفت  

نه همین جا چنان پایین نیست و گر ..برو خداروشکر کن شعورم در سطح توی نفهم-

 حالت  رو جا می اوردم که ندونی از کجا خوردی 

 

نبود دکتر صدیقی و شلوغی کلینیک رفتار این دو نفر زیادی به چشم نمی اومد  که در 

:گفتمشون نفر رو به هر دوآروم   

؟!شما دو نفر هچتون-  

 

 

و  برگردوند سمتم  به دست به سینه شدن  روشو حین..دیدن روی مهریاز راحله  بیزار 

:گفت  

اونوقت  می خواد دق و   ...زورشم به کسی نمی رسه...خانم حسود تشریف دارن-

راره داز همه جا بی خبر  یدلیش رو سر تو  

 

مهری که چشماش از شدت عصبانیت به قرمزی می زد خیره به نیم رخ راحله که دیگه 

زدنگاهش نمی کرد بلند شد و از کلینیک بیرون   

 

:پرسیدممتعجب از رفتار های هر دو نفرشون   

؟!چه خبره اینجا-  
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یکی از صندلی های  به سمتم اومد و با کشیدن  ..لینیک با نگاهی به در شیشه ای ک

:فتگروش بر و نشستن دور و اطرافم خالی   

باید همیشه خدا یکی گاز ..فقط این یکی رو ...همه چی مثل همیشه است ..هیچی بابا-

نفهم  نچسب   ی دختره..چسبهب عین هو بختک  یه  چیزی که به بگیره  

 

 

 

؟!آخه غیبتا و مرخصی های من چه ربطی به این داره...من که سر در نمیارم-  

 

کاش این هفته اینجا بودی و می دیدی با همسر گرامش چه بلبشویی راه ...هیچی بابا -

نانداخته  بود  

...یه پول کرد  ی بین بچه ها سکه کلینیک وخدا دکتر موعدی رو توی بنده   

 

؟مگه باهم مشکلی دارن-  

م مشکل دارنه یبدجور..بله این طور که از شواهد امر پیداست -  

سر همین موضوعا هم می خواست یه چند روزی مرخصی بگیره که دکتر صدیقی قبول 

حسابی کنه که اونم ببراش اون یه کاری  بلکم  که رو انداخت  خرسندو به کرد بعد رفت ن

و گفت نه  شزد تو پر  

اسممو عوض می یکی من ..اگه تا اخر سال این دوتا از هم جدا نشدن..حاال از من گفتن

خال قزی می ذارشم  و کنم  

 

یعنی تا این حد وضع خرابه؟-  

پیشم با مالیری سر یه جا به چند روز ..به هر کسیم که می رسه گیر می ده..اوهوم -

موعدی با تشر و اخم و تخم جمعش کرد و برد تا بیشتر از این جایی بحثش شده بود که 

 ابرو ریزی راه ننداخته

که هیچ وقت تحویلش نمی  یزایی از این عتیقه خانم می دونستهبنده خدا الناز یه چ

 گرفت

 

به بلند شد و تموم کنه ..که کار بیمارش رو زودتر برای اینسری برام تکون داد و  مخیره به

رفت یونیت خودش  سمت   
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شتم و حین دست یه جفت دستکش بردا نگاهم بهش بود که با تعجب  چنانمه

:خیره به مرد میان سالی که منتظرم بود گفتم شون کردن  

لطفا دهنتون رو باز کنید ..عکستون رو دیدم -  

 

 

و مطمئن شدن از وضعیتش  دهنشو باز کرد و با چک کردن دندون..برداشتم رو گیره 

:گفتم  

اره احتیاج به عصب کشی د-  

و دلم می خواستم قبل از هر کاری ببینمش  هنوز دلم پیش حامی بود..ماسکمو باال دادم   

 

ایستاده باال سر بیمار نور رو کامال روی صورتش ... ...ولی متاسفانه کاری نمیشد کرد 

دور یونیت چشم دوختمبه بچه های ایستاده اونور سالن و و مجددا به  تنظیم کردم   

 

 

بی اراده دستام از بیرون کلینیک از داهایی که با شنیدن ص مهنوز سرمو برنگردونده بود

ها ابا شنیدن سر و صد که ییبعضی از بچه هابه سمت  رو  حرکت باز ایستادن  و نگاهم

دادم شه ای نزدیک شده بودن یبه در ش   

  

ت از کار له سریع دسو پرت کرده بود که راحا رهصداها نا واضح بود  اما حواس اکثر بچه 

  راه افتادسمت در اصلی  کشید و با پایین دادن ماسکش به

 

 

که به بیرون و در شیشه ای نگاه می کردن  ی بچه ها  برخالف همهدر همون لحظه 

داشتن دورش رو  مک م کماهنگاهم رو به سمت یونیت حامی و بچه هایی دادم که اون

 خلوت می کردن 

ز رو صندلیش بلند شد انتظار اکلی خره بعد از بال  

بودم رو ندیده بود ایستادهمنی رو که  ته سالن نقدر درگیر بچه ها بود که هنوز وا  

 

که همچنان به بچه هایی در رفت و متعجب و اخم کرده از بین بچه ها رد شد و به سمت 

:بود با تشر گفت و سر وصداها  بیرونبه نگاهشون   

؟چرا اینجا جمع شدید چه خبره؟-  

که همچنان سرجاشون ایستاده از بچه ها دیگه ای و دو سه نفری  و راحله  دکتر مالیری

از در فاصله گرفتن  شرم زده  نگاه تاسف بار حامی با بودن   

ببینمش   به طور کامل ..مبه سمت در بود و من نتونسته بود  حامی  در تمام مدت صورت

رفت بیرونتعلل بیش از این رو جایز ندونست و که با بیشتر شدن سر و صداها   
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قبل از هر کاری بی داشت که با نگاه گذرایی به بیمارم  هصدای جر و بحث همچنان ادام

 حسی رو براش تزریق کردم 

 طگشاد شده از فرنزدیک شده بود با چشمایی  در راحله که با رفتن حامی دوباره به 

صحنه هایی که پیش روش بود با دیدن ناباورانه روی دهنش گذاشت و بر دستشو  تعجب 

به طرفین تکون داداخم  و با تاسف ور سرش اهسته   

 

 

و به سمت در برم که فاصله بگیرم م طاقت شدم  و خواستم از یونیتم خره من هم کبال

عقب کشیدو به سمت یونیتش ...راحله با عجله با دیدن شخصی که به در نزدیک میشد 

 پا تند کرد 

 

وارد شدندر همون بین در باز شد  و ابتدا دکتر موعدی و سپس حامی   

ا همراهی حامی به سمت ب شده از شدت خشم  عدی با چهره بر افروخته و قرمزمو

من افتاد ته سالن و ن لحظه نگاه حامی به ویکی از یونیت های خالی رفت  که هم  

 

با دیدن زیر باره به یکهر دو لحظه ای خیره به هم دیگه بی حرف سرجامون ایستادم  اما 

باالی ابروش به طور زننده ای بر چسب زخمی که و  ش که  به کبودی می زدچشم

به سمتش برداشتمبی اراده قدمی مضطرب و خودنمایی می کرد    

 

مون با قلبی که از شدت اضطراب و دلهره نفر با یاداوری موقعیت هر دو اما همون لحظه 

بهش خیره موندم سرجام ایستادم و   و قصد از جا کنده شدن داشت  به تپش افتاده بود  
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و به سمت در برم که فاصله بگیرم م طاقت شدم  و خواستم از یونیتم خره من هم کبال

عقب کشیدو به سمت یونیتش ...راحله با عجله با دیدن شخصی که به در نزدیک میشد 

 پا تند کرد 

 

 در همون بین در باز شد  و ابتدا دکتر موعدی و سپس حامی وارد شدن

ا همراهی حامی به سمت ب شده از شدت خشم  عدی با چهره بر افروخته و قرمزمو

من افتاد ته سالن و ن لحظه نگاه حامی به وخالی رفت  که همیکی از یونیت های   

 

با دیدن زیر باره به یکهر دو لحظه ای خیره به هم دیگه بی حرف سرجامون ایستادم  اما 

باالی ابروش به طور زننده ای بر چسب زخمی که و  ش که  به کبودی می زدچشم

برداشتمبی اراده قدمی به سمتش مضطرب و خودنمایی می کرد    

 

مون با قلبی که از شدت اضطراب و دلهره نفر با یاداوری موقعیت هر دو اما همون لحظه 

بهش خیره موندم سرجام ایستادم و   و قصد از جا کنده شدن داشت  به تپش افتاده بود  

 

 

در بین اون همه پزشک و دانشجویی که بیشتر توجهشون به دکتر موعدی بود توجه 

بازوشو  که از بدو ورود تو ...و با نشوندن موعدی بر روی صندلی  چندانی به من نکرد

سرشو پایین برد و چیزی دم گوشش گفتو دستش گرفته بود فشرد  

موعدی بشدت به هم ریخته بود  که همون لحظه رحمانی تو اومد  و با  رفتن به باال 

زودتر از  سرشون  و گفتن چیزهایی حامی رو عصبی کرد به طوری که حامی با عجله 

 رحمانی بیرون رفت

 دیگه کسی کاری نمی کرد 

 

 

مد بود و پچ پچ هایی به یشه ای  و دکتر موعدی در رفت و اهمه ی نگاهی ها بین درش

 گوش می رسید 

و به آرنجهاش رو بر روی پاهاش گذاشته بود   حالخیره به موعدی که آشفته و پریشون 

:تم و گفتمبه سمت  راحله قدمی برداشزمین خیره بود   

اینجا چه خبره؟-  

 

:راحله سری تکون داد و خیره به حال و روز موعدی گفت  

این مهری دیگه رسما  پله های رسوایی رو به حد اعال رسونده-  
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این همه سر و صدا مال این دو نفر بود؟-  

 

 

:راحله نفس حبس شده اش رو با اخم و تخم  بیرون فرستاد و خیره به موعدی گفت  

ابروی این طوری  ...دمآخه یه آ..اسیر این خیرِه سر شده دکتر موعدی کهحیف -

؟!می بره  همسرشو جلو دوست و همکارا  

 

نگران از وضعیت حامی و دیدن  ...من که نتونسته بودم چیزی از  حرفاش سر  در بیارم

 چهره ای که در این مدت چیزی درباره اش بهم نگفته بود بی توجه به راحله از کلینیک

 بیرون زدم

 

 خبری از هیچ کدومشون نبود 

 قدمهامو تند کردم و به انتهای سالن رفتم 

 اونجا هم ساکت و خلوت بود 

مضطرب گوشیم رو در اوردم تا با حامی تماس بگیرم اما به محض شنیدن صدای مهری که 

سراسیمه مسیرم رو به انتهای سالن .. بلند بلند   گریه می کرد  و چیزی هایی می گفت

 دیگه و صندلی های قدیمی  تغییر دادم 

 

 

 

و حامی سعی در اروم کردن مهری داشت و می خواست هر طوری که شده این ج

و صداها حساس نکنه د این سرانه و بیش از این کسی رو برای ایجرو آروم کج متشن  

 

اما مهری یکسره گریه می کرد و با بد و بیراه گفتن به موعدی سعی داشت از حق 

:خودش دفاع کنه که یک دفعه حامی با صدای نسبتا بلندی سرش داد زد و گفت  

این طوری؟-  

:دامه دادلحظه هر دو ساکت شدن و حامی ا  

اونم توی محل کارش؟..با بی ابرو کردن همسرت؟ -  

 

اخمالود حامی خیره موند و لبهاشو بهم ی  مهری با صورتی خیس از اشک  به چهره 

 فشرد  و سپس به رحمانی نگاه کرد 

رحمانی دستی به موهاش کشید و خواست حرفی بزنه که حامی مانعش شد و رو به 

:مهری گفت  

هرچند خودم به چشم دیدم چقدر نا عادالنه ..اری اینجا جار بزنی مشکالتتون رو حق ند-

 داشتی قضاوتش می کردی 
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:مهری طلبکارانه خیره تو چشمای حامی گفت  

شما هچیی درباره ما نمی دونید دکتر -  

 

 

:حامی عصبی با فشردن لبهاش سرشو باال و پایین کرد و گفت  

نمی هیچی بله نمی دونم  و شما هم حق ندارید این بحثا رو که کسی درباره اشون -

  داینجا بیارید و در معرض نمایش عموم  قرار بدی... دونه رو  

 

ا و صورتش  کشید و با پاک کردن اشکایی که بند نمی ه مهری دستی به زیر چشم

از کنار حامی   طلبکار اومدن  خیلی بی ادبانه با چهره ای که نمیشد فهمید عصبیه یا 

.گذشت و به سمت محوطه ی پشتی کلینیک رفت  

 

حامی کفری از رفتارهای مهری برگشت و خیره بهش با اعصابی بهم ریخته رفتنش رو  

سرشو برگردوند و نگاهش رو به من ...سنگینی نگاهم حس یه دفعه با  نظاره گر شد  که

 و چشمهای دلواپسم داد 

 

 حضور وجود رحمانی هر دو مون رو مستاصل و درمونده کرده بود که رحمانی هم متوجه

خصمانه  اون بود که با نگاه هایی به اال نوبتمن شد و ح  

ال زن بعدی باشه که بی حرف و کالفه با برانداز کردن من و خیره شدن تو چشمام ضد ح

.....با اینکه دلم پیش حامی بود و کامال نگران حالش شده بودم ...از طرز نگاهش    

به سمت محوطه و همون نیمکتی که پشت ساختمون قدیمی   قرار داشت مسیرم رو 

.یر دادم یتغ  

 

  

 

 دیگه تاب و تحمل یه لحظه بی خبری از حامی رو رونداشتم 

هر لحظه می خواستم دیوونه بشم ..با اون سر و صورتی که ازش دیده بودم مخصوصا

 کبودی معلوم می کرد کار دو سه روزی هست

ازش بخوام به  یرسیده به نیمکت همونطور ایستاده گوشیم رو در اوردم تا با دادن پیام

 محوطه وپشت ساختمون بیاد

و از طرفی م گرفته و قادر به حرف زدن نیستم چرا که احساس می کردم بدجوری نفس 

رحمانی همچنان در کنارش باشه که هم این احتمال رو می دادم   
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 همونطور که انگشتام از شدت استرس و ترس به لرز افتاده بودن 

روی صفحه لمس و  پشت سر هم ردیف می کردن  که به ناگه  با حس گرما  ...رو  کلمات

و دستی که از پشت سرم بلند شده بود تا  گوشی رو از بین دستام بیرون بکشه هول 

رفتم عقب به چرخیدم و قدمی  مکرده تو جا  

 

 

 

ها  با دیدن حامی  و صوتی که حاال به وضوح می تونستم کبودی...ن اما به محض برگشت

 ریختن اشک ی ش رو ببینم بی قرار با چشمایی که تهشون به قرمزی می زد و به مرحله

 رسیده بودن بی درنگ و بدون در نظر گرفتن دور و اطرفم

:قدم عقب رفته رو  برگشتم و خیره تو چشما و جای کبودی هاش ازش پرسیدم  

؟..ورده چه اتفاقی برات افتاده؟چرا صورتت اینطوری شده؟کی این بال رو سرت ا-  

 

 

 

 

کامال نزدیک بهش ایستاده بودم و منتظر جواب سواالهام  بودم که همونطور خیره به سر 

:و صورت و نگاه نگرانم با لبخند ی خسته اما پر مهر گفت  

اولین چیزایی که می خوای بهم بگی این چیزا ....فکر نمی کردم بعد از چند روز دوری -

نباش  

 

  

همونطور که نگران حال و روزش بودم یهو با شنیدن حرفا و ..لحظه ای خیره تو چشماش 

غم ها و دلنگرانی هام از بین ...دیدن لبخندی که روی لبهاش نقش بسته بود نا خواسته 

 رفت و جاشون رو به لبخندی کوتاه هرچند از درون آشفته داد

 

 

فکر می کردم راست می گفت در تمام مدت و در طول کل مسیر بابل تا به تهران به این 

 بعد از چند روز دلتنگی چطوری قراره با حامی برخورد کنم

 

 

رفته رفته لبخند کوتاه و کم رنگم به خنده و حالت هیستریکی مبدل شد که نشون می 

دلتنگی طوری که نه می دونستم باید بخندم یا ابراز نگرانی و  ...داد بدجوری بهم ریختم

.کنم  
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در حالی که هر دو می دونستیم اینجا جایی نیست که بیش از این موند و سر و صدا راه  

از جاش تکون نمی خورد..انداخت قدمی بیشتر بهش نزدیک شدم   

جای کبودی زیر چشمش  رو به ارومی  تا ش بردم یدست پ ...محو کبودی هاهمونطور 

  نملمس ک

 

م رو اهسته به  سمت  چسب ه ادرموند نگاه..با لمس کبودی ..بدجوری کبود شده بود 

:گفتم زخم باالی ابروش رسوندم و   

؟!هصورتیآخه این چه سر و  ..االن نمی دونم بخندم یا گریه کنم-  

 

 

نگرانم  دست بلند کرد و دستم رو که کم  ی حامی لبخند زنان  بی توجه به سوال و چهره

ری فشااندک گرفت و با   تا چسب زخم رو هم لمس کنه در دستمی رفت داشت کم 

:گفتکشوند و اغوشش و به سمت خودش   منو لذت بخش بود بی نهایت برام که   

و  انقدر بی سر و صدااونم ؟ !اینجا ..قرار بود که بعد از ظهر بیای؟چی شد این وقت روز -

؟!پنهونی   

 

و از باال بهم نگاه می  نزدیک به صورتش نگه داشته بودتو هوا و  همونطور که دستم رو 

:گفتملب زدم و یره در نگاه مشتاق و مهربوش خ کرد  

... نداشتم این همه وقت صبر کنم دوست...تا بعد از ظهر خیلی معطل می شدم-  

 

:ارامشی که از حامی می گرفتم از هیچ جای دیگه نمی تونستم داشته باشه  

کاش الاقل زنگ می زدی می اومدم دنبالت..چه کار خوبی کردی -  

:خنده ام گرفت  

الم؟بکه بیای دن فرصتی هم برات می موندبا این همه کاری که رو سرت ریخته -  

. کرد به کنکاش تک تک اجزای صورتم شروع موند و با نگاهش خندون بهم خیره   

:می فشرد گفتاز قبل و همون لحظه در حالی که دستمو محکمتر  شدم سرخ صورتم   

آره می اومدم -  

اما همچنان اون کبودی ها قلبم  رو به با اینکه قلبم مملو از شادی و خوشی شده بود 

:درد می اورد  

نگفتی چی شده؟-  

 

 

که  به قرمزی می زند  داشت هوا بشدت سرد شده بود و نوک بینی و گونه هام حسابی

:گفتبا اون یکی دستش  با لبخندی حین کشیدن نوک بینی  

.. کلینیک امروز حسابی شلوغه..االنم بهتره برگردیم تو ..نگران نشو ...چیز مهمی نیست-  
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:خوشم نمی اومداز سکوت و طفره رفتناش   

ی بهم بگی ؟نمی خوای چیز-  

 

چیز مهمی نیست که بخوام بابتش ذهنتو درگیرش کنم-  

دستشو به همراه دستم که هنوز رهاش نکرده بود پایین اورد  و قدمی بیشتر بهم نزدیک 

:شد  

.منم پشت سرت میام ....تو زودتر برو-  

 

ذهنم به هر سمت و سویی پر کشید و به این فکر کردم چه کسی می تونه این بال رو 

حامی اورده باشهسر   

 

:گفت دستم رو رها کرد و  تعللم رو که دید با تشر و لبخند  

نمی ..وضعیت کلینیک این روزا اصال خوب نیست..هی واینستا منو نگاه کن ..برو دیگه-

 بینی ؟

 پی افتاده  ..ا کدرجوجه ااین  این مرادی هم عین هو ...همه ی کارا افتاده گردن من

  مدنبالهمونجا بیاد یکراست م که که ببینه کجا می ر...من

 

:لبخند تلخی زدم و اون با نگاهی به دور و اطراف گفت  

ندیده دیگه زودتر برو تا اینجا هم نیومده و مار با هم -  

 

 

 

بی حرکت ایستادم و خواستم حرفی بزنم که هر دو همزمان  با شنیدین صداهایی به 

 سمت پنجره خیره شدیم 

 

به ناچار با تسلیم شدن در برابر ..این وضعیت می دیدکافی بود کسی ما رو این پشت ودر 

می دیدم  و ناراحت از اینکه  از حامی  با ذهنی آشفته از چهره ای که ....خواسته اش  

 دیدارمون بعد از چند روز  منتهی به همین چند دقیقه شده بود   قدمی ازش فاصله گرفتم 

 

 نمی دونم چرا 

دریغش کرده بودولی انگاری منتظر چیزی بودم که حامی ازم   

باید راه می افتادم زیاد صبر کرد منمیشد  
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اینکه قبل از که خواستم به سمت کلینیک برم کنارش  سری تکون دادم  و با گذشتن از 

:گفتموج می زدخنده و شادی صدایی که توش با   بشم دور ازش ی زیاد  

همیشگی منتظرم باش  ی همون کوچه یتو ...بعد از ساعت کاری -  

 

پکر و  تاحتماال به حال...ایستادم و به سمتش چرخیدم گرفته از صدای شاد ش حس 

:گفتم ...و خنده  به شوخی خیره تو چشماش چهره اویزونم می خندید که  

؟حاال نمیشه تو منتظرم باشی-  

 

:باال داد شو خندون سر  

اصال وقتی تو منتظری یه کیف ..مزه اش به اینکه تو منتظرم باشی ..راه نداره جان تو -

ولی خوشم میاد..م نیستادست خودم..باور کن ادم خوشش میاد..داره  دیگه ای  

 

بهش خیره ..بتش  بوددر حالی که خنده از لبام محو نمیشد  و   دلم طالب آغوش پر مح

 موندم

بعد از اون شب و اون اتفاقی که بین ما دو نفر افتاده بود  انگار حامی یکی دیگه شده بود 

فرق کرده بود ش ونی که می شناختمزمین تا به  آسمون با ا...  

 

  

تمام مدتی هم که قبل رفتن تو بابل ...شوخی می کرد ...راحت می گفت و می خندید

..بود سعی می کرد ازم دور نباشه  

سعی داشت هوامو داشته باشه ههمه جور.  

اونو راحت تر  ییه نیروی..یه چیزی...اما االن احساس می کردم دقبال هم همین طوری بو 

.. هذشته  کرداز گ  

گذشته ای که چیزی ازش نمی دونستم..ودببرام نامعلوم  و پنهون  گذشته ای که هنوز   

 گذشته ای که خود حامی هم ازش فراری بود 

 

 گذشته ای که بی شک در البه الی اون برگه ها و کتابهای رنگ و رو رفته پنهون شده بود

 



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سالم

 سال نو مبارک

تونستم هیچ کدوم از کامنتها و ببخشید که ن...ممنون از دوستانی که جویای حالم بودن 

 دایرکتها رو پاسخ بدم 

 

*** 

 

 کردهکاپشنم فرو  های  جیبب در حالی که هر دو دستم رو در وی آجبه ایستاده نزدیک 

 بودم 

  نگاه می کردم ب آ درون جوی به برگ های زرد و خشک 

و هنوز خبری ازش نشده بود ش ایستاده بودم اومدن انتظار ه دقیقه ای میشد که ببیست 

می اومد  تو خیابون ماشینی که از  کشیده ی ن صدای بوقه شدبا شنیدبه ناگه که 

موندمم خیره ه بودو بلند کردم و به انتهای کوچه ای که ازش اومدر سرم  

 

قدمی عقب کشیدم  و  ...براندازش بود کامال  کرده بود به تن   که  پالتوی جدید مشکی

 به سمتش چرخیدم 

صورتش از همون فاصله هم ناراحت کننده بودوضعیت دیدن   

 

بیرون فرستادمآزادانه دمی گرفتم و نفسم رو   

 خندون انتظار این روی باز و چهره ی.. داشت امروزکه کاری های با اون حجم از مشغله 

که تو جیب پالتوش کرده بود و با اون  دستیخیره به تیپش و که بی اراده  نداشتم شازرو 

بود لبخندم جون گرفت چسبیدهکیفش رو دسته ی  یکی دستش  

 

 برام  رو  امنیت و آرامش ..تنها کسی بودکه وجودش..قوت من بودی این مرد تنها نقطه 

می اورد به ارمغان   

بی خیال سردی هوا و دونه های برفی که دوباره هوس باریدن کرده بودن حتی به خودش 

پیرهن زیر   یک ه وتنها به پوشیدن هموندندگمه های پالتوش رو ببکه نداده بود زحمت 

 پالتوش اکتفا کرده بود 

  به این طرف و اون طرف می رفت شتوهای پال هلب با هر قدمی که بر می داشت

 

آب فاصله گرفتم رسه که منم چند قدم دیگه از جویبچیزی نمونده بود بهم   

  

می  می شد صدای ملودی زنگ گوشیش بیشتر به  گوش نزدیک بهم بیشتر  قدرهر چ

.سیدر  

بودمن سمت فقط به  نگاهش  ...ای اما حامی بدون کوچکترین توجه   

 

بیرون کشیدم کاپشنم  های  از جیب هر دو دستم رو ...کوچه  با مطمئن شدن از خلوتی  

با ایستاد و  خیره بودم که در یک قدمیمش رنگ گرفت و من هنوز به صورت کبودش  دلبخن

:چشمام گفتدر خیره نگاهی طوالنی   



 

و از دست دادیم فکر کنم اتوبوس-  

 

:گفتم می رسید ه نظر جذاب صورت و تیپ جدیدش که حسابی ب مبهوت  

دکتر همین طوره قطعا -  

 

 

:باال داد ابرویی  

هو قطعا هم می دونی که دست من نبود-  

 

  بود شده حامی هم بدون پلک زدنی به من خیره ...بهش خیره موندم با حفظ لبخند 

 

متوقف شده بود اما بی شک هر  برای من یا حامی  زمان  در اون لحظات می تونم بگمن

فقط یک چیز رو می خواستیم در اون لحظه دو   

 یروبراز خواستن ها به تپش افتاد و حامی با لبخندی که بیشتر از قبل  لقلبم مالما

نمود پیدا کرده بود لبهاش   

کلینیک   استرس پر از  و   فارغ از محیط بسته..ی آسوده بدون مراعات و با خیال  

 برای لحظاتی که از صبح انتظارش رو می کشیدم

حتی بدون گذاشتن ...با بهره جستن از خلوتی کوچه و به سمتم برداشت  دیگه ای مقد 

من و دست بلند کرد که اصال فکرش رو هم نمی کردم کوچکترین فاصله بینمون در حالی 

کشید رو در آغوش  

و دستام به دور تنش همین حرکت کافی بود که منم بیشتر به سمتش کشیده بشم 

 تنیده بشه و نخوام که رهاش کنم 

ن لحظاتی  که چندان هم وگرفته بود در همخندون از حس خوبی که وجودم رو فرا 

بستم  در آغوشی که منو به سختی به خودش می فشرد نبود  چشمام روطوالنی   

  

 

که برای زمان طوالنی  یدر این آغوشو سکوت  این فضای پر از م دریهر دو سعی می کرد

به طول نیانجامیده بود  رفع دلتنگی کنیم هم   

در  قدمی عقب کشیدم و با لبخندی که از خوشی زیاد ..به محض فاصله گرفتن از من 

:بهش خیره موندم که ازم پرسیدنمایان شده بود چهره ام   

 

خونه مهمون تو باشیم ؟تو شام بریم بیرون یا حاال-  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

انم از هر ندن  در کنار عزیزچه بسا که مو..گشت و گذار باشهاهل دمی نبودم که زیاد آ

..تر بود  لذت بخشو  ین شیر...گردش و تفریحی   

هر  به رفتن به بودن در کنار حامی رو بشم که  هم نمی تونستم منکر این واقعیتهرچند 

 رستوران و خوش گذرونی ترجیح می دادم 

 

 

:گفتممی کرد  طلبدلم آغوش گرمش رو دوباره در حالی که و لبخندم کش اومد   

دکتر مهمون منی  -  

 

 

 بر   یآرومبه   رو  شدستهنوز نگاهش به من و لبخند نشسته بر روی لبهام بود  که  

با اندک فشاری منو وادار به حرکت به سمت مسیر مشخص شده  و  وندنشروی پهلوم 

   ی پیش رومون کرد

 

 

خوشحال از این همراهی باهاش هم قدم شدم با چرخشی کوتاه   

که به من می داد به قد  امنیتی وجودش و حس  ...تر از من بود قد بلند چهار شونه و 

 تمام دنیا می ارزید 

 

ی که در  محیط کار داشتیمبا توجه به شرایطهر دومون به گونه ای بود که وضعیت   

اونم برای من و حامی که دیگه هیچ مانعی ..باید رعایت خیلی از چیزا رو می کردیم   

 بینمون وجود نداشت 

 

 

بدون اینکه قصد جواب دادن داشته باشه با  دصدای زنگ گوشیش بلندشکه دوباره  

:ازم پرسیدچشم ی نگاهی از گوشه   

 

مرتضی چطوره ؟-  

و همه ی این لحظه های خوب رو نگاه بگیرم  صورتش  یه لحظه هم نمی تونستم از

:مدیونش بودم   

خیلی خوبه-  

:گفتاطراف  و نگاه گرفته از من با نگاهی به دور  

 

؟گود افتادهچرا این همه زیر چشمات -  

 

 



 

 

:جواب دادم  خیره به کبودی زیر چشمش به کنایه  

ذهنتو درگیرش کنم  بتش بخوام بامهمی نیست که با  چیز زیاد -  

 

 

:و ازش پرسیدملحظه ای سکوت کرد  خیره به جلو با لبخند دندون نمایی   

بدونی و من نهاف نیست تو همیشه از من این انص-  

 

 درو تو دستش جا به جا کرد و اون یکی دستشو تو جیب پالتوش فرو برد و خیره ر کیفش

:نگاه منتظرم گفت  

؟...مثال چی رو نمی دونی -  

 

 

دمای اطرافش راه می رفتیم  و بی خیال دنیا و آدیگه دوش هم و کامال نزدیک به یکدوشا

بودیم شده   

 

 

که با لبخندقشنگ  فهموندمهش ه درستی ببا نگاهی به جای جای صورتش منظورمو ب

:خیره به جلو گفت دیگه ای   

؟حاال چی می خوای بپزی-  

و اون دوست نداشت که جواب سوالم و قرمز شده بودن  نحسابی یخ کرده بود گونه هام 

:رو بده   

تو چی دوست داری ؟-  

 

هر چی که برای تو راحت تره -  

فرو بردم و با نگاهی به سر  کاپشنم های خنده بر لب منم مثل خودش دستامو تو جیب

:کوچه گفتم  

تنگ شده بود خیلی دلم برای کلینیک -  

 

تنگ شده بود  و کار می کنی  هستی و نگفتم دلم برای کلینیکی که تو درونش     

بدون اینکه بخواد با منظور و ...ه نبخوهمه چیز رو می تونست م ها هم که از نگاهحامی 

:رو داد و گفتاشاره حرف بزنه به سبک خودم جوابم   

جات تو کلینیک خیلی خالی بود -   

 

 

 



نگاهم رو ازش  گر گرفته از درون  ...سرشو بلند کرد ونیم نگاهی بهم انداخت 

:دوختمچشم گرفتم و  به زمین   

 

تا فردا مرخصی داشتی   ...بیای  امروز  الزم نبود  -   

 

من با این مرد هیچ دلم پر بود از خواستن هایی که انتها نداشتن و البته دیگه ... 

:رودربایستی نداشتم  

دوست نداشتم تا ..جایی باشم که تو هستی دوست داشتم اما ..می دونم - 

که شاید زودتر بیای بشینم  اومدنت تو خونه انتظار  بهشب   

سر جاش ایستاد با رسیدن به سر خیابون لحظه ای با شنیدن حرفی که زده بودم  

سرشو به سمتم چرخوند  و   

 حتما خودشم فهمیده بود که تا به چه اندازه دوسش دارم 

  

 گباره صدای زنوکه دم ه بودیدیگه خیره موندهر دو  برای لحظاتی در نگاه هم   

شیش بلند شد گو  

اما واقعا حامی میلی به پاسخ دادن نداشت که با لبخندی سر برگردوند و برای اولین تاکسی که 

 به سمتون می اومد دست تکون داد

 

*** 

 

انجام هیچ کاری رو ندارم از این رو ی وارد خونه که شدم احساس می کردن حوصله 

کمی استراحت به سمت اتاق حامی برم که با شنیدن صدای پدرش که  یخواستم برا

اصال ..منو مخاطب قرار داده بود  شوک زده  سر جام ایستادم و به سمتش چرخیدم

:متوجه حضورش تو خونه نشده بودم  

بخیر رسیدن-  

بر لبهام روندم و بهش خیره موندم   رو زل زده بهش سالم آهسته ای  

:جواب سالم رو با تکون  سری داد و گفت  

؟دیرتر میایحامی که می گفت -  

 

 

اونم االن در ..کاش مجبور نبودم برای داشتن یه سر پناه  و بودن در کنارحامی اینجا بمونم

 هاوانم رو بهم ریخته بود بین رتمام روح و ر این وضعیت که حامی به خاطر تماسی که

:رهام کرده بود و رفته بود...  

رفتم کلینیک ...زودتر اومدم -  

:نگاه دقیقی به صورتم انداخت  

برادرت چطوره؟-  



 

 

که هیچ گونه حس خوبی رو بهم  رتو  و رفتن حامی و حاال پدرشپ دکترناراحت از تماس 

:ستم مثل قبل شاد و پر انرژی  باشم گفتمانتقال نمی داد با حالی که نمی تون  

ممنون..خوبه-  

حامی باهات نیومد؟-  

 

مستقیم خیره تو چشماش  در حالی که بند کیفم رو بین انگشتای دستم  می فشردم 

:جواب دادم  

نه-  

لبخند بسیار محوی بر روی لبهاش جا خوش کرد و با گذشتن از کنارم و رفتن به سمت 

:کتاب توی دستش رو توی قفسه ی کتابها جای می داد گفت کتابخونه در حالی که   

..مهمی داشته که نتونسته باهات بیاد  خیلی  احتماال قرار-  

 

 قلبم به درد اومد

همچنان سرگرم کتابهای توی قفسه بود که کالفه از لحن ناراحت کننده اش که دقیقا می 

:دونستم به چه منظوریه   گفتم  

مطلب ؟چرا نمی رید سر اصل -  

 

هر دو ..م چرخید آهسته دستاشو از روی جلد کتابا و قفسه ها جدا کرد و به سمت

:بودیم  نبردآماده ی ..  همچون  دو جنگجو   

من مرتب همه چی رو بهت یادآوری کنم  که خوبه که دختر تیزی هستی و الزم نیست-  

 

:بودمرو از دست داده  قوای  جسمانیم عجیب بود اما انگار تمام   

درست ... تمام  دل نگرانیهاتم  تموم شده باشه دیگه  باید االن ..عمل شد   که مبرادرت-

 نمیگم ؟

 اب دهانم  رو بلعیدم  و چیزی نگفتم

یگه می تونی راهتو از حامی د....ی برای برادرت وجود ندارهبه نظر حاال که دیگه مشکل-

که از حامی بخوای ؟ باشه دهمونزی چی دیگه  چون فکر نمی کنم که ....ی کن جدا  

 

حتما پدرش هم ..تنها می ذاشتامی نباید به خاطر اون دختر منو ح ..خیلی ناراحت بودم

بود که اینطور می خواست حالم رو بگیره و دست بذاره رو نقطه این موضوع در جریان 

:هام  ضعف  

کمی استراحت کنم ر اجازه بفرمائید می خوام برم و اگ..ببخشید من خیلی خسته ام-  

 

 

 

 

 



 خیره بهم با لبخند کم رنگی  سری تکون داد و مجددا به سمت قفسه ی کتابها چرخید 

دکتر پرتو و رفتن حامی و توجه نکردن بهم  تماسبلکه از ...بغض کرده نه از حرفای این مرد   

:برگشتم تا به سمت اتاق برم  که دوباره به حرف اومد ..  

این ..از زندگیش برو بیرون.. نشده د ر از این دلت نشکسته و شخصیتت خرتا بیشت-

ه که دارم بهت می گمیچندمین بار  

 

از گوشه ی چشم در حالی که دیگه نگاهم نمی کرد بهش خیره ...ایستاده سر جام 

:شدم  

اما  ...دم ظالم و  بی وجدانیهشاید بگی این مرد خیلی آ-  

 

:لحظه ای سکوت کرد و سپس چون من بدنش رو به سمتم متمایل کرد  

دشمنتم من پس فکر نکن که ..اما این وسط  دارم بیشتر از همه به تو فکر می کنم -  

 

:نفسش رو آهسته بیرون فرستاد و ادامه داد  

اونقدر  پسرم رو خوب می شناسم که می دونم طی ..باید صورتشو امروز دیده باشی -

هیچی در مورد اتفاقاتی که براش افتاده بهت نگفته  ..این چند روزه  

..نگفته که دوست پسر عروستون این بال رو سرش اورده بهت  

 

 

:نیمه باز موند  لبهام صورتم رنگ باخت و   

؟زن برادرته..منظورم سعیده..درست شنیدی-  

 

:نمی تونستم از جام تکون بخورمحتی  ...مات و مبهوت حرفاش  

افتاده تو  حسابی  االن  ...ازش شکایت کرده  بخاطر تو  حامی کهچند وقت پیش چون -

دوست پسرشو  تالفی همینم برای برای ....باید چیکار کنه  که و نمی دونههچل 

بین و اونم تو مطبش ..من ی و تا تونسته از خجالت پسر بیچاره  سراغ حامی فرستاده

در اومدههمکاراش   

 

:افت کرد و بدنم سرد شدفشارم بشدت   

 اون یکی بهت نگفته که مادرت با کلی اخم و تخم زنگ زده به شماره قبلیت و برای-

 برادرت که اونور گیر افتاده تقاضای پول کرده

 

و بدبختی  زبونم بند اومده بود و برای اولین بار حق رو به پدری می دادم که کلی مصیبت

:بودماورده برای پسرش  رو   

من دارم بهت می گم  که در ...قرارم نیست به تو بگه اینا رو حامی به من نگفته و چون  -

 جریان باشی

همیشه لبخندای حامی ..خوش و خرم نیست  ...گفتم که بدونی همیشه هم همه چی 

...به معنای  همه چی امن و امانه نیست  



نیست همه چی حله ه و راحت باشخیالت  ..یعنی گیسو جان...همیشه سکوت حامی 

نیست عروس خانم ..  

 

 

 

 

: لبهام کامال بی رنگ شده بودن ...از شدت شوک   

برادرت هم که ی سر همین کلیه....حامی رو بدجور درگیر خودت و زندگیت کردی -  

 

سر  شوک زده با شنیدن صدای حامی  هر دو  در حال پس افتادن بودم که به ناگه

:برگردوندم   

 

عروس و پدر شوهر ..ثبت بشن  ...باید این لحظه های ناب..چه لحظه ی تاریخی ...به به-

جای من یکی  چقدر خالی..مذاکره  در حال گفتمان و ...  

 



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:از شدت شوک رنگی به صورتم نمونده بود   

برادرت هم که ی سر همین کلیه....حامی رو بدجور درگیر خودت و زندگیت کردی -  

 

سر  شوک زده با شنیدن صدای حامی  هر دو  ناگهدر حال پس افتادن بودم که به 

:برگردوندم   

 

عروس و پدر شوهر در ..باید این لحظه های ناب ثبت بشن ..چه لحظه ی تاریخی ...به به-

جای من یکی  چقدر خالی..مذاکره  حال گفتمان و   

 

:رهو برای حفظ ظاهتصنعی  می داد که نشونبهاش کامال روی ل نشسته شده بر لبخند  

 

فهمید  به هم نشه ین    که هست از شانس بد منم که هر دوتونم اونقدر تو دار و ساکت-

 دیگه چی می گفتین 

 

سکوت کردیم و پدرش با نگاهی به حامی که  دیگه  هر دو برای لحظاتی خیره در نگاه هم

:فکر می کردم حاال حاال ها قرار نیست بیاد  گفت  

چرا انقدر زود اومدی؟-  

 

اهی به سمتش زدم و خیره به حامی که با نگاهی آغشته به شک و بدبینی نیم چرخ کوت

:بهمون نزدیک میشد لبهامو بهم فشردم   

دیگه طاقتم سر اومد ..آخه یهویی دلم بدجور هوس زن و زندگی و شما رو کرد ..شد دیگه-

 و  با خودم گفتم که هر چه زودتر بیام  خونه

 

ت بحرانی طوری برخورد می کرد که منم شک لحظادر ..دم سیاستمداری بودی پدرش آ

:می کردم که انگاری اتفاقی افتاده باشه  

خوب نگفتید درباره چی حرف می زدید که هنوز گیسو وقت نکرده لباساشم عوض کنه -  

 

 

 

:با نفس عمیقی قدمی از من فاصله گرفت و با پوزخندی به حامی گفت  

داشتیم درباره قشنگی های این زندگی حرف می زدیم و می گفتیم که این چهره ی -

بهت میادچقدر..جدید   

 

 

 

حامی خندون کیفش رو توی دستش جا به جا کرد و با نزدیک شدن به من رو به پدرش 

:گفت  

بعضی وقتام باید تغییر کنه..باشه  و اتو کشیدهتر و تمیز د ادم یاهمیشه که نب-  

 



 

 

:گفتلبخند می زد پدرش کفری از جواب حامی که بهش   

موهام از ته بتراش و  رسما شو یکی از این التای سر ..یه چند وقت دیگه ..خوبه دیگه-

ار راه ها که قمه بدست می افتن به جون ملت هچ  

 

چون ..بکنم منتها بعدا باید راجع  بهش فکر ... !دندون پزشک قمه بدست..جالبیهی ایده -

در شان خودم که ات درست و مناسبی مو ممکنه که چندان تصمیز خیلی خسته ام امرو

 و خانواده ام باشه  نگیرم 

 

 

:لبخند منظور داری رو به من زد و به حامی گفت  

چه  افتاد و فهمیدی که داره شاید که بالخره مخت راه ..اره حسابی استراحت کن -

.. اتفاقاتی می افته   

 

 

:لبخندی بهش تحویل داد و ازش پرسید حامی هم همچون پدرش  

دارید می رید؟-  

 

:رو زد و گفت یتیر خالص پدرش  هر دو به هم دیگه خیره مونده بودن که بالخره  

االن وقت بازی دادن و دور زدن ..تو به من قول داده بودی ..نباید زود بر می گشتی -

 نیست

 

اما به ظاهر سعی می کرد ...دیشون حالیش بورحاکی از بهم ریختگی و پنگاه حامی طرز 

: که بی توجه به حرف پدرش گفت خودش رو آروم نشون بده  

 

یه بحث و یه حرفی ...قرارم به زیاد موندن نبود ....شرایط طوری نبود که بخوام زیاد بمونم -

همین..تموم شد زده شد و بود که زود   

 

 

تموم کردن این بحث  حامی خودشو خشم و عصبانیت در نگاه پدرش موج می زد که برای 

:گفتبه بی تفاوتی زد  و   

 

امیدوارم که حسابی بهتون خوش بگذره-  

:نگاه خیره پدرش خیلی طوالنی شد که بالخره گفت  

.. مسلما خوش می گذره -  

:در نگاه مصمم حامی قبل از رفتن گفتشدن خیره  و و با نگاهی به سرتا پای من  

 نمیشه ختمجا همین به  بحث من و توحواست باشه که اما ..به شما هم خوش بگذره-

..حامی  



 

 

هر دو برای مدت زمان کوتاهی به همدیگه خیره موندن که بالخره با رو گرفتن پدرش از 

حامی حالت عصبی و بهم ریخته چهره اش رو تغییر ...رفتن  به سمت  پله ها  حامی و

:گفت ..حرفای پدرش بودم و نارحتی  داد و رو به من که هنوز تو شوک  

چه خبر ؟-  

 

:نگاهم که به کبودی ها ختم شد ناراحت با بغضی که تو گلم نشسته  بود گفتم  

تو چه خبر ؟-  

 

 

:موشکافانه خیره تو چشمام  با چشمکی گفت  

رده زرنگ باش وبابا یه خ..عاشق پدرمم  که هنوز نتونستی قلقشو به دست بگیری -

فقط اون این کارو باهات بکنه نذار..توام گاهی بچزونش ..  

 

:با لبخند بهم خیره موند  

هر چی بیشتر بخندی اون بیشتر حرص می  ...از من نشنیده بگیر...یه راهنمایی -

که می خواد حالتو بگیره و تو نمی  موقع هاییدرست اون ...البته نه همیشه ها..خوره

خیالی و  اون موقع  تا می تونی خودتو بزن به بی..خوای اون بفهمه که حالت گرفته است

 بخند 

 

و من ازش  مهمون لبهام کرد لحظه ایلبخند کوچیکی رو نیش تا بنا گوش در رفته اش 

:پرسیدم  

و نمی دیدونم جوابممی خوام یه چیزایی ازت بپرسم که می -  

 

 

؟!می دونی برا چی می خوای بپرسی  که خودت خوب وقتی-  

 

 

پایین انداختم و خیره به نوک کفشام با اخمی که رفته رفته داشت  رو  سرمدر سکوت 

:بیشتر از قبل بشه بهم  گفتکه می رفت   

ه؟دوباره پدرم چیزی بهت گفت...االنم که اومدی اخم کردی ... امروز که نگفتی زود میای-  

 

از خودم و از وضعیتی که توش ...چطور می تونستم تو  چشماش نگاه کنمنمی دونم 

یه دفعه ای از دهنم  و قادر به حرف زدن نبودم که  می کشیدم گرفتار شده بودم خجالت

:پرید و گفتم  

برای اینکه سرکار م گذاشتی -  

 

 



 چشمکدوباره حین ..خیره به من و سپس به طبقه باال  ابروهاش باال رفت و  با لبخندی

:گفتبا نمکی  زدن   

ا نیست و از حضور دکتر پرتو ناراحتی و تخم یعنی خوشحال باشم که پدرم باعث این اخم-

 ؟

 

 

و با بلند کردن سرم و خیره شدن تو چشمای  بر روی لبهام نشوندم لبخندی به ظاهر 

:خندونش  گفتم  

گاهی حرفایی بخواد بهم بزنه که چندان   پس طبیعیه ...من خوشش نمیاد پدرت که از-

 خوشایند من نیستن 

 

:گفتبا تردید آروم و   و سپس دقیق شدتو صورتم کامال   

انگاری یه چیزیت هست که نمی خوای بگی..اما نه-  

 

زده اصال کار درستی نبود که بگم پدرت این حرفا رو ..نمی خواستم از پدرش گالیه کنم 

گیج و منگ شده بودم و نمی  در کل...نمی خواستم این وسط پدرش رو آدم بده کنم 

 دونستم که باید چیکار کنم 

راحتیا نمی شه مستاصل و درمونده به چیزایی فکر می کردم که می دونستم به همین 

  داز دستشون  خالص ش

 

تا که شاید فشردش آروم  دستشو روی بازوم گذاشت و خیره تو چشمام با  اخم ظریفی 

:تو چشماش  خیره موندم ماتم زده  که اومدم و به خودم بیام   

این برای  هزارمین بار..پدرم از تو بدش نمیاد-  

 

 

 

من نمی ذاشت که همه نکبت بار  بد و وگذشته ی حامی خیلی خوب بود اما این زندگی

:پیش بره  یخوب و  یدرستبه چی   

مسلمه که ..توام که عزیز کرده پدرتی ..اشون رو نمی خوان هپدرا هیچ وقت بد بچه -

 خیلی خاطرتو می خواد 

 

 

زل زد متعجب خیره تو چشمام   

:که بهش بگم م یاد و نتوناونقدر شرمنده و خجالت زده بودم که هیچ حرفی به زبونم ن  

 

عمیقا ..بزنن و بعضیا هم  هاشون رو  بعضیا دوست دارن تو سکوت حرف..می دونی -

زدن هستن داد عاشق   

دوست دارمرو  شونهچ که و عجیب من اونایی که حرف دلشون رو داد می زدن و می گن  

 



:لبخند تلخی زدم و گفتم ...اطمینان بخشش نگاهخیره تو  خاطر مغموم و پریشون  

 

می دونی چرا؟....میاد خوشم ...ی که داریمنطق از -  

 

:همچنان بهم خیره موند لبخندش کمی جون گرفت و  

سریع ...نمی خوای کم بیاری...یه دفاع جانانه داری .. داری توضیحی یه هرچیزی درمورد-

که ...کنار نمی کشی عین این ترسوها ...و کارتو راه می ندازی یه راه حل پیدا می کنی 

 کارا خودشون راست و ریست شه 

باعث میشه که فکر کنم ... داشته باشم  غرور احساسکه نسبت بهت   میشه باعث این

...اما...یه نفر بهتر از من هست که کارش درسته و می دونه که باید چیکار کنه  

 

:ادامه دادمرها کردم و و رام سینه حبس شده تو  نفس  

 ونگفتش هیشکی بهکه  نمیشهو ه آدم دل تو که هست حرفا سری یه ...میدونی...اما -

می  اینکه شرمندگی کمتر اذیتش ش به حسنالاقل ...گفتنه از بهتر نگفتن وقتا بعضی....

 کنه 

 

پدرم یه چیزایی بهت گفته که نباید می گفته ....که معلومه  پس اینطور-  

:خواستم منکرش بشم  

همه ی واقعیت ها آشکار میشن ...دیر یا زود  ...ربطی به پدرت نداره-  

تو االن شرمنده چی هستی ؟-  

 

 

که به بازوم وارد می ی بیشتر حرفی برای گفتن نداشتم که با تاسف و تکون سر با فشار

 ه بودکرد تر و به ظاهر با لبخندی که دندوناش رو نمایان کرد منو به سمت اتاقش کشید 

:گفت  

خوب ؟..ببین من االن شرمندگی تو رو نمی خوام -  

 

:شدن گفتمبه خنده از هم باز می داشتن با لبهایی که از حرکاتش   

کاش انقدر اسرار امیز نبودی -  

 

 

:پرسیدزده تعجب میهو سرجاش ایستاد و قبل از ورود به اتاق به سمتم چرخید و   

؟!میزاسرار آ-  

:گفتمسری تکون دادم و تردیدی داشته باشم  حرفام  نتو گفت بدون اینکه  

 زد گاهی باید درباره بعضی از  مسائل  حرف ..همیشه خنده دوای همه ی دردا نیست -

پیدا کرد  یه راه حل مناسببعضیاشون  برای  که بشه تا  

 

 



نظر گذرونده   اینکه جای جای صورتم رو از بعد از...لحظه ای خیره تو صورت مغموم و پکرم 

:گفتبا صدای دلنشینی  ..بود   

هواپیماها در ....یک عمر است....چهار روز کم نیست....چهار روز میشد که او را ندیده بود-

...دو هزار کیلومتر راه می روند ....یک ساعتش  

 

:گوشه ی چشمام تنگ شدن و حامی با لبخندی گفت  

بیان کنه  که برای بعضیا طوری دوست داره حرفا و احساساتش رو ...رومن گاری ..شاید -

 قابل درک نباشن 

 و شایدم اونقدر قابل درکن که از سادگیش نمی تونی درکشون کنی 

 

 

:و حرفاش شده بودم گنگ نگاه  

عمر رو  این  یه به حساب  ... تخمبا اخم و  لطفا ..حاال که اومدی چهار روز نبودی و-

 تالفی نکن

 

 

:تلخی بر لبهام روندم  و گفتم لبخند  

هیچ گله ای ...طو به من و زندگیم میشن ونگقته های دلت که مرب..یعنی از وضع صورتت-

؟!هیچی نگم .؟.نکنم   

 

 

 

از چیزایی که نمی خوام درباره ....از حرفهای پدرم..از کبودی صورتم ..گله نکن ..اره -

بخند و بذار که منم بخندم ... عوضش حرف بزن ...اشون حرف بزنم نگو و گله نکن  

بشینیم و ..م بخندیو حرف بزنیم  یه دل سیر ..دوتاییمون به امشبو  چه اشکالی داره 

ی حرف  بزنیم که تا بحال یمن یا تو رو ببینیم  و درباره چیزای ه یکی از فیلمای مورد عالق

حرف نزدیم  باهم درباره اشون  

همه اش که نباید دنبال راه حل بود...همه اش که نباید درباره مشکالت حرف زد   

 دقیقا کاری که یه عمر پدرم انجام داد

 می گفتیم گردش 

 می گفت هوا ابریه 

 

 

 می گفتیم  مهمونی 

شرایط مناسب نیست می گفت االن  

 

می گذره ...میگفتیم سخت نگیر  

؟!می گفت مگه میشه   

نباش ..شن چی ب قراره  تو نگران بعدهایی که نمی دونی...اینطوری نباش  رو خدا تو  تو  



...نباش ...نگران مشکلی که هنوز پیش نیومده  

تو قرار نیست حل کننده ...به انتظار نشین که یه مشکل جدید بیاد و رو سرت اوار بشه

آینده ی خودتو داری ...چرا که تو زندگی خودتو داری ..همه ی مشکالت باشی   

می تنها تو برو تو یه وادی دیگه  و لذت ببر از زندگی که ... بزن به بی خیالی  گاهی خودتو

نه کس دیگهکنی  ششیرین و لذت بخشتونی   

 باشه؟

 

 

 

..گاهی باید فرامو ش بشن حرفا و اتفاقاتی که ممکنه کام اطرافیانمون  رو تلخ کنن  

و حامی نمی خواست درباره اشون فعال حرفی زده از خانواده ام بودم  من ناراحت و شرم

 بزنم 

و دوست داشت کسی یا چیزی به نظر می رسید گرفته و خسته  ...بهش خیره موندم 

 این شرایط رو تغییر بده 

 

که به سختی بر روی  در مقابلش  با لبخندی نقدمی به سمتش برداشتم وبا قرار گرفت

در حالی که دستام رو به سمت یقه پالتوش می بردم تا به ظاهر   دم لبهام نشونده بو

:مرتبش کنم گفتم  

انجام بدم رو با شرایطی که پیش اومده که گفتی یی ت من می تونم همه ی اینا به نظر-

 ؟

 

 

نگاهش در ابتدا به دستام که خیلی نرم و شل یقه پالتوش رو در برگرفتن بود کشیده شد 

رانم خیره شد و سپس به چشمای نگ  

 

می دونستم ..ال نمیشه چیزی ازش پرسیدحظه هاست و فعلدونستم حامی ادم می 

حرف بزنهکسی  اخواد در این لحظه درباره اشون ب چیزایی تو سرش داره که نمی  

عجیبی که تنها خودش ازش سر در می منطق ...حامی استدالل های خودش داشت..

دم رو نمیشد عوضش کرد اورد و این نشون می داد که این ا  

 

و با گرفتن  مچ هر دو   رد او باال رو  دستاش ...ش از تو دست با رها کردن کیف به کندی

:نشون کرده بود گفته شددستم در حالی که به ارومی شروع به فشرد  

اگه همه ی این نگرانی ها رو از خودت و چشمات دوری کنی چرا که نه -  

 

 

:نگاهم غمگین شد -  

بالیی سرت بیاد  ...یا خانواده ام ..نمی خوام بخاطر من- -  

تازه اگرم حرفت درست باشه که نیست مگه تو بخاطر ...من که چیزی نمی بینیم ...؟!بال-

 من از پدرم حرف نمی شنوی؟



وارد اتاقش  مون رو همونطور که دستام  تو دستش بود گامی دیگه ای برداشت و هر دو

به طوری که کافی بود  درو ببنده تا دیگه کسی متوجه ما نباشه .. کرد   

:لبخندم از ته دل نبود  

...دربرابر بالهایی که من سرت میارم هیچه -  

 

 به حرفام اروم لبخند زد و بهم خیره موند 

به ..از طرز نگاهش صورتم گر گرفت  و قلبم به تپش افتاد و به تماس مادرم فکر کردم 

همیشه مواقعی می اومد باید چرا ...که بره روی  اعصابم شروع کرده بود  اینکه دوباره

.. ؟راغم  که امادگیشو نداشتمس  

به نسبت که می تونست  و حمایتهایی  ی مهر و محبتاونم مادری که هیچ وقت سایه 

  احساس نکرده بودمدر زندگیم .. داشته باشه و نداشتمن 

 

 

 

بدون اینکه حتی به ..بی رو دربایستی  که یهو م فرو رفت مآزار دهنده ا افکارخیره بهش تو 

  بر روی  که بوسه ی نرمی با و سرش رو به سمتم نزدیک کرد ..دنبال بهانه ای باشه

ه بود کاشتم هالب  

:با لبخند پر مهر و اطمینان بخشی گفت منو از فکر و خیال در اورد و    

 

پس انقدر بهش فکر نکن  ..سرکار گذاشتم بدجور طرفو  -  

؟؟!!دردم چیه اما حرفای پدرش چی پس فهمیده بود   

بهت گفتم که بری ..اما چون دقیقا نمی دونستم چقدر طول میکشه که بذارمش سرکار -

مجبور شدن وسط راه پیاده شم...و منتظر نمونی   

 

شاید اونم ..با لبخندی که به طور واضح می شد تو صورتم تشخیص داد بهش خیره موندم

و درباره دکتر پرتو حرف می ش دور کنه می خواست ذهنمو از که  می دونست دردم چیه

: زد   

 

زود  اونم خیلی...سر کار رفت خدایش هم خیلی تمیز -  

 

:رو در اورد  پالتوشخیره تو چشمام دستامو رها کرد و ..سرخوش و شاد   

امیدوار باشم که اخمای االنت بخاطر امروز نیست ؟ -  

:خنده ام گرفت و گفتم  

من که اخم ندارم -  

:و گفترفت دقیق شده تو نگاه خندونم یه تای ابروش رو باال   

  اور کنی سرم رو  .. کم مونده با این همه اخم و تخم کل این خونه رو ..اره جون خودت -



 

درباره من بد فکر می کنی تو چقدر -  

عزیزمنمی رسم  طلوبی به نتیجه م..خوبشم که فکر می کنم-  

:گفتم غرق شده در نگاه خندونش لبخندی زدم و  

 در واقع..توضیح بدم  هتب... اگر بخوای می تونم درباره بعضی چیزایی که شاید برات سوال شده-

ر من ماد..این حق رو داری که بدونی   

سرشو مطمئن به طرفین تکون داد و زل زده تو نگاه نگرانم که تمامش از مادرم نشات می گرفت 

که یعنی منم سکوت کنم سکوت کرد   

 

لبهاش و سپس به چشماش   و نگاهم برای لحظه ی کوتاهی از چشماش  بهلبهام بهم فشردم 

:رسید   

ده که نیاز داره از خونه بیرون بزنیم یه فکری به سرم ز-  

؟!چه فکری..کجا؟-  

پالتوشو به سمتم پرت کرد با عقب گرد کوتاهی  خندون  

که شاید  دم مونخیره بهش متعجب و  شگرفتم مبه صورت پالتو  سریع قبال از برخورد شوک زده 

:که نگفت و فقط گفتقراره کجا بریم بگه   

می خوایم یکم هیجانمون رو ببریم باال ....لباس گرم بپوش-  

 



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ی که با در حال لباس پوشیده رش رفته بود  و حاال حامیمی شد که پد یک ربع ساعتی 

زد می کنار ..ونستم زیرش چی رو دچشمای گشاد شده  بهش خیره بودم  رو کشی که نمی   

  

..ایان شده بودکه  از زیر روکش نم ر سیکلت مدل باالییخیره به موتوناباورانه   

:بود پرسیدم موتور قسمت های مختلف  حامی که در حال چک کردن رو به  بلند کردم و سر  

ماله خودته؟-  

 

:نمی دونستم گفت هم  ش رومدل تکون داد  و خیره به موتوری که حتی اسمسری   

موتور سواری دوست داری ؟-  

 

کی از کاله خندون ی ..متعجب و هراسونم ی م که با دیدن چهره ه بودمتحیر فقط بهش زل زد

:های روی موتور رو برداشت و گفت کاسکت  

خیلی هیجان انگیزه-  

قدمی بهم نزدیک شد و    ...یکی از آرزوهای منصور شده بود  داشتنشموتوری که مدل خیره به 

و مردد و دل نگران باال رفتن  شکردن به برای کمک بی اراده دستام  ...کاله رو باالی سرم برد 

:گفتم   

منشد من هیچ وقت سوار موتور-  

:مضطرب و رنگ پریده ام گفتی به چهره خیره خندون   

چه مزه ای داره که حاال سوار میشی و می فهمی-  

 

باید توی این هوای  واقعا همکه  از شدت دلهره زبونم بند اومده بودم و با خودم فکر می کردم 

بود  رعب آور و ترسناک بی نهایت از همین حاال  هم که تجربه اش کنمفکر  سرد به مزه ای  

  

 

 

 



 

**** 

 

کم بند پهلوهاش محو دستامو کامال از پشت بهش چسبیده م ساعت بعد در حالی که نی

..کرده بودم   

و در برابر خواسته  چرا حاضر شده بودم تن به این کار بدم  که  به خودم لعنت می فرستاد

  اش کوتاه اومده بودم

در ...که می خواست گاز بده و هر بار سرعتش رو بیشتر می کرد  به خصوص زمان هایی

  ه از کار افتادنآماده قلبم   ..که هر آن س می کردماحسااون لحظات 

 

 

اصال این کارا بهش نمی  که  هم که وجود داشت این بود یه مشکل دیگه ای البته خوب 

..نسته بودم موتور سواریش رو هضم کنم اومد و هنوز نتو  

بنابراین می ..تبحر داشته باشهتجربه و  حتی نمی دونستم چقدر توی این کار می تونه

فاقات بعد از اینم تصور کنم ات نامه ی زندگیم و کار تم یه تصادف دلخراش رو هم تویتونس  

 

صدام در  در وجودم رخنه کرده بود و باعث میشد که  حامی از ترسی که..در عوض من 

لذت می برد  هم و کلی به خنده افتاده بودیاد ن  

 

ا می رفت و ه با سرعت بین ماشینو مون کرده بود دور اشون  تا تونسته بود از خونه

هم  نزدیک بهخیلی که به نظر می رسید  یگاهی برای افزایش ترسم بین دو ماشین

با الیی کشیدن از بینشون عبور می کرد  حرکت می کنندیگه   

با می برد  ازش که سرعتی که داشت و لذتی  با  پیش رومون ناباورانه خیره به مسیر 

:گفت ی نسبتا بلندی صدا  

رو می کنم و اروم می رم  تازه دارم مراعات حالت -  

 

پوشیده بود و  نواری هستکه نشون می داد مخصوص موتور سخودش لباسای مناسب 

.کامال ایمنی داشت  

کاله همین  داشتم  که م می ترسیدم که تنها وسیله ایمنیاما من بیشتر از خود 

هایی که با سخاوت ش و البته دستکخودش رو سرم گذاشته بود اونم کاسکتی بود که 

نتا دستام در این سرما یخ نزنبخشیده بود بهم   

 

حرصیم می نداخت و هم  به خنده منو هام هر از گاهی هم  از واکنشاش هصدای خنده 

درخواست برای کم کردن  نمی خواستم بااصال  می کرد و این در صورتی بود  که 

داده باشم  شضعفمو نشون...سرعتش   

هنوز باورم نمی شد تسلیم خواسته اش شده بودم و توی این هوای سرد تن به موتور 

داده بودم ....یشد توش تبحر داره م ثابت مهکه کم کم داشت بسواری   

 

ای نم گرفته با سرعت رفت و خوش گذروند ه ونخره بعد از اینکه حسابی تو خیاببال  



 

و درست مقابل یه دکه نگه داشت  خیابون هدایت کرد رو به کناموتور ر  

می تونه با چیزی که از اخالق حامی دستگیرم شده بود فهمیده بودم این موتور سواری 

خودش و ذهنش رو از هر چیزی که  می تونه  که بواسطه اش باشه یکی از عالیقش 

کنه دور  اذیت  و آزار میشهباعث   

 

شخصیت دندون پزشک و اتو  که از اونداده بود نتقال در تمام مدت این حس رو بهم ا

می  ش رو و خودش رو رها تر از اون چیزی  که فکریده ی داخل کلینیک   خارج شده کش

 کردم کرده 

زمین تا به شون  هایی که تو خیابون می دیدم ود بازم با همه ی اون موتور سواربا این وج

می کرد آسمون فرق   

ی رواز فهمید که حتی موتور سواریش هم  میشد از طرز لباس پوشیدن و موتور سواریش 

اعده است و همه چیز رو رعایت می کنه اصول و ق  

 

به سمتم چرخوند صورتش رو ..از رو سرش  تن کالهبا برداش   

 

 

و این در  هبه ظاهر مثال می خواستم بگم نترسیدم و همه چی برام  خیلی عادی بود

:بود ثابت موندهبه نقطه نامعلومی  ...بود که نگاهم با اون همه تپش قلبحالی   

هنرمند؟...داغ چطوری  ی افهبا یه نسک-  

نفس حبس شده تو سینه امو  رو رها کردم و بدون برداشتن کاله با خیره شدن تو 

:مچشمای خندونش گفت  

واقعا روده راست نداری-  

  

 چهره ای متفکر  به ظاهر با ش شقیقه اش رو خاروند و اشاره ا خندون با نوک انگشت

:گفت  

مگه روده باید راست باشه ؟-  

 

باشه که ای فوق العاده  گزینه ی وسردی هوا پیشنهادش می تونست با نگاهی به دکه

...وتور گذاشت مرو روی  خودش بی حرف برگشت و کاله  

 

 از روی موتور پایین اومدم به روی شونه هاش  با گذاشتن دستام...پیش از پیاده شدنش 

و مثل خودش روی موتور گذاشتمو از روی سرم برداشتم کاله کاسکت  و خیره به دکه  

 

تر از اونی بود که بود خیلی متفاوت   با لباسی که همه اش از جنس چرم  هیکلش

  می دیدم ازش همیشه

 

برگشتم و داغ رو می داد  ی در حالی که داشت به قول خودش سفارش دوتا نسکافه

.. پیش روم دادم نه چندان شلوغ  به دو طرف خیابون نگاهم رو   



نگاهی به با  سرم رو پایین انداختم و نگاه گرفته از خیابون ..بودشده هوا بشدت سرد 

...هایی که قبل از سوار شدن حامی دستم کرده بود   دستکش  

 

گرفت به سمتم  رولیوانی یهو جلوم ظاهر شد و که کردم شون شروع به در اوردن  

  

لیوانو ازش گرفتم زدم و  مها رو به زیر بغل ستکشد بدون اینکه بهش خیره بشم   

 ...ها سعی کردم سرمایی که با در اوردن دستکشبه دور  لیوان  با حلقه کردن دستام

  فراموش کنم  داشتن حسشون  می کردن روکم کم دستام 

ی که در حال ..  خیره تو چشماش  م و سر بلند کردیه دفعه داغی لیوان دلچسب بود که 

:می کرد پرسیدممزه مزه  نسکافه اش رو   

اری می کنی؟بفهمه که موتور سو پدرت  برا چی نمی خوای-  

 

:خیابون گفت ی تو ا ه سکافه اش رو خورد و خیره به ماشینبا خنده قلپی از ن  

...از موتور متنفره-  

 

می ترسه تصادف کنی؟-  

سرشو باال و پایین کرد  مطمئن   

 

:قلپی از نسکافه امو خوردم  و با خنده گفتم  

خیلی با سرعت می ری....م دارهه حق-  

 

 

:گفت ه ی مویی که از زیر شالم در اومده بودرو ط کوتاه خندید و خیره به صورت  

؟!تو به این می گی سرعت -  

 

:زورکی لبخندی زدم  

موتور سوار نشده بودی  فکر کنم  خیلی وقته-  

 

:بدون جواب دادن به من با نگاهی به انتهای  خیابون گفت  

خفه ام کنه واهینامه ی موتور گرفتم می خواستروزی که فهمید گ-  

 

:داشتم می شناختمش  خیره موندم و گفتم دمی که کم کمبه اخندون   

ی و به دور از چشم پدرت  انجام ثر کارای مورد عالقه ات رو  پنهونبه نظر می رسه اک-

 دادی 

 

برای  سر کشید ورو یات درونش  محتوتمام یه دفعه ...نگاهی  به ته لیوان کاغذیش با 

: گفت  به روی هم شونبا بهم فشردن برطرف کردن خیسی  لبهاش  

بهتر کم کم بر گردیم -  

 



دست بلند کرد و با گرفتن و منتظر ادامه ی حرفاش بودم که   نسکافه امو تموم کرده بودم

 لیوان از تو دستم به سمت سطل زباله رفت 

:با نگاهی به قد و قامتش کاله رو برداشتم که حین نزدیک شدن بهم گفت   

گرانی های پدرم از رو به خاطر ترس ها و دل ن مدوست نداشتم خیلی از لذتای زندگی-

... خودم دریغ  کنم   

 

ندی ه عمل پوشوچه خوب که به همه ی آرزوهات جام-  

 

 

 زده و یخ  تو چشمام و گونه های قرمز  خیره  شتن کاله از روی موتور لبخندی زد و با بردا

:گفت  ام  

نه به  همه ی آرزوهام -  

 

هنوز بهش خیره ....ایستادم تا سوار موتور شه متعجب نگاهش کردم  و کمی عقب تر

:بودم که گفت  

نمی شی؟  سوار-  

 

:ش ایستادم و ازش پرسیدمبه صورت چند قدم بهش نزدیک شدم  و درست نزدیک  

ت رو  هنوز نتونستی براورده کنی ؟هارزوکدوم یکی از  آ-  

 

 

 

کاله از تو  با گرفتن کاله رو سرش گذاشت و ...خیره بهم برای لحظاتی سکوت کرد 

:گفت ای یخ زده امدست  

من چیه؟ ی غذای مورد عالقه ...یه سوال-  

گنگ نگاهش کردم که خودش کاله رو باال سرم برد دستامو باال بردم و کاله رو ازش 

:گرفتم  

نمی دونی ؟-  

یشتر از لحظه ای فکر کردم و با یاد اوری روزی که منیر خانم لوبیا پلو پخته بود و حامی ب

:ما غذا خورده بودم گفتمهمه ی   

  ؟!لوبیا پلو-

:داد  مو پایینکاسکت کاله طلق خندون   

یجمع خوب حواس...آفرین-  

؟چه ربطی به جواب سوال من داشت -  

 

:و روشن کرد و گفتپایین داد و  موتور طلق  کاله خودشمخندون همونطور   

سوار شو -  

 



خودمو باال کشیدم  ....به همراه کمکی که می کرد و  با گرفتن بازوشو سری تکون دادم 

 و رو موتور نشستم 

 

..دم رو نداده بود که به راه افتاخیلی محترمانه جواب سوال  

دیگه مثل قبل با سرعت نمی رفت و البته به خاطر بلندی موتور همچنان خودمو محکم  

 بهش چسبونده بودم که به پشت چراغ قرمز رسیدیم 

 

  ربی حرکت ب و دستام همونطوربه سبز شدن چراغ مونده بود  ای  چند ثانیه یه  هنوز

رو به سمت چپ  سرم برای دید زدن اطراف خواستم  که نبودقرار گرفته روی پهلوهاش 

 بچرخونم 

 

 

خیره مونده بود متحیر با دیدن کسی که بهمون ..اما به محض برگردوندن سرم   

 

!!...گرفتفرا و ر خون تو رگ هام منجمد شد و آدرنالین تمام بدنم  

ام در ه سته پنجهوانا خ و پام کشیده شد و نوک انگشتای دستبه تا  یه چیزی یهو  از سر

  نی حامی فرو رفتهاپهلو

 

تا خواست سرشو  وارد کرده بودم از حس ترس و فشاری که به پهلوهاش  متوجه

...برگردونه   

در بی حرکت خیره به شخصی که اونم داشت با تعجب نگاهمون می کرد ...چون من  

.رفت فرو وف اوری خسکوت   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هنوز یه  چند ثانیه ای  به سبز شدن چراغ مونده بود و دستام همونطور بی حرکت بر  

روی پهلوهاش قرار گرفته بودن که برای دید زدن اطراف خواستم  سرم رو به سمت چپ 

 بچرخونم 

 

 

تحیر خیره مونده بود با دیدن کسی که بهمون م..اما به محض برگردوندن سرم   

 

!!...گرفتفرا و ر خون تو رگ هام منجمد شد و آدرنالین تمام بدنم  

نا خواسته پنجه هام در  نوک انگشتای دست و پام کشیده شد وبه یه چیزی یهو  از سر تا 

 پهلوهای حامی فرو رفتن 

 

متوجه از حس ترس و فشاری که به پهلوهاش وارد کرده بودم  تا خواست سرشو 

...رگردونه ب  

بی حرکت خیره به شخصی که اونم داشت با تعجب نگاهمون می کرد در ...چون من  

.سکوت خوف اوری فرو  رفت  

 

 

قلبم  به شدت می تپید و نمی تونستم به درستی نفس بکشم  که ناباورانه اسم حامی 

:رو بر روی لبهاش روند و اسمش رو صدا زد  

حامی -  

 

...نگاهش می کرد و چیزی نمی گفتحامی بدون کوچکترین حرکتی   

 

هاج  و واج  نگاهمون می کرد .. دختری هم که بغل دستش نشسته بود   

طلق  کالهشو باال داد و خیره  حرکت بعدی حامی قابل پیش بینی نبود که خیلی عادی 

سری  باال و پایین کرد .. به دختری که ازمون چشم بر نمی داشت به نشونه سالم  

 

خود حامی هستش ... کرد تا مطمئن بشه طرفی که روی موتورهرحمانی سرشو خم 

:به کار افتاد برای اطمینان حتی زبونش هم   

؟!خودتیحامی  -  

 

بعد از مدتی خیره ..روی من توقف کردبالخره ..بین من و حامی در گردش بود که  نگاهش

روی پهلوهای بر به دستام که  ر داد و  پایین س   به  شدن بهم  به ارومی نگاهش رو

 حامی ثابت شده بود کشیده شد

 

سرش گذاشته رو ی که کاسکت خیلی راحت تونسته بود حامی رو بشناسه اونم با کاله

 بود 

در  می خواست  با سبز شدن چراغ  درست همون لحظه ای که رحمانی شوک زده

..پیاده بشه و کنه ماشینش رو باز   



:گفت حامی دستشو به سمت طلق ای که باال داد بود برد  و رو به رحمانی  

 

یه نگاهی به پشت سرت بندازی می بینی ..؟ حرکت کنینمی خوای ... هچراغ سبز شد-

رافیک میشهتداره بخاطر تو که   

 

گردشی به سرش دادم و به پشت سرش شده از چیزهایی که می دید رحمانی گنگ 

  ی انداخت نگاه

 

رحمانی هم  خود منو متعجب کرده بود که حتم داشتم  یرفتار ریلکس حامی بقدر

  یستوضعیتش بهتر از من ن

 همونقدر که هر دوی ما تو حال خودمون نبودیم

حرکت داشت  قصد ...کامال راحت و بدون دغدغهبه همون اندازه حامی    

مجالی به رحمانی داده باشه همزمان با دوباره صدا زدن اسمش  به بخواد بدون اینکه   

 راه افتاد 

 

باشهه اداتفاقی نیفتهیچ  از اولم  انگاری که  ...و بی تفاوت اونم خیلی عادی  

باشهاز پدرش به ارث برده باید بی برو برگرد  رو  تازه فهمیدم این خصلتش   

 

و به سختی می ر اینکه حواسم باشه پهلوهاشدر بهت فرو رفته  از شدت ترس بدون 

:فشردم که با صدای اطمینان بخشی گفت  

اون تو رو با اون کالهی که  سرت گذاشتی نشناخت..نگران نباش-  

 

:کلمات به سختی از بین لبهام خارج می شدن  

اما تو رو شناخت-  

 

:لحظه کوتاهی سکوت کرد  

می  مخصوصهمیشه لباسهای  پالک موتورم رو بخاطر مدلش از بره و می دونه من-

...پوشم  

بیشتر هم ازش و چندتا  نداره توی این شهر  اونم با موتوری که هر کسی ...شناختن من

به نظر نمی رسه دشواریکار چندان  ...ت نیس  

 

:ترسیده بودم  

چی می خوای بهش بگی؟-  

 

:با کم کردن سرعتش از بزرگ راه خارج و  وارد یه راه فرعی شد   

اونم به کسی مثل بهزاد ... خودم و زندگیم به کسی جواب پس بدمقرار نیست درباره -

نباش  شتوام انقدر نگرانپس ..  

 

بودش گفتنش آسون بود اما واقعا نمیشد بهش فکر نکرد و بی خیال  



..رفتن یمکه لحظه ای از جلوی چشمام کنار ناونم با اون نگاه های حیرون رحمانی    

ه که نمی تونست ازمون نگاه بگیره بزرگترین اتفاق سال رو شاهد بود گویی  

 

 

 

 

رفتم فرستادم ودر فکر فرو نفسم رو به سختی بیرون   

هر ..بود و سوال برانگیز  صمیمی رحمانی با حامی برام عجیب وابط دوستانه و همیشه ر

موتوری با چه شماره مدل دو اونقدر به هم نزدیک بودن که دقیقا می دونست حامی چه 

 پالکی داره

قبل نمی خندیدحامی هم به طرز عجیبی ساکت شده بود و همچون   

 

 تا رسیدن به خونه از شدت نگرانی هیچ حرف دیگه ای بینمون  رد و بدل  نشد

 زودتر از حامی وارد خونه شدم تا اون موتور رو سرجاش بذاره 

اما ترسی که وجودم رو فرا گرفته بود مانع از این میشد که ....سردم شده بود حسابی  

شم اببدنم سردی نگران   

 

و بی قرار باال و پایینشون  زدم  به گروه های سرم رو برداشتم و مضطرب و پریشون گوشی

 کردم

االن همه جا اعالم می کنه که یه  با دیدنمون نمی دونم چرا احساس می کردم رحمانی 

حامی دیدهموتور سوار ترک   ...و دختر  

  

وارد اتاق شد و لباس عوض کرده نشسته لبه ی تخت صفحه ها رو زیرو رو می کردم که 

انداختحالم نگاهی به چهره پریشون   

 

:روی عسلی گذاشتم و گفتم...کالفه گوشی رو   

تو با کسی هستی از فردا همه جا پر میشه که ...شد خیلی بد -  

 

:بی تفاوت شونه ای باال داد   

خوب بشه-  

 

:متعجب بهش چشم دوختم   

؟!یعنی اصال برای تو مهم نیست که فردا بری کلینیک و بچه ها چپ چپ نگات کنن -  

 

:گفتنه  ایستاد  و خیره تو چشمام خیلی مطمئن لحظه ای باال سرم دست به سی  

 

به کسی مربوطه که نگران جواب پس  و تو مگه زندگی شخصی من....خوب نگاه کنن -

به خودت شک داری  مگه  تودر ضمن ....اونم وقتی که تو زن منی ..؟باشم بهشون دادن 

 گیسو ؟



 

 

:مضطرب و پریشون بودم  

انقدر مستاصل و ..از خودت و حست مطمئن بودی ...دیگه می زدی  یاون شب یه حرفا-

؟!؟به همین راحتی !جا زدی ؟!خودتو باختی ..؟با یه نگاه !چی شد ...درمونده نبودی   

 

حامی کم کم داشت برداشت های اشتباه می کرد که از لبه ی تخت بلند شدم و 

:مقابلش ایستادم  

همه ...من اون شب ..م هنوزم به خودم و احساسم مطمئن..منظورم این نیست ...نه نه-

..اما .. اونم بدون هیچ تردیدی.. ی  حرفامو بهت زدم  

 

:بی جهت نگران بودم..داشت حامی  هایی که   شاید با این همه بی خیالی  

 چیزیدرمورد این موضوع  که تو فعال نمی خوای کسی  کردم اما خوب من فکر می -

 بدونه 

 

 

برداشت و با ه سمتم با دقت همونطور که بهم خیره بود  دستاشو پایین اورد و قدمی ب

:روی پهلوهام و کشیدن من به سمت خودش گفت قرار دادن  هر دو دستش بر  

حرفایی که قرار نیست برای اثباتشون مرتب ...منم اون شب همه ی حرفامو بهت زد م-

 تکرارشون کنم 

 

:لحظه ای سکوت کرد تا که مطمئن بشه حرفاشو می فهم و درک درستی ازشون دارم  

..هیچ مشکلی ندارم  ...ه کسی بفهمه با  تو هستممن از اینک-  

 من هیچ مشکلی با اینکه کسی بفهمه تو همسر منی ندارم 

هیچ مشکلی..؟می فهمی   

 

:بغض نشسته در گلوم با حرفی که زده بود بیشتر به گلوم فشار اورد و حامی ادامه داد  

ین موضوع اونم تو منتها فکر می کنم االن چندان زمان  مناسبی برای  مطرح کردن ا-

شرایط خودم و خودت رو می سنجم ..البته نه بخاطر ادمای اونجا .... باشهمحیط کلینیک ن

 که اینا رو دارم بهت می گم 

 

در هم  دستاشو از روی پهلوهام  گذروندم و به دور کمر رسوند و  با گره کردن دستاش

:به خودش چسبوند منو کامال..  

یعنی اونقدر ..بهزاد اصال موضوع نگران کننده ای نیست...اون با من نگران بهزاد هم نباش -

 که تو فکر می کنی نگران کننده نیست 

 

:چی می خواست به رحمانی بگه  

رحمانی  می گی که  اونوقت...پدرت خیلی در تالشه که من و تو از هم جدا بشیم-  

 



تا وقتی که من می خوام ...؟! تو چرا انقدر نگرانی..بذار پدرم  هر کاری که می خواد بکنه-

..هیچی کاری نمی تونه انجام بده..من باشی  با   

این وسطم ...هیچ کاری نمی تونه بکنه ..هیچ کسی ..وقتی تو زن رسمی و قانونی منی 

تازه اون تورو ..و به چشم نمیادبهزادم اصال مهم نیست ماجرای دیدن ما توسط .....که 

 اصال نشناخت 

 

:حامی فوق العاده از خودش مطمئن بود که ازش پرسیدم..اب دهنم رو بلعیدم  

میشه منو از یه چیزی مطمئن کنی ؟-  

:پلکهاشو آروم بست و باز کرد و منتظر بهم چشم دوخت  

تصمیمت چیه؟-  

:سریع سوالم رو اصالح کردم   

تصمیمت برای بعد از این چیه؟منظورم اینکه -  

 

:ون پلک زدن خیره تو چشمام گفتلبخند محوی بر روی لبهاش نشست و اینبار بد  

بعد از اون شب  تو دیگه باید بدونی چه تصمیمی برای زندگیمون گرفتم -  

:با تردید لب زدم  

؟!اما پدرت-  

از  سوالم با کنکاشی که روی تک تک اجزای صورتم می کرد با قدم  خیره در نگاه پر

 بعدیش وادارم کرد قدمی به عقب برم 

 

:لبخندش رنگ شیطنت گرفت  

حتی پدرم..تو همسر منی و هیچ کسی نمی تونه این واقعیت رو انگار ش کنه-  

وقتی ...البته الزمه که در جریان یه چیزایی باشی و اونوقت توام بتونی تصمیت رو بگیری

دیگه همه چی حله ..که تصمیمت رو بگیری   

 

 سرشو به سمتم خم کرد تا کامال بهم تسلط داشته باشه

 نگاهم مدام بین دوتا چشماش در گردش بود اما حامی مطمئن بهم زل زده بود 

 

 

لحظه ای تامل کردم و خواستم مطمئن جوابش رو بدم که فشار بیشتری به دستاش وارد 

 کرد و بیشتر روم خم شد

:شد داغ گر گرفت و وجودم از حس گرمای تنش   

تو ..و بهت بگم فرصت بده که بتونم همه چی ر..کمی بهم فرصت بده ..عجول نباش -

چیزایی که باعث شد من و تو االن پیش هم ...هنوز یه چیزایی رو نمی دونی 

چیزایی که پدرم خیلی نگرانشونه ..باشیم  

 

برای چیه؟  این همه درنگ و تعللت..نمی زنی حرف چرا همین االن در موردشون باهام  -

.....  

 



لبخندی رو جایگزینشون کنه به هم فشرد و سعی کرد غم لبهاشو با نگاهی آکنده از   

 به لبهاش و سکوتش چشم دوختم و اون باز سکوت کرد 

..سکوتی پر از حرف  

 پر از حرفهایی که موجی از هراس رو در  وجودم سرازیر می کرد

 

  نمی کرد تو چشماش خیره مونده بودمغوشی که لحظه ای رهام اسیر در آ 

....ران هایی که چیزی ازشون نمی فهمیدمپر شده بود از نگ....رامشته اون نگاه پر از آ  

نشسته بود بی رحمانه ..به ظاهر آروم  ی نگاه و این چهرهیه تردید بزرگ پشت اون   

 

به ..رفته رفته با وجود این که دلم می خواست خیلی چیزها رو از زبون خودش بشنوم

نقش بست و بهش زل زدم لبخندی به روی لبهام  ناچار   

شم که برام رقم خورده بودنهیچ وقت در زندگی نتونسته بودم  مانع حوادثی ب    

اتفاقا اصال حادثه نبود...نمی تونستم بگم که حامی هم یکی از اون حادثه ها بود   

 حامی یه اتفاق خوب بود 

 

که فعال نمی خواست همه ی خودشو نشونم بده  ...اتفاقی ..  

 

خبر ازشون می ترسیدم از چیزایی که ..به طبع باید از این همه نزدیکی می ترسیدم

..نداشتم   

اما خیلی وقت بود که از پیله ی خودم در اومده بودم و خودم رو به دست تقدیر سپرده 

 بودم

 

هسته و نرم باال اوردم و به روی شونه هاش دستام رو آ..در نگاه پر از حرفش  خیره

 رسوندم 

 لبخندش جون گرفت 

هامون به کمترین حد ممکن  و فاصله صورت خزید دستام که به پشت گردنش 

سعی کردم بر ترس و نگرانی هام فایق بیام ...رسید  

 

اونقدر صبور که با ندونستن رازهای پشت ..روم و صبوری نبودم قبل تر ها انقدر آدم آ

باز  اینطور دل به بودن ها بدم ..پرده  

با خواسته ی دلش  ها دستانم که   به دور گردنش حلقه شد حس کردم باید بیش از این

 راه بیام 

برای مردی که بخاطر من ...و داده بودم  تا در کنار حامی باشم ر دگیممن همه ی چی زن

:در برابر پدرش می ایستاد و کوتاه نمی اومد   

 

 

چه اشکالی داره وقتی تو ازم می خوای ..بازم صبر می کنم...این همه صبر کردم..باشه-  

 



ف لبخندم از طرز نگاهش عریض تر شد اما بر خال..با حالت خاصی بهم نگاه کرد 

بی قرارتر  شد... ها  نگاهم از دلنگرانی..لبهام  

 

یه چیزی بهم می گفت همه چی  گویی  ...با این وجود با تمام دلشوری ها و نگرانی ها

بی جهت دلواپسی..درسته و هیچ مشکلی وجود نداره  

 همچنین به ..فکر می کردم بود االن نباید به  خانواده ای که مدام بابتشون سرم پایین 

!!رشوهری که از بودنم  در کنار حامی ناراضی بودپد  

 

..بیش از هر چیزی به خودم و حامی فکر می کردمباید االن   

کردم که مطمئن باید به کسی فکر می ..از حاال به بعد من باید به زندگیم فکر می کردم 

رامش می رسم بودم در کنارش به آ  

  

ش می ریخت و حرکات طنت از نگاهبرعکس تمام مواقعی که شی..لبخندی به روم پاشید 

:اینبار اونقدر مظلوم و اروم نگاه می کرد  که دلم نمی اومد اذیتش نکنم...   

 

مستلزمه اینکه تمام شروط من رو به جا بیاری االبته خوب همه ی این-  

:یه تای ابروش باال رفت  

کسی رو دور و بر من ..من فردا تحت هیچ شرایطی دانشجوی ترم پایین قبول نمی کنم -

تنها مظلوم اون جمع من نیستم ..نفرست  

 

:و دلم براش رفت خنده اش گرفت  

چه لزومی داره تا نیرو کم ...جونم برات بگه که اون همه دکتر توی اون کلینیک هست -

هوم؟...میاری همه چی رو سر من می ریزی  

ای جور از بچه ها شنیدم باز این دکتر صدیقی افتاده تو فکر  طرح ه... اهان یه چیز دیگه

 واجورش  

....من یکی رو کال از هر چی طرحه معاف می کنی   

 ملتفتی که 

پس زورت فقط به من نچربه..من تنها  توی اون کلینیک نیستم   

 

نشون های ترسناک  باال و پایین کرد  و من باز با بی و سرشو با نگاهی مملو از خط 

:جرات پیدا کردمدر برابرش قیدی   

؟..... روطی و ش یشرط..شما هیچ حرفی -  

 

خوب بلبل زبون میشی ..خوشم میام وقتی زبونت راه می افته -  

 

و به دندون ر خندون از حس خوبی که بهم دست داده بود بهش چشم دوختم  و لب پایینم

 گرفتم 

 



هسته  آ دست بلند کرد و با پشت دست خیلیو  لبهای حامی اومد روی لبخندی هم به

:و ازم پرسید گونه ام رو نوازش کرد   

 

؟قدمی زدی تو تاریکی تا حاال-  

 

:زل زده تو چشماش به معنای حرفش فکر کردم   

فتابقبل از طلوع آ....هر روز صبح اونم ...من شاید به جای قدم زدن دویدم-  

دویدم بیرون زدم واز خونه    

دویدم و قدم زدم...یه قرار نانوشته با خودم   

چیزا  از  قدم بر داشتم و به خیلیدویدم و  ....پر از تردیده توی دنیایی که پر از سایه های 

 فکر کردم 

 

..فکر کردم   شون زهایی که می تونستم داشته باشمیبه آخر همه چ  

فکر کردم و می کشید  به همه ی اون چیزایی که ذهنم یاری می کرد  

از بین ببرهقرار بود تمام مجهوالت زندگیم رو   قبل از تو قدم زدن هایی که   

 

 تو می تونی از تو چشمای من همه چی رو بفهمی مگه نه ؟

 

بر روی لب  کش اومده یتکون دادم و حامی با لبخند به طرفین مرددو ر سرمسردرگم 

:نگاه مستاصلم لب زد و گفت در خیره   هاش   

ببینی و بفهمی م رو هانتونی  درد تو شاید از تو چشمام-  

شون بفهممببینم و رازات رو همه ی اما من از قلبت می تونم    

نمی حتی وقتی که همه چی رو فهمیدی ..برای همین اصال نمی خوام ناراحت باشی 

رومیه زندگی خوب و آ..یه زندگی خوبه حق تو ...خوام ناراحت چیزی بشی  

و به که با خودم رفتم  بعد از اون همه کلنجار هایی ..بی فایدههای  بعد از اون همه دویدن

 نتیجه نرسیدم 

که فهمیدم تازه    

 

توی این همه تردید ..تاریکیاین همه سیاهی و  توی  اونم  ...خوب دوستیه  با زدن قدم

هایی که هیچی ازشون  اونم توی روشنایی..هاییتن به زدن قدم از بهترخیلی ..و نگرانی 

 نمی فهمم ه

 

می تونم ..هستی که من می تونم باهاش تو تاریکی قدم بردارم  تو اون دوست خوبی

 خودم باشم

بدون اینکه شک کنم قدم بعدیم چیه..بدون اینکه به بعدش فکر کنم   

لبهام نشست  روی  غمگینی برو لبخند خجول   

:فشرد لبهاشو با نگاهی پر از حسرت بهم  

م خودخواه باشماما نمی خوا..یلی چیزا رو بگیرم کاش می تونستم ازت قول خ-  

 



:ته دلم لرزید  

چرا این حرفا رو می زنی ؟-  

که کمتر می تونی  هستم یآدمای عجیب از  از اون دست شاید بخاطر اینکه من -

   ببینیشون 

 

ه گردنم دادم وخیره تو نگاه بغض رو بیشتر کشیدم و تابی ب ناخودگاه با لبهایی خندون دستام

:ودش گفتملآ  

  تونی نمی  و می خوای بهم اعتراف کنی  اون چیه که -

:لبخند زیبایی نثارم کرد و سکوت کرد   

حامی به تمام معنایی هتو یه خودخوا-  

:نه اعتراف کردقاطعا  

می دونم-  

 

می دونی و همچنان می خوای خودخواه باشی-  

:و حس شیطنت من  و بازم سکوت   

بهم چی  باشم در کنارت می تونم ه که  خرین شبیخواه عزیز اگه بهت بگم که  امشب آخود-

؟!می گی   

  

داشت  رفته رفته و خیره در چشمام که نم اشک  مکث نسبتا طوالنی بهم انداخت

:توشون هویدا می شد گفت  

...پیشم بمون بهت می گم  فقط-  

 

و زدم  یخاموشمهر لبهام  بر بشدت سنگین شد و با جوابش در گلوم نشسته بغض 

دون پلک زدن بهش خیره موندم ب  

 

ی مونی ؟م-  

و مهربونی هاش رو دوست داشتم اتاحساس..من این مرد رو دیوانه وار دوست داشتم   

 

..که تردیدها رو ازم دور می کرد  دوست داشتنی  

که  نگاه های لرزونی خیره در ...پاهام  پنجه هایوی ربر خودمو باال کشیدم و ایستاده 

که بی تاب  هاییاز نزدیک کردن لبقبل هسته لب زدم و آ ...چون من بی تاب شده بودن

: گفتم  شده بودن  لبهاش  بوسیدن   

حتما می مونم -  

 

 

 

 

 



بر روی بهاش ل بیش از من  تعلل و بی سیبک گلوش جا به جا شد خیره در نگاه مشتاقم 

م یرقم بزن  بودن  دیگهدر کنار همبرای ...یه شب دیگه رو  انشست ت م لبها  

 

م رو سخت در برگرفته بود ا گم شدن در بین بازوان گرم و قدرتمندش که  تمام هستی

کنم رو ب می تونستم تصورش  حتی  لذت بخش تر از اونی بود که  

 

های  حس نفستن و حتی برای لحظه ای از پی هم می گذش ساعت  عقربه های

رهام نمی کرد پیچیده میشد  مو  گردن البه الی موها  در  گرمش که  

 

 مو می خواست در خوشی می شدممست ی پر احساسش در زیر بوسه هاغرق شده 

بشمدور تر  دور و  اورم رنجی پر درد و همه ی گذشته  ازکه هر چه زودتر   

 

 شده بود  یحضور ترین تکراری   ...پر از درد در این روزگار غریبه  و آغوشش حامی وجود 

خو گرفته بودم  محبتپر  شآغواین  بهو عجیب که می تونستم حسش کنم   



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل سیزدهم

 

ول می خورد خودم رو با تابوره عقب وای که مرتب زیر دستم  کننده خسته از کار روی دندون مراجعه

:هام  گفتم کشیدم  و با در اوردن دستکش  

ره  امروز نمیشه عصب که دا یبا این وضعیت..پانسمانش کردم ... برای اینکه دردتون ساک  بشهمن فعال -

کار داره  دندونتون هنوز دو سه جلسه ی دیگه ....کشیش کرد  

د شسری تکون داد و روی یونی  نیم خیزه  باشه سایش رسیده ه بعد از کلی درد کشیدن تازه به آانگار ک  

 نگاهم  با پرت کردن دستکش هام توی سطل فشار دادم و   پدال سطل روپامو جلو کشیدم و  نشسته 

به رو به روم دادمای با حرک  در شیشه رو   

از حامی که برای انجام  کاری صبح زود از خونه بیرون زده  ....به تنهایی به کلینیک اومده بودم از صبح که 

  نداشتم  خبری بود

وارد کلینیک شدن و  یک  سخ  در حال حرف زدن  و بحث کردن بودن  به همراه موعدیکه رحمانی 

نی  های خودشون رفتن راس  به سم  یو  

:زد یچرخ مبه سمتله با کش و قوسی روی صندلیش راحدستی به لبه ی مقنعه ام کشیدم و   

با بچه ها ...اختیاریهدواطلبانه و این طرح کامال ...شیبرای طرح دکتر صدیقی یهو جو زده نشی داوطلب -

 قرار گذاشتیم که کسی قبول نکنه

 

:و  راحله ادامه دادکردم رحمانی که متوجه ما نبود  شمی نگاهم رو حواله زیر چ با باال و پایین کردن سرم   

؟میای ...به الناز بزنمیه سری امروز می رم -  

بین و منو هنوز متوجه چیزی رحمانی اصال حواسش به من نبود و از این باب  خیالم راح  شده بود که 

  نشده حامی 

:نگاهم رو به راحله دادم  

این مدت نتونستم بیا ...حتما میام اره -  

 نحضورش شده بودکه متوجه چند نفری از بچه ها  وارد کلینیک شد و  لبخندی زد  که همون لحظه حامی

  سالمی بهش دادم 

کامال ..البته با توجه به تاخیری که داش  ..و شتاب زدگی کامال مشهود بود  داشتن  در حرکاتش عجله

ت طبیعی بود ااین حرک  

کردگذاشته بود رو زیر و رو  ی امضا زدن براشمرادی براهایی که ه و پروند برگه ایستاده پش  میز   



که  یک گر فته بود زیر نظر  حامی رو در سکوت  که به طور خاصیدادم به رحمانی حظه ای حواسم رو ل..

راه افتادبه به سمتش یکنواخ  و آرومی ی تصمیم آنی با  قدمها کی آن با  

 شهای پش  سر هم همون صبح هم که پیش حامی بودم متوجه تماس یه جورایی ته دلم خالی شد

و جوابی بهش نداده بود   شون رد تماس زده بودهم بی توجه بهشده بودم که حامی   

پای  روی  ..ور بدنش با حالی  خسته  لحظه ای سنگینی  نگرانم  رو معطوف حامی کردم که  نگاه

قصد نشستن کرد..عقب  به  صندلی پش  میز ن قبل از هر کاری با کشید انداخ   و راستش   

  با عجله وارد شد ی دمراهمون لحظه 

پرسیدن  می کرد با شون خیره به برگه هایی که مرتب زیر و رو  روی صندلیبر  حامی با نشستن 

مرادی رو مورد بازخواس  قرار داد و با لحن سرزنش کننده ای که ...در مورد مراجعه کننده ها  سواالیی

و هر چه سریعتر دوباره پیگیر کارا بشه  کهبود ازش خواس  م کرده هم فراهجبات ناراحتی مرادی رو مو

 بهش اطالع بده 

 و خیره به هر دوشون منتظر شد تا حرفای حامی تموم بشه البته  ایستاد  حامی رسیده به میز  رحمانی 

 حامی از جانب  تکون سریه تنها بش که جوا ار وجود کرد اظهسالمی به حامی با دادن هم ون اثنا در هم

رو زودتر کاراکه خواس   دیگه به مرادی ازشی بعد از امضا زدن چند برگه و گفتن چند تا توصیه  که بود 

 انجام بده 

 

از کلینک خارج شد بالفاصله با چهره ای دمغ برگه ها رو برداش  و ...چشمی  گفتن  مرادی با  

ی میز به طرف های روی  لبه  بر  دستاشکف هر دو با گذاشتن  بود  شمرده تنم مغکه فرص  رو  رحمانی

:گف  یخندون با صدای  که همون لحظه راحلهو لب باز کرد حامی خم شد   

بدجور تو نخشی -  

چشم دوختمشوک زده به راحله   

:نگاهش کردم  با حرصو من ف  خنده اش گر  

؟ی شهنوز تو فکروجدانا -  

:و با بلند شدن از روی صندلی گفتم یشونیم کشیدم پدستی به روی   

ساع  چند می ری که بیام؟-  

:جواب دادخیره به واکنش تند و عصبیم   

...بعد از اینجا-  

  مشد وسایل روی  میز مشغول مرتب کردن ...سری تکون دادم و دلخور از رفتارش

 

 



:قرار گرف  کنارم کامال   اومد و بلند شد واز جاش  ابرویی باال داد و  

چته؟-  

:بودم که توجهی بهش نداشته باشم شده ونقدر از برخوردش ناراح ا  

هیچی-  

؟!شوخی هم سرت نمیشه؟!...تچرا یهو برق می گیرد-  

:گفتم برداشتن چندتا فایلچرخیدم و پش  کرده بهش حین   

یه چیزیو در میاری شورخیلی بعضی وقتا دیگه  ...شوخیات دیگه از حد گذشته -  

..خیره شد  جا به جا می کردم رو ه بهش وسایل به منی که بی توج ساک    

:ادامه دادمبدون اینکه به طرفش برگردم ناراحتم   تشمی داد واقعا از دسنشون  که یاخم غلیظ با    

پس انقدر ...حکم سم رو پیدا می کنن ..باز گو کردنشون ...بعد از دو سه بار ..بعضی شوخیا...بعضی وقتا -

  سم  طرفبه نپاششون 

:گف  درهم و دلخور  با چهره ایناراح    

انقدر بی جنبه نبودی ..تازگیا زود از کوره در می ری..بی منظور بود گیسو -  

دم مدام جلو چشممونه به هر حال این آ..شم نمیاد راحله بی منظورم که باشه من خو-  

به این همه   چه اصرای.. هتموم شده رفت..غلط ..اشتباه ...رفته و حاال یه چیزی بوده دیگه گذشته 

؟!یادآوریش داری   

:گف  اورد و حق به جانب  باال وار دستاشو تسلیم   

همچینی ..تو زیاد دس  ادم می دی م آتهرچند خود....شوخی بی موردی بود ..ببخشید ..خیل خب -

ادم حس می کنه بهشون خیره شده بودی که ناخوداگاه   

:شونه ای باال داد و گف ون که خندزل زدم  به سمتش برگشتم و تو چشماشبا اخم   

ای بابا..حرف زد  دو کالم  نمیشه باهاش..بچه که زدن نداره..فهمیدم ..باشه باشه -  

:گف  یونی  راحلهبا رسیدن به ...چرخ می زد برا خودش مهری که بی کار تو کلینیک  بین در همین   

؟منم باهاتون بیام..امروز می خواستید برید دیدن الناز ؟-  

 

 

 



باال داد و حالیم  ابروهاش رو نداش  به دور از چشم مهری  در کنارمون  ه که تحمل حضور مهری روراحل

دهنش باز ...با برگش  سریع مهری به سمتش فعه که یه دی دس  به سرش کنم  ایکرد که یه جور

:و بی حرک  بهش چشم دوخ   موند   

باشه؟...پس ساع  رفتنتون رو با من هماهنگ کنید-  

که راحله پنهونی از دس  مهری می خورد فرو خورده خندیدم  و لبهامو بهم فشردم   از حرصی  

و  برداش    سم  یونیبه  یقدم..راحله که هنوز دندونش کار داش  ی مهری با دیدن مراجعه کننده 

:گف  ...بود دراز کشیده  ه دندون خانمی که روی یونیخیره ب  

کاری نداره که انقدر لفتش ..تموم کنی  می تونی  دا رو هم زودترکار این بنده خ...یکم کمتر حرف بزنی -

 می دی

سقف دوخ  و بازدمشو با حرص بیرون فرستاد سم  راحله نگاهش رو با عصبانی  به   

:گفتمبینشون  شه با نزدیک شدن بهاری نکک کتکبرای اینکه کار به دعوا و    

؟مهری جان تو مراجعه کننده نداری-  

 

عه کننده ها باال سر مراج از بچه دیگه  با نگاهی به دکتر موعدی که به همراه یکی سری برگردوند و

:خودش بود گف   

نیومده -  

:گفتم روم و مهربانانه ای به جه  دیدش  انداختم و با لحن آ نگاهی  

؟چرا مدام باهاش بحث می کنی ..نداری  تو که طاق-  

تو دهن بیمارش رفته بود تا ی نشسته رو تابوره با سر زیر چشمی به راحله که کالفه از حضور مهر با نگاه

:گف   

همه اشم تقصیر خودشه ..بحث های الکی بی نتیجه ..گیرای الکی می ده-  

و می دونستم داره بی جه  قضیه ای که نمی دونستم چیه رو بزرگ می کامال واقف بودم   به اخالقش

:کنه   

...می دی  مرتب جوابش رو...توام زبون به دهن نمی گیری -  

برای چی این حرفو می زنی ؟...تو که نمی دونی قضیه چیه-  

ناب و مثال زدنیه  یاخالق  زیاد...نمی خوامم بدونم اما  قبول کن ....اره -  

بهم خیره موند  و من شونه ای باال دادم جوابم دلخور از   

بهم جوابی  نمی تونس   هرو به رو شده بود ککه اخالق درس  و حسابی نداره خودشم با این واقعی  

 بده 



:از پش  سر بهم نزدیک شد و اروم گف مردد لحظه ای ایستاد و سپس ..م رفتم به سمتم میز  

؟تو باهاش حرف می زنی -  

 

 

:متعجب به طرفش چرخیدم  

اینبار ..؟تو باهاش حرف می زنی...منم خیلی تند رفتم ...تقصیر که داش  اما ... مخیلی ناراح  بود-

ه بدجور لج کرد  

در ثانی شاید اینطوری خیلی از ...مشکلیه که بین خودتونه ...؟!حرف بزنمباهاش من چرا ...حال  خوبه ؟-

 مسائلنیس  بهتره ...توی مسائل شخصیتون مداخله کنه   خواستی که از کسی  دست  ناراح  بشه

طی بهتون نداره رو وارد تا اینکه بخواید کس دیگه ای که هیچ رب خودتون دو نفر حل کنیدبین رو  شخصیتون 

 مشکالتتون کنید 

دردشو می دونستم..بهم خیره موند   

:روی شونه اش گذاشتم بلند کردم و و ر مدستدوستانه   

مه که  ومی کرد خودش پیش قدم می شد اما معل یدکتر موعدی اگر اشتباه....یکم از اون غرورت بگذر -

 تقصیر کار تویی که توام نمی خوای کوتاه بیای 

:اقش خوش نیومده بود  فام به مذحر  

شما اصال همه اتون مثل همید ..بی جه  همه چی رو گنده می کنید ..توام طرف اونی ..اصال نخواستم-

از اولم نباید گول حرفاشو می خوردم ..  

بالفاصله .. مونده بود  دستم که روی شونه اشس زدن با پام از شدت تعجب درش  شد و مهری مچش

از بچه های رف   دیگه  به سم  یکی  و زم فاصله گرفا  

:گف سری تکون داد و ..تاسف بار   هری با دیدت طرز برخورد م راحله   

...نکندم بی مغر ی این آبی خودی خودتو خسته پس ..غیر قابل تغییر ..و سیمانه هکمغزش از آ..عزیزم-  

:ندون گفتمو هر دو دستم رو تو جیب روپوشم فرو بردم و خ ناراح  لبهامو بهم فشردم   

؟حاال اومدنش با چه خاکی بریزم رو سرمون-  

:خندون با نگاهی به مهری که باز داش  تو کار یکی دیگه از بچه ها مداخله می کرد گف   

ساز باشه خاک کاهو کارکه دیگه شک دارم -  

از تعداد پزشکا  ی کهجدیدی هر دو خیره به هم دیگه به خنده افتادیم و من سریع با اومدن مراجعه کننده 

می اونو از رفتنم به بیمارستان و با دادن پیامی به حاسم  یونی  خودم رفتم  به بود شده سرگردون  

لع کردممط  



*** 

هر ..با همراه کردن خودش با ماکرده بود رو سپری و بدی  شفته روزهای آ  خودشحرفای مهری که طبق 

کردنش کرد مجبور به تحملرو  و من و راحله دومون رو تو کار انجام شده قرار داد  

:کشید و رو به من که بغل دستش نشسته بودم گف باال راحله با حرص دستی رو   

من باید برم جایی...فقط زودتر -  

 

:گف  خیره به جلو نشسته روی صندلی عقب  مهری  

..بله فهمیدیم منظورت با من بوده-  

:از داخل گاز گرفتم که راحله برگش  و خیره به نگاه بی پروای مهری گف لپم رو   

؟تو چرا فکر می کنی می تونی از دوستای صمیمی ما باشی-  

:راحله گف  با نگاهی به من ومتعجب   

؟مگه نیستیم -  

چشماشو دردمندانه بس  و من اب دهانم رو بلعیدم و برای ..راحله نا امید و در حال کم اوردن نفسش 

:له گفتماین غائبه خاتمه دادن   

هستید دو نفر که فقط خودتون برای یه روز دیگه بذارید بحثیم دارید پس لطفا ..برای دیدن الناز اومدیم -  

و گذاشتن دستش بر  برداش  و با کشیدن خودش به سم  در از روی صندلی و ر انه کیفشطلبکارمهری 

:گف دستگیره روی   

خو دل  نمی ...خیر سرمون اومدیم مالقات ..اینو به این رفیق جون  بگو که با همه سر جنگ داره-

 خواس  سوار ماشین  بشم از همون اول می گفتی که این همه تحملمم نکنی خسیس 

درجه   ...ماشین زار همگی بود که با پیاده شدن و محکم بستن درن طلبکارانه مهری باعث آاین لح

:توپید دی بهش طوری که  راحله با صدای بلن به  به حد اعال رسوندعصبانی  راحله رو   

هوی ارث بابات نیستا-  

سیرش ادامه دادمهری به توجه به صدای بلند شده راحله به م  

حسابشو کف دستش بذارهفرمون  برداشتن قفل با  ات خم شد...کم طاق  راحله   

و دستمو روی دستش گذاشتن و قبل از اینکه درو باز کنه ز حد راحله ااز عصبانی  بیش نگران و شتابزاده 

:گفتمتو خیابون بشه  یهوده ای باعث بحث و جدل ب  

..خیالی بی به بابا خودتو بزن ...ونه کیف می کنه از اینکه تو رو بچز..اخالقش همینه.. ؟نمی بینی-  

؟می ده اون پولشو..ین خراب بشه در ماش....؟مگ شهر هرته...غلط کرده-  



:گذاشته بود باقی ن برام  هیچ راه دفاعی رو ازشهم تار مهری فبودم و رقرار گرفته واقعا در تنگنا   

  تحملش کن  یه نیم ساعتی...خواهش می کنم دندون رو جیگر بذار..م دیدن الناز اومدی-

در تکون دادن قفل فرمون  حین یآمیزتهدیدنگاه چشماش رو درش  کرد و با  ...مبه نگاه پر التماس خیره

:مقابل چشمام گف   

نزنی الکی پس بی خودی بهش تعارف ..ااابرگشتنی من این روان پریش رو سوار نمی کنم...گفته باشم-

منتظر یه اشاره و نوکر مفته فقط ...زنجیر پاره کرده دختره ی که   

...شر نشدهفقط االن کوتاه بیا تا ...هر چی تو بگی اصال ...باشه باشه-  

:کیفش با عصبانی  گف  نبیرون فرستاد و با  رها کردن قفل فرمون و برداشتحرص نفسش با   

می افته بخ  برگشته ...بدبخ  هر چی نفهمه گیر من ..صبتو شکر م-  

:موندم که عصبانی برگش  و گف  بهش خیره  متعجب   

چیه؟ ...؟انه-  

؟ا نیستیم کهه ان شاهلل ما که جز نفهم-  

...هستی ...عزیزم جان من ..هستی دیگه خواهر من  د  -  

و با پیاه شدن از ماشین بند کیفم رو روی دوشم انداختم و راحله خندون با زدن دزدگیر بهم  پوفی کردم

:رسید و گف   

اونوق  من عین این ....ی روزگار اه فهممیشه جز ن..یقش پنهون می کنه ادمی که همه چیشو از رف-

میگم وت به هی دونه به دونه ..یموهمه چی زندگ...میام و نفهما   

حاال چی رو به  نگفتم که انقدر شکاری ؟..ممنون که نفهمی رو برام ترجمه کردی -  

منتها یه نمه برات خرج بر می داره ..ترجمه کنم  برات  احمق بودنم می تونم...خواهش -  

:تش با خنده گفتمگوشه ی چشم خیره به نگاه ناراحاز   

خود احمقته  کار  اون که راس -  

بیمارستان   ی هوارد محوط...زدیم زیر خنده و با عجله  با گذر از خیابون وسط خیابون یه دفعه دوتامون 

 شدیم 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

 

تعجب تا نیمه از هم باز  فرط سعی کردم لبهام رو که از..به تخ  الناز  خیره ناباورانه  ازپش  شیشه 

:گف  با لحنی خندون و متعجببود رو روی هم بذارم که راحله  مونده   

و از رما  ساده ی  کلمه دو سه تا کردن اندازه یه تماس و بلغور ..یعنی می مرد  ..این شوهر جان نفهمش-

؟ می کردخبر با  حال النازش   

:تمهم باز بشن گف از  با لبهایی که رفته رفته می رفتن که به خنده ای  

می گف ؟به تو  می اومدوازی که باید الن ه کاریآخه تو چه -  

چشاش بازهور پریده ...ه نیگاه کن ه ا  ا  -  

 

 بالخره خندیدم و دندونام در معرض دید قرار گرفتن

جلب کنه  خودش که راحله با کولی باز و زدن چند ضربه به شیشه خواس  توجه الناز رو به   

در عوض با ایجاد  از خودش نشون بده حرکتیتونس  هایی که داش  نو شکستگی  وضعی اما به خاطر 

و دو سه نفر ی از  ایجاد کرده بود نگاه توبیخ گرانه همسر الناز  وق صدای دلخراشی که راحله از شدت ذ

نکشیده شد و به راحله چشم دوخت به سمتش ....که داخل  بودن  پرستارا  

که از فرط  باز و دندونهایی یهمایون با نیشسرد   یره به نگاهخ...بی خیال عالم و ادم هاش راحله اما 

:گف قادر به شنیدنش بودم من تنها با صدایی که  بودن  شده نمایانخوشی   

نیم تو دیدمونه می کاین نره غولو کجای دلم جا بدم که هر کاری -  

برای اینکه از حرفش به خنده نیفتم دستی به زیر بینیم کشیدم و نگاهی به مهری که هاج و واج نگاهش 

نداختم به الناز بود ا  

من و راحله نبود  که سرمو برگردوندم و نگاهم در ی به نظر رنگ پریده می اومد  و اصال متوجه صورتش 

درنگاه همایون که باال سرتخ  الناز با لباسهای استریل شده ایستاده بود گره خو  

نی با خوردن ه آسالم رو داد که راحله بمی سرم رو براش تکونی دادم  و اونم به همین طریق جواب وبه ار

:گف  لبخند پ  و پهنش با حرص   

؟ می کنم اشتباه برداش   دارم  ط تو رو ادم حساب کرد یا منقفاالن  ...این لجام گسیخته-  

:عصبی دادم و گفتم ی اومدن الناز نگاهم رو به راحله هوش خوشحال از به  

؟دعوا داری انقدر تو چرا -  



بی دادن به این  ..حیفش کردن..ادرش رو بخدا پدر و مخوبی تر به این دخ..؟.اخه چرا این اینطوریه-

...اعصاب  

...اخالق صفر ..  

....57.91خوب این ..فص...قیافه   

قابل قبوله اینم  استغفرهللا جای برادری  نه خوب..فص..قد   

گیره پاچه ..دانن بی اخالقه اما وج  

 الناز دلش به چی این خوش بوده من نمی دونم 

....راحله و ربطی ندارهایناش به من و ت-  

من به عنوان یکی از دوستاش توی زندگی اب دوغ خیارشون ..نداره ولی داره ربطی  بگوهی حاال تو -

-سهم دارم  

:بدجوری خنده اش گرفته بود که گف ..با ابروهایی باال رفته به سمتش چرخیدم  

جواب سالم  فقط به تو  اونوق..مهری اینجا  ..اخه من اینجا... بخندیم که  پرید از دهنم یه چی خیل خب-

..اونم عینهو بز اخفش با حرک  باال و پایین سر...پس بده   

میشهم شهم کلی ادعای فرهنگ و تمدن حتما  تازه...پوففف   

؟نمی خواید بریم -  

بهش خیره موندیم و گردوندیم رهر دو متعجب از حرف مهری سر ب  

 

:رنگ به روش نمونده بود که راحله گف   

؟برای چی اومدی که انقدر تحمل  کنم ...؟اومدن نداشتی برا چی اومدی تو که حوصله -  

دیگه مشخوب اومدیم ببینیمش که دیدی-  

له گرف  و خیره به مهری که دوباره با شک و تردید به الناز و همسرش  راحله دو قدمی از شیشه فاص

:خیره شده بود گف   

مدنش محض رضای خدا یه نیمچه ذوقی کن که وش اوه خوب بمون و از به؟..نکنه دوس  داشتی بمیره-

م خوشحالی یبفهم  

:گنگ برگش  و گف   

؟هان-  

 

 



فرو رفتیم سکوت در چشم نگاهی به من انداخ  و هر دو ی راحله از گوشه   

عصبی از ..مهری و هر دو گنگ از رفتار مهری با شنیدن صدای زنگ گوشی راحله به خودمون اومدیم 

ز راهرو رف  و راحله مشغول جواب دادن شد ا یشیشه فاصله گرف  و به سمت  

 متعجب از رفتار مهری دوباره برگشتم و به الناز خیره شدم

کامال اما ..بودشده بشدت الغر و رنگ پریده ..رو ازش جدا کرده بودن ها چشماش رو باز کرده بود و دستگاه

چون گذشته نگران حالش باشیم که نیازی نیس معلوم بود که وضعیتش خوبه و   

روم چیزهایی می گف  که دیدم خم لحظه ای رهاش کنه ایستاده بود و آبدون اینکه همایون باال سرش 

 شد و زیر سر الناز رو کمی درس  کرد تا راح  تر باشه

داش  و حاال کامال مرتب و اصالح کرده اومده بود اشفته و پریشونی ی باری که دیده بودمش چهره  اخرین

روی لبهاش نشس  و یه چیز دیگه گف  و سکوت کرد و بر حین درس  کردن زیر سر الناز لبخند کم رنگی 

نگاهی به من که به تنهایی ایستاده بودم انداخ   همون لحظه  

همایون واقعا عاشق الناز بود و دوسش داش ..ناخواسته لبخندی به روی لبهام نشس    

هیچ کدوم از ..هبا وجود همه ی اختالفاتی که بینشون بود اما میشد فهمید چقدر الناز رو دوس  دار

 هوش امیدوارنه منتظر بهبیمارستان  تو ..همایون بود که از روز اول این  فقط...اعضای خانواده الناز نبودن 

بود   موندهاومدنش   

حالش اونقدر خوب نشده بود که بتونیم تا باالی سرش بریم متاسفانه   

به بهانه ای موند و ...ه قصد رفتن داش بعد از مدتی که عزم رفتن کردیم مهری برخالف دقایقی پیش ک

رو رها کرد من و راحله   

:راحله که در حال بستن کمربند ش بود گف ...حین سوار شدن به ماشین   

س  افهمیدم از اون بی اعصاب...از روز اولی که پامو گذاشتم تو دانشکده چشم که به این مهری افتاد -

اما چه کنم که عینهو ..سعی کردم ازش فاصله بگیرم و تا جایی که می تونستم ازش خوشم نیومد..

 بختک یه جوری خودشو به اکیپ ما چسبوند

:گفتم در حال بستنشجلو کشیدم و  بندشو ..و خیره به جلو با لمس کمربند دس  بلند کردم   

؟برای چی اومد به نظرت...دخوشش نمیا ازشم که ... با الناز که اختالف داره-  

؟ردی رنگ و روشو نگاه ک-  

:و گفتم سرمو مبهوت باال و پایین کردم  

؟می اومد..اوایل انقدر از هم بدشون نمی اومد -  

 

 

 



:و راحله گف هر دو برگشتیم و به هم دیگه خیره موندیم   

گش ه مری..ق کرده  کلی فرمهری سابق با ..مهری االن...هرچند ..این وسط هس   مبهمی زیه چی-

  انقدر دعواشون طول نمی کشید که بحثش بین بچه ها هم هر چقدرم با موعدی مشکل داش..هس 

 باز بشه

:سوئیچ چرخوند و دستی رو خوابوند فرو رفته درفکر ..به عقب تکیه داد و ابریی باال دادم راح  تر   

شنیدم موعدی خونه نمی ره-  

:چشم دوختممتعجب به راحله   

؟از کجا می دونی -  

؟راغ داری سدهن لق تر از مبینا ...خبرای می رسه-  

:اه از نهادم بلند شد و راحله حرصی از دس  مهری گف   

چاک و بند نداره  که  دهنشم..به هر کسی رو می ندازهکردن  خوشم میاد مهری برای درد و دل -  

!!!از زندگیش سر در میارن که اینطوری که کل بچه ها ...عجب دختر احمقی -  

می گههمه مه چی زندگیشو به همین موضوعه که چرا ه ربحث جدیدشم با موعدی س-  

:این حرکات بچگانه رو نمی تونستم از مهری  بپذیرم  

نه میشدم ومنم جاش بودم دیو...داره حقدکتر موعدی بنده خدا -  

:تکون داد و با حرص گف   سرشو به طرفین  با لبهایی بهم فشرده راحله کفری   

باز نکنه و همه  هر جا نشوکه دیگه ده چنان  درستش می کردم بودم ی موعدی اجمن اگر ..حق داره؟-

 چیشو به همه نگه

با برگشتم و نگاهی به نمای ساختمون انداختم و به مهری فکر کردم که هنوز نیومده بود که بالخره راحله 

  راه افتادزدن راهنما به 

 



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



من به فدات....جیگر جانم ...ت کوچیک به مناسبت تولد پساینم یه   

ت داشته باشیم فردا هم پس.. این عزیز دل دوست داشتنیم  زمینی شدن البته امکان داره به خاطر   

**** 

 

یک هفته ای از اومدنم به بیمارستان و مالقات با الناز می گذشت و همه چی به ظاهر اروم  و خوب بود 

 البته اگر برخوردهای پدر حامی رو فاکتور می گرفتم می تونستم بگم همه چی عالی بود 

ی حامی مبنی بر عادی جلوه دادن  همه چی می دونستم یه جای با همه ی این وجود با تمام تالش ها

...کار می لنگه  

پدر حامی چند شبی بود که خونه نمی اومد و حامی هم دل و دماغ چندانی برای کار نداشت حتی مطب 

در میون کرده بود کی رفتناش رو هم ی  

ی رو در رفتار به ظاهر  گفو می تونستم کالزنگ خورشم زیاد شده بود و  مدام گوشیش زنگ می خورد 

تشخیص بدم  بی خیالش اروم و   

 و همین باعث میشد که  و می دونستم رو به بهبوده  از حال مرتضی خبر داشتم دورا دور هم در این بین

  کمی از دل  نگرانی هایم کاسته بشه 

نمی چرا که  دیگه دلم  ...مهم خوشبختانه خبری نبود و از این بابت خوشحال بود ماز تماس های مادر

:باز اونو تو دردسر بندازهکه   خواست حامی رو در گیر ماجرایی کنم   

می ری خونه؟-  

:همونطور که با گوشیش ور می رفت   گفت ...لحظه ای خیره مونده تو نگاهم   

خونه می ری برسونمت ؟ تو کجا می ری؟-  

 

:اب دهنمو قورت دادم  و با این پا و اون پا کردن گفتم   

...خرید دارم یکم -  

باهم رفتیم ...خو یکم صبر کنی -  

 

در اوردم روپوشم  گوشیم رو از تو جیب ...این بین با اومدن پیامیدر   

:حامی به راحله گفتم  خیره به متن پیام  

مزاحم تو نمیشم.... نه دیگه-  

 

 بدبینیدستی به موهای از زیر مقنعه در اومدش کشید و با نگاهی آکنده به شک و 

:گفت  

پس فردا می بینمت...طور که تو راحتی  هر..باشه-  

 

 



لبخندی به روش پاشیدم و اون هم با گفتن خداحافظی آرومی ازم دور شد و از کلینیک 

 بیرون رفت

 

ر از اونچه که خروج راحله از کلینیک دکتر پرتو با چهره ای متفاوت تبا ..لحظه  اما در همون 

وارد شد  دیده بودمازش در  مطب   

 

 

با اون سر ..من نبودبه  ی بهش خیره موندم و البته این نگاه ها تنها مختص با بهت و ناباور

جای من که به و وضع و تیپ و ظاهری که دکتر پرتو به هم زده بود هر کس دیگه ای هم  

 بود  بی اراده نگاهش رو به اون می داد 

  

 

و  کتر پرتودکتر مالیری که به همراه دو سه نفری از بچه ها ایستاده بودن  با  دیدن د

نیک فرق می کرد یسمون با بچه های کلظاهری که زمین تا به آ  

نگاهشون رو حواله ی میز حامی و دکتر پرتوی دادن  که حامی به محض دیدنش خیلی 

عادی از رو صندلیش بلند شده بود  و در جواب سالمش به آرومی سری تکون داد تا 

 دوباره به بقیه ی حرفای دکتر منصوری گوش بده

ی بود که  چندان به مزاق پرتو خوش نیومده بود  ولی همچنان حفظ ظاهر می و این حرکت

 کرد 

 

 عصبی و کالفه از حضور دکتر پرتو گوشی به دست به سمت در شیشه ای راه افتادم 

 

بعضی از بچه ها هم کمی بعد از من از کلینیک در اومدن که بینشون مالیری هم به ...

در حال اومدن بودن چشم می خورد و چند قدم عقب تر از من  

 

که ازم خواسته بود تو کوچه منتظرش گوشیم رو باال اوردم و دوباره متن پیام  حامی رو 

خوندم رو  بمونم  

 

وجود دکتر پرتو  بدجوری عصبیم کرده بود که با شنیدن صدای مالیری که با بچه ها حرف 

:هام کاسته شد می زد از سرعت قدم  

ه کسی پا نمی ده بگو چرا دکتر جانمان تو  کلینیک ب-  

 

های بعدی بد جوری درحال تحریک کردن اعصابم  صدای شلیک خنده ها و چرت و پرت

:بودن  

بود؟..از بچه های دانشکده که نبود ...عجب چیزی بود ..دکتر حق داره -  

 

 صدای خنده ی بچه ها اوج گرفت که بالفاصله برای عوض کردن لباسام وارد  اتاق شدم و

ص کاپشنمو به تن می کردم از تو اتاق در اومدم الی که با حرچند دقیقه بعد در ح  

 



ضع دیوونه ام کرده بوددختر اونم با اون سر و واز حامی ناراحت نبودم اما حضور این   

 

 

دونه های  برف در حال ...یرم از پله ها سرا زیر شدم و سعی کردم حضورش رو نادیده بگ

دم کاله کاپشنمو  روی سرم کشی...بودن  باریدن  

 

...با خروج از درب اصلی دانشکده  برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم  

 

تک و توک از بچه ها می اومدن و می رفتن ..خبری از حامی و یا دکتر پرتو نبود   

 

لبهامو بهم فشردم و عصبی قصد کردم از خیابون رد بشم که با شنیدن صدای مردونه ای 

سمت چپم برگردوندمکه داشت صدام می زد  متعجب  سرمو به    

 

با دیدن همایون که پای چپش رو بیرون از ماشین  گذاشته بود و دستش روی در باقی 

 مونده بود به طور کامل به سمتش چرخیدم

 

بند کوله ام رو بین انگشتام فشردم  و ... با نگاهی به خلوتی جلوی ورودی دانشکده 

ش کشید و با بستن در خیره بهش قدمی به سمتش برداشتم که دستی به روی موها

 ماشین به سمتم اومد 

 

به منی که بهش خیره مونده بود ... نزدیک بهم که شد  دوباره با نگاهی به دور و اطراف

 سالمی داد

تی از هم با لبهایی که به سخ....اونم اینجا..به ارومی جوابش رو دادم و نگران از حضورش 

:باز می شدن ازش پرسیدم  

الناز خوبه؟-  

 

ته از من و خیره به زمین پیش رومون سکوت کرد نگاه گرف  

 

بیرون فرستادم که با جدیت نگاهش رو باال اورد و خیره تو چشمام   زحمتنفسم رو به 

:گفت  

می تونم یکم وقتت رو بگیرم؟-  

 

 

:متجب خیره تو صورتش گفتم  

چیزی شده؟-  

مطلب مهمی هست که باید بهت بگم -  

 

 



شده بود  از قبل  ایی که جلوی درب دانشکده بیشترمدهسری چرخوند و با دیدن رفت و ا

:خیره تو چشمام گفت  

برای  من  هرچند..مناسبی برای حرف زدن باشه  زیاد  جایالبته فکر نمی کنم اینجا -

اما گفتم شاید برای تو سخت باشه که  اینجا حرف بزنیم ...مشکلی نیست   

 

 

 

 

وردش زده بود می شناختم و از این رو من این مرد رو با توجه به حرفایی که الناز در م

:نمی تونستم خیلی سریع و راحت بهش اطمینان کنم  

فکر نمی کنم مطلبی بین من و شما وجود داشته باشه که بخوایم راجع بهش  باهم -

...حرف بزنیم   

حرف بزنیم جای مناسبی هم توی یه  موردش  هم بخوایم در چه برسه که من و شما  

 

:ن یه تای ابروش به باال گفتپوزخندی کنج لبش نشست و با رفت  

اتفاقی افتاده که بهتره در جریانش باشی ...مربوط به خودته..مربوط به من و تو نیست -  

 

:با تردید بهش خیره موندم  

یعنی اصال ..یستمهم ن برای منچندان  چیزی که می خوام بهت بگم نمی دونم اما -

..که بیام و بهت بگم  مهم نیست   

  نه به سینه می ز مخصوصا که الناز خیلی سنگتو...اما گفتم شاید برای تو مهم باشه

 

نمی فهمم  امن واقعا منظور شما رو از این حرف-  

 

:لحظه ای تو نگاه بدبینانه ام زل زد و گفت  

شنیدنشون برای تو  خالی از مطمئنم که ..من یه چیزایی غیر مستقیم درباره تو فهمیدم -

نیست لطف   

 

همه چی  نمی تونستم خیلی راحت درباره..بعد از مالقاتی که تو دفنر کارش داشتم

:ادم قابل پیش بینی نبود  که  شاید چون..باهاش حرف بزنم   

منم قصد دارم به توصیه اش عمل کنم..الناز خیلی بهم می گفت ازتون دوری کنم -  

 

:لبهاشو با تک خنده ای بهم فشرد و با تکون سر گفت  

 

نمی دونم درباره من و الناز چقدر می دونی و الناز چیا درباره من بهت  گفته -  

ما مطمئن باشا  

قرار نیست به کسی صدمه ای ....و حاال که به هوش اومده ..الناز  ی یهبعد از قض 

الاقل در باره تو اینطوریه  ..برسونم و ازارش بدم  

 



 

:خنده ام گرفت  

چون زیر بار امضای اون سفته ها نرفتم ؟..؟چرا-  

 

 

:لبهاش نشست  روی  ی برخلتک خنده ت  

ی برا ...اما رفتار و واکنشهای جالبی داری ..وتی نیستیادم متفا..دقیقا بخاطر همونه -

همین اگه کسی درباره تو بخواد حرفی بزنه و کاری کنه برام جالب میشه که چرا دست 

 به چنین کاری زده

 

:نگرانی عجیبی تمام وجودم رو فرا گرفت  

سم تو الناز تلفنی با کسی بحث می کرد و مرتب ا....قبل از اون تصادف ..چند وقت پیش -

 رو به زبون  می اورد 

ست که بخوام درباره اش یبرای منم مهم ن..مهم نیستزیاد  برات اما حاال که می بینم 

 باهات حرف بزنم 

 

 خود همایون بود که نمی خواستم به حرفاش اهمیتی شاید بخاطر حرفها و گذشته 

:بدم و زودتر از دستش خالص شم زیادی  

جاش تو کلینیک خیلی خالیه...شهامیدوارم الناز هر چه زودتر خوب -  

 

:بی اهمیت به حرفم گفت  

دید   که مرتب تنها کسایی بو..اهان راحله...چی بود اسمش .... تو  و اون یکی دوست-

ماز این بابت خیلی ازتون ممنون..د به الناز سر می زدی  

 

از حسابی خر کیف بشه و چند بار ..دردانی همایونقهمه راحله خالی که از این  جای

به  همایون  رفتار.... بکوبونه ی کلینیک اهدیوار به تک تک   سرشو  ذوق و خوشی شدت 

:ور چشمگیری عوض شده بودط  

و برام  می کرد بدون شک اونم همین کار..ز بودم اگر منم در شرایط النا-  

 

هر دو بهم خیره شدیم و من پشت کرده به همایون به راه افتادم که لحظه ای ایستادم و 

:به سمتش که هنوز بهم خیره نگاه می کرد چرخیدم  

با کی درباره من حرف میزد؟-  

 

:فتخنده اش گر  

برات که مهم نبود -  

از بازی کردن با ادمها لذت می برید؟-  

 

 

..اولین دیدارمون ازش دیده بودم ی نگاهش اصال شبیه اونی نبود که تو  



برای  ای دغدغه شده بود مثل اون ادمایی که هیچ..یه جورایی انگار اروم شده بود

:یکساعت بعدشونم ندارن   

ره یه چیزایی خبر داشته باشیفقط فکر کردم حق داری دربا....به هیچ وجه-  

 

:مردد قدمی به سمتش برداشتم  

می خواد حرفایی بهم بزنه که خودم ازشون بی خبر م جالبه که ادمی مثل شما -  

 

:انگاری کم کم داشت حوصله اش سر می رفت  

دوست داری بدونی یا نه؟-  

 

مد بچه و ارفت   ظهر بود و..لبهامو اهسته بهم فشردم و نگاهم  رو به درب دانشکده دادم

 ها کم کم داشت بیشتر می شد

اگر حرفی هست همینجا بهم بزنید-  

 

:به روی لبها و چونه ا ش گفت قیم خنده اش گرفت و با کشیدن دستیاز سرت  

شنوی  اینطوری حرفامم می...یه مقدار از مسیر رو می تونم برسونمت -  

 

اه افتاد  که سریع قدمی ماشینش ر طرفبدون اینکه منتظر نظر من بمونه برگشت و به 

:به سمتش برداشتم و گفتم  

االنم قصدم پیاده رویه ..من نه وقتشو دارم و نه فرصتشو  اما..ببخشید -  

 

پرتو به همراه حامی از درب دانشکده بیرون اومدن که یهو نگاهم به  دکتر  در همون بین

و همون لحظه هم حامی متوجه من شد ....سمتشون کشیده شد   

 

روی قلبم احساس کردم و نفسم تو سینه حبس شد سنگینی عجیبی رو    

 

ی از کالفگی بود  و کامال  متوجه حضور همایون در نزدیکم شده بودنگاه حامی هم حاک  

  

که سوئیچش رو در اورد و دزدگیر و زد ..پرتو مرتب زیر گوشش حرف می زد   

:احساس می کردم قلبم داره دیونه وار از جاش کنده میشه که  همایون گفت  

خوبی ؟-  

 سرم رو به سمتش برگردوندم 

 

ی روی لحن  صدام تاثیر رهر چی که  بود بدجو..تنهایی بود ..بی کسی بود ...بغض بود 

درست مثل بچه های که مادرشون رو گم کرده باشن و نتونن  که پیداش ...گذاشته بود

: کنن  

 

..اگر بتونم فردا یه سری به الناز می زنم -  

 



متوجه شرایط پیش اومده  شده بود که  گاهی نگاهش بین من و حامی که با تردید 

بدل میشد و رد  ...ایستاده بود و حین گوش دادن به حرفای پرتو به ما نگاه می کرد  

 

:لبخندی به روی لبهاش نشست  

النازم از اگر بیای که ..بعدازظهر باید برم شرکت...من فردا تا ظهر بیمارستانم ...باشه-

خوشحال میشه خیلی دیدنت   

 

کال موضوعی هستش که ...رفت زیاد وقتتو نمی گبگم  بهت البته چیزی که می خواستم

که در جریان باشی ه الناز خود  تهسایه جورایی خو و خوب این ...دونی بهترهاگر ب  

 

که باید در جریان باشم  تا اسم الناز رو اورد متوجه شدم حتما موضوع مهمی هست    

:زیر نگاه های خیره حامی اصال راحت نبودم که تند با باال و پایین کردن سرم گفتم  

 

  حتما به دیدنش میام که و بهش بگید  از طرف من به الناز سالم برسونید...باشه -

 

پاشنه پا چرخیدم و به  سریع روی  بودم که  عرق کردهبشدت ..توی اون هوای سرد 

..سمت خیابون رفتم  

نش می رفت نگاهم به پرتو افتاد که داشت به سمت  ماشی  

 اما حامی با نگاهی آغشته به اخم  به من که نگاهش نمی کردم خیره مونده بود 

 چشمام رو هاله ای از اشک فرا گرفت

همون لحظه گوشیم به رد و بود که حامی گوشیش رو در اوپرتو به انتظار حامی ایستاده 

 صدا در اومد 

 

به سختی مهار کردم  و از اشک سرتقی که قصد خارج شدن از چشمام رو داشت  رو 

 خیابون عبور کردم تا زودتر با گذر از کوچه همیشگی خودمو به ایستگاه اتوبوس برسونم 

 

 



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

..به محض جاگیر شدن روی صندلی های اتوبوس دوباره گوشیم زنگ خورد  

 

و صحنه هایی که دیده بودم  حس خوبی به دقایق قبل ....نمی خواستم جواب بدم

 حهحامی بر روی صفافتاده شده  تصویر به و  گوشیم رو در اوردم نداشتم اما به ناچار 

  چشم دوختم 

می  ی که به راحله گفته بودمبه دروغم عمل می کردم و برای خرید..بود می  شاید بهتر 

 رفتم 

دور حامی  ش با شدن از فکر کردن به پرتو و همراه رو  احتماال اینطوری می تونستم ذهنم

 کنم

 

رو برقرار  ی رو که می رفت قطع بشهخالف میل باطنیم تماس و بر نفس عمیقی کشیدم 

:کردم  

؟..مگه قرار نبود منتظرم بمونی -  

 

های مکرر از شدت  بازدم از بعداحساس می کردم  کماکان که هواییزیادی از  حجم  

:بیرون فرستادم  و گفتم دیگه ای باقی مونده بود رو با بازدم عمیقحرص  در ریه هام   

 

برای چی باید منتظرت می موندم؟..تو که داشتی می رفتی ..؟!منتظر می شدم-  

 

:لحنش کمی تند و عصبی شد  

که نتونستی منتظر بمونی ؟عادت داری تا یه چی می بینی زود قضاوت ..کجا می رفتم-

 کنی ؟

 

:که ازم پرسید..ی منطقم کرده بود حرفهای مالیری و بودن پرتو تو کلینیک  ب  

تو االن کجایی؟-  

 

یستاده بودن  لبهامو با حرص بهم فشردم و به ارومی خیره به مسافرهایی که سرپا ا

:گفتم  

خونه..دارم برمی گردم ...تو اتوبوسم -  

 

:به نظر می رسید واقعا ازدستم عصبانیه  

منم اونجام ..بیا مطب...الزم نیست بری خونه-  

 

اما-  

؟اما چی -  

 



بهم تفهیم کرد که باید دستوری و عصبی  با لحنی نمی دونستم چی باید بگم که کامال 

:به حرفش گوش بدم  

منتظرتم تو مطب -  

 

از گوشم دور کردم  دلگیر و ناراحت ..گوشی رو ...اشغالبا شنیدن صدای بوق های   

 

 بهم گفته بود که فعال نیازی به اومدنم به مطب نیست وحاال ازم می خواست مطب برم

ماده شدم تا  تو ایستگاه آ..دم و با بلند شدن از روی صندلیصورتم کشی روی  دستی به

شمببعدی پیاده   

 

***  

 

با باز شدن درهای آسانسور از داخل اتاقک بیرون اومدم و ایستاده رو به روی در مطب 

 زنگ رو فشردم

در کسری از ثانیه باز شد ... چوبی  در  

نابهنگام  روج که با خو خواست برگرده لحظه ای خیره بهم نگاه کرد منشی با دیدن من 

آهستگی سالمی داد به  وباال و پایین کرد  بی معطلی  سری برام ..حامی از تو اتاقش   

 

بعد کاری قصد رفتن به سمت اتاق پرتو رو داشت با نگاه تند و تیزی انجام حامی که برای 

 از سالم ارومی که بهش داده بودم رو به منشی که حاال پشت میزش جا گیر شده بود

:گفت  

ی مگه قرار نبود با خانم قاسم...حقوق نمی دم که صبح تا شب  پشت اون میز بشینی-

؟!قای وزیری تماس بگیری و نوبتشون رو برای امروز بندازیو آ  

 

:با تته پته گفت منشی رنگ پریده   

پیدا می کردم که باهاشون تماس بگیرماز تو دفترچه دکتر داشتم شماره اشون رو -  

 

می کردی؟ و  پیداتازه داشتی شماره اشون-  

 

  شو گم کردو از شدت استرس حسابی دست و پامنشی زبونش بند اومد 

 

به  ی توجه به رنگ و روی دخترکی که عاجز بودن از سر و صورتش می بارید بحامی 

شروع به جستجو بین ...سمت میزش رفت و با برداشتن دفتری که مقابلش باز کرده بود 

 اسامی کرد 

 خرین برگه روآبا چهره ای اخمالود  ه بود ورق زداز دفترچه رو   که چند برگه ای  بعد از 

گوشی بی سیم رو از روی میز برداشت..خیره به اسامی بین دو انگشتش نگه داشت و   

 

 



با پیدا کردم شماره یکی از اونهایی  منشی سرش پایین بود و حرفی نمی زد که حامی 

از میز فاصله گرفت در حال تماس گرفتن ...برده بود   شون رو که اسم  

 منشی رنگ پریده به من خیره شد  

به سمت اتاق برای عوض کردت لباسهام رفتم عصبی  و مردد   

قای وزیریش آدمی حرف می زد رو می شنیدم و بعصدای حامی که با خانم قاس   

 

.لباس عوض کرده با پا کردن کفشهایی که برای مطب گرفته بودم از تو اتاق در اومدم  

ل ابر بهار نشسته پشت میز در حال گریه کردن بود و خبری از حامی نبود منشی مث  

 

ایستاده بود  باال سرشدست به سینه حامی رو دیدم که ... با گذر از مقابل اتاق دکتر پرتو

:.. کار می کردروی دندون مراجعه کننده اش و این در حالی بود که پرتو با دقت  بر   

مگه قرار نبود باهاش صحبت کنی ؟-  

 

در  ...دو چندان یل رو پرسیده بود با اخماین سوا ه کردن به حامی که ازشابدون نگپرتو 

:حضور حامی رو در کنار خودش نادیده بگیره جواب داد و گفت داشت حالی که سعی  

ازم می  اونوقت..می دوزی و خودت می بری که همیشه تو ...چرا من صحبت کنم ؟-

؟حرف بزنم و متقاعدش کنم  باهاش  من خوای که   

 

شنیده میشد هنوز وارد اتاق نشده بودم به خوبی ی هر دو شون مطب خلوت بود و صدا

:شنیدمهم  حامی رو  های  که اخرین حرف  

پشت ..دیگه خودتو قاطی هیچ کاری نکن ...و در توانت نیست نمی زنی  پس وقتی حرف-

پا ..الکیم برای اینکه حرفتو به کرسی بنشونی ..سر من و بدون حضور منم تصمیم نگیر 

  خودی نشون داده باشی..   که نشو  بیا کلینیک 

...باید بهت گفته باشه  ...همونی که همه ی اینا رو بهت یاد میده  

اونقدر منو خوب ..بد قاطی می کنم و قید همه چی رو می زنم  ....من قاطی کنم

 میشناسی که بفهمی چی دارم می گم 

 

...حامی بشدت عصبانی بود    

  زدم ی وارد اتاق شدم و خیره به خانم بیگلری که روی یونیت دراز کشیده بود لبخند

 به نظر می رسید منتظر بی حس شدن دندونشه

 

وارد اتاق شد  و از کنارم گذشت با همون حالت اخمالود در همین بین حامی   

عصبانیه که با نشستن بر روی بشدت تا اینجا خوب فهمیده بودم که از دست منم 

:صندلیش و نزدیک کردن خودش به یونیت خطاب به من گفت  

تا آخر وقت چند نفر دیگه هم میان...عه کننده ها میاداز مراجزنگ زدم االن یکی -  

 

مستاصل  که هنوزبهش خیره موندم و اون با دست کردن دستکش هاش نگاهی به من 

:انداخت و گفتایستاده بودم  سرجام   

چیزی شده؟-  



درست همون روزهای اولی که کلینیک اومده ..قبال هم اینطوری عصبانی دیده بودمش 

:روزهایی که مثل برق و باد گذشته بودن ... بهش نداشتم نسبت اختی و شن بود  

نه-  

دا بیرون فرستاد و با زدن لحظاتی هر دو به هم دیگه خیره موندیم که نفسشو پر ص

:روی دهنش گفت ماسک بر  

چیکار می کنم  که دارم  ببینبیا و  ...دبیاکه پس تا اون موقع -  

 

 به باال سرش رفتم و اون بی حرف شروع به کار کرد 

ده ای که ازش گفته بود اومد و من برای انجام کارهاش نوسطای کارش بود که مراجعه کن

 به سر وقت یونیت خودم رفتم 

 

برای برداشتن چندتا فایل  ساعت های از پی هم می گذشتن  که در پایان ساعت کاری 

از محیط کاری و یونیت ها  شیشه ایک های متحر  ناتاق که توسط پارتیشاز  یبخش به

...رفتم دا شده بودن ج  

در تمام ...کنج دیوار قرار داشت  که در بود در نزدیکی گلدونی ها  کشوی مخصوص فایل

بشدت  ...حاکم بر بینمون  فضای..حرف نزده بودیم دیگه مدت حتی یه کلمه هم با هم 

 سنگین و اعصاب خورد کن بود

 

در اومد و بعد از  مطب  در که صدای زنگ باال و پایین کردنشون بودم  شوها وکدرگیر 

علیکی با تردید سرم رو چرخوندم و به سایه هایی که می  مدتی با شنیدن  سالم و

..از پشت شیشه ها ببینم خیره موندم متونست  

جز حامی که می  ها اونقدر فاصله داشتم که سایه ام نیفته و کسی از پارتیشن.

:نشه حضورممتوجه  ...اینجام من دونست   

 

خسته نباشی ..سالم-  

:صدای حامی با مکث نسبتا طوالنی به گوش رسید  

خبریه؟..خیره..گذرت زیاد این ورا می افته ا یگتاز...سالم-  

 

؟بزنم  یسربهت به   و اینجا بیام  گاهی وقتا  بده-  

 

:پوزخند صدا دار حامی تو فضای اتاق طنین انداز شد  

 

اما قبلنا انقدر از این افتخارا نصیبم نمی کردی ...خوب  نه-  

 

شنیدن صدای مته ای که به قصد تراش روی دندون کشیده میشد سکوتی رو بینشون 

:ایجاد کرد  

اون شب..نگفتی راستی -  

:ف شدمتوق...این سکوت  به طبع  دست از کار کشید و حرکت متهحامی   

اون شب چی ؟-  



 

:صدای رحمانی لحظه ای قطع شد و سپس گفت  

پدرت در جریانه که.....دخترهتو  و اون -  

 

:دن که حامی از روی صندلیش بلند شد و گفتهر دو ساکت ش  

؟که بدونی پدرم می دونه یا نه ...که به تو جواب پس بدم ؟..؟برای همین اومدی اینجا-  

تو کلینیک داشتیم  صبحفکر کنم این بحث مسخره رو هم امروز   

 

:رحمانی هول کرده به سمت حامی چرخید  

.... یه دفعه ای خوب ..دت کنجکاو شدم که تو بعد این همه م ...شیتمن راست..نه نه-

 اونطوری که 

 

:حامی کامال مقابلش ایستاد  

؟چطوری-  

 

:رحمانی دیگه صداش در نمی اومد که حامی با توپ و تشر بهش توپید و گفت  

دادی که من به  خواستی با دختره نامزد کنی به کسی جواب پسمی مگه وقتی خودت -

 تو جواب پس بدم؟

 

 

:ون خیره مونده بودمهر دو نفرشی  ها بی حرکت به سایه  

تو ..تو کارای من مداخله کنی ه اجازه داری دوستیمون رو به پای این نذار ک...ببین بهزاد -

هوم؟منو از پدرم می ترسونی ؟.؟.با چه جراتی ازم می خوای که بهت جواب پس بدم  

 

رحمانی به شدت ترسیده بود و این رو می شد از صدایی که به مانند همیشه بی خیال و 

:نبود  تشخیص داد آسوده  

یه سوال ازت پرسیدم..ای بابا-  

مثل من زبون ..پا رو دم من نذار بهزاد ..طلبکارانه ازم جواب خواستی ...سوال نپرسیدی-

...به دهن بگیر   

ازش  بود و حاالمثل من که می دونم دختری که باهاش نامزد کردی قبال با کسی عقد 

 جدا شده

 

:و من به شدت شوک زده شده بودمیره مونده بود رحمانی بی حرکت به حامی خ  

ا نیستم که با دیدن یه مثل اونمن ...؟هستن...مادر و پدرت که در جریان نیستن -

...بخورمسریع باور کنم و گول حرفای تو رو سفید   ی اسنامهشن  

رو  م دختریمجبور ش..زدی  از روی هوا و هوس  به خاطر گندی کهکه نیستم  تو مثل 

رسیدهطناب دادن  به که کارش از نخ دادن گذشته و  خودت اعالم کنم نامزد  

مثل تو نیستم که نتونم جلوی خودمو بگیرم و بعدش برای جمع و جور کردن گندایی که ..

دختره هم تا می تونه ازم سواری بگیره و برای خودش بتازونه ..هر کاری بدم  هزدم  تن ب  



 

 م که تو به خودت چنین اجازه ای خواسته باشیادم نمیاد برای اینا ازت سوال و جواب 

!!!بهزاد دی می  

 

:حتی نفس منم بند اومده بود..رحمانی در نمی اومد ی از دیگه صدای  

 

نذار همه چی خراب .. گند این یکی رو دیگه در نیار ....بذار رفاقتمون سر جاش بمونه -

.برای من بد نمیشه..که اگر خراب بشه...بشه  

اونوقته که ....دیگه نمی تونی سرتو باال بگیری  ه که اونوقت..شه بد می که ... هبرای تو.

 باید به کوچیک و بزرگ جواب پس بدی 

 

در با فشردن لبهاش  به ..بود  دراز کشیده  به پسر بچه ای که روی یونیت با نگاه رحمانی

:به طرف حامی چرخید و با بستنش نزدیک شداتاق   

دیگه این همه ..همین .. یا نه  دوست دخترت بوداونی که اون شب دیدم  ازت پرسیدم -

 داد و قال نداشت 

اما...زدم  زیاد  ی به زندگیمساسا ای گند...اره خوب   

 

؟اما چی -  

 

:دوباره رحمانی ساکت شد و به حامی خیره موند  

...هر چیزی.اصال ..زنم بود  ...نامزدم بود ...تو فکر کن اون دوستم بود-  

مرتب بهم زنگ بزنی و ازم جواب  ...نم ردن زندگیتوی در اوو خوشم نمیاد برای ته 

بعدشم برای جواب گرفتن منو با پدرم تهدید کنی ..بخوای   

 

:رحمانی به میون حرفش اومد و با ناباوری گفت  

دریا پس -  

؟! نکنه وکیل و وصی اونم هستی چی ؟دریا -  

 

:می کردمشون چشم دوخته بودم و حرکتی ننفر با لبهایی خشک شده به سایه هر دو  

خوب من فکر کردم که با اون -  

بی جا کردی که تا چیزی رو نمی دنی ..تو خیلی غلط اضافه  کردی که این فکرو کردی -

 به زبون میاری 

چیکاره ای که می خوای ...؟اصال تو چیکاره ای که درباره همه چی ازم سوال می پرسی

 از همه چی سر در بیاری؟

 

احساس سوزش  درونش و روی قلبم کهر تمهسته دسآ ..پشت سرم  به دیوارتکیه داده 

:گذاشتم و با سری رو به پایین چشمامو بستم  ممی کرد  

 

دیگه دهن منو باز نکن بهزاد -  



م که با فهمید..البته خوب ...لی نگرانته پدرت خی..ت معلوم نیست حامی راخه کار و کردا-

پریچهر هم رفتید  ی خونه ..دوستت  

 

 

 

زل زدمباز کردم  و ناباورانه به رو به روم ز هم ابا اوردن اسم پریچهر چشمامو   

 اتاق که هنوز وسط رحمانی رامش به سمت در رفت و با باز کردنش رو به حامی با آ

:گفت ه بیرونببا حرکت سر و اشاره  ایستاده بود  

برو بیرون بهزاد-  

اما معلوم بود که  رحمانی مثال می خواست هر بار یه جوری خرابکاریاشو درست کنه

:هستش بدتر کردن اوضاعمرتب در حال    

 ...اایعنی نپرید..یه دفعه از دهن ماهان پرید ..بهم نگفت  پریچهر...فکر بد نکن لطفا -

اونجا ..شنیدم  ر بودیکصداش رو اسپچون داشت تلفنی با ماهان حرف می زد که پریچهر 

خیلی ناخواسته حرفاشونو شنیدم .. متوجه شدم  بود که   

 

پنجه هام روی سینه ام فشرده شدن تا که شاید از شدت سوزش دردی که از درون 

:شت عصبیم می کردم کاسته بشه دا  

به ...لطفا برو بیرون..گوش وایمستی ....پیشرفت کردی  خوب  ماشاهلل خیلی...خوبه -

و منم شنیدم اندازه کافی حرف زدی   

 

و خواست به سمت در بره که حامی از در  فر ستاد رو بیرون  شکالفه نفسرحمانی 

:برگشتش ایستاد و به سمت رحمانی فاصله گرفت و به پشت میزش رفت اما   

باز کردی که ممکنه  اینکه پای کسی رو به زندگیت.....چرا نمی خوای بفهمی -  

 

تو حرفش می اومد و نمی ذاشت که ..می خواست حرفی بزنه  رحمانی حامی تا 

:تموم کنهحرفشو   

بهزاد ازت خواستم تمومش کنی و بری بیرون -  

و  بلند شدطاقت نیورد و حامی  اما ..رحمانی ساکت شد و خواست به سمت در بره 

:گفتبا اخم و لحن عصبی  ایستاده پشت میزش   

برای حرف  الزم نیست..چی رو بهش میگم هخودم هم....اگه بخوام  ....بگو هم  به پرتو-

..ز من از کسایی مثل تو استفاده کنهکشیدن ا  

 

:گفت گله لب باز کرد و با ...رحمانی شاکی شده از حرف حامی   

...کی گفته که اون -  

دیگه بشناسم که  افمو طرآدمای ام ن همه سال اگر نتونبعد ای...بگه الزم نیست کسی-

م پس معرکه استکاله..هیچی  

 

داشت اون وسط زده  یحرفای عجیب..رحمانی نگران و ترسیده به حامی خیره مونده بود

 حرف های خرین اما با شنیدن آ...شنان کامال هم به من مربوط بمیشد که می تونست



یدم موضوعی که در با فهمگویی ...نه و پریشون شدآشفت افکارم تمام ذهنم و...حامی 

:بودمدیگه در این عالم و این اتاق نجید تصوراتم نمی گن  

که فقط به فکر منافع خودشه خراب ای خاطر یه نفر دیگه  بین من و خودتو بهدوستی -

پسر خاله ..نکن   

 

ی یانی ترین حرف حامگشاد شدن و تنها به پا...قادر بودن که  یخرین حدبه آچشمام تا 

:رد شدموفکر کردم و در خودم خ  

«پسر خاله »  

 

 

 

 

 

 



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



داشت اون وسط زده  یحرفای عجیب..رحمانی نگران و ترسیده به حامی خیره مونده بود

 حرف های خرین اما با شنیدن آ...شنان کامال هم به من مربوط بمیشد که می تونست

موضوعی که در یدم با فهمگویی ...نآشفته و پریشون شد افکارم تمام ذهنم و...حامی 

:بودمدیگه در این عالم و این اتاق نجید تصوراتم نمی گن  

که فقط به فکر منافع خودشه خراب ای خاطر یه نفر دیگه  بین من و خودتو بهدوستی -

پسر خاله ..نکن   

 

ی گشاد شدن و تنها به پایانی ترین حرف حام...قادر بودن که  یخرین حدبه آچشمام تا 

:رد شدموخفکر کردم و در خودم   

«پسر خاله »  

 

 

داری اشتباه می کنی حامی -  

نه به اندازه تویی که خودتم نمی دانی داری چه غلطی می کنی -  

 با عجز و اندوه پلکهام رو روی هم گذاشتم

 

 لبهام لرزیدن و تری مژه هام رو احساس کردم 

ی گفت گوشم به صدا در اومدن وقتی اونطور سرد و بی رحمانه بهم مدر  حرفهای پدرش 

 از زندگی حامی برو بیرون

 

و سرم رو برای سادگی هایی که  یین چکیدبسته ام به پا پلک های قطره اشکی از بین 

:دادم تکونو پر از تاسف  گیآهست از خودم نشون داده بود به   

 

حق کسی که همیشه و از ابتدا بوده این ..حق دریا این همه بی رحمی های تو نیست-

   ی  یکی دیگه رو جایگزینش کنی نیست که بخوا

 

:باز کنماز هم باعث شد چشمامو ..عصبی حامی  ی خنده  

کارم به جایی رسیده که کسی مثل تو می خواد بهم درس ..تو رو خدا روزگار منو باش-

؟بهزاداز کدوم ابتدا حرف می زنی ...زندگی بده  

 

؟...مشکل تو می دونی چیه  حامی -  

 

:و به رحمانی داد که به راحتی حرفشو بزنه سکوت حاکم بر فضا این جرات ر  

زیادی فکر می کنی ..زیادی خودتو تحویل می گیری ...اینکه زیادی خودتو بزرگ می بینی -

عقل کلی که   

:بدنشو جلو کشید و گفت...روی میز  دستاش بربا گذاشتن حامی   

  ؟زنی می  قراره چی بهت برسه که اینطور سنگ دریا رو به سینه..راستشو بگو بهزاد-

 هوم؟

 می خوای باور کنم که یهویی  این همه دلسوز و مهربون شدی  ؟



پسر خاله ی منی یه تو ونست وقتی که  نمی د که تا ...ریا پرتو اونم برای کسی مثل د

  !!داختننگاه هم بهت نمی 

 

:رحمانی لب به دندون گرفت و در مقابل حرفهای حامی سکوت اختیار کرد  

خودم خوب ..شون بدی نباش طکسایی که می خوای به من ربتو نگران زندگی من و -

...بلدم از پس زندگیم بر بیام   

 

 

 چشمام خیس از اشک شده بودن و صدام در نمی اومد 

:رحمانی  درمونده در پاسخ دادن به حامی سری چرخوند و با تکون سر گفت  

ته به توام ازم خواس...هر سالش دعوت کرده مهمونیمادر جون فردا همه رو برای -

...هرچند احتماال خودش باهات تماس بگیره و بهت بگه که بیای ..بگم  

 

پدرت  ...گله می کرد که خیلی وقته دیدنش نمی ری...چند شب پیش که خونه ی ما بود 

خیلی ..قطع کردی  بعد از فوت مادرت اما تو یهو اومدنات رو..که هیچ وقت نمی یاد 

 دلتنگته

 

:کرد و صاف ایستاد حامی دستاشو از روی میز جدا  

شه پیداش  است االن یه مراجعه کننده دیگه دارم که...زودتر برو...اگه کار دیگه ای نداری -  

 

 لبهاشو بهم فشرد.. نگاهش می کرد درهمرحمانی خیره به حامی که با اخم و چهره ای 

:گفت و   

که  ای  ویهبا این ر..جدید نظر کنی ما بهتره توام یکم تو تصمیماتت تا...باشه من می رم-

 در پیش گرفتی آیندی خوبی در انتظارت نیست 

 

سالم برسونخیلی  مادرتبه -  

باز و بودم که با شنیدن صدای فرو رفته عمیقی شوک  در ...وضعیت  نهمچنان در او

به خودم اومدم و سرمو باال گرفتم اتاق  بسته شدن در  

 

نزدیک به پارتیشن ها بهم زل زده بودایستاده حامی   

بلعیدم و بعد از چند ثانیه ای که هر دو در نگاه هم دیگه خیره مونده بودیم به  اب دهانم رو

توشو نگاه نکرده که هنوز  ی آخری و به  کشزل زده و  ز دیوار جدا کردم ارومی تکیه امو ا

:بودم گفتم  

فایال رو پیدا نکردم-  

بدون ..نداشت هم چندانی رای فهمیدن حالی که نیاز به کند و کاوهمونطور خیره به من ب

:گفت تغییر در حالت چهره اش   

تو کشو آخریه-  

 



کشویی که هنوز به خاطر شنیدن حرفهای هر ...ابت موندثخری نگاهم به روی کشوی آ

 دوشون فرصت نشده بود بازش کنم

 

 نه حامی حرکتی می کرد و نه من دیگه حرفی برای گفتن داشتم

گیرمبعدم تصمیم ب ی حتی نمی تونستم برای دو دقیقه  

:که یه دفعه نگاهم رو از کشو گرفتم و خیره تو چشماش گفتم  

؟من می تونم االن برم -  

کامال بی دفاع و ..رو هضم کنم  چیزینستم چنین اینکه رو دست خورده بودم و نمی تو

 شکننده ام کرده بود

 

:نگاهش کردم  خیس از اشکم کشیدم و مجددا  ای چشمدر مقابلش دستی به زیر   

کجا بری؟-  

:بارم بگیره نه شرمی که باعث بشه نگاه از چشمای اشک و  در نگاهش نه خجالت زدگی بود  

نمی دونم-  

:توسط حامی شکسته شد دوباره سکوتی که...شد  بینمون حکم فرماسکوت سنگینی   

می ریم با هم   اینجااز  بمون بعد...دست تنهام ...نه-  

از همون تنهایی هایی که همیشه قبل از حامی گریبان گیرم شده ...دلم یه عالمه تنهایی می خواست

:بودن   

؟بدی پس بهم  و میشه گوشیم-  

:حرکات و رفتارم زوم کرده بودتک تک  ولی حامی هنوز تو ...من خوب می دونستم چی می خوام   

نه-  

م ایستاده بود شخصی که حاال رو به رو..بی شک حامی..بغض بهم فشردم و سری تکون دادم  لبهامو با

بده «نه»به تمام خواسته های االنم جواب  می خواست   

:گفتمکردن نداشت تماشا چیز جالبی برای هیچ که  ینگاه گرفته ازش  با خیره شدن به قسمتی از دیوار   

..باشه-  

و با گذر از کنار حامی که نگاهش  خوش خیالم سر دادماین همه سادگی و دلتنگی و آه دردناکی از سر 

خارج شدماز اتاق  ...بود ثابت مونده ..قبال ایستاده بودم  نان به جایی کههمچ  

  سالن نشسته بودن  درمنتظر همچنان از مراجعه کننده ها  یدو سه نفر

عوض کردن لبهاس ها بود رفتم صبه سمت اتاقی که مخصو  

می به سختی منو به جلو یارای کشیدن بدنم رو نداشتن و و پاهام ..وزنی نداشتم  روی زمین گویی دیگه 

 کشوندن 



ایستاده در وسط .باخته بودقمار از پیش تعیین شده  در یکحس ساده لوحی رو داشتم که همه چیش رو 

در فکر فرو رفتم درون اتاق  موجود و تک مبل  نگاهی به دور و اطرافبا اتاق    

  هیچ کاری رو صادر نمی کرد انجام مغزم فرمان 

سمتش رفتم و درش رو باز کردم به ..لباسهامد کردم و خیره به کمد سر بلن  

استشمام بوی ادکلنش  با شدن که در باز و بسته شد و من  نمایان دوباره حلقه ی اشک تو چشمام 

نه کسی به جز حامی باشهواتاق نمی ت درون  فهمیدم فرد حاضر در  

:که گفتبرداشتم  مبا دست دیگه ام کیفم رو ه...در اوردم و پشت کرده بهش  از تو کمد مانتوم رو  

نشنیدی؟...دست تنهام که گفتم بهت -  

احساس ناراحتی مبهمی رو تجربه ...احساس گرفتگی و درد در سمت چپ قفسه سینه ام بیشتر شد

ه پدرم مرد و احساس کردم تنها ترین ادم روی وقتی ک..ردم دیگه برام پیش نمیادمی کردم که فکر می ک

بود رو حامی بهم داده  اسحسازمینم و حاال این   

:صدام پر از بغض و دلتنگی بود   

..دکتر پرتو هست -  

:سکوتو سکوت بود   

؟نمی خوای حرف بزنیم-  

..حتی لباس عوض کردن ..ی پیش نمی رفتهیچ کارانجام دست و دلم برای   

 شاید از سنگینی اینکه  تابغضم رو به همراه اب دهانم می بلعیدم ..دست خودم نبود اما به طور مداوم 

:  ی که حامی تقدیمم کرده بود چیزی کم و کاسته بشهغم ر پر از با  

؟به نظرت تاثیری هم داره-  

خیلی تاثیر داره ...اره ..وت کنیقضا..تا وقتی که همین طوری تنها با شنیده ها -  

برگشتمداشتم به سمتش  از انتخابی که این همه بهش اطمینان غم زده و سر شکسته   

:و نگاه ازم نمی گرفتهر دو دستش رو در جیب شلوارش فرو برده بود ...خیره به من     

گیسو ؟ بغض و ناراحتیت رو نمی فهمم همه  علت این-  

ر یا رفتاری که باعث ناراحتی دیگران شده بابت کا کهبه یاد نمی اوردم  گز  از ابتدای آشناییم با حامی هر

:باشه هاظهار پشیمونی کرد.. باشه   

می دونستی ؟..تو امروز تا تونستی منو خورد کردی -  

 

 



:در حالی که خنده اش گرفته بود گفت..سرش به سمت چپابروهاش باال رفت و با متمایل کردن   

؟!هستی حساسی آدم  توام می دونستی خیلی-  

:فکر می کردم درباره اش  واقعا اینقدر بی رحم بود یا من اینطور  

حساس؟-  

:اصی بهش گفتخدست راستش رو از جیب شلوارش بیرون اورد  و با دادن حرکت   

پی به همه  ...هست  تکه همون زبونکار بردن یکی از نعمتهای خداوند تو خیلی راحت می تونی با ب-

 ت می کنه رو ه الکی و بی جهت ناراحترچیزهایی که دا بندازی و خیلی شبه کارمی تونی ....چی ببری 

 ازم بپرسی و خودتو خالص کنی 

:حتما داشت مسخره ام می کرد  

!!.. بهم بگی  خواستو دلت  بپرسم که خیلی راحت هر چی رو که-  

که انقدر  چند بار ازم دروغ شنیدی..؟!تا حاال چند بار بهت دروغ گفتم ...ه قرارهبپرسی که بگم ماجرا از چ-

؟ چسبونی  رو بهم می  بد  ایراحت داری این برچسب  

:کیف در بین دست هام فشرده شدنو مانتو   

؟!پسر خاله اته...هیچ وقت نگفته بودی رحمانی -  

:به ارومی پلکهاشو بست و باز کرد  

یعنی به اون ...نمحرف بزباهات ادم پر رنگی تو زندگیم نبوده که درباره اش بخوام ....چون البد مهم نبوده-

نبودهبزرگ و مهم برای من  ..اندازه ای که تو بزرگش کردی  

:میاره رو  بیهودهتوجیه های این  ه که داره برای گول زدنم احساس می کردم   

 ؟!مطب من کار کنهی می دونی چقدر به پدرم رو انداخته که بیاد و تو .... یه نگاه به این مطب بنداز -

؟!.چقدر از طریق پرتو سعی کرد  و نشد.؟.چقدر مخ منو خورد..  

فرق می جایگاهشون پیش من ....نمهم برام  گیی که تو زندادمای..به این چیزا لطفا خوب  فکر کن .

جایگاهشون فراتر از این حرفاست ..کنه  

میشه  هست برمی گرده به اینکه مادرش خاله ی من من و اون خوب و دوستانه ای که بین ی هر رابطه

؟تو با اینم مشکلی داری..  

 

نه به حرفهای ...کردم می به این موضوع که چقدر می تونستم ساده لوح و ابله باشم فکر   االن فقط

  :حامی که پر از معنا بودن 

حتما همه ی حرفا و پیامایی که از اونا پیش من ..؟!.داشتید منو بازی می دادید..  این مدت پس در تمام -

درسته ؟وقتی که من داشتم عذاب ..تون به من می خندید دوتاییشکایت کرده بود رو بهت می گفته و 

بهم می خندید و مسخره ام می کردید؟...می کشیدم   



:آهی کشید  ...رز فکری که لحظه ای رهام نمی کرداز ط  

از نظر تو .که قصدش   فطرت پستاونم  زمانی که منو به چشم یه آدم  ....ما باید باهم حرف بزنیم -

...نبینی  ..تحقیر و اذیت کردنت بوده .  

:دلم یه دل سیر گریه می خواست  

من بهت اعتماد کردم حامی -  

:رو شده بودمن  انگار نه انگار که دستش پیش...ناراحت بودمبشدت  از دستش  

!!اینولی نمی دونستم جواب اون همه اعتماد میشه ..م ه بودبا همه ی وجودم بهت اعتماد کرد-  

 جایگاه من رو پیش تو سر زده که  از من  ؟چه خطاییشده که داری اینطوری می کنی  مگه االن چی-

؟انقدر متزلزل کرده و برده  زیر سوال   

:بردمباال کفری از دستش کمی صدام رو   

...بی ارزشه؟ ه ؟ از نظر تو چیز کمی..چی شده ؟اینکه بعد از مدتها بفهمی بازیچه شدی -  

منو ببوسی با دروغ  سعی نکن که  اما ...حقیقت بزن تو گوشم با که چه خوب می گن   

:مطمئن خیره تو چشمام گفت  

البته باید ....من صحبت می کنی این لحن با آخرین بارتم باشه با ...من به اعتمادت خیانت نکردم گیسو -

شکست   اندازه یه دختربچه نابالغ حسود و به اندازه یه به  از این نظر تاسف خورد که گاهی می تونی

 خورده بدگمان و بدبین باشی 

:خود نمایی کردن اما نذاشتم از چشمام سرازیر بشنشروع به  لباشک تو چشمام بیشتر از ق  هاله  

؟باید باشمن-  

نباید باشی..نه-  

راحت و  اینطور...ایی یدن همچین چیزنشقدر کوته فکر و ساده باشی که با نباید ان..اصال نباید باشی .

من واقعا نمی .؟.حرف می زنی  ..تو داری درباره چی...؟اخه چه بازیچه شدنی ..بپاشی از هممسخره 

تهممف  

:ا نگاهی مملو از تاسف ادامه داد صورتم رو خیس کرده بودن که ب ها  تمام  اشک  

برای اینکه یه .؟می دونی چرا االن انقدر بهت بر خورده ..؟این اتفاقا می افته  هدار االنمی دونی چرا -

داری  شکل بزرگم  

داغون میشی..بعد که خالفش ثابت میشه...مشکل تو اینکه فکر می کنی همه خوبن  

اگه یکی اونی که تو ذهنت ازش ساخته ...مشکل تو اینکه باید  همه طبق معیار های تو خوب  باشن

باشهیعنی میشه یکی مثل من که االن می خوای سر به تنش ن..یعنی میشه بد و نامرد ..بودی نبود   

 



 ...دیگه هیچی  که ...ی ادمای اطراف تو رو به تو ربط بدم گیسو اگه منم بخوام مثل تو فکر کنم و همه 

رو بیارم و هی جلو چشمات علمشون کنم آدم و جریانات لی باید ک  

مشکل داری  با من  تو با پسرخاله بودن رحمانی و  خوب اگه اینطوریه  

مشکل دارم داره  ی مثل تو دخترکه  ی افته و یادش م ش پیدا شدهمنم با مادری که یهویی سر و کله ا  

  مرده .. ؟!است زنده ..؟!سالمه... ؟!هنو نپرسیده دخترم خوبه...مشکل دارم که وقتی زنگ می زنه 

برای پسرش از منی که تازه دو دقیقه است فهمیده دامادشم طلب پول می کنه.. ؟!است  

رام می ذارم و برای راحت کردن خیالش می جلو محضر دارم بهش احتکل دارم با پدر بزرگی که مش

مثل جفت چشام ازش مراقبت می کنم ..گفتم  

شو رتویی که س اما ...نوه ام اجازه داره بیاد خونه ام...می کنه  و میگه راست راست تو چشمام نگاه  

..بشه حق نداری این  طرفا پیدات کاله گذاشتی   

ظیم فرود بیارم که احساس تنهایی بهت دست نده به خاطر تو مجبور میشه بهش لبخند بزنم و سر تع

قصد تیکه پاره کردنتو داره ام که که توام مثل اون فکر نکنی یه گرگ درنده ..  

تا که شاید بتونه بزنه دست به هر کار ی  و حاضره وسی که پر شده از انواع کینه ها مشکل دارم با عر

  عقده گشایی کنه 

.. بریزه و تا می تونه بهم ضرر برسونه هم بمو بکل مط ادم اجیر می کنه که   

رضایت  با گستاخی تمام میاد مطب تا که با گرفتن ....بعد از اون ...و از اونجایی که خیلی پرو تشریف دارن 

وگرنه به  کنم  شاز زندان ازاد...داشته باشه  نیست چه نسبتی می تونه باهاش کسی که معلوم  برای 

  خواهر شوهرش با من می پره  ههمه میگ

ه اصال ک...!!من  ی تو االن تنها مشکلت شده پسر خاله اما.. !!بینی من با خیلی از چیزا مشکل دارم می

نداره ارزش حرفاش و کار و کردارش برای من پشیزی   

:نشونه گرفتبه سمت سرش ت اشاره اشو شگان ...هبا نگاهی گله مندانعصبی   

ر ادما با رفتارهای نا نذا..هنتو خراب کنننذار افکار منفی ذ...خوب به کار بنداز  ت رو گیسو اینجا-

 درستشون تو رو گمراه کنن 

ای برای  اون راه و از کسی دیگه خودشون رو می زنن به..نن به نفهمی اگه خیلیا خودشون رو می ز

مایه می ذارن  رسیدن به خواسته هاشون  

تو رو اذیت کنم  بخوام  به تو مربوط نیست که به واسطشون..مشکل تو نیست  

؟!.. تو فکر می کنی وقتی می خواستم باهات عقد کنم از وضعیت خانواده ات خبر نداشتم  

!نمی دونستم برادرت همه چی رو باال کشیده و رفته  

!و رفته خارجکرده  ترک شماها رو  خیلی وقت پیش نمی دونستم مادرت   

!تی نمی دونستم به رحمانی عالقه داری و چطور وقتی فهمیدی نامزد کرده بهم ریخ  



 رو  که نمی دونم کیهرو   ییه نفر و  میام ...م راه بیفتهتنها برای اینکه کار ...فکر می کنی چشم بسته

؟منعقدش می ک  

 میارم تو حریم خصوصی خودم؟

؟!سرمو باهاش روی یه بالش می ذارم  

اما هم...که کسی نمی فهمه  تو فکر می کنی..در اوردن این اطالعات کاری نداره  

سر در اوردن از اینکه برادرت .... دو رو برت چه خبره  که  نشستی و نمی بینی تنهایی خودتی تو پیله  

و  مخصوصا که ادمای فضول بیکار  دور.. گیسو   یست چطور سهمتون رو باال کشید کار چندان سختی ن

 برت زیاد باشن  

چیکاره ن بفهمهمه که بگرده این و اون مخصوصا که عروستون اونقدر تابلو تو کوچه و خیابون برا خودش با 

می دن شب می خوام بی برو برگردد شماره اونو بهت  یه  ایرو تا می گی یه نفرو ب..است   

دارم می گم من می دونم ... مکه کوچیکت کن..این را بهت نمی گم که بزنم تو سرت   

تو مقصر ..م اما تو مقصر نبودی که با یاداوریشون هی عذابت بد....دیدممی دونم و بخدا همه ی اینا رو 

..نه  دختره  نبودی که بگم نه این  

کشه مشکل من و تو نیست  اگه کسی فهمش نمی.. ؟!به من چه ادمای اطرافت دارن چیکار می کنن  

......منو ببین ..تو  

...تو رو ...منم   

که تا ..نباش  ..چسبوندنشدن و سریع خودشون رو به یکی تازه وارد دانشگاه که ی یدخترااین مثل .

..می کننزود قهر  جوش میارن و..یکی دیگه شون می ره سمت طرف  

اینطوری نباش  تو   

احساس خطر و ناراحتی نکن ..وقتی  کسی پیش من وایمیسته و حرف می زنه ..  

 رفتاری از خودت نشون بده که در خور خودت و  شخصیتت باشه

 

:نداشتم رام گرون تموم شده بودندر برابر حرفایی که ب من جوابی بی رحمانه زیر سوال رفته بودم  و   

بدم میاد فکر می کنه قصد تلکه کردنشو ...بدم میاد وقتی کسی اینطور بدون فکر منو متهم می کنه -

ره ات می کردمدربا ای  ینکه یه فکرا ی دیگهاز انا امید می شم ...داشتم   

 

 

 



 

.؟!.من داشتم تقاص چی رو پس می دادم...شنیدن این حرفا طاقتم رو سر اورده بودن  

یا خانواده ای که هر بار من رو به طرز فجیهی  ...شون داشته باشم ...تقاص احساساتی که حق داشتم

:  مبه زمین کوبیده بودن  

کدوم از  هیچ زوچرا فکر می کنی من حق بر..؟چرا یه جوری حرف می زنی که قصدت متهم کردن منه-

احساساتی و ساده طرفی ؟بچه ی ؟چرا فکر می کنی با یه دختر ...ندارم احساساتم رو   

پیامهایی که من رو ربط داده بودن به رحمانی .به گند کشیدن؟ منو ون پیاما زندگیاتمام تو هیچ می دونی 

؟...رد شون تحقیرم کهیچ می دونی چقدر رحمانی به واسط....به کسی که پسر خاله ی توه ..  

؟!تو هیچ می دونی غرور از دست رفته یعنی چی   

تماما ...نی  ودرباره تک تکشون می دتو غروری که تا اومدی سرتو بلند کنی با ظاهر شدن خانواده ای که 

زحمت  این همه  شونبه خاطر داشت هایی که یک عمر برابه گند کشیده شد و نتونستی 

سرتو باال بگیری و به خودت ببالی ..یکشید  

:صدام پر از بغض و لرز شد  

ا دم در ماشینش ع و تو تاونم با اون سر وض ..ی میاد کلینیکم وقتناراحت میش...اره ناراحت می شم-

می زننسرت حرف  تطوری که کل بچه های کلینیک پش.. بدرقه اش می کنی..  

درباره تو حرفای مفت بزنه...ب و معاشرت سرش نمیشه ادیچی از آهزورم میاد مالیری که   

هدرد داره از کسی حرف بخوری که بفهمی پسر خاله ی تو بود  

؟!بخورم دنیا رو تو فکر می کنی من از این دخترای لوسم که تا الک ناخونشون کنده شد ماتم و غصه   

..نگفتم  اما به تو .. من همونیم که پرتو همون روزای اول هر چی از دهنش در اومد بهم گفت..   

دفاع از خودمم ی عرضه ..مثل دختر بچه ها ..ذلیلم کرد ولی هیچی به تو نگفتم که فکر نکنی ار و وخ

 ندارم 

چون می دونستم تو این دوره زمونه ..عادت کرده بودم  تو سختی بزرگ شدنبه چون ...چون لوس نبودم 

 کسی برات دل نمی سوزونه

در حال سرزنش کردنمه و بهم میگه  از اینکه بهت جواب مثبت دادممن همونیم که پدرت همه جوره 

 بزرگترین اشتباه زندگیم رو کردم 

..ساکت میشم و تو دم نمی زنم ما بخاطر ا   

پیدا کرده تو خونه ای که برام حکم شکنجه گاه رو  ساکت میشم و می مونم  

می خورم به زور از گلوم  ونهم که تو خونه اترو ت نشه اما گاهی حتی همون یه لیوان ابی شاید باور

 پایین می ره



سر  ...ندارم  یکس و کار هیچ چون هر جوری که بر می گردم بازم می بینم ...زود رنجم ..اره حساسم

مجبورم زبون به دهن بگیرم و صدام در نیاد..ندارم یپناه  

بکشی و باید زیپ دهنتو ...قتی زورت به هیچ جا نمی رسهو..وقتی که مجبوری ...؟تجربه نکردی نه

یه اتفاق بدتر نیفته..که خدایی نکرده  ساکت شی   

..و تو نمی فهمی چی میگم   

..مادری داشتی که برات می مرده..دوست داشته..تت کردهچون تموم عمرت پدری داشتی که حمای  

!!مرده  یا  زنده است دخترش  یادش نمیاد بپرسه تازه ....تو نه مثل من که  به قول  

مرتضی تا دقیقه اخر فقط به فکر خودش بود که تنها نمونه ..ه فکر خودشوننبرادرایی دارم که فقط ب.. 

معلوم بود  اول همون  ازتکلیفش که هم منصور ..  

..دیگه نباشه از دستش بدم و که ممکتهو  یه نفرو دارم که دوسش دارم بینم مینه که وقتی میبرای ه  

اونو به عنوان  سختمه جلوی دانشکده همه ..رو در کنارش ببینم  زورم میاد یکی دیگه..کفری میشم

و کسی نفهمه که زن رسمی و قانونیتم  مونمو من تو پستو ب ننیکسی که بهت نزدیکتره بب  

می تونه ..شهبعوض  تمام باوراتممی تونه ....توقتی یه نفر شد همه چیز فهمی که تو هیچی نمی

 دیدت به همه چی عوض بشه

یا روزی هزار مرتبه باید خدا رو شکر کنم تو االن فکر می کنی من از این وضعیتم  خیلی خوشحالم ؟  

..نه پشتوانه ای ..نه سر پناهی ..نه خانواده ای ..نه مادری ... ینه پدر  

 نداشتهنباید کفش درست و حسابی هم یه جفت حتی ..م وقتی به تو پناه میارچقدر باید بدبخت باشم 

شون کرده اجلوی چشمام زد و پار..عقده ایمون وسچرا؟چون عر...باشم  

روزی باید هزار بار جلو ی پدرت ..؟.کدوم دختری دوست داره خودشو اینطوری تحمیل کنه که من بخوام 

.جالت زده نشم که خ..شم تا که شاید حرفی از خانواده ام پیش نکشه بمیرم و زنده   

و من باید باز سکوت کنم که مبادا از دستت بدم پیش می کشه رو دوست داره  تو اینکه اما بخاطر .  

 

:مثل خودش روی شقیقه ام می ذارم درست دستم رو   

بازم بخاطر ادمایی که می خوان ازت دور بشم نمی ...من هرچقدرم که تالش کنم اینجام خوب کار کنه -

 تونم 

وقتی همه خودخواه میشن...ریزه ی م منطقم بهم  

... تحملم کنی  ...میشمخواسته ی زیادی نیست که اگر گاهی لوس و بی مزه ....پس یکمی درکم کن   

 

 



و لبهامو بهم فشردم  پیشونیم کشیدم یودستی به ر ..نچشمام سرازیر شده بود در حالی که اشک از  

م بودیسکوت کرده هر دو و  می کرد درد  بشدت  سرم..  

که با لحن دلخوری تنم کنم مو م و خواستم مانتروی میز رها کرد و ر کیفمقدمی به سمت میز برداشتم  و 

:گفت  

؟قراره جایی بری -  

جوابی بهش ندادم و خواستم  به ادامه کارم مشغول بشم که کامال جدی اون یکی دستشم از جیب 

:شلوارش در اورد و گفت  

متمدن بودنو ببوسم و  ..تمدن باشم به همون اندازه هم می تونم ببین من همون قدر که می تونم م-

رو اعصابم رفتنمخصوصا که االن همه ی حرفات بدجوری ....گیسو  بذارمش کنار  

یعنی باید بمونی...وقتی میگم بمون  

:حرصی دستامو پایین اوردم و گفتم  

تو اجازه نداری به من دستور بدی-  

حق دارم ...  توام همسر  من که تو شناسنامه ات قید شده که  لیلبه همون د...خوبشم دارم..دارم -

که اجراش کنی یو توام موظف..بهت دستور بدم   

که خیره بهم دست بلند کرد و دستگیره در رو  شد سینه ام از فرط عصبانیت باال و پایین می  قفسه 

:چسبید   

یعنی با شرایطی که تو االن داری ..نه اینجا ولی نه االن و ..خواهیم زد گفتم درموردش حرف می زنیم و -

ه اینجا حرف زد و حرف هیچ کسم باور نمی کنی نمیش  

اگر می خواستم چیزی رو ازت پنهون کنم ..من می دونستم اونجا داری تمام حرفای ما رو می شنوی 

انقدر الم شنگه به پا می کنیرش داری بخاطچیزی که تو ..منه  ی الزم نبود بگم بهزاد پسر خاله....  

نه؟.. کوچیک و بی ارزشن ..از نظر تو خیلی چیزا-  

:خیره شد دستگیره درو رها کرد و بهم  

ندی هستن که همیشه بمثل همون سوراخای کمردرست  ...آدمایی مثل بهزاد یا پرتو...از نظر من -

و تو بی جهت داری چنین آدمایی رو بزرگ می کنی  ولی هیچ وقت استفاده نمیشن ....هستن  

چیز دیگه ای برامون نداره...در مورد این مسائل جز اینکه وقتمون رو می گیره کردن االنم بحث   

اون مراجعه کننده ها رو من به تنهایی نمی تونم کارشون ..خودتو جمع و جور کن و بیازودتر پس خواهشا  

کنم تموم رو   

ن اتاقیم توی ای..یبکار هست که بفهمه چند دقیقه ای که من و تو ...به اندازه کافی هم این منشی احمق 

.. 

 پس تمومش کن و زودتر بیا



؟واگه نیام-  

:سمتم برگشت  کامال به  طور اخم کرده به  

االن وقت لجبازی نیست گیسو -  

دلم از دلتنگی و ناراحتی ها گرفته بود و فقط می خواستم که بتونم برای یه بارم که شده حرف خودمو به 

 کرسی بنشونم حتی به قیمت ناراحت کردن حامی 

اهش رو به پایین دستی به روی صورتش کشید  و نگ ..مبا دیدن چشمای خیس و قرمز شده از اشک

نگاه گرفته از من در رو ..خورده بودبر روی در  که  ارومی ی صدای ضربه شنیدن  با همون لحظه  دوخت که

 باز کرد

:پرتو ایستاده پشت در با دیدن من که هنوز مانتو تو دستم بود نگاهی به حامی انداخت و گفت  

اینجایی چرا؟.. مراجعه کننده ات اومده-  

:اخمای حامی در هم رفت و ازش پرسید  

مگه قرار نبود بری ؟تو -  

 

:از حامی پرسید  ا پام به سر ت مجددا  با نگاهی پرتو  

مشکلی پیش اومده؟-  

منشی که به محض دیدن به با گذر از کنارش رو  «نه »و با گفتن  حامی کالفی و عصبی  درو کامال باز کرد

:حامی بلند شده بود گفت  

؟خانم قاسمی رو اماده کردی -  

بله دکتر -  

:نگاهم خیره موند در ی به داخل اتاق گذاشت و مت بار سرتا پام رو برانداز کرد  و قدی شماتنگاهپرتو با   

بازی جدیده؟-  

:رو سرجاش گذاشتم که حرصی گفت موپام مانتی م و با گردشی روی پاشنه بغضمو قورت داد  

با توام-  

:به سمتش چرخیدم  

دازی ؟یا فکر کردی چون اومدی توی این فکر می کنی با دو  سه قطره اشک ریختن می تونی کارتو راه بن-

؟!خودتو تو دلش جا کنیو  مطب می تونی کارتو پیش ببری   

...حسابی کور خوندی  ...اگه با خودت از این فکر و خیاال کردی  



هر اختالفی هم که بینمون بود ...مونده بودم حامی چطور این دختر رو می تونه در کنار خودش تحمل کنه

:ی که منتظر یه اشاره بود وا می دادمنباید جلوی چنین ادم  

هوم؟...چرا سعی نمی کنی خودتو تو دلش جا کنی ...اگه دل تو پیشش گیره ...ب عزیزمخو-  

:شم و بزنم به سیم آخر بی پروا و حرفاش  کارا  در برابر انتظار نداشت تا به این اندازه   

مگه نه؟ ...گرفتی رو کردی که جواب نو زاری  معلومه گریه -  

:رنگ صورتش تغییر می کردهر لحظه   

؟دریا جون بدی اش ارائه که بهم پیشنهاد جدید تری نداری  ...پس اگر جواب نگرفتی-  

حالم بد بود که اگر با پرتو هم درگیر  یبقدر..اینطور من رو جلوی حامی کوچیک کرده بود ..از اینکه مادرم 

:و کنترل کنماما با این وجود خیلی سعی می کردم خودم..می شدم برام مهم نبود   

که می  ترسیدی  مخیلی از همین دو سه قطر اشکممعلومه که ..بدجوری دو دستی بهش چسبیدی -

دریا جون حکم بکوبی خوای میختو م  

  قرار گرفتم به سمتش برداشتم و کامال رو در روش  قدمی

و ر م و لبهاماروم سرم رو جلو برد خیلی  منم مثل حامی حسابی بهم ریخته بودم که..خوب نگاهش کردم

:گفتم رسوندم و نجوا گونه به گوشش   

نه اینکه ضایعت کنه و تو مجبور ..ده با ماشین تو می اومد مطبکشاز جلوی دان ..اگر دوست داشت -

تنهایی بیایاینجا به  تمام راه رو تا به شی   

زل زدم عقب کشیدم و تو چشماش خیره بهش   خیلی راحت و ریلکس  سرم رو  

:رو زینت بخش لبهام کردم و گفتم به ارومی لبخندی...و چشماش ببینم می تونسم هاله ای از اشک رو ت  

اخه جلو راهو گرفتی ..شمد اجازه می دی ر..دکتر گفت برم کمکش -  

:و از تو چشمام نمی گرفت که با انزجار و تنفر گفتر نگاهشمنقبض شده بود و و فکش سفت   

همین روزا از اینجا می ندازمت بیرون-  

:م یکی مثل سعیده است که قراره رو اعصابم بره احساس می کردم این  

که خیلی کار دارم..منتها قبلش برو کنار ...من منتظرم...تمام زورتو بزن ...باشه عزیزم-  

کوبید و درو محکم ..شت کرده بهم با خروج از اتاق چرخید و پبا حرص لحظه ای خیره شده تو چشمام 

 بیرون رفت 

حرص چشمامو بستم  ی به رفتارش زدم و باعصب لبخند  

 

 



**** 

 

به سمت یونیتی که مراجعه کننده  مشغول کارش شده بود دن حامی که ماسک زده با ورود به اتاق و دی

حامی که با اینه و گیره دندون بیمارش رو بررسی می لحظه روش دراز کشیده بود رفتم که همون جدید 

:کرد گفت  

عکسشون اینجا پیش منه -  

 مرفتم و  انتهای پاکت رو گرفت سمتشبه ..عکس رو از روی میز برداشت و  به طرفم گرفت  سر بلند کرد و

:اما بدون رها کردن پاکت گفت  

خوبی ؟-  

:تکونی دادم و گفتم به  لبهام قبل شده بود هدقیقچند لحظه خیره تو نگاهش که اروم تر از   

فکر کنم-  

:پایین داد و من واقعیت رو بهش گفتم تبا دو انگش ماسکشو ش گرفته بوده ادر حالی که خند  

زیاد خوب نیستم -  

:چشمکی زد  

فکر نکن بهش زیاد ...خوب میشی -  

هنوز چیزی بهم نگفتی که زیاد بهش فکر نکنم -  

:با اشاره به پسری که منتتظر بود رو بهم گفت  

ر کردن و خط و نشون وقت برای فک..فعال تمام فکر و تمرکزت رو بذار اینجا و پیش مراجعه کننده هات -

 کشیدن زیاده

*** 

 

از رفتن اخرین مراجعه کننده ده دقیقه ای می گذشت که پرتو  با ضربه ی ارومی به روی در اتاق رو به 

:حامی که نشسته رو تابوره  در حال چک کردن وسایل بود گفت  

؟هنوز خیلی از کارت مونده -  

:به حرف و اومد و گفت گاه نمی گرفت تو دستش بود و ازش ن ه ییلحامی که همچنان درگیر وس  

یکمی -  

اشیم شامو با هم ب ..امشب...اگه کارت تموم شده-  



کردم که بی تفاوت و البته از درون بشدت عصبی بلند شدم و می سنگینی نگاه پرتو رو روی خودم حس 

به پشت پارتیشن ها رفتم  مکه باید سرجاشون می  ذاشت یبرای گذاشتن وسایل  

:تمام تالشش رو کرد که حامی نگاهی بهش بندازه..باال سر حامی  تن به و رف اتاق  با ورود به داخل پرتو   

میای ؟..جواب ندادی -  

:و ازش پرسید ش رو بیرون فرستاد نفس پر صدا حامی   

؟اون حرفا رو بهم بزنه تو از بهزاد خواسته بودی-  

ارش باهاش تموم وسیله ای که هنوز ک با  بی خیال  ور رفتن حامی که ..سکوت پرتو زیاد طوالنی شد 

 نشده بود از روی صندلیش بلند شد

گفت به سمت یکی از کمدای داخل اتاق  فایلها رو تو کشوی آخری گذاشتم  و بلند شدم و حامی با رفتن 

:  

؟استفاده می کنی  به اهدافت  وچیک شدی که از بهزاد برای رسیدن حقیر و ک از کی انقدر -  

از وقتی که مکالمه هامون رو خیلی رسمی کردی .. می زنی ام حرف با افعال جمع  باهدیگه از وقتی که -

از وقتی که برات غریبه شدم..  

  

..کرد  ییپشت کرده به پرتو داخل کمد رو جستجو..حامی بی حرف   

می دونستم با این حرفایی که پرتو می زنه حتما چیزی هایی بینشون بوده که و کارم تموم شده بود 

ره اشون چیزی بدونمحامی دوست نداشت من دربا  

اصال فکرشو نمی کردم روزی شخصی مثل پرتو ..حتی دوست نداشتم صداهاشونو بشنوم ..دروغ چرا 

 باعث این همه عذابم بشه

:پرتو به حرف اومد راه افتادم که دوباره اروم با انجام کارام به سمت در خروجی   

؟نگفتی ؟میای -  

:گفت بود شده ستهکی که به دور گرنش باسم ی بندها حامی  در کمد رو بست و با باز کردن  

نه-  

:موج می زد خبری نبود دیگه از اون ارامشی که در نگاه پرتو   

  قرار بود باهم حرف بزنیم-

:حامی به سمت میزش رفت  

حرفامونو زدیم -  

من که چیزی یادم نمیاد-  



 

مشکل من نیست ..حافظه تو ضعیفهاینکه -  

ردجلب ک وی من  حتی توجه پرتو رو هم به سمت من نگاه خیره حامی به ر  

::به طوری که با عصبانیت و صدای پر از کینه ای رو به من گفت  

!!ها دیگه مراجعه کننده ای نموندهشما قراره بعد از منشی بری ؟-  

و خیره در نگاه حامی که می خواست بدونه من چی می  بدنم دادم ایستاده سرجام گردش کوتاهی به 

:گفتمبا نگاه به پرتو ...بدم  در جوابش  خوام  

بعد از منشی برید؟قصد داردی شما هم سه که   ر به نظر می-  

بر روی لبهای  حامی که عقب تر از پرتو   ای رو  لبخند دزدانهص خوردنش حرسکوت ناگهانی پرتو و 

:نشوند  ایستاده بود  

نی خوبم می دو..ماشاهلل خوب زبون داری ..زبونم دو متر میشه...خوب منم کسی زیاد بهم پر و بال بده-

یعنی مثل تو ..بهتره بدونی که من اینجا شریکم.. عزیزم..اما ..کی نیش بزنی  که بالیی سر خودت نیاد 

تا هر وقتم که دلم ..هر وقت دلم بخواد می رم از این رو ..فقط برای در اوردن خرج و مخارجم اینجا نمیام 

 بخواد می مونم 

جز خودم مربوط  میده باشی که میگم رفتن و اومدنم به هیچی کسیهامیدوارم منظورم رو به درستی ف

هوم؟..نمیشه  

 

 

که با شده بود بدتر  هم ته نگاهش پر از نفرتی بود که با شنیدن حرف های حامی..بهش خیره موندم 

:حامی  گفت در نگاه حرص برگشت و خیره   

امشبم می .که قرار بود درست همونطور ..همه ی کارای الزمم انجام دادم ...من مدارکو فرستادم-

پیشنهاد بیرون ...و همونطور درباره قوالیی که پدرت بهم داده بود..خواستم در مورد اونا باهات صحبت بکنم 

رفتن و بهت دادم چون قبلش به پدرت گفته بودم ممکنه امشب بیام خونه اتون   

بریم اما اون گفت بهتره بیرون    

..می خواست بیام خونه اتون گفت بیریم بیرون نمی دونم چرا برعکس همیشه ای که ازم   

بعد از اون یعنی ...نداشتیم که نامزدی چندان رمانتیکی ی دوره ..به هر حال چیزی به عقدمون نمونده

اال خودت ...همه و از جمله من احساس کردیم که من و تو نامزد شدیم .. حلقه ای که دستم کردی 

..تالفی کنیم  یه شام دو نفره ارو بتونیم ب روزای از دست رفته امونحداقل این ....  

 



با نادیده ..که پرتو با فاصله گرفتن از حامی و نزدیک شدن به در اتاق ... می اومد  قلبم داشت تو دهنم

:گفت گرفتن آشکار من رو به حامی که با چشمانی تنگ شده بهش چشم دوخته بود   

به  چندانی  خاک می خوره و عالقه ی  اتی زعفرانیه ه ماشینت داره تو پارکینگ خونه از اونجایی ک-

می دونی که من زیاد اهل سوار شدن به اتوبوس و این ...میام دنبالت 7ساعت ..ش نداری سوار شدن

چیزایی که این روزا زیاد ازشون استفاده می کنی ..مسخره بازیا نیستم   

اما می دونم خسته ای و ممکنه که ..گه منو ببری خونه ی خودت که بیشترخوشحال میشم االبته 

نداشته باشی  ازم آنچنانیایی ی پذیر حوصله  

 

 

:که بیچارگیم رو فریاد می زدن شدمو با بغض شاهد صحنه هایی ن لبهام خشک شد  

مم دراحتمال داره که پ..بپوش  و خیلی دوسش دارمکه  ورمه ای رنگ تیره ایسر الطفا همون کت و شلو-

یباش .. که هستی ای بهتر از همیشه جذاب تر و  سعی کن  پس.. همراهم باشه  

 

 

 

 

 

 

 



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...شونبه خیلی از چیزا پی برد و فهمیدباید .....سکوت می کنن ...نگاه ها حرفها و .. وقتی  

..باید فهمید که جایگاهت کجاست  

 باید فهمید سکوت وسعتی داره به اندازه تمام فریادهایی که به ناگه خاموش شدن

کس و .. قادر به اشتباه کردنه هم حتی طرف مقابلت ..ی تونی اشتباه کنی باید فهمید که بالخره توام م

این قاعده مستثنی نیست از   

ی که برات همه نگاه اون همون سکوت در..توضیح نده برات چیزی رو  باید فهمید الزمه که دیگه کسی

می تونه همه چیز رو بهت بفهمونه  چیز شده بوده  

 باید خیلی چیزا رو فهمید

باید همه اینا ها رسوخ می کنه و تو جوالنگاهی برای جوالن نداری  استخونتدرست زمانی که درد تا مغز 

درک کنی و بفهمی رو   

زمین   هات دردی که تا به ابد  می تونه در تنهایی..بفهمی و بابت حرف هایی  که شنیدی درد بکشی 

 گیرت کنه 

سوخته ی مثل یه مهره درست   

همینجایی که دیگه هیچ ..ینجا باشهزندگیم هم ی شاید کیش و مات شدن من در این برگ از صفحه

 حرکتی ازم بر نمیاد

دقیقه هم اونجا بمونم و بدون اینکه نشون داده باشم تا چه  یکبعد از حرفهای پرتو حتی نتونستم برای 

..میزان در برابر شنیدن اون حرفا نابود شدم  

حامی کامال ر مکرهای با عوض کردن لباسهام قبل از رفتن منشی از مطب بیرون زدم و در برابر تماس 

شدم ت بی تفاوو  خنثی  

نفوذ کنه و همه چیز رو سرد و یخ زده کنهذهن و مغزم هوا اونقدرسرد بود که تونسته بود تا تو   

ن ببرهو یخ زدگی رو از بی حامی هم نمی تونست این ِسریی مه حتی بودن اسمم تو شناسنا  

 

ایستاده بودم نگاهم رو از باال تا پایینش به حرکت در خیره به پالتوی نسبت گرون قیمتی که رو به روش 

تا رهام نکرده بود که بلکم چیز رو ثانیه ای ...ورود ی اوردم و به حرفهای دخترک مو شرابی که از لحظه 

:البم کنه گوش می دادمغاز فروشگاه قبل از خروج   

می تونید امتحانش کنید ..تونهبخصوص که کامال برازنده ا...این می تونه انتخاب فوق العاده ای باشه-  

هتن خورش عالی..کنید محاله دیگه درش بیاریدتون مطمئنم تن  

 یکه واقعا نمی دونستم تو تنم چطوربه ارومی و از سر بی حوصلگی همونطور خیره به پالتویی 

:گفتم...میشه  

خیلی گرونه-  



 

اتی که داره گرون نیست با امتیاز هم  چندان  اش گشاد شد و سعی کرد با لبخندی منو مجاب کنهمچش  

:اما وقتی دید واقعا قصد خرید ندارم بی حوصله تر از من گفت  

؟هچیز دیگه ای مد نظرتون-  

:؟!اومدم اینجا ه کهچرا نمی فهمید شاید تنها برای گول زدن خودم...اعصاب خورد کن یدختره   

ن بدمبهتون نشو می تونم مدل های دیگه ای هم-  

و مدل های دیگه انداختم  م و نگاهی به پشت سرپیشونیم کشیددستی به روی   

تصمیم آنی   که توی یک رو به سمت در خروج بردارمخواستم قدمهام ..هیچ کدوم به دلم نمی نشستن

:برگشتم و گفتم  

کنم امتحانش می خوام -  

و من دیگه هیچ عجله ای برای زود رسیدن نداشتم چیز در ارامش مطلق انجام می شد  همه  

ودم و چشمام خیره کمربند پالتو رو می بستم به خپرو در حالی که رو به آینه ایستاده بودم و   داخل اتاق

ظلوم واقع شده بودنشدم که چقدر م  

بشن  که سریع نگاهم  ام جاریماز تو چش اشک  ها لحظه ای نزدیک بود با یاد اوری همه ی اون صحنه

ته بودم دستی به روی پالتو کشیدم اینه گرفتم و با نگاه به کمربندی که بس تو رو از  

 حسابی گرم بود و گرمم کرده بود که یه دفعه دوباره صدای زنگ گوشیم در اومد

شم که دوباره چیزی ته دلم گفت ب بی خیالش خواستم ..می گیره داره تماس حامی  باز به گمان اینکه 

 گوشی رو بردار

گوشی رو که از تو کیفم در اوردمبی رمق و بی حوصله   

شاید االن باید به اندازه ..تماس رو برقرار کردم زده با لحظه ای درنگ رش متعجب پدبا دیدن شماره  اما 

با صدایی که به سختی از گلوم در می دب و احترام اما با رعایت ا..حامی از پدرش هم دلگیر می بودم

:اومد لب زدم و گفتم  

سالم  -  

:صدای گرم و ارومش تو گوشم پیچید  

کجایی؟....سالم-  

:بغضمو پس زدم و جواب دادم...هوا سرد شد و من احساس بی پناهی کردمدوباره   

بیرون -  

 



 

:بود محکم و مقتدارنهخنثی اما لحن صداش  مثل همیشه   

خونه نرفتی ؟-  

 

:بزنم زیر گریه بلند...نفس گیری که رهام نمی کردچیزی نمونده بود که از زور بغض ِ  

...خرید داشتمیکم ...نه-  

خوبه ..اهان-  

 

رزونم رو با فشردن ل ی که دوباره به حرف اومد و من چونه...ی بیرون زد خیره به اینه بالخره قطره اشک

:کردم لبهام کنترلش  

 یخواهشیه میشه ازت ...هر چی با حامی تماس می گیرم جواب نمی ده.. یه زحمتی برات داشتم-

کنم ب  

اشت ازم می دیروز تحمل حضور من رو در کنار پسرش ندبه پدری که تا ..حتما معجزه ای رخ داده بود 

:کاری انجام بدم یه  خواست براش   

بفرمائید-  

که گفتن  وتماس گرفتن  تا اینکه امروز..اما خبری نشد .... به دستم برسهبسته ای تا دیروز یه قرار بود  -

امکانش هست اگه برات ..ادرسش به بیمارستانی که من هستم نزدیکه...باید خودم برم و تحویلش بگیرم

من باهاشون هماهنگ می کنم که تو ..اونو تحویل بگیری و بیاریش بیمارستان و  بری زحمتی نمی شه 

 می ری بسته رو بگیری

بی اداره ...و با اینکه می دوستم تمام برنامه های امشب باید زیر سر خودش باشهخواسته عجیبی بود 

:زبونم کار افتاد و گفت  

من االن راه می افتم..بله حتما-  

احتماال برای همین بود که  انقدر راحت ..اون خونه و حامی رو ببینم  به همین زودی ها خواستم  یدلم نم

:کوتاه اومده بودم و خواهشش رو قبول کرده بودم   

..باشه پس منم االن ادرسو برات می فرستم-  

 

برام التویی که دیگه دل و دماغی برای در اوردنش هم نداشتم به سمت ادرسی که پ پول  کردن ببا حسا

کرده بود راه افتادمپیامک   

که پر بود از برندهای معروف   شیکبزرگ و خیلی یه مجتمع  یه راست به همونجایی که گفته بود رفتم

  که کمتر تو تهران دیده بودممللی و طراحی های خاص الن بی



نیست  م نیازی به رفتن به طبقات دیگه با نگاهی به ادرس فهمید  

و با گذر از جلوی هر کدومشون امکان نداشت محو ویترینها و اجناسی تمام مغازه ها مدرن و لوکس بودن 

...شد نکه دل می بردن   

رو پیدا کردمه ای که ادرس داده بود مغاز بعد از کمی جستجو بالخره    

 که از قبل کنار گذاشته بودنش  بسته ی نسبتا بزرگی  ...ی با معرفی خودم و نشون دادن کارت شناسای

و از اونجا در اومدم رو تحویل گرفتم   

که شاید سر دربیارم اینجا چطور جایی می تونه باشه و من چه چیزی راف نگاه کردم تا ر چی به دور اطه

این جور چیزا برام جذاب دیگه بعداز اتفاق توی مطب چیزی عایدم نشد و از اونجایی که  ..رو تحویل گرفتم 

دست پدرش خودم رو راحت رسوندن بسته به  که با زودتر کال بی خیالش شدم تا  ن و پر اهمیت نبود 

 کنم 

 

 اولین باری بود که می خواستم به بیمارستانی که پدر حامی توش کار می کرد برم 

بشم وارد محوطه  تونستم .. که قبال شده بود د با هماهنگیواز بدو ور که یه بیمارستان خصوصی مجهز   

باید کجا برمگونه هام از شدت سرما یخ زده و حسابی قرمز شده بودن و دقیقا نمی دونستم که   

که با دیدن پزشکی  گذشته بود که خواستم گوشیم رو در بیارم و باهاش تماس بگیرمشب  9 ساعت از  

منصرف  مبود  از تصمیم گوشیشها در حال حرف زدن با  کتنیممن نزدیک به یکی از  که پشت کرده به

 شدم  و قدمی به سمش برداشتم 

یره شدن به منی که منتظرش بودم و خ ه حضورم شد و با برگشتن به سمتممتوج  

با سکوتی منتظر مکالمه اشو رو سریع تموم کرد و  با لبخندی حین نگاه دقیقی که به روی صورتم داشت  

:شد که به حرف بیام   

رهنمایی کنید و بگید ممنون میشم اگه یه ..من برای دیدن دکتر خرسند اومدم  ...خسته نباشید ..سالم-

...که   

:پرسید در میون حرفام ازم ابروهاش باال رفت و با تعجب  

؟!دکتر مهرداد خرسند -  

دمسرمو باال و پایین کر  

بسته بنده شده بود و روبان قرمز  ییخیلی زیبا به طرز  بسته ای که من و جب بود که خیره بههنوز متع

:روش بود گفتهم خوش رنگی   

؟ایید اینجایاولین باریه که م-  

 

 



:تگی تحویلش دادم و گفتملبخندی ساخ  

؟کنم شونکجا می تونم پیداایشونو -  

 

:جواب دادنم زد و گفت نحوه یلبخندی به   

دوم قسمته بخش ریاست بیمارستان ک...اگه اولین بارتون نبود می دونستید  خوب-  

:چشم دوختم متعجب بهش   

اما اشکالی نداره من راهنماییتون می کنم -  

:با اشاره دست و مسیری که نشونم می داد گفت  

لطفا از این طرف بفرمائید-  

 جلوتر از من به راه افتاد

به خودم حرکتی دادم و راه افتادماز من راه می رفت که جلوتر قد بلندی پشت سر پزشک   

دکمه به و با زدن با چند نفر از پرستارا و پرسنل داشت به سمت اسانسور رفت  که  با سالم و علیکی..

ایستاد انتظار باز شدن در  

که اول من وارد بشمتا کنار کشید  ...با باز شدن در کمی بعد   

با داخل شدن به درون ...دلنشینی داشت وارد شدمی به مردی که چهره  مضطرب با نگاهی کوتاه

فشرد  و دوباره به من که کمی معذب شده بودم  ی مورد نظرشو دکمه و پشت سرم اومد اونم ....اتاقک

:انداخت نگاهی   

؟آز اشناهای دکتر هستید -  

:گفتم روی جیب روپوششبیمارستان  آرمخیره به   

ببخشید به شما هم زحمت دادم-  

 

:ندارم رو پاسخ دادن به سواالتش رایمتوجه شد که تمایل چندان ب  

چه زحمتی  ..نه خواهش می کنم-  

باز شد در اسانسور نگاهم رو به بسته ی تو دستم دوختم تا اینکه بالخره به طبقه مورد نظر رسیدیم و   

از پرستارا که یکی  رونه شدم به دنبالش نا آشنا به محیط ..بیرون رفت «ببخشیدی»گفتن زودتر از من با  

کسب ر العملها ازش وپرونده ای رو به دستش داد و برای انجام یه سری از دست  شبا نزدیک شدن به

 تکلیف کرد 

 



:سر چرخوند و گفت با دیدن اینکه ممکنه معطل شم به سمتم  ازشون نگاه کردم که با نگاهی به اطراف   

..اولین در ....سمت چپ  ...انتهای راهرو  ...مستقیم برید-  

 

 با تشکر ارومی از کنار هر دوشون گذشتم و با قدمهای اروم به مسیری که گفته بود ادامه دادم

هم درون اتاق یه اتاق دیگه ..در نیمه باز اتاقی که بهم گفته بود با تردید نگاهی به داخل انداختم  با دیدن

 وجود داشت 

کسی نبود..منشی پشت میز ِ ..قدمی به داخل گذاشتم به ارومی   

چشم دوختم  ی که فکر می کردم باید پدر حامی اونجا باشه و بر به در بسته شده اتاق با نگاهی به دور

:برگردوندم ه منو راهنمایی کرده بود سریع سربا شنیدن صدای همون پزشکی کهمون لحظه که   

؟ندکتر نیست-  

ظاهر شدن پدر حامی در پشت  خواستم چیزی بگم با  م تاه باشمستاصل از اینکه احتماال اشتباه اومد

نفسم رو به اسودگی بیرون فرستادمسر پزشکی که هنوز به من خیره بود   

مطلع کردم در پشت سرش دکتر خرسند  دکتر جوان رو از حضور ...و با دادن سالمیکامال برگشتم    

:گفت پدر حامیعقب رو  به  چند قدمیبا  رفتن و  برگشت با سالم کردن من  بالفاصله  

؟!..اینجایید اه دکتر شما -  

 به نظر می رسید  که یی دکتر و روی بازبر  دی به روش پاشید و با گذاشتن دستشلبخن پدر حامی.

:ازم پرسید  نداشتهم با خونه  فرق چندانیبا لحنی که ...ه خیلی با هاش راحت  

اومدی؟راحت -  

:یاد حامی می نداخت که با تکون سر گفتم به  تن صداش منو  

درس سر راستی بودآ..بله -  

؟اونجا که مشکلی پیش نیومد-  

 

:ی معذب کرده بوده احضور پزشکی که به سن و سال حامی می خورد تا به انداز  

ی نبود لمشک...نه-  

پزشکی که شناختی  نهمچنان صورتم از سوز سرما به قرمزی می زد که با قدمی به داخل و همراه کرد

:بهش نداشتم رو به من گفت  

  بیا تو..حسابی به زحمت افتادی -



و ناچار به پذیرش حرفاش  رفتار های ما دقیق شده بود نمی تونستم چیزی بگمروی در مقابل پزشکی که 

 بودم

:نان بغض داشتم گفتچدرو باز کرد و با نگاهی به من که هم  

خوش اومدی-  

...نداشتمخوب و راحتی حس ..از احترامی که بهم می ذاشت   

 

هاش صمیمی بود برای کاری به دنبالش اومده بود ازشکی که خیلی بگویی پ..هر دو هنوز جلوی در بودن

:که پدر حامی گفت  

من بهش سر می زنم..حاال باز تو حواست بهش باشه ...ممنون..باشه-  

وایای اتاقش رو از نظر گذروندمتمام ز ..روی میز گذاشتم و با گردش چشم ...واط بسته ریتبا اح  

در حال  برگشتم و بهش که..دیوار  و من با نگاه گرفتن از در و  اتاق دنج و قشنگی بود که در بسته شد

چشم دوختمبود  اتاقش ی قهوه ساز گوشه روشن کردن   

:پشتش بهم بود و من هنوز ایستاده نگاهش می کردم که گفت  

؟چرا نمی شینی -  

حتما باز می خواست چیزایی بهم نداشتم رو سنگین پدرش  و متلک های  یتحمل حرفا..بعد از مطب 

:که در توانم نبودن ...بگه  

نمیشم  دیگه مزاحم شما ..ممنون-  

:گفتبا لبخندی متعجب صاف ایستاد و روشو به سمتم گرفت و   

؟!چند دقیقه هم نمی تونی تحملم کنی  یه  هزاندابه -  

:و رویی پریده جواب دادم گهول کرده  با رن  

و خسته هستید حتما سرتون شلوغه شاید گفتم ..فقط ..من چنین جسارتی نکردم ..نه نه-  

 

 

ه دست و تعارف به روم با اشار دراومد و رو  نیم نشست که با مالیمت و ارامش  عرق سردی روی پیشو

:ش گفتخود ن با نشستنهمزما...نشستن   

اندازه یه قهوه خوردن ....ابخاطر من رفتی و بعدم اومدی اینج این همه راه..خواهش می کنم راحت باش -

محبتتو جبران کنم  کمی از  ی تونمکه م  

 



که لبخندی زد و با انداختن پای باهاش داشته باشم همچنان سختم بود و نمی تونستم احساس راحتی 

:عقب گفت و کشیدن دستی بر روی زانوش با تکیه به شپااون یکی چپش به روی   

اونقدرام شبیه اون پدر شوهرای سنگ دل نیستم -  

ازم که  و سکوت کردم  نشستم رنگ بلش روی مبل چرم مشکیامی مقوبه ارخجالت زده از حرفش 

:پرسید  

؟چی می خوری برات سفارش بدم-  

داشت منو به پدرش م همین امشب از اون خونه برم ولی حاال اومده بودم اینجا و ه بودبا خودم قرار گذاشت

:دعوت می کرد  ی دوستانه  قهوهیه دن رخو  

قهوه خوبه همین ..خیلی ممنون ..نه -  

 

:گفت  روی میز و برداشتن گوشیِ  روی مبل ن از توجهی نکرد و با بلند شد  

بذار بگم یه کیکی هم کنارش بیارن ..نمیشهه خالی ک-  

هیچ وقت پیش نیومده ..ب نبود مطلوب و جذامحبتی که داشت نثارم می کرد چندان برام ..سکوت کردم 

نظر بدیم و احت درباره خوردن قهوه و یا هر چیز دیگه ای بود که اینطور هر دو در مقابل هم قرار بگیرم و ر

کنیم  بحث  

هر چه زودتر از اینجا برم خوبی نداشتم و یه چیزی وادارم می کردم که  احساس به هیچ عنوان   

ه به پاهم گذاشتم کیفم رو روی مبل و تکیه داد همونطور که سفارش می داد  

و نگاهم رو به  ه کردم دستام رو در هم گر بدون تکیه دادن به عقبنداشتم و بدین منظور راحتی حس 

دوختم  زمین   

زد  بودن که کسی به در اتاقش ضربه  هر لحظه چشمام اماده بارش  

 با گذاشتن گوشی سر جاش به سمت در رفت

پشت در درباره موضوعی که نمی  معلوم بود اونم از پزشکهای همین بیمارستانه که جوانی نسبتا  خانم

:حرف می زد که لحظه ای برگشت و رو به من گفت دونستم چیه باهاش  

االن بر می گردم..ببخش یه چند دقیقه ای مجبور م تنهات بذارم-  

 سری تکون دادم و چیزی نگفتم 

..به پا بود آشوبی در دلم احساس خفگی می کردم و ..در بسته شد و من دوباره تنها شدم  

ود فایده ب یاما ب..که شاید تغییری حاصل بشه تا نی خوردم از زور بد حالی و بغض تو جام تکو   

پالتوم رو باز کردم و بلند شدم و کمربند  طاقت نیوردم  



 رو با پشت دست پس زدم  به مراتب بیشتر از قبل شده بودن که تعدادشون دونه های عرق رو پیشونیم 

سینی به  دست وارد شد و با سالمی  ...ر اتاقدبه  ای که در این بین مردی با ضربهشینم نو خواستم ب

در حامی کرد ن سفارش های پکه داده بود شروع به چیدارومی   

 باید در یکی از بهترین رستوران ها باشهدرمونده و گیر افتاده در اینجا و اینکه االن حامی به همراه پرتو 

در برابر نگاه های ...رها شده بود  مبل که روی و با چنگ زدن به کیفم  بدم طاقت از کف باعث شد ..

منبزمتعجب مردی که سن و سالی ازش گذشته بود از تو اتاق بیرون   

بین انگشتام صد خفه کردنم رو داشت که مدام مجبور بودم دستم رو به زیر مقنعه ببرم و گلوم رو بغض ق

بشه  باز تا که بلکم راه نفسی  شارم فب  

تندی به سمت همون اسانسوری که باهاش باال اومده بودم  با قدمهای همونطور که نگاهم رو به پایین بود

ه بود تا به اینجاشم خوب دوم اورده بودم چیزی به در اومدن اشکهام نموند..رفتم   

چند بار پشت سر هم و  ...با بلند کردم  دستم  کیف رو تو دستم جا به بجا کردم و..ر نرسیده به اسانسو

 بی وقفه  دکمه رو فشردم 

که مقابل ایستگاه پرستاری   یدیدن دوباره دکتر....سالن خیره شدم  انتهای  قدمی عقب کشیدم و به

بیشتر بهمم ریخت تا که زودتر از این خراب شده .... د  و من هنوز اسمش رو هم نمی دونستم ایستاده بو

...دکمه رو فشار دادم که دوباره دست بلند کردم و  ...تحملم تموم شده بود.....فرار کنم  

 

و گوشیم نگاهم رو پایین دوختم ..هول کرده و عصبی ..زنگ خورد  به محض باز شدن در اسانسور گوشیم

..با بی قراری  در اوردم ...مورو از تو جیب پالت  

چرا اومده که  به خودم لعنت فرستادم بار مین شک رو به چشمام اورد و برای هزارحامی  هجوم ا اسم

مقابلم ایستاده بود از تو اسانسور در اومده بود و پدر حامی که با رو شدن  دررو  ن با بودم اینجا که یک آ

کید بیرون چبه م چشمی از گوشه  یکشاقطره  ..با چونه ای لرزون در نگاه متعجبش بغضم ترکید و خیره  

گرفتن نم مان با همز بینیم رو باال کشیدم و  نمی خواستم انقدر ناتوان و ضعیف به نظر برسم که سریع 

:گفتم  اشک زیر چشمم  

نمی تونم بمونم  ...من یکم دیرم شدهببخشید -  

:لحظه ای بهم خیره موند و پرسید  

می خوای بری خونه؟-  

 

:با سکوتم ازش خواستم دیگه ادامه نده  به نوم کفشهاشزل زده و  خیره به پایین   

؟!حرفی زدم که ناراحتت کرده-  

:به تندی نگاهم رو باال اوردم و بهش چشم دوختم  

...فقط خسته ام می خوام برم خونه ..نه-  



و خواستم دکمه هم کف رو  ع از کنارش گذاشتم و وارد اسانسور شدمسری داشتم نفس کم می اوردم که

 بزنم 

:گفتروی دستم  دستش بر گذاشتن  و  به داخل اتاقکورود اما با   

اتفاقی افتاده؟-  

؟!خبرهکه یعنی از همه چی بی  چرا می خواست طوری رفتار کنه  

روی بازوم باالتر اورد و دستشو در برابر سواالتش هیچ حرفی نداشتم که برای اولین بار خیلی پدرانه 

:گذاشت و با نگاهی مملو از خواهش و محبت گفت  

یکم دیگه اینجا بمونی ...میشه ازت خواهش کنم-  

و ریختن لرزش چونه  حتی نتونستم در برابر..ازارم دادام بدنم سرد شد و بغض بیش از بیش به یکباره تم

بسته شد  بعد از لحظاتی در اسانسور .....خود دار باشم اشکهام   

شک نداشتم که از همه چی ...ه بودم نگاهم رو با سری رو به پایین ازش دزدیدقدمی به عقب رفتم و 

و خبر داشت چه اتفاقی افتاده آگاه بود  

به ارومی در حالی که با حالی گرفته نفسش رو  که دسته ی کیف در بین انگشتهام فشرده می شد 

و با برداشتن دستش از روی بازوم و حلقه کردنش به دور  نزدیک شد  قدمی به سمتم بیرون می داد 

..شونه ام  

کرد منو به خودش نزدیک...اینکه مقاومتی از جانب من وجود داشته باشه  بدون  

شده  پدری  دلتنگ...بغضم شدت گرفت .ورد دلتنگی هام رو به یاد آ حس گرما و اغوش پدرانه اش تمام 

و من در این روزها بشدت بهش احتیاج داشتم  خوابیده بود خاک  خروار ها  ه زیربودم  ک  

 

 تر از اینشنیدن هق هق های خفه ای که نمی خواستم بلندتحمل روی کمرم و  روم دستش برآ تحرک

چند ساعت اخیر نصیبم شده بود  این بهترین ارامشی بود که در طی ...شنب  

کنه  ماروم تا جایی که در توانش هست روحی خرابم سعی داشتحرفی نمی زد و آگاه از وضعیت    

و  به من کم کم داشت تاثیر خودش رو می ذاشت شو انتقال ارامش هاش یدنشروم نفس کریتم آ

آغوش پدرم رو می ده ای آشنبوی آغوش چقدر  این  می کردم که احساس  

 



 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

....تولدت مبارک ...ممنون ربای بودن اهت... تقدیم هب تو هک همیشه لبخند هب لبم میاری   

...بی نهایت زعزی ی   

زعزیم« میم  جان »تقدیم  هب   

 

*** 

:روی پاهاش گفت تنشو برداشتن دستمالی  برای  گذا  میزپشت به با نشستن   

...منم شام نخوردم -  

 ولی به ...با وجود اینکه چیزی از گلوم پایین نمی رفت..خیره به میز و دو نوع غذای چیده شده روش 

لم  رو برداشتم که با لبخندی با م ارامش بخشیده بود  قاشق و چنگااحترام کسی که حداقل دقایقی به

:شاره به ظرف زیتون گفتا  

حامی می گفت زیتون دوست داری -  

:گرفته که نشون می داد هر لبخندی هم که بزنه باز ناراحته گفتم ی به ناچار با همون چهره  

دوست دارم ...بله-  

:با حفظ همون لبخندش گفت فرو رفته در فکر اولین قاشق از غذاشو توی دهنش گذاشت و  

؟ چطوره و کلینیک طبم اوضاع کار تو -  

بدون اینکه بدونم دقیقا دارم چه تعلل کوتاهی در جواب دادن به خرج دادم  و سپس ..خیره به ظرف غذا  

:جوابی بهش می دم گفتم  

خوبه-  

:خنده اش گرفت  

واقعا خوبه؟-  

عجیب این پدر و پسر شبیه ..بازم منو به یاد حامی می نداخت ...لبخند محو روی لبهاش..سرمو باال گرفتم

:م بودنه  

همیشه همه چیز ایده آل نیست..اما بدم نیست..نیست که عالی ...خوب-  



:چشم دوخت  داشت به ارومی غذاشو ببلعه بهم در حالی که لب بسته سعی  

کار تو مطب خسته ات نمی کنه ؟ -  

با نگه داشتن چنگالی که قرار  ...محتویات درونشو با نگاهی به  مقاشقم رو توی بشقاب غذام گذاشت

:پاسخ دادم انجام بده نبود کار خاصی  

...البته..تو خونه باشم حوصله ام سر می ره...کار کردن رو دوست دارم-  

برای همین ...خودش خوب می دونست عالوه بر این حرفا به پولشم نیاز دارم ....لحظه ای سکوت کردم

:نگاهم رو به چشماش دوختم ادامه ندادم و   

شدم مزاحم شما هم ...خسته اید -  

 

به سان کسانی که سعی می ..لحظه ای بهم چشم می دوخت ..هر وقت می خواست حرفی بزنی

:چه ضربه ی بدی خوردمکامال آگاه بود که ....کردن  درونیات ادمهای دل شکسته را  کشف کنن  

درگیر  این چند روزه...باید بگم که  اره ...و اما در مورد خستگی...فکر کنم که من مزاحمت شدم نه تو  -

نتونستم خونه بیام ...بیمارستان بودم  

:هر دو لحظه ای در نگاه هم دیگه خیره موندیم که ازش پرسیدم  

؟می تونم یه سوالی ازتون بپرسم-  

حتما-  

بنابراین نگاه گرفته ازش با ..نمی تونستم راست راست تو چشماش نگاه کنم و این سوال رو ازش بپرسم

دل و به  ..توسط چنگالی که قرار بود یه خاصیتی از خودش نشون بده ...ا کردن قسمتی از غذامجا به ج 

:دریا زدم و گفتم  

؟بدتون میاد نم انقدر از ...شما  چرا-  

خیره به من به ارومی قاشق  و چنگالش رو ..سوالم رو که پرسیدم نگاهم رو باال گرفتم و بهش زل زدم

:گفت صندلیش دن بهو دست کشیده از غذا با تکیه دا ظرفش گذاشت  درون  

آخرین باری که با حامی اینجا غذا خوردیم  فکر کنم نزدیک به یکسال پیش بود-  

:و ادامه داد کمی فکر کرد  

اره به گمونم یکسالی میشه-  

با کلی ..زیادی حساس ... ...بدبین..اخمالو  و غر غرو ..برگشته بود وقتا حامی  یه مدتی میشد کهاون 

 با یه من عسلم  ...شه خودشم اذیت ا باعث میشد وسواسایی که گاه...وسواسای عجیب و غریب 

خوردشنمیشد .  

هار ایهویی اومده بود سر وقتم و قسمت شد که وقت ن..می خوردیم غذا دقیقا داشتیم مثل االن من و تو 

باشیمباهم   



زد و به ازای هر  فقط هی غر می اما اون  ....کردم تموم می وغذام ممن هی اروم اروم می خورم و داشت

 که هنوز توش پر از زیتون بود  یتو دهنش می ذاشت و خیره به ظرف زیتوندونه یه ..که می زد هم ی غر

 باز غر می زد

نمی شد ..بود  شده و عصبی  بشدت بد اخالق...به همه چی گیر می داد..از تمام شرایط کالفه بود .. 

 دو دقیقه در ارامش باهاش حرف زد 

کنترل ..وقتی جوش میاره ...حامیه دیگهولی خوب  ...هسعی می کرد احترام منو نگه داربته خیلی لا

...اون موقع ها  برمی گرده به  می گم دارم بهت البته اینایی که..خارج میشه شخیلی از چیزا از دست  

احساس می  ...گاهی وقتا بعد یه عمر..حامی خیلی وقته که عوض شده و دیگه اون آدم سابق نیست

 کنم که نمی شناسمش 

افکارهایی که هنوزم هستن...داشت  یافکارهای عجیب  

درش  که که یکی از اونا خیلی وقته...اون باال سه تا اتاقه..ی ندیدرو باالی خونه ما  ی هیچ وقت طبقه تو

 بسته است

که  البته چند ماهی هست..اتاقی که خیلی دوست دارم بدونم وقتی حامی توش می ره چیکار می کنه 

 دیگه اونجا نمی ره

شاید اونجا ...با خودم می گم هی اما  ....بردارم و برم سراغ اون اتاق لم می خواد کلید یدکو دهر بار 

تونم حدس بزنم   یخیلی از چیزا رو م ...هر چند..چیزی رو ببینم که دلم نمی خواد  

یست که من تقریبا یکسال پیش اونی ن ...دمی که تو االن می شناسیآ....آدمی که تو داری می بینی 

یکی دیگه که تو ندیده بودیش..مام طول زندگیش یکی دیگه بوددر ت....می شناختمش   

:رنگ گرفت غمگینش  لبخند  

تنها چیزی که می دونم اینکه ..دقیقا نمی دونم چی شده...یعنی  ...من نمی دونم چه اتفاقی افتاده-

اون ..بندازه اون موقع ها منو به یاد ...پشت تلفنش امروز رفتار اشته که ذگتاثیر بدی اونقدر روی حامی ...

 موقع هایی که یهویی می رفت توی اون اتاق و ساعتا ازش خبری نمیشد 

...روزایی که کم می اورد و می خواست همه چی رو بهم بریزه  

اورد و خودش رو به با اینکه همیشه ذهنش عالی کار می کنه اما تو اون شرایط انگار به طور کامل کم می 

میشد ی مطلقمغزش هنگ می کرد و همه چی سیاه..نابودی می رسوند   

یاد اون روزا افتادمنا خودآگاه ..نیدماز پشت تلفن شامروز وقتی صداش رو   

:لحظه ای سکوت کرد و سرشو باال اورد و به من چشم دوخت  

نم کارتون درست نبوده هنوزم فکر می ک..من هنوز م با ازدواج شما دو نفر مشکل دارم -  

یه مسائلی وجود داشته که مطمئنم حامی در موردشون به تو نگفته ...قبل از اومدن تو به زندگی حامی   

تو کار انجام شده قرار بده که من مجبور به پذیرش چیزی بشم که خواسته  ی دلم ...منو ...حامیاینکه 

بوده باشه یولحامی کار راحت و معقخود شاید برای تو یا  ....نیست  



با توجه به شرایطی که در زندگی پسرم می  ...سرد و گرم روزگارو چشیدم...اما برای منی که عمری 

بوده شتابزده ای کار عجوالنه و ....بینم   

اما اینکه بخوای کارتو راه بندازی و به ..ازتم متنفر نیستم...من با تو خصومت شخصی ندارم گیسو 

هیچ چیز دیگه ای نداره...برای تو بد میشه تهش تنها جز اینکه ...حامی تن بدی  ی خواسته  

به دنبال مقصری هستید که همه ی  در به در  و هر دوتاتون االن....تو بهم ریخته ای ..حامی عصبانیه

.کاسه کوزه ها رو سرش خراب کنید   

 

سوالش شوک زده بهش چشم  داشت بود که یه دفعه با با پرتو  پیش حامی و قراری که االن ...تمام فکرم

:دوختم  

؟!تو چقدر حامی رو می شناسی-  

:داد و گفترو  به سکوتم ادامه دادم  که خودش جواب سوالشنگاهش در خیره   

؟!..اما حامی تو رو چقدر می شناسه..هیچی-  

:هره زرد و غم زده ام ادامه دادزل زده به  چ  

جواب تلفن منو می ...اونو نمی دی  تلفنای  ه جواباگ...اونقدر می شناستت که می دونه..کامله کامل -

 دی و روی منو زمین نمی ندازی 

 اونقدر می شناستت که می دونه بالخره کم میاری 

...اونقدری می شناستت که نمی تونه خیلی از چیزا رو بهت بگه   

ش در من نبودتکه جرا رو کنار بزنه ییشاید این حقیقت تلخ واقعیت داشت و پدرش می خواست  پرده ها  

 

:دار شده بودو نمی تونستم با این قضیه حاال حاالها کنار بیامه غرورم جریح..دلم شکسته و ناراحت بود..  

اون هیچی به من نگفت و ..همه چی رو بهم می گفت...به نظر من حامی باید قبل از همه ی این حرفا -

 گرنه من 

:نقش بست بر روی لبانشلبخند تلخی   

؟نمی خوام بحثی رو باز کنم که انتهاش منجر به !..قع واقعا برات گفتن این حرفا مهم بودو تو اون مو-

 دلخوری میشه

زندگی شخصی حامی چه می درون اصال برات مهم نبود ...مهم نبود برات اما تو اون موقع واقعا این چیزا 

اون موقع فکر و ذهنت درگیر یه جای دیگه و مشکل خودت بود..گذره  

اما من که یه عمر ...ید از اولشم عشق و عالقه بودهگمنکرش بشید و ب بگید نه و  هر دوتونحاال هی 

...یه عمری باهاش زندگی کردم..پسرم رو بزرگ کردم   



پس ماجرای شما دو نفر چی می  در می دونم که. ...ش رو از برمطرز فکر...نم لجبازیاش چطوریهمی دو

 گذره

حرف خودش بشه...هر کاری که حرف ..فش هر کاری بکنهاون حاضره برای رسیدن به اهدا..  

..میاد پیش خودم  ....بازم که کم میاره..خرش مثل پسر بچه هاهمیشه آ....اما می دونی   

برای ..یه جایی کم میارن که نمی دونن باید چیکار بکنن...دما بالخره یه روزی کم میارنچون همه ی آ

ی که معلوم نیست تهش به مسیر توبتونن باهاش دوباره بر گردن همین باید یه نفری رو داشته باشن که 

  کجا ختم میشه 

 

:مکثی کرد...چهره ای غمگینمدر خیره ..  

ناراحتت ..دلتو شکستم ...از زندگیش برو بیرونبهت گفتم ..از روزی که پاتو گذاشتی تو زندگی حامی-

بی  ناراحت شدی از پدری که اینقدر.. و نفهمیدیو منظور حرفام ر کردم و تو از من کینه به دل گرفتی

شی رحمانه می خواد از پسرش دور   

من واقعا دارم به  شاید...ی رو می دونم که تو نمی دونی اییه چیز  مشاید مناما کاش درک می کردی که 

این زندگی تو باشی  ی شاید من نمی خوام بازنده...تون فکر می کنمنفر صالح هر دو  

:بی پروا گفتم دلم لرزید و  

شما خیلی آدم رکی هستید-  

:لبخند دوستانه ای زد  

برای همینم هست که کسی دوسم نداره احتماال -  

:دردمندانه لبخندی زدم و با تک خنده ای گفتم ....از زور ناراحتی و غم  

کامال بر عکس حامی ..خودتون نمی ذارید کسی دوستون داشته باشه-  

یه ..گریزی در حالی که حامی همیشه یه راه... ه حریفتون رحم نمی کنیدتو بازی شطرنج به هیچ وجه ب

می ذاره باقیگوشه کنار   

از یه چیزی می ..یعنی خودش سعی  می کنه که بروز نده ..من هیچی زندگی حامی رو نمی دونم

...ولی من...همیشه نگرانه و فکر می کنه که من اینارو نمی فهمم...ترسه  

شرم به سراغ می اومد و من رو ..حامی رو دوست دارم گشتم و بهش می گفتم کهمی از اینکه صریح بر

.برحذر می داشت از گفتن واقعیتی  که همچنان در دل و عقلم محکم و پا برجای بود   

:حرفم رو کامل کردبا لبخندی زار دهنده ام پی برده به افکار آ  

ولی تو دوسش داری-  

 



:دقیق شده در نگاه مصمم به حرف اومدو بهش دادن و اون نگاهم ر...گر گرفتم و صورتم داغ شد   

نقطه ای که باعث ..دوست داشتن نقطه ی عطف همه چیز نیستاما همیشه هم ...بله دوسش داری -

 تغییر بشه نیست 

 

:با تردید لب زدم  

باشه چی ؟مرهم اگه -  

:نگاهم رو بهش دوختم و لب زدم..خجوالنه   

عوض می کنهحس دوست داشتن خیلی چیزا رو -  

؟!دادیچرا جواب تلفناش رو ن.... که تو می گی  هاگه اینطوریپس -  

 

:قدری تامل کردم و خیره در نگاه مستقیمش جواب دادم  

برای اینکه االن اونقدر ..اون حس خوبی که باهاش داشتم رو  خراب کنم برای اینکه نمی خواستم -

تصمیم بگیرمدرست نتونم ناراحت هستم که   

؟ی آخرش که چ-  

 

:دوختم و با لبخند غم انگیزی گفتموسط میز  ظرف غذاهایاهم رو به نگ  

فت عاشق باشه بازم می اما اگه طر..یارنبکم  می تونن ادما توی دوست داشتن هم ..خرش کم اوردنهآ-

به مسیر تونی برگردی  

:رومی تکرار کردآ هه پیش رو مون با خودش بدلبخندی زد و خیره به میز دست نخور  

؟؟!!!عاشق-  

:پوزخندی زد  

جالبه-  

:یه دفعه نگاهشو با بلند کردن سرش به سمتم پرتاب کرد و گفت  

...بذار یه واقعیتی رو بهت بگم-  

بازم می تونن  ...بر گردن به مسیری که تو ازش می گی بتونن  اگر ..شدن همحتی با وجود عاشق  مردا

نامرد بشن  نامتناهی وسعت به  

 بازم می تونن زمینت بزنن



...مهم نیست...و طرفه عمق محبت و عالقه ای که بین د... ی عشقتو  

که  توی این تعهدی  ...تعهدی که زود فراموش میشه...یه که بینشونه تعهد عمق...اون چیزی که مهمه 

میشه پیدا سخت روزگار پر از دوز و کلک   

دی می تونی  به حامی داشته االن دقیقا تو چه تعه...؟ !فکر کردی  تا حاال ..یی که میگم به این چیزا

؟!حامی چه تعهدی به تو داره  ...لعکسایا ب..باشی    

چیزایی که فکر می کنی بینتونه و هیچ کسی نمی تونه ...حرفایی که می زنی ..یی که می گی ااین

...گذرهعادت زودو یه همه اش  وابستگی ...اسیبی برسونه  ونبهش  

؟!بسازید ای و افسانه بزرگ چرا سعی دارید ازش یه چیز  

؟..کنید ب ش؟به کی می خواید ثابت..چی رو می خواید ثابت کنید   

یعنی تو ذاتش این چیزا نیست ..یا خیانکاری  نیستحامی ادم نامرد   

به ..باعث میشه که طرفت  ...ی که داری ازش دم می زنیعشق و یا دوست داشتنهمین  اما گاهی وقتا

م نمی تونه گنجونده بشهه تو ذهنتیی بزنه که دست به کارا..خاطر عشقی که بهت داره  

ی کسی که دوسش داره چیکارا که نکنهو تو هنوز حامی رو نشناختی که بدونی ممکنه برا  

ممکنه خیلی چیزا رو از دست بده...ممکنه تا شکستن قلبشم پیش بره   

 

:سکوتی کرد و با ناراحتی گفت  

شتباه می کنه اما اون داره ا...من به حامی قول دادم چیزی نگم-  

ازم می خواد سکوت کنم  و من سکوت می کنم و ..منو مقصر همه ی برنامه های امشب می دونه اون 

 ازت می خوام قبل از اینکه 

 

:پس بهتر بودخودم راحتش می کردم..همیشه حرفهای این مرد به یه جا ختم می شد   

شم؟بشما هنوز بر این باورید که من باید ازش جدا -  

ی رو ببینم که بخاطر پسرش می ثابت مونده بود و من می تونستم نگرانی های پدر ..نگاهم نگاهش در

:دست به هر کاری بزنه تونست  

همیشه هم معجزه نمی کنه..من بر این باورم که عشق-  

د؟داریشما به معجزه ایمان ن-  

ه ای که در حد به معجز...نمی تونم دل خوش باشم.. که قراره بنده هاش بهم بدن به معجزه ایمن -

چون پاره ی تنمی بشینم کنار و بگم  ..نمی تونم فقط مثل یه پدر...حرفه نمی تونم خوش بین باشم

خوای هر چی که تو ب....  



؟!حامی خیلی از کارارو به دور از چشم شما و پنهونی انجام می ده می دونستید-  

:گفت لبخند تلخی خیره موند و با چند ثانیه ای در نگاه اندوهگینم   

... من با همه چی مخالفم همیشه فکر می کرد... بود  یمین طورهاز بچگیش همیشه -  

ی میز گذاشت و به کندی از روی صندلیش برخاست ها لبه روی ..دستاش رو  

هم رو بهش دادمانگ  

همچون ...دیده نمیشد که به ارومیینی نسبت به من باراحتی و بددر نگاهش هیچ ردی از بدی  و ن

:گفت از دستشون بر نمیادای دیگه  ه هیچ کارپدرهایی ک  

واقعا از یه ...بین ماشینا  ..الیی کشیدن...بگو انقدر گاز نده بهش ...وقتی سوار ترک موتورش میشی-

تو گاهی اینا رو دم ..اما ..حرف منو که گوش نمی ده..شب بعیدهاونم اون موقع  ....پزشک مطرح متخصص

 گوشش بگو 

لبخند کم رنگی زدم..پدرانه رفتار کنه ...انه پدری که سعی می کرد ناما مهرباخیره به نگاه غمگین   

:و من گفتم داد یجواب لبخندم رو هر چند کوتاه اما با لبخند محو  

حامی دوستون داره-  

در اتاق با چرخش کوتاهی به سمتم  طرفرفتن به با آه کوتاهی از بین لبهای نیمه بازش  برخاست و 

:گفت  

هم همیشه ...ها « نه »می فهمید گفتن همه ی ..پدر بودن چقدر سخته ...زی می فهمیدکاش یه رو-

 خودخواهی نیست

قدر حامی رو دوست دارهکه نشون می داد چ بود  پدری ثابت موندهروم اما رنجور نگاهم در نگاه آ  

 دوست داشتنی که نمی تونست با تمام قدرت فریادش بزنه 

 

 

*** 

 

 

اما در کمال تعجب  بعد از سر  ...دم که امشبم قرار به موندنش تو بیمارستانهدر حالی که گمان می کر

بهم گفت که منو به خونه می رسونه....بخش و البته بیماراشزدن به چند   

  بذارم پا توش خونه ای که دلم نمی خواست حداقل یه امشبو 



هر زمان دیگه ای شده  ر ازت روم دونه های برف و خیابونهایی که در این وقت شب خلوتبارش آ

حس خوبی رو بهم می دادن و می تونستم در کنار رانندگی با حوصله پدر حامی بیشتر هم لذت ..بودن

 ببرم

بارش برف تموم شده بود به جلوی در خونه که رسیدیم  

بود  که همون لحظه قبل از پیاده شدنش گوشیش زنگ خورد افتاده نور ماشین مستقیم رو در پارکینگ  

به  برای جواب دادن باره ود..تا پیاده شه تکیه اشو از صندلی جدا کرده بود همونطور که  گوشیوردن با در آ

 عقب تکیه داد و تماس رو برقرار کرد 

رومی باز شد و نگاهم به حامی افتادهمون لحظه در پارکینیگ به آ  

هر ..ن حرف می زداخم کمرنگی شده بود که با نگاهی به من و پدرش که همچنان با تلف هنگاهش مزین ب

رو کامل باز کرد  ب پارکینگ در ی دو لنگه  

حامی خواست به حرکت دست از که همونطور حرف می زد با  مکرد ز گوشه ی چشم به پدرش نگاها

 سمتش بره

 بهش و فرمون   ماشین و پدرش گوشی بدست پیاده شد و با اشاره به  از میانه در عبور کردحامی 

رهفهموند که ماشن رو تو بیا  

 حامی سری تکون داد و پدرش همونطور که حرف می زد از در پارکینگ عبور کرد و به داخل رفت

جای گرفت  پشت فرمون انداخته باشه بدون اینکه نگاهی به جانبم   

 

دوست داشتن کسی که به تازگی ازش نا امید شده بودی..حس عجیبی بود  

داخل روند  روم فرمون ماشین رو بهبا جا زدن دنده و چرخوندن آ  

 

که پدرش  باال رفته و ما دو نفر رو تنها گذاشتهدادن و نشون  باال روشن شدن یچراغهای طبقه   

 دستی رو که باال کشید سوئیچ رو چرخوند 

روی اورد و همه چی در سکوت فرو رفت حیاط به تاریکی ی محوطه ...با خاموش شدن چراغ های ماشین  

به عقب و  وندن سرش خچر ی بینمون رد و بدل  بشه که با به نظر می رسید که قرار نیست  حرف

:برداشتن وسایل پدرش گفت  

شام خوردی ؟-  

مبراش برده بودمن ای که ی کادو شده به انضمام بسته  کیف و پالتوی پدرش رو برداشت  

 



رای با اینکه تمایلی ب...نگاهش رو به من داد و منتظر شد که جوابش رو بدم ....وقتی همه رو برداشت 

:از روی پاهام  گفتم نداشتم با برداشتن کیفهم کالم شدن   

اره-  

:سری تکون داد و دست به سمت دستگیره برد و حین پیاده شدن گفت  

بعضی جاها بدجوری یخ بسته..داری میای مواظب باش لیز نخوری... شده سردهخیلی هوا -  

باز کردم و پیاده شدم کامال  جلو بود که درو به رو  اما من همچنان نگاهم...و توجهش به من بود  اون نگاه  

 

 دو سه قدمی جلوتر از من راه افتاد تا زودتر  وسایل پدرش رو  به طبقه باال ببره

حسی که درم عجین شده بود و بهم می گفت که این ..با ورود به خونه حس اشنایی به سراغم اومد

 خونه رو دوست داره

وخته شد و به اتاقی فکر کردم که پدر حامی ازش گفته بودلحظه ای نگاهم به سمت طبقه باال د  

م لمس می دست به بند کیفم که بین انگشتای بی رمق ....بود 21ساعت نزدیک به ...اق شدم وارد ات

..انداختمش شدن تابی دادم  و روی صندلی   

چشم دوختم از برف وشیده شده حیاط و درختان پ ی تخت رو رد کردم و ایستاده مقابل پنجره به منظره  

بیرون اتاق سرمو پایین گرفتم  از  حالم رو دگرگون کرده بود که با شنیدن صداهایی...صحبتهای پدر حامی   

ز کردن دگمه های پالتوم کردماو پشت کرده به در شروع به ب  

ی مهمون گلوم شد بغضمجددا و چیزی در قلبم فرو ریخت و در باز و بسته شد   

باز کردن تک تک دگمه های پالتوم زیادی به درازا کشید  حرکات اروم انگشتهام برای  

بر روی در اتاق رومی دل بشه که با نواخته شدن ضربه ی آبی شک قرار نبود امشب حرفی بینمون رد و ب

سر بلند کردم و نیم چرخ کوتاهی به سمت  کندی به... و شنیدن صدای پدرش که حامی رو صدا زده بود 

 در انجام دادم

قبل از اومدنش لباسهام رو عوض کنم که  ی از اتاق  سرعت دستام رو بیشتر کرد تاخروج حام  

ی از اونها ه الباس عوض کرده دستی به موهام کشیدم و دست ...صدای پچ پچ هایی به گوش می رسید 

هدایت کردم رو به پشت گوشم   

داد و   هستن دلگیر  و ناراحت  شونهااز دست همسرای که شرایطم طوری نبود که مثل زنای دیگه 

 بیداد راه بندازم 

ی برای ایستادگی وجود نداشت یه جورایی وایقدیگه  ...مدر واقع دیگه این چیز ها رو در توانم نمی دید

 زمین گیر شده بودم و به سختی سرپا بودم 

خیره موندم  مو لحظه ای به زمین و پاهای کوچیک  ملبه ی تخت نشست ...با کنار زدن پتو  



ر حرف های شنیده شده انخواسته بود دست به انکدیدنم  حتی  به محض ...حامی دلگیر بودم  خیلی از

روم و صورت بی تفاوتش مدام خنجر میشد و به بغضم فشار می اورد نگاه آ..بزنه  

حتی حامی..گویی برای من همه چی از دست رفته بود   

سرم رو روی بالشت گذاشتم پنجره زیر پتو خزیدم و پهلو کرده به سمت ..عریان از هر حسی   

به شمال و کلینیک ربوط بهترین خاطرات م..مدام تک تک روزهای بودنم با حامی رو به یاد می اوردم

 میشدن

وارد  اتاق شد  و همزمان اون  لبخند تلخی بر روی لبهام نشست   

اما  ...ن میشهبحثمو هاش بارها این صحنه رو در ذهنم تجسم کرده بودم که  به محض رو در رو شدن با

ن مبحوس شده بودیم و حرفی نمی زدیم ومدر اتاق مشترک...خفته در سکوت  دو حاال هر  

زیر کامال حرکاتش رو ...اتاقش ی پنجره  ی روی شیشه برحامی   ی می تونستم از تصویر افتاده شده

   مطالبی هست ه پشت میزش در حال نوشتن ایستادکه  ببینمو نظر بگیرم 

روی سر رسیدی که بر و با گذاشتن خودکار ...رو بست  شگذاشت که بالخره سررسید نمی دونم چقدر

 همچنان روی میز مونده بود از اتاق خارج شد 

به ارومی پلکی زدم  و بغضم رو  و دونه های برفی که باز هوس باریدن کرده بودن  خیره به فضای حیاط 

 بلعیدم 

 ..نگاه نکنم هم  بودم برای همیشه برم و به پشت سرم خروج از مطب که قصد کرد هی نه به اون لحظه 

نگاهم رو به حیاط دوخته بودم..به انتظار اومدنش ...نه به حاال که خوابیده روی تخت   

ی در گوشه ی چشمام ظاهر شدنهای اشک نم ..با تنگ تر شدن چشمام   

در اتاق وع به بی قرار کنم و شر..بزنم زیر گریه بلند  د در حالی که فکر می کردم باید بلندبع ی چند دقیقه

 باز شد

همچنان به حیاط چشم دوختم عکس العملی از زور ناراحتی  بهم فشردم و بدون هیچ  رو  لبهام   

اتاق در تاریکی فرو رفت و چند لحظه بعد با .. چراغبا خاموش کردن ..سر و صدای زیادی ایجاد نمی کرد

حضورش رو احساس کردم ..تکون  تخت  

میز روی بر  یش در حال در اوردن ساعت مچی  و گذاشتن گوشیش ادت همیشگمی دونستم به ع

 پاتختی ه

افتاد و چشمامو بیشتر باز نگه داشتم  فرو  چشمم به پایین ی از گوشه یقطره اشک  

 بالخره حامی هم با کمی فاصله از من روی تخت دراز کشید 

 



خیلی  .. از من سر نزده بود  یحرکت هیچ  هنوزبی رحمانه که  احساس می کردم توی این دوئل

شکست خوردم و دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم که صداش توی گوشم طنین انداز  ناجوانمردانه 

:شد  

به یکی از تماسام جواب می دادی..حداقل یه بار ..کاش یه بار -  

:بعدی جایگزین قطره اشک قبلی شد ی پلکی زدم و قطره  

حسابی با .. در ورودیشدم ولی فقط  تا ...م اما اومد...بیمارستان نیام خیلی جلوی خودمو نگه داشتم که-

چند بار مسیر پیاده رو باال و پایین کردم و دست و اخرم  برگشتم..خودم کلنجار رفتم   

از پدرم خواستم باهات تماس بگیره..دیوقتی جواب تماساما ندا  

:نفس حبس شده تو سینه ام رو بی سر و صدا بیرون فرستادم  

گیسو  از سکوتت خوشم نمیاد-  

حس بدی پیدا می کنم ...وقتی اینطور سکوت می کنی و منو گناهکار می دونی   

حرفی از نامزدی که اینطور منو بهم ریخته و ....حرفی از پرتو نمی زد  هیچ..چشمام پر از اشک شده بودن

 اشفته کرده بود نمی زد 

!ی رو عادی جلوه بدم و اونوقت باز می خواست من حرف بزنم و همه چ  

کسی که پشت و پناهم باشه ناز کش  که نه خونه ای دارم و نه یخوب می دونستم در این شرایط

..ندارم  

از و غمزه بیام و با رفتنم تهدیدش کنمنکسی رو ندارم که به واسطه اش برای حامی   

تم و بهش که طاق اونم حامی که هیچ قدمی برای متقاعد کردن من بر نمی داشت که به ارومی برگش

 باز دراز کشیده بود و به من نگاه می کرد خیره شدم

نگاههای سرد و خنثی  این  همیشه..پشیمونی دیده نمیشدذره ای در نگاهش هم ..حتی  ...مغرر لعنتی

رو برای تشخیص خلقیات درونش سخت می کرد ماش کار  

 

خندی که نمی دونم برای چی ببا ل ی تاملگویی انتظار این حرکت رو از جانب من داشت که بعد از لحظه ا

:رو لباش نشسته بود گفت  

؟! آرامم نیست...که بی روی تو...خبرت هست-  

دوست م و تشحس و حال خوبی ندااالن واقعا ...بغضم دو چندان شد و حامی خودشو به سمتم کشید 

از بدنم رو لمس کنه  ای  نداشتم ذره  

که حس بد االنم کاش می فهمید  ای وبشه آزارم  ت و می تونست باعث اذی حتی گرمای بدنش هم

  اعصاب خورد کن باشهمی تونه  و تا چه میزان  هچقدر بد



متوجه منظورم بشه و از اینی که هست بهم نزدیکتر  خودش  سعی کردم خودمو عقب بکشم تا که شاید

 نشه

چیزی که من ..ن در اغوشش بوددر برگرفتن م ..اما جواب تمام عکس العملهایی که باید نتیجه می دادن 

 نمی خواستم 

منتظر  دادن که به انتظار باریدن رو خبر از در اومدن اشکایی....پلکهام بسته شدن و خیسی مژه هام  

لحظه بودن یه همین   

قرار گرفتسینه اش  یروبه  سرم ..ت من رو به خوش فشردمحکم و سخ   

یا هر چیزی که این درد کشنده رو ازم دور می ..ی کنی اشتباه فکر م که  میگفتبهم قط الاقل فکاش  ای 

بیشتر داغونم می کرد ..اما نمی گفت و همین بیشتر عذابم می داد..کرد   

:لبهای لرزونم رو از هم باز کردم و به سختی گفتم  

داری اذیتم می کنی ...خواهش می کنم-  

می کردتنگ تر  رو  آغوشش هر بار  و صدام رو نمی شنید اما اصال حامی  

نه برای االن .......اام گرمای آغوشش رو دوست داشتم..  

دلش طالب دوری و غصه خوردنه  و حامی هم نمی خواست ...دل شکسته که این چیزا حالیش نمیشه 

:چنین اجازه ای رو نه به من و نه به دل شکسته  ام بده که به ارومی لب زد و گفت  

بود حادثه یک که انگار دیدنت ی لحظه-  

نداشت دوست را هحادث این تو چشمان حیف  

 

دستانم ی دلهره در و چیدم را سیب  

نداشت دوست را دلهره ولی!! ..دید را سیب  

 

افتد دام در و بشمارد که بود بس سه تا  

نداشت دوست را سه افسوس.. دو گفت..یک گفت  

 

هرگز ؟..نرسیدن..؟ موازی خط تو من  

نداشت دوست را هندسه ی قاعده این دلم  

آغوشی که بی رحمانه منو در بر گرفته بود خالصی  حصار  از رو  کردم خودم اشکم شدت گرفت  و سعی

رو بهم بده ای اما حامی به هیچ عنوان نمی خواست چنین اجازه..پیدا کنم   



اشک کل صورتم رو خیس  ...دست و پا زدم ...غوشش تقال کردم تابانه سرم رو عقب کشیدم و توی آ بی

 کرده بود 

حامی بیشتر منو به خودش می فشرد و نمی ذاشت که ازش جدا   ...می زدم هر چی بیشتر دست و پا

 بشم

و ر منی که همه جوره خودم..خودشم بهتر از من می دونست که حق من تحمل این همه در و زجر نیست

 بهش سپرده بودم

لیل رفت تحبالخره انرژیم بالخره تسلیم شدم و ..اونقدر دست و پا زدم و اشک ریختم که بالخره کم اوردم

 و چون موم تو دستاش نرم شدم

رومم کننکردنم کرده بودن و سعی می کردن آ روم شدنم شروع به نوازشدستایی که با دیدن آ  

چشمام سرازیر شده بودن ی که بی سر و صدا از گوشه ن بود ها  اشکاین حاال فقط   

رو  یزی داره چاحساس می کردم یه ..انگار اونم وضعش بدتر از من بود ...حامی هم حال خوبی نداشت

می کنه شتحمل که  و فقط داره قلبش سنگینی می کنه  

هم پای من می نشست و اشک می ریخت..شاید اگه یه مرد نبود   

موهام  سر و البه الی  رومی به زیرانگشتاش  به آقلبم به درد اومد و .دستش که از زیر سرم رد شد 

..خزیدن  

و دلم می گفت  ه عقلم می گفت ازش دوری کنکم بشآغوشی  چنین محکوم به که ن نبودم زکاش 

 بمون 

..نا خودآگاه سرم به زیر چونه اش رفت  نرومی نوازشم می کردکه به آ شادست اغواگرانه یبا حرکت   

زیر گلوش رو لمس کردن ..به سان بوسه ای..مو لبهای لرزون و خیس شده از اشک پلکهام بسته شدن  

منو  ...اروم دستش  اندک ن محبت بیشتر خرجم کنه  و با فشارهمین حرکت غیر ارادی کافی بود که او

:حرف دلشو بزنه...بیشتر به خودش بفشاره و بتونه که با  بوسه ی نرمه ی بر  روی موهام  

when I said I loved you…I meant forever - 
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 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)ب.زیبا  

 

 

 

 



کاش زن نبودم که  محکوم به چنین آغوشی بشم که عقلم می گفت ازش دوری کن و دلم می گفت 

 بمون 

..با حرکت اغواگرانه ی دستاش که به آرومی نوازشم می کردن  نا خودآگاه سرم به زیر چونه اش رفت  

زیر گلوش رو لمس کردن.. به سان بوسه ای..اشکم پلکهام بسته شدن و لبهای لرزون و خیس شده از  

منو  ...خرجم کنه  و با فشار اندک اروم دستش  یهمین حرکت غیر ارادی کافی بود که اون محبت بیشتر

:حرف دلشو بزنه...بیشتر به خودش بفشاره و بتونه که با  بوسه ی نرمی بر  روی موهام  

when I said I loved you…I meant forever - 

غوش و حامی همونطور که من رو در آ به یکباره تمام بدنم سرد شد  و حس مبهمی وجودمو رو فرا گرفت 

 گرفته بود لبهاشو به گوشم نزدیک کرد

نفس کشیدنم رو دچار مشکل بود   پا بر جا که  یهمچنان ادامه داشت و بغضآروم دستش  نوازش ها 

:می کرد  

به اجبار سر راه زندگیم که ی ایمجبور شدم با کسهم گاهی  ...!!مزندگی گاهی پیش اومده که  باختتو -

!!بسازم تن قرار گرف  

!!بخشیدم هم که نباید دلم شکسته و کسایی رو بوده که گاها   

اصال کسایی که ...هستن  مکسایی رو خوردم که فکر می کردم دوست گول رو دست خوردم و  شده که

 فکرشو هم نمی کردم

..بور به پذیرششون شدم خیلی مسائل مختلف پیش اومد و من مج..افتاد  برام اتفاقا خیلی   

و خوب شاید ...مثل تو فکر می کردم همه ی آدما خوبن  منم شاید چون...تقصیر خودم بوده  د چون شای

....هم خیلی زود باور بودم   

و  چی به چیه فهمیدم بالخره که ... ی خوب و بدن اتفاقابعد از همه ی او ...بعد از گذشت این همه مدت 

.. بگم  تبه مطمئن می تونم خیلی.  کی به کیه   

یه چیز خوب یادم دادن..زمین خوردن ها  همه ی اون و  ه ی اون شکست ها هم  

که خودم باشمیادم دادن   

..باب میل همه نباشه ... شاید چیزی که االن هستم   

... نباشم تو یا پدرم شاید مورد پسند   

و ..خود ساده ام که داره بهت می گه دوست داره...اما می تونم خیلی صادقانه بهت بگم که  من خودمم

.پشیمون بشم   هیچ وقت تراف قرار نیستبرای این اع  

 

 



 

 خلسه ای می کرد که اشک  کم کم داشت منو وارد...البه الی موهام  درانگشتاش  ی حرکت ماهرانه

:م رو بند می اوردها  

از این  بدونم که قرار..همون یه بار کافی بود که تمام تصمیمات مهم زندگیم رو بگیرم اعتراف تو برای من -

کنمبچیکار   دبای به بعد  

....گیسو  خیلی چیزا عوض میشه..اما تا پای عمل وسط میاد  ...حرف زدن همیشه قشنگه  

...باید خیلی حواست به همه چی باشه ...اینجور مواقع که همه چی عوض میشه  

وقتی به که تا .!. به کی اعتراف کردی !..به چی اعتراف کردی..باید یادت بمونه کجا و چطور اعتراف کردی 

به خودت شک نکنی ..پا پس نکشی .. یای عمل رسیدپ  

:ادامه داد ومکثی کرد ... معنا دار یسکوتدر لحظه ای با تامل   

بنا نیست برگردیم به روزای از دست رفته امون ..چون بنا نیست زندگی دوباره تکرار بشه-  

تری رو دیدم که فکر می دادم برای اولین بار دخ بهت  پیشنهاد رو این   اون روز توی کافی شاپ وقتی

 کردم می تونم باهاش همه چی رو تغییر بدم

ت ه ااما بازم به خواست..تو همونی هستی که باید باشی  بدون تردید فهمیدم ...وقتی بهم نه گفتی 

کشیدم کنار احترام گذاشتم  و   

حرف از پا در  فکر می کردم با یه...خیلی بیشتر از این حرفاست منطقت فکر می کردم  اراده و قدرت

 ی کسیاین قدرت رو داری که نذار...بیق بدیتط قدرت رو داری که خودتو با همه ی تغییرات  این...نمیای

  لهت کنه اش ه با کج فهمی

و حق رو به تو  باشه بوده شاید تو بعضی موارد حق با تو ....د حرف زدی و بحث کردیمامروز در مورد بهزا

..اما..ه باشم داد  

م دخترانه ایه که هنوز شکل از روی احساسات خا..واکنشها و حرفات اکثر نم بگم خیلی مطمئن می تو 

و راه درست رو انتخاب کنه..میانه رو باشه..هنوز نتونسته بین احساس و منطقش ..نگرفتن  

 

م رو مورد باز خواست قرار می داد و من بیشتردر خودم فرو می حامی داشت تمام واکنشها و ناراحتیها

:رفتم  

تو باید توی این زندگی یه ..ه که هدایتش باخودته  مثل اتومبیلی..درست زندگی ....گیسو  حواست باشه-

ندازیه که باید به کارش ب فرمون ماشینی و ترمزش همون  عقلیتو ....حرفه ای باشی  ی راننده  

..باشن اوج احساساتت می تونن پدال و ترمز هم  

 و بی روح ه که زندگیت رو سردن  درست مثل همون اتومبیل خاموشیزندگی با عقل و دو دوتا چهارتا کرد

 می کنه



اتومبیلی باشه که    مثل...می تونه  ....بدتر از اون ...خرج کردن احساسات همتنها زندگی بدون عقل و 

یشه که خیلی و همون باعث م...نداره  درمونیترمز درست و اما فرمون و  ...بنزین و موتور  خوبی داره 

از جاده  ....که احساس می کنی سخت ترین کار دنیاست تو اولین سختی ..زود تو اولین پیچ و فرعی

... نیست و نابود کنی.. وتخودت  و سرنشینابیرون و  بزنی  

یه ...ه کاری رو اشتباه انجام بدی کافیه که ی...زندگی هم مثل ماشین به یه مویی بنده ...؟!می بینی 

.کرد براشونکاری ..دیگه نمیشه  وجدانه که  بعدش پشیمونیه و کلی عذاب....اشتباه برداری  وقدم  

 

حس  همچنان  ...ها دلخوری و ناراحتیتمام با وجود  و  گرفته بودنگوشم رو نوازش ...هرم گرم نفسهاش 

...آرامشی که بشدت بهش محتاج بودم....خاصی می دهرامش م آبهداره غوشش آکردم  می  

:سرشو جلوتر اورد و بوسه ی کوتاهی به روی موهام نشوند  

..کاش هیچ وقت من و تو اینطور بهم نمی رسیدیم.-  

..نهادی بدمشن از کم اوردنهام بهت چنین پیاز سر اجبار در کنارم بمونی و م اینکه تو  

غم انگیزه بی نهایت حریصانه و  ...زندگی داستان من و تو  در واقع باید گفت  

 

:اومد گوش خودش رو هم آزار می داد که زود به حرف بی شکصدای پوزخندش   

می ...داشته باشیمدوست  می خوایم که  هم دیگه رو..دما اینکه هر کدوم به روش خودمون کال ما آاش -

داریم  ونن نگهشوخوایم که در کنار خودم  

باشه یا خیلی خودخواهانه ..ظالمانه   شاید این دوست داشتن خیلی  

عمیقا میشه گفت در اوج ناباروی هم  خوب گاهیو  باشه مالکانهحتی یا و مغرورانه    م می تونه شاید

..عاشقانه   

و خوب ر نمی تونه طرف مقابلش...دم هیچ وقت  تا به اونی که می خواد نرسیده آ!! ....دم چه می دونهآ

 بشناسه 

به صدای ضربان قلبش که به ارومی تپیده  و من با هر دم و باز دمی باال و پایین می شد  سینه اش 

:می دادم فرا میشد گوش   

 هاش  در نهایت دوست داشتن ....خودشی توی این راه و روش ها چه می دونه که چقدر می تونه دم آ-

..نابودش کنه..نهرو جریحه دار ک شتاحساسا ...  بشکونه  کسی رو که دوست دارهقلب ...  

...دم حتی تو دوست داشتن هاشم بازم به خودش فکر می کنه آ...غم انگیزه  اما   

درست زمانی که حرف از ..ه اما درست زمانی که رفتن پیش میاد ته تهش بازم به خودش فکر می کن

هرفتاشتباه  مسیر  رو که کجای  تازه به این فکر می کنه ...میشهجدایی و دور شدن   



از خودش نا امید ..ش  فکر کردهاینجاست که کم کم از اینکه فقط به خود... کجای کار رو اشتباه کرده..   

می افته اییفکر یه  میشه و تازه به  

  بودهن ...طور که فکر می کرده همه چی همون.. که  ش راه می افته و می فهمه تازه فکر

تو امروز از ..بیفتهو بودن ها اتفاق  ها  از موندن تو حجمی می تونه رفتن  که ...امروز خیلی خوب فهمیدم 

...در حالی که هستی ...مطب رفتی   

 در حالی که حضور داری ...نباشی ز نشون دادی که می تونی تو امرو..رفتنی که بدجور تو ذوق می زنه

  با بودنت عذابم می ده نبودنی که ...

حالم بد خیلی ..وقتی  اونطور با اون نگاه پر از سوال از مطب زدی بیرون و رفتی و جواب تماسامو ندادی  

.شد   

ی که نباید می ه بودوری فکر کرداینکه درباره ام ط... نقدر بد که می خواستم همه چی رو بهم بریزم وا

جوش بیارم و دیگه هیچی رو نبینم شد باعث ...کردی   

اما ....واقعا دوست ندارم درباره اشون با کسی حرفی بزنم رازهایی که...تو زندگی من زیادنی مگو رازها 

نیستزندگی من راز ..دریا پرتو ...  

کنی راحت ناخوتو ...بابت حضورش ... تو انقدر  کسی هم نیست که  

این ..قراره همه بفهمن برای زندگی خودم..تغییر کنه قراره همه چی ...خیلی چیزا عوض میشه از فردا 

نه کس دیگه ..خودم هستم که قراره تصمیم بگیره  

 

و نوازش هاش پر  ش تنگ ترآغوش  ....که با هر کلمه ای که از دهنش خارج میشهردم احساس می ک

به نظر می اما ..ن می داد با اینکه در اغوشش بودم و دستش در میان موهام جوال.. میشن احساس تر

راه  در تصمیماتشای تردید  ذره نمی خواست  که  با خودش حرف می زنه   در تمام مدت داره که  رسید

:بده  

...باید می رفتیم  ...اه قبل تر از اینخونه ای ک...خودمون خونه ی بریم از فردا  می خوام که-  

.اینجا برگردیم به  نیست بنا  چون دیگه...قبل رفتن به کلینیک تمام وسایلتو جمع کنفردا صبح   

 

رو از روی سینه اش  مم سرستکه حتی نمی تون شده بودم به قدری شوکه نیدم می شکه از حرفایی 

 بردارم

رامش قبل دیگه نمی تونست اون آ ...نیدن حرفایی که زده بودشیف انگشتاش بین موهام بعد از حرکت ظر

:رو بهم بده  

تی راحعوضش تو دیگه .....اما اشکالی نداره ....یه خورده دور میشه کلینیک البته خوب مسیرمون تا -

م به مشکل بر نمی خوریحتی برای خوردن یه لیوان آب...  

 



 

 لحظه ای حرکت دستش متوقف شد و نفس عمیقی کشید

ش که چشماشو و به کردم بلند  تگی از روی سینه اش سهسرم رو به آ..ترسیده از حرکت ناگهانیش 

:رد و گفتباز ک از هم  رومی چشماشوبه آبعد از گذشت لحظاتی ...چشم دوختم بسته بود   

...دیر وقته ....بخوابیم که  بهترهدیگه -  

 

 

روی بالشت گذاشت و پلکهاش روی هم  ..که رفته رفته سرش رو مونده بودم مضطرب و نگران بهش خیره 

 قرار گرفت

:رومی روی بازوش گذاشتم که همونطور چشم بسته گفتترسیده دستمو به آ  

بهم ریخته  کمی هم  باید بگم که  البته خوب.... ت کنمبخوابم و استراح ..باید یکم فقط ...خوبم  من-

یه ...مدت زیادی میشد که انقدر داد نزده بودم ...دعوا کردم هر کی که سر راهم قرار گرفته  امروز با..ام

بشدت خسته ام ...ه گنجایش هیچی رو ندارمگدیکه  باور کن اما االن ....خوب بود برام رایی جو  

:بر زبون اوردم اسمشو ترسیده لب زدم و   

حامی -  

لکهاشو از هم باز کرد و خیره به پ ...می دیدم ی درش نیچ کاررمقی برای انجام هبه کندی در حالی که 

:من که پریشون حال و مضطرب نگاهش می کردم گفت  

این تصمیمیه که خیلی وقت پیش باید می گرفتم...جای برای نگرانی و ترس نیست-  

 

پف کرده شده بودن لبخند تلخی بر  و  زکه از شدت گریه قرم چشمها و نگاه خیره ام در  ای زل زده لحظه 

:گفتو لبهاش روند   

چشات باد کردنانقدر گریه کردی که -  

همونطور زل زده   ...و در حالی که بی حال می خندید بین هر دو نفرمون حکم فرما شد لحظه ای سکوت 

:م گفتو دل نگران تو نگاه متعجب  

زشت شدی -  

چشم گه هر دو به هم دی..بزنه  بهم  حرفی رو بخواد چنین هر حرفی رو داشتم جز اینکه شنیدن  انتظار

 یوبه رکه از قبل از خواب  رویی پتو  رومی که به آبفهمش و من به درستی نمی تونستم بودیم دوخته 

منتظر بهم خیره موند باال اورد و به سمتم دست چپش رو  کنار زد و  خودش کشیده بود رو   

 



خوب می ...نگاهم رو بهش دادمباز شده بود بی حرکت سرجام موندم و  ی منخیره به آغوشی که برا

:از هرحرکت بعدیم آگاه بودتونست ذهنم رو بخونه و   

با پس انتخاب کن که همیشه ... ا میایم ما با قدرت انتخاب به دنی....زندهنه با...ما نه برنده به دنیا میایم -

می خواستی  که تو تمام انتخابایی!!...چه تو واقعیت !..چه تو رویا ..برنده باشی انتخابایی که می کنی 

  تردیدو بذار کنار و نترس پس ..کردی   رو

نذار ادما با حرفای بی سر و تهشون ....به خودت ارزش بده..برای انجام هر کار کوچیکتم برنده باش گیسو 

نذار که به شک بیفتی ..ت بدن سبازی کردن با احساساتت تو رو شکو   

: ..و  لبخندش رنگ مهربونی گرفت و آغوشش بازتر شددستش باال تر   

میای بغلم ؟-  

 

بهم زل زده بود و با   غوش گرفتن خودش نداشتکه هیچ سرپناهی به جز در آ مثل پسر بچه ای تنها

:عمل بپوشونم  خواست به خواسته اش جامهش ازم می نگاه  

..  کرد ع  نباید انقدر ناز این جور موق...دختر خوب -  

 

در وجودم سرازیر کرده بودم  حرفاش ترس وهم انگیزی رو..باید بگم که بهش حس عجیبی پیدا کرده بودم

:طلوع صبح فردا می ترسوند از منو  که  

می خوام از این بعد همه چی همونی بشه که تو ...یا دیگهب.؟!.انقدر لفتش می دی گیسو  داری  چرا-

.. می خوای  

و  می دونستم االن هر چیم که ازش بپرسم جواب درست...و بهش خیره موندماب دهانم رو بلعیدم  

..ی بهم نمی دهدرمون  

 بود  از نظر خودش درست و بی نقصکاری که هر بیاره و یا برای  می ادمی نبود که بخواد مرتب توجیهحا

 به کسی جواب پس بده 

نکرده بود پرتو به ماجرای   هم  ی کوچیکی  اشارهدم عجیبی شده بودم که حتی و من عاشق همچین  آ

کنه  و اروم  نرم که بلکم دلم رو کمی   

تا بتونه تاثیر بیشتری از قبل به روم داشته ...رده بود روی لبهاش او برمحوی  در حالی که دوباره لبخند   

و به  سر انگشتاش رو  با اشاره  به اغوشش تکونی داد و ازم خواست از خودم حرکتی نشون بدم ..باشه 

 آغوشش پناه ببرم 

گرفت لبخند خسته اش جون ..موندمخیره خواهشش از پر  ا خودآگاه وجودم لرزید و به چشماین  

 ترین شکل رحمانه بی می تونست  به بود که بدترین کار و اتفاقی تو دنیا  ...عاشق شدن بدون عقل

به سمت خودش   به طور وسوسه انگیزی  و من رو هر لحظه بیشتر از قبلبشه گریبان گیرم ..ممکن 

 بکشونه 



سعی کردم با دادن فرصتی به خودم و ..بی اراده در حالی که باید همچنان ازش دلگیر می بودم اهسته و 

که شاید باید ازش دوری می کردم  بخزم  در  اغوشیبهانه ای  جور کنم و  ...یا حتی به خود حامی   

 رها و ازاد لبخند نشسته بر روی لبهاش وسعت گرفت و بسان آدمهای..اغوشش  به محض جای گرفتن در

ه کردن دستش به دور بدنم با حلق شده از بند   

اشنی این آغوش شده بود اما سعی کردم حداقل با غلبه کمی هیجان چ..من رو کامال به خودش فشردم 

و از بر بودر اما چه بد بود که حامی همه ی چی من...غرورم رو  حفظ کنم   بر احساساتم  

هاشو به صورتم نزدیک لب..دار  با گذاشتن پیشونیش به روی پیشونیم با چشمایی بسته و صدایی خش  

:کرد و گفت  

حاال شد -  

حس ازاد شده ای رو داره که دیگه هیچ چیز و هیچی کسی ..احساس می کردم با در اغوش گرفتنم 

 براش مهم نیست

از درون .... گونه و گوشه ی لبم رو به نوازش گرفت  ...ی نیمه بازلبهای ه همراه ا چشمایی بسته بب 

 لرزیدم و چشمام رو محکمتر بستم 

:لب زد و گفت به آهستگی  کردرسوخ می  ود من و حامی جبا ارامشی که کم کم داشت تو و   

..دلم آغوش می خواهد -  

 کمی گرم و کمی تب دار 

...کمی با من مدارا کن  

 دلم را از زمین بردار

اما اون چشماش بسته بود و بی حرکت در حالی که حرکت ..قلبم به تپش افتادو صورتم گر گرفتبه ناگه 

فته بود به خواب رحضورم متوقف شده بود  لبهاش با حس کردن ی گونه  نوازش  

نگاهش می کردم که بعد از گذشت چند دقیقه ای احساس کردم  فقط حامی چشماشو بسته بود  و من

 واقعا به خواب رفته

با نگاه به پتویی که تا به روی  ...آروم و قرار نداشت و دچاره دلهره و اضطراب شده بودم هیچ رقمه قلبم 

کشیدم  روش....رو پتو  دست بلند کردم وشفته با ذهنی آ...رفته بود کمرش   

و به صورتش گوشه ی لبم رو کش اورد ... کوتاهی ناگهان لبخند ...غوشش تنگ تر شدآ ...با حس گرما 

 دقیق شدم 

؟!همچنان دیوانه وار دوسش داشتم چیز خوبی بود یا بد ...نمی دونم اینکه که تو اوج دلخوری ها   

چه چیزی می تونه خوب یا بد اصال  ر این لحظه این بود که نمی دونستم د ...این ها ی  و جالب تر از همه

 باشه



که نمی تونستم دوسش نداشته  بود  کسی بودن در کنار  ...تنها چیز خوبی که می تونستم حسش کنم

.باشم   

*** 

 

سر هم دو دست لباس بود و کمی هم وسایل شخصی  آنچنانی نداشتموسایل   

بود اما  پدرش ناباورانه بهش زل زده بود و چیزی نگفته حونه حرف رفتن رو پیش کشیدوقتی سر میز صب...

روع به حرف زدن با حامی کرده بود به محض بیرون رفتن من ش  

 

:صداش از تو اشپزخونه به گوش می رسید و من به ارومی در حال به تن کردن پالتوم بودم  

؟چرا داری لج می کنی حامی ؟یهو چی شده ؟برای چی می خوای بری-  

خیلی وقته اینجام...می خوام برم خونه ی خودم چیزی نشده-  

؟مگه نه ...داری لج می کنی-  

شپزخونه در آبیرون اومد  و سپس هر دو به  خانم هم با حالی گرفته و ناراحت پالتوم رو که تن کردن منیر

:خیره موندیم  

بالخره که یه روزی باید می رفتم..خودم ی دوست دارم برم خونه؟..نه چرا لج کنم-  

؟ حامی چرا داری این کارارو می کنی؟..چی شده-  

فقط احساس می کنم خونه ی خودم راحت ترم..ی نشده زچی-  

می دونستی ؟..داری همه چی رو خراب می کنی -  

صحبت کنید  هاشونهم خودتون بای لطفا در مورد اون  قضیه ...نه اتفاقا دارم کار درستو انجام می دم-

حرفام براشون اهمیتی نداره طرف حسابشون من نیستم که ..انگاری من حرفامو بهشون زدم ولی ...

تمومش کنیدخودتونم .. پیش کشیدیدهمونطور که خودتون این بحث رو ممنون میشم ..  

داری گند می زنی حامی-  

...دارم  یاما اینطوری حس بهتر..شاید-  

:صدای پدرش گرفته به نظر می رسید  

حامین نک..داری همه چی رو خراب می کنی -  

ولی من اینطوری بیشتر عذاب می ..می دونم شما به فکر منی...اما من تصمیمم رو گرفتم..ببخشید -

  ....بیشتر می سوزم...کشم

 



لب زد و  ...هایی مکررالتماس  از  یهو لحن کامال رسمیش رو کنار گذاشت و چون پسر بچه ای خسته

:گفت  

چی میشه مگه ؟...شه ذار یه بارم که شده حرف حرف من بب...دم باباام ببذار اونی که می خوام رو انج-  

:وجود اومد سکوت تلخی بین دو نفرشون   

؟بابا باشه -  

زخونه در اومد و با در بیاد پدرش ناراحت و مغموم از تو اشپ نفرشون  که صدایی از دولحظاتی بعد بدون این

طبقه باال رفتفرو رفته در خودش به سمت  ...قدمهایی اروم  

 

ر خانم ترسیده نگاهی به جانب من انداخت  و همون لحظه حامی با چهره ای گرفته در اومد اما به منی

:سریع لبخندی  به روی لبهاش اورد و گفت.. هر دومون محض دیدن   

؟وسایلتو جمع کردی -  

 

:منیر خانم که گویی اونم فهمیده بود قصد رفتن داریم قدمی به سمت حامی برداشت و گفت  

گناه داره..پدرت تنهاست ...؟ی مادر کجا می خوای بر-  

مرتب می یایم سر می زنیم ...ه تو همین شهریم دیگ...؟!مگه کجا می خواییم بریم منیر خانم-  

:ته چشمای منیر خانم قرمز شده بودن و با نگاهش از حامی می خواست که نره  

...ه که بیاداالن..عجله کن گیسو زنگ زدم آژانس -  

مثل این بود که داشتن  تو دلم رخت می شستن که اروم و ..نه به سمتم چرخیدمنیر خانوم التماس گو

.قرار نداشتم  

حامی از شروع صبح تصمیماتی گرفته بود که از همین حاال هم کنار اومدن باهاشون سخت به نظر می 

 رسید

باال  ی پله ها و طبقه به سمت رو  نگاهم ..رد شد وسایلش رو که برداشت  و از کنارم به سمت حیاط 

..دادم  

پای رفتن رو ازم می گرفت  که با شنیدن اسمم از زبون حامی به ناچار ...چهره ی گرفته و ناراحت پدرش 

.سر برگردوندم و به سمتش که نزدیک به در ایستاده بود رفتم  

 

 

 



*** 

 

 

:بدون اینکه پیاه بشه گفت.. ماشین ایستاد وقتی جلوی درب اصلی دانشکده   

...خودم وسایلتو می برم...برم یه جایی از اون ورم می رم خونه باید  من.. مونهبذار وسایلت ب-  

:از پیاده نشدنش گفتم... مردد   

مگه تو نمی یای؟-  

اما یکی دو ساعت دیگه... چرا-  

:بهش خیره موندم که با لبخندی گفت متعجب  

چرا پیاده نمیشی ؟-  

:با یادآوری چهره ی ناراحت پدرش گفتم  

شدحت پدرت خیلی نارا-  

:آهسته سرش رو به سمتم چرخوند و با لبخند کم رنگی گفت  

من قبال هم جدا زندگی کردم..عادت دارهاون ...نگران پدرم نباش-  

دیگه  دلم نمی اومد اونطور ..نمی دونم چرا بعد از اتفاق دیشب و رفتار پدرانه ای که از پدرش دیده بودم

تصمیمات داشت توسط حامی گرفته میشد  همه ی  ودم واین وسط من کاره ای نب..ناراحت ببینمش  اما  

که ..دانشکده به راه افتادم ب اصلیکت ماشین به سمت دربا حر...فتم و از ماشین پیاده شدم  چیزی نگ

سرعت بیشتری به قدمهام دادم..با دیدن دکتر رحمانی که داشت از ماشینش پیدا می شه  

:م قرار گرفت و با دادن سالمی گفتنی عبور کرد و در کنارمهری هم از نگهبا همون لحظه از طرف دیگه   

؟تازه گرفتی ..چه پالتوی قشنگی-  

.. سالم-  

با آژانس اومده بودی؟-  

های منو زیر نظر می گرفت که ازش  از گوشه ی چشم نگاهم رو بهش دوختم  که چطور رفت و اومد

:پرسیدم  

؟تنها اومدی -  

:د و گفته به ظاهر ارومش شرهاخمی زینت بخش چ  

اره-  



  از کنارمون عبور کردن نی به همراه مالیری با دادن سالم کوتاهی ابرویی باال دادم و همون حین رحما

:مهری خیره به هر دوشون دوباره برای فرار از چیز هایی که ذهنش رو ازار می دادن ازم پرسید  

نگفتی پالتوتو تازه گرفتی؟-  

 

*** 

ساعت  دوراحله با یهو های ترم پایین در حال سر و کله زدن بودم که با بچه حامی هنوز نیومده بود  و 

 تاخیر وارد کلینیک شد

برای راحله مهم نبود   الچیزی که اص..ورود نابهنگام و شتابزده اش توجه بعضیا رو به خودش جلب کرد 

دفکر می کر من رسیدن به یعنی ...تنها به هدفش چون در اون لحظه ..  

و هیجان زده اش مته رو سرجاش گذاشتم و با نگاهی به دو سه نفر از بچه هایی که ز خیره به صورت قرم

 به دورم حلقه زده بودن از جام بلند شدم 

ناباورانه ..به دنبال خودش  نم دستم  و کشوندمچ با هول و وال به سمتم اومد و با گرفتن در همون لحظه  

:ازش پرسیدم از ادامه ی حرکتش ایستادم و مانع میانه راه در برد که  ای  سمت در شیشهبه منو   

هیچ معلوم هست چته ؟-  

:با چشمای گشاد شده برگشت و گفت  

بگم باورت نمیشه بهت  یه چیزی-  

.چی ؟-  

گوشیش رو در اورد  و مقابل  که لحظه ای رهاش نمی کرد  زاید الوصفی با هیجان...با نگاهی به دورو بر .

:چشمام گرفت  

قلبم از حرکت باز ایستاد که همون لحظه حامی با چهره ای بشاش و ... ی گوشی ه خیره به صفح

انرژی و سرحال سالم  کامال پر...که بهش سالم داده بودن خندون وارد شد و در جواب سالم بچه هایی

 داده بود

:گفتخیره به من با مکثی برگشت و   به حامی  زل زده راحله   

؟!دیدی گفتم باورت نمیشه-  

:گفت با آه کش داریراحله  و  ز بچه ها بود خیره شدم بخند با یکی او اروی به حامی که در حال بگو با ناب  

حتما همونه...البته بچه ها گفته بودن که دیدنش..خیلی دوست دارم طرفو ببینم-  

بی اراده ....توجه به حرف زدنهای پشت سر راحله  بیم رو از حامی گرفتم و نگاهو پر استرس شوک زده 

به سمت یونیتم  .. به انجام هیچ کاری نبودمر ددیگه قا و ذهنی آشفته در حالی کهبا پاهایی شل شده  

  مراه افتاد



 د کردمنبل سرایستادم  و نش همچنان باز بود  بهم خیره موند  که اروم امراجعه کننده که منتظر به من ده

که بدجور  برق حلقه ی توی انگشتش اما به محض دیدن به حامی چشم دوختم   دوباره  و و چرخیدم 

باز مونددهانم نیمه   خودنمایی می کرد  

بچه ها هم بهم زل زده ..روی هم گذاشت و باز بهم خیره موند ...رو مراجعه کننده خسته از دستم لبهاش 

 بودن 

.رو به خودش جلب کرد  توجه اکثر بچه هاچیزی بود که ..توی دستش  ی کم کم حلقه  



 

 موج نهم
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ته رو یکی از  صندلی ها  تو انتهای راهرویی که جای همیشگی من و راحله و دو سه نفر دیگه از نشس

سکوت کرده بودم  ده می شدرفش ره به لیوان کاغذی چایی که بین دستام بچه ها بود فرو رفته در فکر خی

:و حواسم به چیزی نبود که راحله رو به یکی از بچه ها که همراه ما بود گفت   

تو دیدیش؟..من ندیدمش -  

:فائزه لبه ی لیوان چایش رو از لبهاش دور کرد  و بی توجه به من که حرفی نمی زدم گفت  

مقدمه نبود؟ خیلی یهویی و بی-  

راحله سری باال و پایین کرد  و با نظری که از گوشه ی چشم بهم انداخته بود همراه  تک خنده ی با مزه 

:ای گفت  

؟!نگو که دلت پیشش گیر بوده....بمیرم برات گیسو -  

دو هر .... حواس پرت با شنیدن صدای راحله  و خنده های فائزه سرمو باال  اوردم و گنگ نگاهشون  کردم

:شون با خنده بهم خیره مونده بودن که یهو از رو صندلیم بلند شدم و گفتم  

من االن بر می گردم-  

 

روی صندلی گذاشتم و در مقابل نگاه های ...لیوانم رو همونجا .. بدون اینکه لب به چایی زده باشم

 متعجبشون به سمت کلینیک راه افتادم

دستی به روی  پیشونی  تب دارم کشیدم  و از میانه ی ...تازه معنای حرفهای دیشبش رو می فهمیدم 

 در شیشه ای گذر کردم

با نگاهی به دور و ...سر یونیت خودش و در حال کار روی دندون یکی از مراجعه کننده هاش پیداش کردم 

مراجعه ... در این ساعت اکثر بچه ها...اطراف و خلوت بودن سالن با احتیاط به سمتش قدم برداشتم

ه ای نداشتن کنند  

هنوز بهش نرسیده ...چنان غرق کارش بود که  متوجه منی که داشتم بهش نزدیک می شدم  هم نبود 

روی ...بود م که با خنده چیزی از مراجعه کننده اش پرسید  و همون لحظه برای برداشتن وسیله ای 

ثانیه ای خیره شدن بهم  با  بعد از چند...صندلیش چرخید و  با دیدن من که در چند قدمیش ایستاده بودم

:خنده بر لب گفت..دادن ماسکش به پایین   

بیا  ببین دارم روی این دندون چطوری کار می کنم...به موقع اومدی -  

وسیله ی مورد نیازش رو  ....  چند قدم دیگه بهش نزدیک شدم ...رنگ پریدگیم کامال مشهود بود  

نیت نزدیک کرد برداشت  و مجددا خودش رو  با صندلی به یو  

طرف دیگه یونیت  باال سر مراجعه کننده ایستادم و  بهش که با دقت در حال کار بر روی دندون بود خیره 

:لبخندش رنگ گرفت...موندم   

بهم نگام می کنی.. دقیقا  داری مثل همون روز اولی که اینجا اومده بودم -  

:دهانم رو بلعیدم و نگران ازش پرسیدم اب..یهو سرشو باال اورد و نگاه خیره ام رو شکار کرد   



داری چیکار می کنی ؟-  

اول با نگاهی به صورت مراجعه کننده  و سپس به  وسیله ای که تو ی دستش ... کامال متعجب از سوالم

:بود  سر  بلند کرد و ازم پرسید   

معلوم نیست؟-  

:باورم نمیشد انقدر بی خیال و بی تفاوت  برخورد کنه  

!!کلینیک دارن درباره تو حرف می زننهمه ی -  

:خندون شونه ای باال داد  

دوست نداری؟-  

بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی که به چند ثانیه هم نمی ..متعجب با دهانی نیمه باز بهش خیره موندم 

:رسید کمی حواس پرت با نگاهی به دور و اطراف لب زدم و با صدای ته افتاده ای ازش پرسیدم  

این کارا چیه؟ قصدت از-  

:اونقدر که رفته رفته لبخندش جون گرفت ..لحظه ای بهم چشم دوخت  

دو دقیقه دیگه همینجا وایستی و اینطوری عاشقانه بهم زل بزنی که همه می فهمن قضیه از چه قراره -  

 

 توی محیط کلینیک و مطب زیاد تو فاز شوخی قرار نمی..با صورتی رنگ پریده  و متحیر بهش زل زدم 

از اون روزایی که بدجوری هوس شوخی و خنده به ....یه روز خاص..یه روز دیگه بود ..اما انگار امروز ..گرفت

:سرش زده بود   

دوست داری بمون ...اگه می تونی ...وقت حرف زدن و جواب پس دادن نیست خانم دکتر ...االن وقت کاره-

برو سر یونیت خودت ...کنی اگرم هنوز پر از سوالی و نمی تونی صبر ...و نگاه کن   

با ... رامش بی حدی که می تونستم در چهره اش ببینم  و آ خیره در نگاهاما یهویی ..حس عجیبی داشتم

:بدنم رو عقب کشیدم  و گفتم ... مکث کوتاهی  

...باشه -  

:زل زده در نگاهم بدون کوچکترین حرکتی  لبخند ملیحی نثارم کرد  

زیاد حساس نباشی یاد بگیر که  ..آفرین دکتر-  

ناراحت از این همه آسوده خیالی خواستم برگردم و برم سمت یونیت خودم که مردد ایستادم و به طرفش 

 چرخیدم 

بدون اینکه تغییری در وضعیتش ... انگار خودشم می دونست قصد چنین کاری دارم که با همون لبخند

:حاصل کنه  بهم خیره مونده بود  

ازش بی اطالعم ؟قراره کاری کنی که من -  



:کامال راحت و تکیه داده به صندلیش با از نظر گذروندن چهره ی مضطربم جواب داد  

... هر وقت تونستم از دو دقیقه بعد خودم خبر داشته با شم..توی این زندگی هر احتمالی وجود داره-

..مطمئن باش در مورد این سوالتم می تونم به یه جواب قطعی برسم    

م نگاهم به رحمانی افتاد که در حال نزدیک شدن به ما بود که  با حرف بعدی  حامی بی از گوشه ی چش

:حرکت موندم و سرتا سر وجودم گوش شد  

می دونی گیسو من از چی تو  خوشم میاد؟-  

مراجعه کننده که زن مسنی بود به صورت رنگ باخته ام چشم دوخت و من در نگاه ..از درون گر گرفتم

 حامی گم شدم

ن به کندی سپری میشد که با قرار گرفتن رحمانی باال سر حامی  نگاهم رو ازش گرفتم و رحمانی زما

:گفت  

امروز میای؟-  

:حامی نگاه گذرایی به من که خیره به صورت زن شده بودم انداخت و به رحمانی گفت  

هنوز معلوم نیست-  

چرا معلوم نیست؟-  

لحظه رحمانی کالفه با دست بردن تو جیب روپوش حامی بدون هیچ جوابی بهش چشم دوخت که در اون 

:و خارج کردن گوشیش با نگاه کوتاهی به من با نشون دادن چیز ی که من قادر به دیدنش نبودم گفت  

البد برای این؟-  

:حامی به ارومی نفسش رو بیرون فرستاد  

بوط میشه دکتر یه تصمیمی که فقط به خودم مر..یه  تصمیم  کامال شخصیه ..اومدن ونیومدن من -  

:رحمانی لب گزیده نگاهی به من انداخت و  به حامی گفت  

این یه شوخیه دیگه؟-  

قرار نیست در موردش به تو جواب پس بدم ...یه موضوع شخصیه ..این موضوع هم -  

 

:مانی  حامی دوباره به حرف اومدبا رنگ باختن صورت رح  

توی محیط کلینیک من معموال تمام ... ارات باش دکتر مراقب رفت...کم کم داره رفتارات بهم بر می خوره-

 نسبتهای فامیلیم رو فراموش می کنم 

از اینکه حامی داشت  اونو جلوی من اینطور کوچیک و  ضایع می کرد بشدت کالفه و عصبی به نظر می 

:گفترسید که در  همون لحظه مالیری خیلی بی قیدانه خودش رو به دکتر رحمانی رسوند و با لودگی   



اونوقت خودتون  به ما شیرینی نمی دیداا..دکتر به زور از ما شیرینی می گیرید -  

حامی کمی خودشو با صندلی عقب کشید و با چهره ای که معلوم بود  می خواست بدجوری حال 

:تکیه داده به پشتی صندلیش با ابرو هایی  باال رفته خیره بهش گفت..مالیری رو بگیره   

شیرینی بدم؟من باید به تو -  

با ظاهر شدن  دکتر موعدی  پشت سر مالیری   ...صورت مالیری رنگ باخت   و حرف تو دهنش ماسید 

..لبخند حامی بیشتر رنگ گرفت  

رحمانی بدتر از همه گیج و متحیر شده بود و ترجیح می داد در این شرایطی که حامی بدجوری به سیم 

:در دفاع از مالیری بر اومدآخر زده بود  سکوت پیشه کنه   که موعدی    

مخصوصا که مربوط به شما هم باشه...دکتر خبرای خوش همیشه شیرینی داره-  

حامی سری باال و پایین کرد و سعی کرد جلوی خنده اشو بگیره در این حین چند نفر دیگه ای از بچه ها 

:یک به هم دیگه ایستادنمن جمله راحله و فائزه هم  بهمون ملحق شده بودن و  به دور یونیتش  نزد..  

شما جز حلقه زدن به دور من کار دیگه ای ندارید ؟-  

 

:راحله خندون خیره به حامی که با لبخند به همه امون نگاه می کرد گفت  

بگم بچه هابرن شیرینی بگیرن؟...دکتر -  

:حامی خیره به نگاه خندون راحله گفت  

اونوقت به چه مناسبت ؟-  

حاکی از فهمیدن موضوعی بود ...تش که توسط دستکش پوشیده شده بود نگاه تک تک بچه ها به دس

:که حامی نگرانی بابت مطرح کردن و آشکار شدنش نداشت     

دکتر بذارید ما هم تو خوشحالیتون سهیم باشیم -  

:ابروهاش به حالت بانمکی باال رفتن  

چقدر هم  که شماها  بچه های با فکر ی هستید !!!..خوشحالی من... اهان-  

...ما همه جوره به فکریم...پس چی دکتر -  

:شادی و خنده ی بچه ها رو بیشتر می کرد...لبخند کش اومده حامی  

خدا روشکر که می بینم انقدر دکترهای خوب و با فکری دور و برم ریخته -  

خندیدن کرده بودن اال من که هنوز تو بهت کارش مونده بودم بچه ها ریز ریز شروع به   

دست جنبوند و تا قبل از لوث شدن ..موعدی که همچنان معلوم بود  با مهری در قهر به سر می بره 

:موضوع گفت   



شیرینیش با شما ... چایش با من... اصال دکتر جان-  

در این وقت روز خلوت از هر  زمان  دیگه ای شلیک خنده ی بچه ها  فضای بسته و گرفته کلینیک رو  که 

:بود رو پر کرد   

؟؟!!ور شکست نشی یه وقت..حاتم بخشی می کنی دکتر جان-  

نگاهی به ..همونطور که همه می خندیدن خیلی هنرمندانه بدونه اینکه کسی متوجه طرز نگاهش بشه

رینی درست و حسابی صابون زده جانب من انداخت و بعد رو به جمع بچه ها  که به دلشون خوردن یه شی

:بودن گفت  

دانشجوهای شکمویی چون شماها نداشتم ...اعتراف می کنم تا به این سنم ...خیلی خوب -  

:هورا و خنده های  بین بچه ها خنده ی قشنگی رو زینت بخش لبهاش کرد  

من بعدا باهاش حساب می کنم ...فقط یکی لطف کنه و  بره به جا من بگیره -  

:که همیشه به دنبال فرصتی برای نزدیک تر شدن به حامی می گشت سریع داوطلب شد و گفت مالیری  

تر باشه دیگه؟.....شما فقط جون بخواه دکتر-  

:با شنیده شدن حرفای مالیری یه تای ابروی حامی باال رفت   

شما نه -  

:چهره مالیری در هم رفت  و حامی گفت  

سری پیش هم یادم مونده به کیا شیرینی ندادی ...ابرو می بری..به تعداد نمی خری  -  

:بچه ها به چهره بق کرده مالیری می خندیدن که یهو رو به رحمانی که چون من تو شوک بود گفت  

...دکتر دست خودتو می بوسه-  

دقایق  به ...بچه ها امیدوارنه به رحمانی که از حرف حامی بدتر از قبل تو بهت فرو رفته بود  خیره شدن 

ی سپری می شدن که بعد از گذشت لحظاتی به ناچار در حالی که قادر به هضم چنین موضوعی نبود کند

:خیلی جدی با تکون دست ازادش  گفت...حامی با دور شدنش  ....سری تکون داد و از بچه ها جدا شد   

دورو بر منم خلوت کنید ..حاال دیگه برید .. به خواسته اتونم که  رسیدید...-  

 

:بچه ها همچنان ادامه داشت و گویی  تا رسیدن شیرینی کوتاه بیا نبودن خنده ی   

کجا بریم ؟..دکتر ما که هنوز شیرینی نخوردیم -  

ماشاهلل ... اونوقت بیاید و دلی از عزا در بیارید .. هر وقت دکتر رحمانی  اومد.. رو هم که نیست ماشاهلل -

 زبون دارن دومتر 



یزی می گفتن  که با نگاهی به من  و نگاه درمونده ام هر کدوم چ..نده شدن بچه ها خندون  در حال پرآ ک

:با لبخندی گفت  

نمی خوای بری؟ ..نکنه شما هم تا شیرینی نخوری -  

 

:اونقدر خندون و پر انرژی بود که ناخواسته  از زور شوک به خنده افتادم و گفتم  

کاش می دونستم تو سرت چی می گذره-  

:دندون گرفت و حین نزدیک تر کردن خودش به یونیت گفتلب پایینشو به   

هنوز خیلی زوده که بفهمی -  

:با لبخند محوی بهش خیره موندم که با نگاهی به بچه ها گفت  

بیا یه چند تا  چیز درست و درمون بهت یاد ...اما تو بیا.... این جماعت که فقط به دنبال شکمشونن-

مراجعه کننده ی جدید  که نداری ؟....اشی  که امروزتو از دست نداده ب....بدم  

یونیت و دور زدم و باال سرش با دستایی که تو جیب روپوشم فرو برده بودم ایستادم که همزمان با شروع 

:کار و دادن ماسکش به باال گفت  

با دکتر صدیقی هماهنگ کن که مشکلی پیش نیاد..امروز یکم زودتر می ریم-  

و با دقت به حرفاش گوش میدادم..بهتر دیدن کار کمی روش خم شده بودممثال برای حفظ ظاهر  و   

همچون موضوعات دیگه ای بود که فعال نمی خواست درباره اشون ..می دونستم که این موضوع هم 

با ..جز خسته کردن خودم چیزی دیگه ای برام نداشت..پس تالش  و سعی کردنهای زیادیم ...حرفی بزنه

:ماین وجود ازش پرسید  

قراره جایی بریم؟-  

با سوالی که ازش پرسیده بودم دست از کار کشید و اروم سرشو یه سمتم  برگردوندو به منی که بهش 

:چشم دوخته بودم گفت  

چشماشو می بنده و باز می ...طرف دیگه هی نمی پرسه کجا و چرا ؟...وقتی  ادم یه حرفی می زنه-

 کنه و فقط میگه چشم 

:و با نگاهی به راحله که کمی دورتر به هر دومون چشم دوخته بود گفتمخنده امو قورت دادم   

دردسر داره..اخه چشم گفتن به شما دکتر  -  

:هنوز نگاهش به من بود که نگاهم رو از راحله گرفتم و به چشمای خندونش دادم   

هنرمند..باور کن که می ارزه -  



از این ..متوجه ما شده بود خنده ام رو کنترل کنم  سعی کردم در زیر نگاههای راحله و مهری که اونم تازه

رو سکوت کردم  که به ارومی سر برگردوند و متوجه از دقتی که رومون بود با صدایی رسا و بلندی  رو به 

:راحله  گفت  

اونطوری عین این مظلوما واینستا ..خانم دکتر خزرائی اگه دوست داری شما هم یاد بگیری پاشو بیا اینجا-

ا نگاه کن به م   

به سمتون ... سرجام صاف ایستادم  و راحله چون تیری که از چله ی کمان  در رفته باشه.. لبخند زنان 

:پرواز کرد و خودشو بهمون رسوند و با هیجان گفت  

بله که دوست دارم دکتر-  

:شیطنت های حامی گویی تمومی نداشت  

دقیقا چی رو دوست داری؟-  

خنده ای شده بودم که نمی تونستم هیچ کنترلی روش داشته باشم لب به دندون گرفتم و مانع   

:راحله با حرص خیره در نگاه خندون حامی ضربه ی ارومی با ارنجش به پهلوم زد و رو به حامی گفت  

یاد گرفتنو دیگه دکتر -  

پس اگه دوست داری تو  بیا انجامش بده ...اهان یاد گرفتنو -  

:نگاهی به من خجالت زده گفترنگ از صورت راحله رفت و با   

من که نمی دونم دقیقا دارید چیکار می کنید دکتر-  

:حامی با قدری تامل در نگاه راحله که نمی دونست چی بگه به حرف اومد و گفت  

برای همینم هست که باال سر من ..اما خانم دکتر پاکزاد می دونه که من دارم چیکار می کنم-

وع مقاله ی جدیدشون کار می کننچون دارن روی موض...وایستاده  

راحله مات و متحیر به من خیره مونده بود و فقط خدا شاهد بود که وصف الحال من هم کمتر از راحله 

:نیست اما با حفظ ظاهر فقط به راحله خیره شده بودم که گفت  

اطالعاتم باال می ره.. خوب اشکالی نداره دکتر-  

راجعه کننده دیگه ای نداری ؟م...اونوقت ضمن کسب اطالعات بیشتر -  

:راحله سر برگردوند و با ورود مرادی و چند مراجعه کننده  جدید جواب داد  

فکر نکنم-  

حامی لبخندی به تخس بودن راحله و سماجتی که به خرج می داد زد و با نزدیک تر کردن خودش به پیرزن 

:زیر دستش گفت  

باز شست به نیاید رفت چو کمان از تیر-  



ملیتا کاری همه در واجبست پس  

اما  اون بیچاره ای که دندون درد امونش رو بریده  و دستشو نمی تونه ...خانم دکتر من همیشه هستم 

نمی تونه این همه صبر داشته باشه تا شما اطالعاتتو باال ..یه لحظه هم  از روی صورتش برداره 

برو به اون برس...ببری  

ه بی حرف سری تکون داد و به سمت مرادی رفت راحله  معذب از وضعیت پیش اومد  

:خیره به نحوی کار حامی گفتم  

کمی هم کنجکاو ... فقط کمی لجبازه و البته..دختر بدی نیست-  

 

:سری تکون داد و همونطور که با دقت بیشتری کارشو انجام می داد گفت  

می دونم -  

:لبخندی بر روی لبهام نشست و ازش پرسیدم  

دوم مقاله  داشتی حرف می زدی ؟حاال در مورد ک-  

:دهنشو باز کنه.. لبخندش جون  گرفت و از پیرزن خواست کمی بیشتر  

همونی که قراره به زودی شروعش کنی -  

:خیره به نیم رخ و دقتی که به خرج می داد گفتم  

؟!می خوای به همه بگی -  

:ن  پیرزن داشته باشهسرشو به سمت راست متمایل کرد تا بتونه  دید بهتری به وضعیت  دندو  

... می خوام زندگی کنم -  

 بی حرف بهش چشم دوختم که 

با دو انگشت ماسکشو پایین داد و ...دست از کار کشید  و لحظه ای خیره به دندونی که روش کار می کرد

:گفت  

می تونی تو بقیه اشو انجام بدی ؟ -  

 با قدری تامل نگاهم رو از حامی گرفتم و خیره به دندونی که با گیره نشونم می داد سکوت اختیار کردم  

:سرشو باال گرفت و خیره در نگاهم که همچنان به دندون بود گفت  

همه ی این کارا فقط بخاطر توه-  

میز با نگاهی به دکتر یهو خودشو با صندلی عقب کشید و با گذاشتن گیره روی ...نگاهم رو بهش دادم

:موعدی که سر یونیت خودش بود گفت  



...بقیه اش با تو-  

:مردد نگاهم رو به  لبخندی که لحظه ای از لبهاش دور نمی شد دادم و ازش پرسیدم  

؟!چرا-  

:سرشو تکون داد و با نگاهی به مهری که از دور مراقب رفتارهای بینمون  بود گفت  

چرا چی ؟-  

که برای راحت ..برای همین مجددا نگاهم رو به پیرزن دادم..رو برام سخت می کرد طرز نگاهش حرف زدن 

:کردن مهری که چشم ازمون بر نمی داشت  گفت  

منم یه کاره نیمه تموم دارم که باید تمومش کنم..زودتر تمومش کن -  

ش بود از کلینیک خارج با گذر از کنارمن و سر زدن به چند نفری از بچه ها همونطور که هنوز نگاه بچه ها رو

 شد 

نتونسته بودم به طور کامل به خودم مسلط بشم که مهری با ..و حرفاش  همچنان  از حرارات نگاه ها

:نگاهی به در شیشه ای و نیومدن حامی بلند شد و به سمتم اومد و بدون مقدمه رفت سر اصل مطلب  

می بینم که خیلی با دکتر صمیمی شدی-  

:ز نگاهم می کرد به حرف اومدمخیره به مهری که مرمو  

دوباره موضوع جدید پیدا کردی؟-  

:جوابش رو بدم...انتظار نداشت اینطور بی تفاوت  و بدون اینکه محافظه کارانه عمل کنم  

یعنی چی؟-  

به کار بقیه هم کار نداشته باش ..یعنی اینکه تو به زندگی خودت بچسب-  

:ری با بی رحمی گفتدر این بین راحله هم به طرفمون اومد که مه  

فقط تو بچه خوبه هستی  و تو دست و پای آقایون نمی پلکی ...فکر می کردم بین بچه های کلینیک -

... که  

راحله با اینکه نمی دونست قضیه از چه قراره  سریع نگاهش رو به مهری داد و خواست حرفی بزنه که 

:گفتمسریع از روی صندلیم بلند شدم و قرار گرفته مقابل مهری   

؟چرا تو کاری که به تو مربوط ..؟چرا تو کار همه سرک می کشی ...!تو فکر می کنی کی هستی مهری-

؟چرا انتظار داری همه به تو جواب پس بدن؟...نیست  دخالت می کنی   

 

 

 



 

آخرین باری که کسی تو رو ادم حساب کرد کی بوده که مدام دنبال جلب توجهی ؟..یا نه اینطوری بگم  

داشتن کیلو کیلو قند تو دلش آب می کردن با ابروهایی باال رفته به مهری که  ..که از جواب دادنم راحله 

:خاموش شده بود نگاه می کرد   

...زشته که هی باهاش ....خواستم بگم با اون عکسی که دکتر تو صفحه اش گذاشته -  

:راحله ناباورانه خیره به مهری گفت  

یه که برای خودت می گی ؟اگه به این حرفاست که تو بیشتر از همه در ؟این چرت و پرتا چ..خوبی مهری -

واال اینو دیگه همه می دونن تو قبل این جریانات  بیشتر از همه با دکتر بگو و بخند ....مظان اتهامی 

 داشتی و داری

 نکنه گیسو برای مقاله ای که می نویسه باید بیاد و از تو کمک بگیره؟آره؟

:حله خیره موندمهری متعجب به را  

بعد این همه مدت ..تا یکی رو با یکی می بینی زرتی بهش یه چی می چسبونی ...خیلی داغونی دختر -

...اهل بگو و بخنده ..دکترو نشناختی که با همه راحته   

:پوزخندی زدم و بهش زل زدم و راحله کوتاه نیومد  

منم جای اون بودم با این همه بدبینی کوتاه ..حاال معلوم شد چرا دکتر موعدی تا به االن قهرو کش اورده-

 نمی اومدم 

دست تو جیب روپوشش کرد و به ...مهری عصبی خیره به هر دومون با شنیدن صدای زنگ گوشیش 

راحله ... بی معطلی با فاصله گرفتن از ما تماس رو برقرار کرد ..محض دیدن شماره روی صفحه گوشیش 

:بهم نزدیک شد  

زیادی دور برداشته..ید یکی سرجاش بنشونهاین دخترو رو با-  

:خندون دستمو روی شونه اش گذاشتم   

جناب پوآرو ...تو خونتو کثیف نکن -  

:یهو هر دو با صدای بلند مهری رو برگردوندیم و به چهره عصبی و قرمز شده اش چشم دوختیم  

جراتشو نداری؟ -  

:هر لحظه بر برافروختگی چهره اش افزوده  می شد  

هیچ غلطی نمی تونی بکنی ...تو هیچ کاری نمی تونی بکنی...ردی کی هستی ؟فکر ک.. -  

ب بهش زل زده جروی خودش دید که متع..نگاه همه ی بچه ها رو ..با قطع تماس و باال اوردن سرش  

 بودن



در اون لحظه صورتش بیشتر رنگ باخت اما از شدت عصبانتیش چیزی کم نشد که با چرخش روی پاشنه 

شونه ای باال ...  راحله با دیدن حاالت روحی و عصبیش... ن به بچه ها  از کلینیک خارج شد پا و پشت کرد

:داد و گفت  

انگاری یکی  زحمت ما رو کم کرده و درست سرجاش نشوندتش-  

:خنده به لبهام اومد  و راحله  خیره به صورت و طرز خنده ام گفت  

خیلی تغییر کردی گیسو -  

:خند محوی تبدیل شد رفته رفته خنده ام به لب  

یه چیزی خیلی زیر و روت کرده که طرز خنده هاتم فرق کرده-  

منظورت چیه؟-  

یه چیزی امیدوارنه داره ...فقط مثل گذشته دیگه بی حال و بی ذوق نیستی ..منظور خاصی ندارم-

هللا و اعلم !!! ...حاال چی هست یا چه کسی ..خوشحالت می کنه  

توام شدی مهری؟-  

اما من براساس شواهد و مدارک معتبر حرف می زنم..چرت و پرت  زیاد  می گه  مهری که-  

 لبهامو روی هم گذاشتم و به اهستگی اب دهنم رو قورت دادم

:باعث دلهره ام شد...بعد از چند ثانیه خیره شدن در نگاه به ظاهر اورمم با لبخندی   

نگفته بودی خونه اتون رو عوض کردی ؟-  

:ره مونده بودمسکوت کرده بهش خی  

حداقل می گفتی برای اسباب کشی  می اومدم کمک -  

:لبخند رو لبهاش اصال برام خوشایند نبود  

دیگه نمی شد اونجا بمونم ..و البته اونجا رو فروختن..اونجا دیگه جای موندن نبود -  

:سری باال و پایین کرد  

حاال نمی خوای منو به خونه ی جدید دعوت کنی ؟-  

:عادت نداشت یکراست بره سر اصل مطلب راحله هیچ وقت  

چیزی می خوای بگی راحله؟-  

خودت اونم توی خونه ی...یه امشبو پیتزا مهمون من باشی ..چی مثال؟دوست داشتم به یاد گذشته...نه-  

:لبی تر کردم و با نشستن پشت یونیت و دست کردن دستکش هام گفتم  



ایشاهلل که خونه خودم رفتم ...جای مناسب گیر بیارم فعال خونه ی یکی از اشناها هستم تا بتونم  یه-

 دعوتت می کنم

:یه تای ابروش باال رفت  

اکثر اشناهای تو شهرستان بودن که --  

:کالفه دست به کار شدم و خیره به دندون مراجعه کننده ام گفتم  

از آشناهای دوره...این یکی رو تو نمی شناسی-  

من بهتر از هر کسی می دونم با  فامیل های پدریت ....غم نگو اما درو..خو می خوای دعوت نکنی نکن-

 مشکل داری و عمرا بخوای زیر دینشون بری 

:دست از کار کشیدم... با حالت عصبی  

خوب که چی ؟-  

برای همین چیزیاست دیگه..وقتی میگم عوض شدی -  

:کامال به سمتش چرخیدم...نشسته روی صندلی   

باید از تو اجازه بگیرم؟برای عوض کردن خونه ام  هم -  

:لبخند دوستانه ای زد  

امشب دعوتم کن -  

:بی شک می خواست از چیزی سر دربیاره که این طور می خواست دعوتش کنم  

آشنامون از مهمون خوشش نمیاد-  

هم ببینم کجا زندگی می .. بیام که  هم باهم پیتزا بخوریم.... فقط تا دِم در..نگران نباش تو خونه نمی یام-

 کنی 

که چی بشه؟-  

که بفهمم چرا این دوست قدیمی یه بند داره دروغ می گه و منو می پیچونه-  

:بی  چشمامو بستم و باز کردم عص  

راحله گیر نده -  

!!همه چی عالی شده که وقت  مقاله نوشتن هم پیدا کردی ...می بینم اونقدر هم-  

ورتم کشیدمنگاه گرفته ازش به سمت پیرزن چرخیدم و دستی به روی  ص  

:قدمی به سمتم نزدیک شد  

از بچه های کلینیکه ؟..کی باعث این همه تغییرت شده-  



:سرمو بلند کردم و اخم کرده بهش خیره موندم  

نکنه که...چند باری خیلی اتفاقی دیدم با رحمانی داری حرف می زنی -  

:عصبی از دستش از روی صندلیم بلند شدم  و بهش نزدیک شدم و با اخم گفتم  

نگو یکی بدتر از اونو  اینجا داشتیم و ازش بی خبر بودیم..اسم مهری بد در رفته -  

یه چیزایی بفهمه و ..کافیه همین مهری ..نذار بچه ها برات حرف درست کنن.....من بخاطر خودت می گم-

حمانی حاال اگه با ر.. خودت که دیدی یه حرف زدن  ساده با دکتر خرسند چقدر بدبینش کرد...بو بکشه

...ببینتت که  دیگه واویالست  

کسی حرف در نمیاره..تو اگر از این مزخرفات از دهنت بیرون نیاری -  

من به فکرتوام-  

:عصبی بهش توپیدم  

اینطوری؟-  

:رنگش پرید  

به خودش اجازه می ده ..برای خودم متاسفم که چنین دوستی دارم که درباره ام انقدر بد فکر می کنه -

 که تو زندگیم سرک بکشه و هر چیزی هم  که به ذهنش می رسه رو  درباره ام بگه 

:کالفه از دست خودم و خودش بهم نزدیک تر شد  

؟!چرا گو ش نمی کنی-  

...قید حرف زدن  و دوستی باهات رو می زنم راحلهیه کلمه دیگه بگی برای همیشه -  

ناراحت لبهاشو بهم فشرد و سکوت کرد و من با عصبانیت با گذشتن از کنارش و زدن تنه ای که ناخواسته 

 به شونه اش برخورد کرده بود از کلینیک در اومدم 

خیلی عصبی ..سرش اما با این وضع هم نمی تونستم برم باال ..کار دندون پیرزن تموم نشده بود

 بودم

.مونده بودم راحله چطور فکر می کرد من با رحمانی بطور پنهانی رابطه دارم  

به پشت ساختمون و همون نیمکت ...دستی به روی صورتم کشیدم و خواستم برای کمی ارومتر شدن  

یقا همونجا ایستاده اما  با گذر از جلوی پنجره و دیدن رحمانی که دق ...برمپنهان شده از دیده ها  قدیمیِ 

از حرکت باز ایستادم و قدمی به سمت پنجره نزدیک شدم...بود  
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رحمانی قرار بود شیرینی بگیره اما االن و بودنش اینجا اونقدر برام تعجب اور بود که دیگه نمی 

 خواستم به چیز دیگه ای فکر کنم 

دیک به پنجره تکیه داده می دونستم که اگه  کمی جلوتر برم متوجه حضورم میشه برای همین نز

:به لبه دیوار بهش خیره موندم  

می تونی همه چیزو بندازی گردن من..آره خوب -  

کسی که رو به روش ایستاده بود رو نمی دیدم که با شنیدن صداش چشمام تا به اخرین حد 

:گشاد شد  

بهتر نیست این بازی رو تمومش کنی؟-  

 

در اورد و با جدا کردن یه نخ از تو پاکت  و  رحمانی خندون از جیب روپوشش پاکت سیگاری

:گذاشتنش ما بین لبهاش گفت  

تو مشکلی داری؟چیزی از تو کم شده؟-  

:هنوز نتونسته بودم ببینمش اما صداش کامال واضح به گوش می رسید  

با کمال پرویی با اینکه می دونی همه چی رو می دونم اما با افتخار داری ...واقعا خجالت اوره -

اره این مسئله حرف می زنی درب  

روی نیمکت نشست وبا تکیه زدن به پشتی نیمکت با گرفتن کامی از ...رحمانی پوزخندی زد 

:سیگارش گفت  

چرا این موضوع اِنقدر برات مهم شده؟-  

 

برای اینکه با زندگی به ادم بازی کردی-  

:تک خنده ای رو به آسمون کرد و سپس خیره در نگاه عصبی حامی گفت  

اونوقت چرا زندگی اون آدم باید برای تو مهم باشه؟ و-  

:سکوت بین هر دو نفرشون به دراز کشید که بالخره حامی آخرین هشدارش داد  

بهتره کامال حواستو جمع کنی...این آخرین هشدار مه-  

رحمانی کالفه سیگارش رو روی زمین انداخت و با گذاشتن  کفش روش و لهش کردنش خیره در 

:که برای من قابل دیدن نبود گفتنگاه حامی   

در جریان شاهکارت هست ؟... دریا-  

انگشت اشاره اش رو به سمتش ...حامی قدمی به سمتش برداشت و من قدمی عقب تر رفتم

:گرفت   



باعث تاسفه که تو باید پسر خاله من باشی ...مواظب حرف زدنت باش -  

:رحمانی با نگاهی برآشفته از روی نیمکت بلند شد   

انتظار داری منم حلوا ... نکنه چون یه عمر فک و فامیل گفتن حامی و بهت افتخار کردن... ؟!چیه-

؟!حلوات کنم  

...کارای منم به تو ربطی نداره... همونطور که گفتی کارای تو به من ربطی نداره  

:حامی لبخندی بر لب روند و کامال مقابل و رو در روش قرار گرفت  

همه بهم افتخار کردن و منو زدن تو سرت؟می دونی چرا یه عمر -  

:رحمانی با تنفر خیره در نگاه حامی سکوت کرد  

برای اینکه می دونستم کجا و چطور هر کسی رو سر جاش بنشونم -  

با کش اوردن ... نگاهی به سرتا پای رحمانی انداخت و سپس خیره در نگاه پر از کینه اش

شروع به گفتن چیزی کرد که به آنی رحمانی  لبهاش رو به گوشش نزدیک کردو... لبخندش

سرشو عقب کشید و با نگاهی مملو از ترس و خشم به حامی که با لبخند بهش خیره شد ه 

زل زد...بود  

:حامی شونه ای باال داد و بدون پلک زدن بهش نگاه کرد و با قدمی فاصله از رحمانی گفت  

فکر کن کادوی ..ی عروسیم رو بگیری ممنون میشم تو شیرین..بچه ها منتظر شیرینی هستن-

 عروسی گرفتی

رحمانی خشک زده  سرجاش به حامی زل زده بود و کلمه ای حرف نمی زد که ناگهان کامال 

:عصبی به حرف اومد  

؟!این دیگه چه بازیه که  با من راه انداختی -  

:با تعلل خیره در نگاه هراسون رحمانی جواب داد  

همون بازی که از کش اوردنش داری لذت می ..تر پاکزاد راه انداختی دقیقا همون بازیه که با دک-

 بری

:رحمانی بهم ریخته قدمی بیشتر بهش  نزدیک شد  

؟!این دختر چه دخلی به تو داره-  

 

هر دخلی که داشته باشه می خوام از همین حاال تمومش کنی وگرنه خیلی برات گرون تموم -

 میشه بهزاد

:لبها  و صورتش کشید و حامی گفت رحمانی عصبی  دستی به روی  

نمی خوام باعث ناراحتی خاله و پدرت بشم..خودتو بکش کنار....تا زیاد تو کارات سرک نکشیدم -  



رحمانی با چهره ای مضطرب و خشمی که لحظه به لحظه در حال اوج گرفتن بود خیره در نگاه 

:اروم حامی با حرص گفت  

خیلی دوست دارم ..ه  چیزی بین شما دو نفر هست می گفتم حتما ی... اگه نمی شناختمت-

 بدونم چرا یهو انقدر طرفدارش شدی

:حامی به ارومی پلکهاشو روی هم گذاشت و باز کرد و با خونسردی جواب داد  

 

همونطور که گفتی منو اونقدر خوب میشناسی که بدونی حوصله ام ..منو تحریک نکن ..بهزاد -

یا ..گه بهش پیام دادی کافیه فقط بفهم یه بار دی..نمی زنم دست به چه کارایی که ...سر بره

حتی نمی خوام گذری هم بهش سالم بدی ...جلوشو گرفتی   

رحمانی که حسابی کم اورده بود در اوج ناباوری در حالی که منم فکر می کردم باید سر عقل 

بی نهایت خونسرد  ..اومده باشه  و به حرفای حامی گوش بده با پوزخندی خیره در نگاه  حامی 

:به حرف اومد   

اونه که معلومه یه حسایی به من داره...خوب من با اون کاری ندارم-  

:رنگ از صورتم رخت بر بست و حامی بی حرف به رحمانی خیره موند  

با اونم یه صحبت هایی داشته باشی و بگی که به .... چطوره همونقدر که منو تهدید می کنی-

 من فکر نکنه

داری زیادی حرف می زنی بهزاددیگه -  

 

در حد و اندازه من نیست که حتی بخوام به ..اون دختره هیچیش به من نمی خوره... اره خوب-

مگه ..حتما تو می خوای راجع بهش  اینطوری فکر کنم ..اندازه یه دوست ساده هم بهش فکر کنم

...نه ؟  

:یهویی لبخندی زد و برای در اوردن حرص حامی ادامه داد  

؟...نکنه بهم حسودیت شده دکتر -  

:حامی خیره به رحمانی که سرخوشانه  نگاهش می کرد سکوت اختیار کرد   

البته دریا دختر بدی نیست ..قبل از اینکه بتونی مخ دختری رو بزنی پدرت دریا رو به تنگ بست -

ر از هر کسی بهت..اما من که پسر خاله اتم بهتر از هر کسی می دونم که چقدر ازش بدت میاد..

 می دونم اونی نیست که می خوای

:گوشه لبهای رحمانی به پوزخندی باال رفتن  

اخه ..زیادی با افکاری تو فرق داره...زیادی تو دست و پاست..هرچند منم زیاد ازش خوشم نمیاد-

هرچند از پدرت هم بعید بود که ..باید انتخابات هم خاص باشه...تو بچه زرنگه فامیلی ...تو خاصی

 ازت بخواد با چنین دختری ازدواج کنی 



طوری نیست که ..آخه  وضعیت تو ..باشی  راستشو بخوای نباید سر این موضوع زیادم ناراحت

عمرا ..این که زن گرفتنه..یه عمریه که پدر و مادرت برات تصیمم گرفتن...بتونی زیاد تصمیم بگیری

 پدرت بذاره اونی رو انتخاب کنی که می خوای

:چهره رحمانی به لبخندی پیروزمندانه از هم شگفت و زهر بیشتری رو  به کالمش اضافه کرد  

یه بارم نتونستی ..یکبارم نتونستی باهاش باشی...اسفه بعد از این همه مدت نامزد بودنجای ت-

 تحملش کنی 

چون خراشی دردناک در بین افکارهای ازار دهتده ام نگاهم رو به سمت ...خنده ی صدا دارش 

:حامی کشوند  

ی تونم خیلی به واسطه اش م..پریچهره خواهر خوبیه..صحبت ها و گله هاشو با پریچهر شنیدم-

همه ش ناراحتی و بغض که تو .بیچاره دریا ...اونم طوری که خودشم نفهمه ...چیزا رو کشف کنم

 ادم حسابش نمی کنی

 

 

به فکر ..به فکر خودت و زندگیت باش..تو به جای اینکه حامی و نگران مردم باشی ... اره اقای دکتر

رت میاد بهش دست بزنیحتی عا..دختری باش که دوست داره اما تو دوسش نداری  

هر چی بیشتر فکر ..می دونی  ..خیلی زیاد ..قدرت انتخابای زیادی دارم ...اما من مثل تو نیستم

..مغروره...به هر حال نه مثل دریا..بیشتر حس می کنم که گیسو دختر بدیم نیست...می کنم  

ر آروم که باید چیزای جذاب یه دخت....چیزی که تو می پسندی ...پر از فیس و افاده ...نه مثل اون 

..دیگه ای هم داشته باشه  

مگه نه پسر خاله ؟..حق داری بهم حسودی کنی که می تونم مورد پسند خیلیا باشم  

:صدایی از حامی در نمی اومد  

چطور تو مطبت ..دیدم چقدر هواشو داری ..تو کلینیک بیشتر از بقیه بارشه..تو ام فهمیدی که -

مگه اینکه بدونی طرفت یه چیزایی ..تو به کسی بها نمی دی حامی  ...ی میاریش و بهش کار داد

..حالیشه  

...چون منو ادم حساب نمی کنی ..هیچ وقت منو تو مطبت راه ندادی  

اما انگاری گیسو پاکزاد فرق ..چون احساس می کنی در حد و اندازه ای نیستم که در کنارت باشم

...ی ببریش مطبت و بهش کار بدی فرق داره  که پنهون.. اونقدری..می کنه  

:اولین تیرشو برای آزار حامی پرتاب کرد...که به وسعت تمام ترس هام بود ..با لحظه ای سکوت   

خیلی دوست دارم بدونم اگه بهشون بگم چنین کاری از تو سر زده چه اتفاقی می افته -  

:خیره مونده بود...داشت حامی با نگاهی سرد و یخ زده به رحمانی که لبخند خاصی  بر لب   



اما مطمئنم ... شاید بگی خوب گوی بابای مطب.. نگران نباش من می تونم زبونم رو نگه دارم-

برای همین ترجیح می دی من سکوت کنم و صدام .. حاضر نیستی دردسری برای پاکزاد پیش بیاد

 در نیاد 

ی که بهم زدی رو جایی بازگو و منم سکوت می کنم به شرطی اینکه دیگه منو تهدید نکنی و حرف

..نکنی   

:قدمی عقب کشید..ذوق زده از خاموشی حامی   

دیدی؟منم می تونم مثل تو زرنگ باشم و بفهمم کجا  و چطور طرفم رو  سر جاش بنشونم-  

رحمانی خوشحال از قدرت نمایی که راه انداخته بود به حامی نگاه می کرد که حامی با سری 

:ردن و موهاش کشید و خیره به زمین پیش روش گفتخم کرده دستی به روی گ  

کاش می دونست اونقدر که اون می تونه ..کاش پدرت می دونست تو لیاقت هیچی رو نداری -

تو لیاقت  و ارزش نداری ...بهت اطمینان کنه  

دود شده و ... ..اونقدر ارزش نداری که بدونه سرمایه ای که برای حفظ خانواده اش به تو سپرده 

...!!ته هوارف  

چیکار ...خیلی دلم می خواد بدونم وقتی بفهه پسر عزیزش دیگه چیزی نداره که بهش برگردونه

خبر گند ...مسلما به شخصه نمی خوام چنین تجریه ی دردناکی رو داشته باشم...می کنه 

...کارایات گوش فلکو کر کرده  

:م کنترل شده ای گفترحمانی عصبی و کالفه با پریدن به ما بین حرفای حامی با خش  

اما نظرت ..اینا رو کال بی خیالش می شم ..دیگه بهش پیامم نمی دم ..باشه باهاش کاری ندارم-

 چیه اگه  برم خواستگاریش ؟

:تمام بدنم به یکباره سرد و بی حس شد  و سراسر وجودم  گوش  

...از اون دخترایی هم هست که مادرم دوسشون داره-  

نامزدم اونی نبود که ... تو راست می گفتی..این مدت ندیدم با کسی باشهدر تمام ...دختر خوبیه

اون یه چیزای دیگه تو ...هر دومون به این نتیجه رسیدم که به درد هم نمی خوریم...می خواستم 

منم یه چیزای دیگه ... سرشه  

 

بزنیم به تیپ انگار هر دومون منتظریم که ..یه مدتی هست که چندان به کار هم دیگه کاری نداریم

 و تاپ هم 

مخصوصا که زیادی دور برداشته..دیگه دلم رو زده...دارم تمومش می کنم...هنوز به کسی نگفتم  

همونطور که صدای رحمانی تو گوش هام می پیچید ناباورانه به حامی که بی حرکت به رحمانی 

:خیره شده بود زل زده بودم  

بار برای اشنایی پا پیش می ذارم این...باشه قول  که با پاکزاد کاری ندارم-  



...برای اینکه خیالتو راحت کنم  قبل رفتنت می رم خواستگاریش...توام که یه مدت دیگه باید بری   

پس به مشکل زیادی بر نمی خوریم....اینو مطمئنم که دوسم داره  

 توام الزم نیست دیگه نگران باشی که داره اذیت میشه
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آکنده از هر مهر و عطوفتی خیره در نگاه رحمانی که معلوم نبود  حامی با حالی عجیب و نگاهی

:چش شده بود که این خزعبالت رو پشت سر هم ردیف می کرد به حرف اومد  

...گاها عادت به چرت و پرت گفتن داری ...تقصیر خودت نیست-  

زده در  متعجب اما به ظاهر حق به جانب زل...رحمانی که انتظاری بیش از این از حامی داشت 

:نگاه بی تفاوت حامی سری باال و پایین کرد   

فکر می کنی الکی حرف می زنم؟-  

 

حامی به ارومی نفسش رو بیرون فرستاد  و ضمن عقب عقب راه رفتن خیره در نگاه رحمانی 

:گفت  

از اون دختر دور بمون...من همه ی حرفامو بهت زدم -  

م با نگاهی به رحمانی که با حرص به رفتن  با چرخش روی پاشنه پا و دور شدن از رحمانی من

عقب گرد کردم  و پریشون  به سمت مکانی که دقیقا  نمی دونستم ..حامی چشم دوخته بود 

...کجاست  به راه افتادم  

باورم نمی شدم تنها  پناه و تکیه گاه ..دلم بشدت گرفته بود و   هوای گریه کردن  می خواست 

خبر داشته باشه .. ماجراها از تمام این ... این روزهام   

با بغضی که در گلوم خونه کرده بود و بی رحمانه به اشک چشمام می تازوند تا هر چه زودتر 

با حالت خفگی و دردی که در ناحیه ی قفسه ی سینه ام احساس می ...خودشو نو خالص کنن  

لحظه ای سر جام ایستادم و چشم بسته دستمو روی قلبم گذاشتم ..کردم   

گویا ظلم ..ان برای لحظاتی متوقف شده بود و چیزی جز درد و اندوه رو نمی تونستم حس کنم زم

 بزرگی در حقم شده بودم

باید آبی به دست و صورتم می زدم ..به ارومی با چند نفس عمیق چشمامو باز کردم  

حال بدی که با دیدن سرویس بهداشتی  و ..دستم رو به ارومی پایین اوردم و با لبهایی نیمه باز 

...تغییر دادم .. مسیرم رو برای رهایی از این وضعیت ..داشتم   

به محض ورود به دستشویی  و پنهون شدن از دید بچه هایی که گاها تو راهرو رفت و امد  

...داشتن سریع درو بستم  و چشم بسته  بهش تکیه زدم  

به کار و کردارم تسلط داشته قدرت انجام هر کاری ازم سلب شده بود و نمی تونستم به درستی 

 باشم

پاهام یارای راه رفتن ...با حالی خراب  تکیه ام رو از در جدا کردم و چند قدمی به کندی جلو رفتم   

دست بلند کردم و شیر اب رو باز کردم ...نداشتن   



نفس زنان با بغض بدی که ..رعشه ای به تنم انداخت .. صدای شر شر اب و یاد اوری حرفاشون

پشت سر هم و پی در پی  ...بی معطلی  چند مشت از اب سردی که رون شده بود ... شتم دا

به  روی  صورتم پاشیدم و با اعصابی بهم ریخته چشم بسته به تک تک حرفهای گفته شده بین 

...هر دو نفرشون فکر کردم  

و حامی کامال از این موضوع مطلع بود...رحمانی در تمام مدت ازارم داده بود  

شمامو باز کردم و به خودم توی اینه نگاه کردم چ  

حامی از اولم همه چیز رو می دونست و من به ...چطور می تونستم این همه رذالت رو باور کنم؟ 

 هر کسی به جز رحمانی فکر کرده بودم

 ناراحت از این همه نامردی شیر اب رو بستم 

چرا االن اینجا و در این وضعیت هستم نمی تونستم کار و کردار حامی رو درک کنم و بفهمم که   

چرا در تمام این مدت حامی سکوت کرده بود و نگفته بود که فرستنده ی اون پیام ها خود رحمانیه 

 ؟

هر لحظه  گرفتار شده در قفس احساس می کردم بغض به گلوم چنگ انداخت و چون پرنده ای

با سردرگمی و نا توانی چند قدمی  پیامی به گوشیم  نقراره نفسم بند بیاد که با صدای اومد

گوشیم رو در اوردم..عقب رفتم و  تکیه زده به دیوار پشت سرم   

راه خودش رو پیدا کرد..اشک به ارومی از گوشه ی چشم هام...با دیدن اسم حامی  

:لبهای لرزونم نیمه باز موندن  و پیامش رو باز کردم  

ی ؟کجایی؟مگه قرار نبود کار این خانم رو تموم کن-  

متن پیام هر لحظه در نظرم  تار و تارتر می شد..با بسته شدن حلقه های اشک توی چشمام   

از ادما و از رفتارهایی که هیچ کدومشون برام قابل ...همه چی برام ترسناک به نظر می رسید 

 درک نبودن می ترسیدم

 عجب رو دستی خورده بودم 

از طرف خود حامی بود بغضم رو بلعیدم و همزمان   با اومدن پیامی دوباره  که بی شک اینبار هم 

سرم رو تکیه داده به دیوار به سمت در برگردوندم و به ..دستگیره در دستشویی باال و پایین شد

:صدای غر غرهای کسی که پشت در بود گوش فرا دادم  

؟!این دیگه چرا  بسته است...ای بر پدر مردم آزار لعنت-  

تا که بالخره بی خیال شد و ...  و پایین شد و چندتا بد و بیراه دیگه چند بار دیگه دستگیره باال

 رضایت به رفتن داد

:سرم رو برگردوندم و پیامش رو باز کردم..در سکوت به اهستگی   

کجایی؟-  



..قطره اشکی از گوشه ی چشمم به پایین چکید  و جوابی ندادم.. حسرت بار  

عصبی ..می کردم که دستگیره در مجددا باال و پایین شدذهنم هنگ کرده بود و راه چاره ای پیدا ن

سریع درو باز کردمدستی به زیر چشمام کشیدم و   

دختری که بیرون در ایستاده بود غضب الود بهم خیره مونده  و با نگاهش می خواست هر چه 

 زودتر از جلوی راهش کنار برم 

*** 

حتی ....سمت یونیتی که پیرزن روش دراز کشیده بود رفتم با وورد به سالن اصلی یکراست به 

احساس خلع و پوچی می کردم و تمام بدنم ..برای پیدا کردن حامی  به اطرافم هم نگاه نکردم

 سرد و ِسر شده بود

مشخص بود دیگه حال و حوصله ...بغضم رو بلعیدم و با برداشتن دستکش  باال سر پیر زن ایستادم

:خیره بهش  گفتم.. اال دادن ماسکمنداره که قبل از ب  

 

ده دقیقه دیگه کارتون  تموم میشه ..دیگه چیز نمونده -  

 سرش و بی رمق تکون داد و من با دلی پر درد و نگاهی آغشته به غم کارم رو شروع کردم 

با گذشت دقایقی که منو به انتهای کارم نزدیک می کرد با حس سنگینی نگاهی بدون اینکه 

  بیارم  لبهامو بهم فشردم و از پیرزن خواستم که دهنشو بشوره سرم رو باال

حامی خیره به من و زنی که دیگه کارش تموم شده بود با نگاهی دقیق و نسبتا  طوالنی  به 

کمکش ... سمت یکی دیگه از بچه ها رفت و من با اطمینان از تموم شدن کارِ مراجعه کننده ام 

 کردم تا پیش بندش رو باز کنه 

مونده بودم در این شرایط باید چیکار کنم که با اومدن دکتر صدیقی نگاهم به حامی افتاد که چطور 

 داشت به بچه های ایستاده  باال سر مراجعه کننده اش  توضیحات الزم رو می داد

 

.دلم نمی خواست مثل دختر بچه ها رفتار کنم و مدام خودم رو ازش دور کنم  

العاده بشه و فوقو وجودم لبریز از حس های خوب و  ح نگاهش کنماما قادر هم نبودم مثل صب  

صحبت کردن با دکتر صدیقی وقت زیادی ازم نگرفت و طی غرولندهایی که ازش انتظار می رفت  

 اجازه داد کمی زودتر از ساعت همیشگی از کلینیک بیرون بزنم 

ه شیرینی تو دستش که نگاه  و البته هنوز تا رفتن فرصت زیادی داشتم که با ورود رحمانی و جعب

 لبها ی بچه ها رو  شاد و خندون کرده بود سر جام ایستادم و به حرکاتش چشم دوختم 

چنان تو زرد و نامرد از اب در اومده ..پسری که فکر می کردم باید فرد متشخص  و محترمی باشه 

 بود که نگاه کردن بهش هم برام عذاب اور شده بود



 

مالیری شتاب زده با برداشتن در جعبه ....یگه دلم نمی خواست اینجا باشم حال بدی داشتم و د

چنان با ولع اولین شیرینی رو خورد که  صدای بلند خنده ی بچه ها رو به همراه ...شیرینی 

...نگاه حامی با خنده ی بچه ها به سمتم کشیده شد...داشت  

هایی دادم که نگران تموم شدن شیرینی ها خیره در نگاه اروم و پر از سوالش نگاهم رو به بچه 

 بودن

مغزم از کار افتاده بود و اتوماتیک وار تنها برای گول زدن خودم سعی می کردم کار مراجعه کننده 

 ها رو راه بندازم 

باید ذهنم رو ...با ورود مرادی و اوردن مراجعه کننده جدید  به سمت یونیت خودم قدمی برداشتم 

ودم رو از این همه عذاب و خود خوری نجات می دادمدرگیر می کردم و خ  

با پراکنده شدن اکثر بچه ها یی که به مراد دلشون رسیده بودن  رحمانی شیرین به دست به  

:بی گمان فکرهای شوم دیگه ای در سر داشت که همچنان مرکز توجه اش بودم...سمتم اومد   

بفرمایید خانم دکتر -  

 

در حالی که بچه های ...و خیره  شدن تو چشمای سبز و یاغیش با گردشی کوتاهی به سمتش 

مکث کوتاهی کردم و به رویاهای بچگانه ی ..دور و اطرف در حال بگو و بخند و حرف زدن بودن 

به زمانی که این پسر رو دوست داشتم و همه وجودم اون را صدا می زد ..گذشته ام فکر کردم   

ش رو تنگ تر کرد و همین باعث شد که دقیق تر بهم خیره تعلل بیش از اندازه ام گوشه ی چشما

 بشه 

نفس پر دردم رو به ارومی بیرون فرستادم و به آهستگی با برداشتن یه دونه از   شیرینی های 

 درون   جعبه خودم و خوش را راحت کردم 

داشتن در  همون لحظه که رحمانی نگاه ازم  برنمی گرفت با قرار گرفتن  حامی در کنارم و بر

:لبخند خوشایندی به لبهاش اورد و  گفت... شیرینی که معلوم بود رغبتی به خوردنش نداره  

خودت بر نمی داری دکتر ؟-  

داد..شیرینیش رو می خورد ..رحمانی بالجبار نگاهش رو ازم گرفت  و  به حامی که با لبخند   

کرده بودم  در تمام مدت حسرت می خوردم که چرا تا به این حد احمقانه رفتار  

رحمانی با برداشتن یکی از شیرینی های داخل جعبه  و زدن گاز نسبتا بزرگی بهش خیره در نگاه 

:خندون حامی گفت  

حتما بر می دارم .؟.چرا بر ندارم دکتر -  

قلبم به شدت به تپش می افتاد و بی قرار تر می ...با هر کلمه ای که از دهنش خارج می شد 

برگشت شد که  نگاهش به سمت   



زل زده تو چشمام گویی برای حامی در حال خط و نشون کشیدن بود که حامی خنده بر لب خیره 

... در نگاه عصبی رحمانی قدم کوتاهی به سمتش برداشت  

به طوری که معلوم میشد قصدش از این حرکت  قرار گرفتن در مقابل من و پنهون کردنم از زیر  

 نگاه های رحمانیه 

:ه اش گذاشت دستشو روی شون   

.... مراجعه کننده ی جدیدت خیلی وقته که منتظرته ...زحمت کشیدی ....ممنون-  

بی گمان هر دو به ....رحمانی که حاال نگاهش به حامی بود بی حرف به چشماش زل زد

 چیزهایی فکر می کردن که حتی فکر کردن بهشون هم  برام  سخت و دشوار بود 

گرفتن جعبه شیرینی از تو دستای رحمانی به این قائله پایان داد و با  مالیری بی هوا در این بین با

:صدای خندونی گفت  

مبارکه دکتر -  

هر سه بی حرف در نگاه دیگری خیره مونده بودیم که رحمانی با پایین اوردن تکه کوچیک  باقی 

 مونده شیرینی توی دستش پشت کرده به ما به سمت در خروجی راه افتاد

ه رفتنش از گوشه ی چشم نگاهی به من انداخت  و من هم به طبع نگاهی به حامی خیره ب

...جانبش انداختم   

چه ..برای همین سعی داشت با نگاه کردن به من و حاالتم بفهمه ...فهمیده بود یه چیزیم شده 

در ذهن و افکارم می گذره که در  این میان با  شلوغی و همهمه ای  که بچه ها به راه انداخته 

عقب کشیدم و  به سمت یونیت خودم رفتم... بودن  

بیشتر می فهمیدم بازیچه شدم ...هر چقدر بیشتر تمرکز می کردم بیشتر بهم می ریختم 

...بیشتر از خودم و سادگیم بدم می اومد...  

نه راه پس داشتم نه راه ...لباس عوض کرده به ارومی از پله ها پایین اومدم..وقت رفتن که رسید 

نه جایی برای موندن داشتم و نه امیدی برای ادامه دادن..پیش  

هوای سرد و بی روح محوطه ی کلینیک هم مزید ..دونه های ریز برف شروع به باریدن کرده بودن..

 بر علت شده بود که بیشتر احساس بی کسی و بی پناهی کنم 

این بین یکی از بچه ها که با حتی نمی دونستم باید کجا برم که صدای زنگ گوشیم در اومد و در 

::عجله داشت از پله ها باال می اومد متعجب از رفتن زود هنگامم پرسید  

؟؟!!چرا  داری انقدر زود می ری -  

.. پیدا کرده بود ....خیره به مینو که فقط سوالی برای حرف زدن.. صدای زنگ گوشی  قطع نمیشد 

:وشم پیچید صدای حامی تو گ... تماس رو برقرار کردم  .  

کمی جلو تر از ورودی دانشکده منتظرتم -  

 بی توجه به مینو که اونم عجله برای رفتن به داخل  داشت از کنار هم دیگه عبور کردیم 



 گوشی رو پایین اوردم و نگاهم رو معطوف در  ورودی دانشکده  کردم  

 سرعت قدم هام کندتر و کندتر می شد 

ه از در ورودی گذر کردم و نگاهم رو جلوتر و کمی دورتر از برف همه جا رو خیس کرده بود ک

 دانشکده دادم

دستام یخ بسته بودن که ....خبری از حامی نبود و همه با عجله در حال رفتن به اینور و اونور بودن 

باشنیده شدن ...قبل از رسیدن به ماشین مدل باالیی که کمی جلوتر از من پارک شده بود

از ...گرفتم و به در باز شده ی نوع و مدل ماشینی که  زیادی تو چشم بود  سرمو باال...صدایی

 سرعت قدمهام کاستم

چهره ی راننده رو ببینم ناخود ... وقتی که به ماشین نزدیک شدم و تونستم به واسطه در بازش 

 آگاه سرجام ایستادم و بهش خیره موندم

شسته بود حامی خیلی جدی و البته کمی اخمالود پشت فرمون ن    

:بی اختیار  نگاهم به دور اطراف کشیده شد که سریع گفت  

...سوار شو -  

با تعللی که می ...لحظه ای خیره به صندلی خالی و سپس نگاه منتظر حامی ..درنگ کرده 

:دونستم از سر ناچاری و درموندگیم بود بی حرکت موندم که دوباره به حرف اومد  

چرا سوار نمیشی؟-  

 

اونم نزدیک به دانشکده و ..برای دیدن نشدن در این وضعیت ..فشردم و بغض کرده لبهامو بهم 

دست جنبوندم و قبل از سر رسیدن .. بچه هایی که حساس تر از هر زمان دیگه ای شده بودن

 کسی سوار شدم  و خیره به جلو درو بستم

حرکت در اورد بی حرف ماشین رو به ...وقت زیادی تلف نکرد و به محض جا گیر دار شدنم   

:کمی که گذشت و پشت چراغ قرمز ماشین رو نگه داشت خیره به جلو لب زد و گفت  

انتظار این همه سکوت رو ازت نداشتم-  

برف پاک کن روند تکراریش رو تکرار می کرد و هنوزتا سبز شدن چراغ مدتی مونده بود که دستشو 

:روی دنده گذاشت و چون من خیره به جلو ازم پرسید   

همه چی رو شنیدی؟ -  

 اروم سرشو به سمتم چرخوند و بهم چشم دوخت 

 اشک تو چشمام حلقه شد  و تنها تونستم سکوت کنم 

به راه افتاد... نگاهش رو همونطور خونسرد ازم گرفت و با سبز شدن چراغ   
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انتظار این همه سکوت رو ازت نداشتم-  

برف پاک کن روند تکراریش رو تکرار می کرد و هنوزتا سبز شدن چراغ مدتی مونده بود که دستشو 

:روی دنده گذاشت و چون من خیره به جلو ازم پرسید   

دی؟همه چی رو شنی -  

 اروم سرشو به سمتم چرخوند و بهم چشم دوخت 

 اشک تو چشمام حلقه شد  و تنها تونستم سکوت کنم 

به راه افتاد... نگاهش رو همونطور خونسرد ازم گرفت و با سبز شدن چراغ   

مسیر ی که می رفت از خونه ی پدریش خیلی دورتر  بود و شلوغی خیابونها کمتر و کمتر می 

:ماشین رو خاموش کرد و گفت..بالخره با وارد شدن به پارکینگ بزرگی شد تا اینکه   

پیاده شو-  

اب دهنم رو بلعیدم و بی توجه به حامی که اونم در حال پیاده شدن بود پیاده شدم...  

 حتما اینجا همون خونه ای بود که صبح درباره اش باهام  حرف زده بود 

تادم که  با رد کردن دستش از باالی شونه ام  دکمه کمی دور تر ازش ایس...وارد اسانسور شدیم 

طبقه مورد نظرش رو فشرد و بهم که به قسمتی از یقه ی لباسش خیره مونده بودم چشم 

 دوخت 

 

 

اسانسور در طبقه ی دیگه ای  ایستادو با باز ..با دقت به همه ی اجزای صورتم نگاه می کرد 

قدمی خودم رو به سمت حامی کشوندم  و سر به زیر  به ناچار...فرد دیگه ای وارد شد...شدن در 

 ایستادم

مرتب در این سکوت از خودم می پرسیدم که چرا باهاش همراه شدم و هر چی رو که می گه 

..انجام می دم  

مرد کنار ..من همین االنشم می تونستم برم و به پشت سر هم نگاه نکنم  که اسانسور ایستاد

ابتدا من و سپس به دنبالم خودش بیرون ..موند باید خارج بشمکشید و حامی با حرکتش بهم فه

 اومد و به سمت انتهای راهرو راه افتاد

 مردد و با  نگاهی رنجیده خاطر و  قدمهایی اروم به دنبالش کشیده میشدم 

با در اورد دسته کلید و باز کردن در با نگاهش ازم خواست به داخل ... مقابل اخرین در که ایستاد 

 برم

:اما دیگه تاب و تحملی برای ادامه ی این بازی در من نمونده بود که  بغض الود گفتم  



بهتره من دیگه برم -  

:نگاهش خیلی اروم و مطمئن  بود   

تا چیزی نفهمیدی جایی نری..بهتره-  

 

 

.هنوز بهم خیره بود ...باز کرد درو بیشتر  

دون اینکه ازم خواسته باشه برم تو شاید دلم می خواست بهش یه فرصت دیگه بدم که اینبار ب

از کنارش عبور کردم و به داخل رفتم ..با جا به جا کردن بند کیف توی دستم ..  

در بسته شد و من بی حرکت سرجام ..چند ثانیه ی بعد در حالی  که وارد سالن می شدم 

 ایستادم

نه حامی حرف می زد خونه ی بزرگ و قشنگی بود و تازه می فهمیدم پریچهر وقتی که درباره خو

نه خونه ی پدریش... منظورش به اینجا بوده..  

صدای قدمهاش توی سالن می پیچید و من مدام اون شب بارونی تو شمال رو به یاد می اوردم  و 

 مرتب سر زنش کردن خودم که چطور راضی شده بودم به خاطر حامی از همه چیزم بگذرم

لوم رو در هجوم بغض هایی که قصد خفه کردنم رو داشتن ناخودآگاه دستم  به زیر مقنعه خزید و گ

 فشردم 

منتظر شدم تا حرفی ...با اینکه در این لحظه  رغبتی به  دیدنش نداشتم ..داغون و از هم پاشیده

 بزنه و از خودش دفاع کنه 

 

..حتما می خواست همه چی رو برام توجیه کنه   

 سرسختانه مانع ریزش اشکام شده بودم 

به ارومی با انداختن دسته کلیدش روی ..بعد از گذشت دقایقی که برام بشدت عذاب آور بودن  

به سمت آشپزخونه رفت ..میزِ نزدیک به دیوار   

بدون نگاه کردن ...وارد آشپزخونه شد و با باز کردن یخچال و برداشتن بطری اب..نگاهم بهش بود 

شت به من یکی از لیوان های روی کابینت رو بردا  

چونه ام به لرز افتاد و با وجود مقاومت های زیادی که از ... چهره اش عصبی به نظر می رسید

گونه ام رو خیس کرد ...خودم نشون داده بودم چشمام پر از اشک شدن و اولین قطره ی اشک  

درون لیوان با مکث نسبتا طوالنی سرجاش ایستاد  و نگاهش رو ... با ریختن مقداری از آب بطری

روی .. نگاهی که زود ازم گرفت و  با گذاشتن همزمان بطری و لیوان توی دستش ..من داد به 

قدمی عقب کشید و عصبی  نگاهش رو به پایین دوخت...کانتر   



 

بعد از گذشت لحظاتی که فقط دوست داشتم نگاهش کنم تا بفهمم چرا هنوزم بعد از فهمیدن 

:همه چی همچنان دوستش دارم  به حرف اومد  

مثل اینکه مهر سکوت به لبهات خورده ....نمی یاد گفتنت اما.....خواد می گفتن دلت گاهی -

 باشه

.....پس سعی می کنی اونچی رو که نمی تونی بگی رو بنویسی  

 و باشه خورده قلمت به عدم حکم انگاری....یاد نمی هم امانوشتنت ....خواد می دلت نوشتن

کردی وادار به گریه ..هات ناگفته تو  غرق ....ناخواسته اونی رو  که دوست داره   

دلش از ...میشه چشماش خیس....هات نانوشته شرم از اونقدر تو سکوت گریه می کنه که .. 

زخمی و شکافته میشه و با آه نفرینت می کنه .. بی رحمیات ... 

دارن گیسو  نگفتن ها وسعت به حرفهایی هم اشکا....گاهی....اره  

اشکا منم  و مسبب تمام این  

قرار بود دست از همه ....یعنی قرار نبود اصال این دانشکده بیام....از روز اول تو رو نمی شناختم 

قرار بود برای همیشه از ایران برم..چی بکشم  

...فکر می کنه می تونه همه چی رو درست کنه...قراری که هنوز پدرم فکر می کنه پا بر جاست   

:خیره شد...ت بیشتری تو چشمای خیسم نفسی بیرون فرستاد  و با دق  

...اما مرتب بهانه می اوردم و هی پدرم رو دور می زدم که دست از سرم برداره-  

یه استاد همه چی تموم که خیلیا حسرت موقعیتش ... سال ها پیش  من یه پزشک موفق بودم

..رو می خوردن  

با من درس بردارن دانشجوهایی که از خداشون بود..کالسام همیشه پر دانشجو بود   

 همه چی عالی بود و همه چی طبق خواسته هام پیش می رفت 

یهو همه چی عوض شد و سرنوشتم تغییر کرد و تک تک رویاها و ..تا اینکه یهو ورق برگشت 

دور ودور تر شدن...آرزوها ازم  

م و بی خیال کارای مطبو به امون خدا سپرده بود..وقتی به خودم اومدم دانشگاه رو رها کرده بودم

 این دنیا و زندگی شده بودم

اون تنها ..کسی که تنها امیدم توی این دنیا بود هم تاثیر بدی روم گذاشته بود..مرگ مادرم  

می فهمید که از زندگی چی می خوام..کسی بود که منو خوب می فهمید  

چی ..وقتی سکوت می کنم ..وقتی میگم اره یعنی چی ... می فهمید وقتی میگم نه یعنی چی

 تو دلم می گذره و چی می خوام  



خودمو ازش پنهون کرده ...نمی خواستم ببینمش..از پدرم دور شده بودم...روزای بدی بود

دچرا که اونو مسبب تمام چیزایی می دونستم که برام اتفاق افتاده بو..بودم  

با همه ی ..تا یه مدت اونم از کار و زندگیش افتاده بود..اونم این وسط خیلی زجر کش کردم

شاید اگه بهت بگم جونش برام در می ...خیلیم دوسم داشت..سختگیریاش منو دوست داشت 

اما نفسش به نفسم بنده ...ره باور نکنی   

برا خودم تصمیم ....زندگی کنم چرا که دیگه می خوام برای خودم ..اما امروز نفسش رو بریدم

 بگیرم 

 

بعد از اون همه بی نظمی و بی برنامگی هایی که راه انداخته بودم ..بعد از دانشگاه بهشتی

.من دیگه اون محیطو دوست نداشتم دوباره ازم درخواست شد که برگردم اما ...  

ولی به اصرار پدرم با ...اون محیطی که برام تداعی  کننده خیلی چیرا بود رو دوست نداشتم 

ونستم دانشگاه دیگه ای  برم  اشناهایی که داشت ت  

خودمو درگیر کار کرده ..یه جورایی خودمو مهمان کرده بودم..هر جای دیگه هم که رفتم موقت بوده

اونم که دیده بود فعال شرایط رفتنم که با هزار دوز و کلک ..بودم که پدرم دست از سرم برداره

.کمکم می کرد..ی دادم مهیا نیست تحویلش م  

ثل سابق نتونستم یه جا بند بشم و دوست داشتم از اونجا هم برم مهم اما هیچ وقت   

دقیقا همون روزی ..اونم  به واسطه پدرم..دانشکده شما بود ..اخرین دانشکده ای هم  که اومدم 

...پدرم همه چی رو اوکی کرده بود و قرار بود مدتی اینجا بمونم ...که باهات هم کالم شدم   

  برنامه فوق العاده ای بود

هی کار و مشغول بودن که فقط بهانه دستش ندم ....هی طرح و برنامه   

به خودم سختی می دادم که ..با هزارتا برنامه خودمو پابند این دانشکده و اون دانشگاه می کردم

 فعال باهام کاری نداشته باشه

ا پرتو رو دری..اما پدرم که دید دارم کاری می کنم که اونو داره از هدف اصلیش دور می کنه 

شاید بگی مگه یه ادم بزرگ می تونه هر چی رو که پدرش میگه رو چشم بسته ...گذاشت جلوم

؟!قبول کنه  و فقط  بگه چشم   

باید سر تعظیم فرو بیاری تا بیشتر از این اذیت نشی ..گاهی باید بگی چشم.... باید بگم آره   

ی که هیچ وقت نه به اون دختر نزدیک در حال...برای اینکه پدرم دست ازسرم برداره قبول کردم

 شدم و نه حتی لمسش کردم

حامی عصبی و بهم ریخته کلماتی رو پشت سر هم ردیف می کرد و من هنوز نفهمیده بودم 

:قصدش از این حرفایی که چندان نمی تونستم درکشون کنم چیه  

مثل همین .. خوش اومدنی که خیلی عادی بود..روز اول که دیدمت ناغافل ازت خوشم اومد-

نه اینکه عاشقت ......هر طرف مقابلت تو دلت می شینه دوستی های ساده که با اولین دیدار مِ 



تنها حس خوبی بود که دوست داشتم ...بشم و به فکر دوستی باهات باشم یا هر چیز دیگه ای 

 باشه 

بزرگ و بزرگ تر شد و رنگ گرفت ..یه حس که رفته رفته   

می دونستم از طرح و کار زیاد خوشت نمیاد...دوست داشتم اذیت کنم  

.دست خودم نبود ..اومده بود دیگهخوشم ....برای همین هی گرفتارت می کردم   

ل کرده بودن و من می تونستم خود شیطنتایی که داشتن به فراموشی سپرده می شدن  گ  

چی تموم بود  گذشته ام رو با وجود تو دوباره از نو بسازم و بشم خود سابقم که یه ادم همه  

اما نمی دونم چرا از تو خوشم اومده ..این همه دختر دیدم ... اینور و اون ور رفتم ..این همه

مخصوصا که سر به سرت می ذاشتم و تو جوابی برای گفتن نداشتی ..بود  

بخصوص که هر دومون هر روز صبح یه مسیر مشترک داشتیم ...کم کم رفت و آمدامون زیاد شد   

.وزت  تو اتوبوس خوشم اومده بود ن راز اعتراف او  

از اینکه بهم می گفتی آشپزی بلد نیستی  ..از اینکه همه ی حرفای من و پدرم رو شنیده بودی

اما دوست داشتم ..دیونگیه...ازم بدت می اومدو من اینو دوست داشتم ..  

البته ..دادی به حرف اومدی و جواب می ...اوایل سکوت می کردی  اما بعد که سرتقی منو دیدی  

هرچند  اون اوایل اصال از ..دوست داشتم سر به سرت بذارم..خودت حساسم کردی..خوب 

 مشکالت تو هیچی نمی دونست 

هم درباره .. و جان..بعد از گذشت مدتی از اینکه می دیدم  دختر کاری هستی و نیاز به پول داری 

ر کردمشرایط کار تو مطبم رو برات جو....تو همه چی رو بهم گفت  

حرصی و عصبی دستی به روی لبهاش کشید و یه دفعه شروع به درآوردن شال دور گردنش کرد 

گویی بشدت احساس خفگی می کرد اونقدر بهم ریخته بود که براش مهم نبود بعد از خالصی ..

 از شالگردن کجا رهاش می کنه

ر خورد و..شال گردنی که قسمتیش روی کانتر افتاده بود  به پایین افتاد بالفاصله س   

دست به سمت یقه  لباسش برد و سعی کرد با بازکردن نخستین دگمه از التهاب درونیش بکاهه 

خسته از کلنجارهای ..که با صورتی قرمز شده پالتوش رو هم در اورد  و با رها کردنش روی کانتر 

:ادامه داد..بسیار   

بعدا ..ا براشون تلخ و زننده میشم چون بعد...می دونی نزدیک شدن من به ادما زیاد خوب نیست-

  ..میشم خوره جونشون و مرتب عذابشون می دم  
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دست به سمت یقه  لباسش برد و سعی کرد با بازکردن نخستین دگمه از التهاب درونیش بکاهه 

خسته از کلنجارهای ..کردنش روی کانتر که با صورتی قرمز شده پالتوش رو هم در اورد  و با رها 

:ادامه داد..بسیار   

چون بعد ا براشون تلخ و زننده میشم ...می دونی نزدیک شدن من به ادما زیاد خوب نیست-

  ..بعدا میشم خوره جونشون و مرتب عذابشون می دم  ..

 

:سکوت کرد و سرش رو بلندتر کرد  

با یه  آدم تلخ و خشک رو به رو می شدی که رفتارهای ..اگه به یه  سال پیش من برگردی -

بعد از اون ...داشتمو برم شلوغه بود اما  هیچ کی رو ن با  اینکه دور...خیلی زننده ای داشت 

دقیقا همون طوری که پدرم می خواست ..خنده داره ..مدام سرم تو درس و کتاب بود...ماجرا 

یه زندگی ایده ال و ..همه فکر می کردن یه زندگی عالی و بی دغدغه دارم..شده بودم  ..باشم 

 عالی 

 مدام حسرت من و شرایطم رو می خوردن و پدرم فقط افتخار می کرد 

تمام تالشش رو می کرد ..همه اش تظاهر بود و پدرم خوب می دونست در حال نابود شدنم اما 

منم خسته از راه و روشی که برام در ..که همه چی رو درست کنه اما نمی دونست که نمیشه 

.م و شدم اونی که خودم می خواستمنظر گرفته بود راهمو ازش جدا کرد  

چون برای اولین بار می خواستم چیزی ...خودخواهی کردم... من خیلی تو حقت بدی کردم گیسو 

 رو داشته باشم که کسی نمی تونست بهم بگه می تونم داشته باشمش  یا نه 

حسی که از ادامه دادانش واهمه ...اولین باری بود که داشتم یه حس خوبو تجربه می کردم 

. نداشتم و توش غرق لذت بودم  

 

:حرف زدن به نظر براش راحت نمی اومد که مرتب نفس کم می اورد   

خیلی اتفاقی تو یکی از مهمونی های خانوادگی متوجه شدم بهزاد داره یکی رو پیامکی اذیت -

 می کنه 

فهمیدم طرفش باید کسی باشه که ساده ..از اذیت کردن دخترای ساده لذت می بره..وقتی گفت 

 است البته از نظر خودش 

من حافظه خیلی خوبی ... برای همین گوشیش رو  و قتی که رفت دستشویی چک کردم 

شماره اتو با یه بار دیدن تو ذهنم ثبت کردم...دارم  
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از اون روز و اون مهمونی مدتی گذشت تا اینکه وقتی لیست بچه هایی که قرار بود برای طرح  

 آماده اشون کنم

همونجا بود م فهمیدم ..ه قلبا تو خاطرم ثبتش کرده بودم شماره تلفنیه ک... مقابل اسم تو دیدم 

 اون دختر ساده باید تو باشی 

چون ...چیزی بروز ندادم ...دختری که صبح تا شب بهزاد با پیامهای مزخرفش اذیتش می کرد 

 بهزاد رو می شناختم می دونستم بخواد به راحتی می تونه بد نامت کنه 

اخه ..مناسب حالشو بگیرم طوری که به تو صدمه ای وارد نشه پس صبر کردم تا  تو یه موقعیت

این جور کارا براش یه جور تفریح تلقی میشه تاسف باره اما..قبال این بال رو سر کسی اورده بود   

 خودم دست به کار شم و بهت پیام دادم تا بهزاد رو ازت دور کنم

از هر کدومشون هم یه ..وده با دخترای زیادی ب..قبل از این نامزدی ...بهزاد سابقه خرابی داره

وضعش خیلی خرابتر از این حرفاست ..به ظاهر موجهش نگه نکن..جورایی سواستفاده کرده  

فهمیده ..می دونستم قراره به توام صدمه ای بزنه البته فکر کنم خودت گاف دستش داده بودی 

 بود دوستش داری

نمی اورد فقط هر بار با خنده و  هیچ وقت اسمی از تو رو...برای همین باعث لذتش شده بودی 

 تفریح از حرفای بی ربطی که برات می فرستاد می گفت و منم از سادگی تو حرص می خوردم

لحظه ای هر دو به هم دیگه خیره موندیم  و حامی برآشفته با نگاهی دردمندانه  با کشیدن 

:دستی به پشت سر و گردنش خیلی تلخ ادامه داد  

بدجوری بهش حسودیم شده ...خیلیم حسود...ن آدم حسودی هستم م..بهزاد راست می گفت-

چیزی که تو این سالها نتونسته بودم داشته باشم اون داشت ..بود  

اما من ..چرا که می دیدم  ادمی به مزخرفی اون کسی رو پیدا کرده که دوسش داشته باشه   

:با حسرت نفسش رو بیرون فرستاد   

خوندنم  شده بود طبق  دستورهای پدری که فکر می کرد  یه عمر خوردن و خوابیدن و درس-

 دلسوزانه داره برام بهترین کارارو می کنه

...اما بعد .. اوایل پیاما برای محافظت از تو بود  

:با مکثی بهم چشم دوخت تا بفهمه جونی برام مونده یا نه   

و از دست اون راحت اینطوری هم تو ر ..فکری به سرم زد..اما بعد به خاطر مشکلی که داشتم -

 می کردم هم خودم برنامه هام اوکی میشد 

چه ..حس خوبی که بهت داشتم هم اینطوری پیش پرو بال پیدا می کرد ...البته دروغ چرا 

  !می رسیدم؟ اشکالی داشت منم به خواسته ی دلم



 

============================================================== 

(...نیال)زاهده بیانی : به قلم نهمموج   
4 

نه به بهزاد بخصوص با گندی که باال اورده دنبال موردایی که بتو...می دونستم بهزاد دوست نداره

پس بنابراین چنین ادمی به سمت تو کشیده ...واسطه اشون خرابکاری که کرده رو جبران کنه 

اگرم کشیده میشد فقط به قصد لذت و تفریح و آزار تو  بود ..نمیشد  

کسی که راحت تر می تونه حرفها و ...پای کس دیگه ای هم این وسط هست... هرچند مطمئنم 

همه چی رو ..اون همه چی تو رو می دونهچون ..افکارت رو بهش برسونه  

دست اون نفر سومو رو کنم که  ..تو به بهزاد اری سعی کردم با پیام دادن از خط  من چند ب

 متاسفانه هنوز نتونستم

چرا که فکر می کرد تو اون پیاما رو ...برای همین چندباری جلوت رو گرفت و باعث ناراحتیت شد 

 بهش دادی 

چرا که اون می خواد فقط منو  بسوزونه ..االن گفت اصال توجه  نکن به چرت و پرتایی هم که

...چرا که یه عمر فقط حسرت من و موقعیتم رو خورده..هدفش چزوندن منه..  

برای همینم داره از طریقی تالش می کنه که همه چی رو بفهمه..اون یه بوهایی برده  

 

:لحظه ای با تردید بهم خیره موند و لبهاشو به سختی تکون داد   

اگه احساس می کنی که دیگه نباید باشم و نمی تونی تحمل ..و اما خب اگه تو نمی خوای -

.تمومش کنیم ...می تونیم همه چی رو هر وقت که تو بخوای .کنی   

 

:نگاهش رو به چشمای رسوند  

.....که تمومش کنم نه می خوام..هر چند من نه پشیمونم -  

در پی کلماتی که گویی به فراموشیشون سپرده بود سکوت کوتاهی کرد و خیره تو چشمام ادامه 

: داد  

حس خوبی که فقط خودم ..دوست داشتنت حس خوبی بهم می ده ..بودنت رو می خوام ...من-

 می دونم چقدر لذت بخشه

بدون اینکه نگران باشم بعدش چی ....فقط خودم می دونم تا  به چه اندازه بهم قدرت می ده

...دوست دارم فقط دوست داشته باشم ..میشه  

به نظر از اینکه تصمیم به رفتن بگیرم و تنهاش  ..بهم خیره مونده بود و من بهش نگاه می کردم

 بذارم 

ترسی که فقط من می تونستم از تو ..ترس مبهمی در وجودش در حال زبانه کشیدن بود

ونمچشماش بفهم و بخ  



 

============================================================== 

(...نیال)زاهده بیانی : به قلم نهمموج   
5 

:در حالی که لبهام می لرزیدن و اشک هام بند نمی اومدن به حرف اومدم و ازش پرسیدم  

تو هیچ وقت نگران  نمی شی؟-  

:لبخند دلمرده و غمگینی به روم پاشید  

کمکی هم می کنه؟-  

:بغض سرکش به آزار دادنش ادامه داد  

...همیشه نگرانم ... کمکی نمی کنه اما من-  

نگران از ...نگران از اون چه که همه درباره ات می دونن و من نمی دونم.. نگران از نا گفته ها

 ترسی که تو چشمات هست و نمی خوای درباره اش با من حرف بزنی 

اما بالخره منو از پا در میاره ... کمکی نمی کنه  

پدرت منواز نزدیک تر شدن به تو  بر حذر می کنه و تو فقط می گی بمون ..تو حرف نمی زنی   

بعد از اینکه فهمیدم ..اونم بعد از شنیدن همه ی حرفای امروز   

:از تو آشپزخونه در اومد و درد مندانه ایستاده در چند قدمیم  گفت  

حرفهای امروز خیلی برات مهمه ؟-  

:سکوت کرده در نگاه غمگینش بی حرکت موندم  

هر ...هر اشتباهی که تو رو ناراحت کرده..من حاضرم هر اشتباهی که کردمو جبران کنم -

 اشتباهی که تو اینطوری بهم نگاه نکنی 

:چشم دوخته در نگاه هراسون اما به ظاهر ارومش با صدای ته افتادی گفتم  

بازی که ..م نیست بازی که سر و تهش معلو...مدام فکر می کنم تو یه بازی دنباله دار گیر افتادم-

 بازیگردونش معلوم نیست چه خوابی برام دیده

داری چی رو ازم پنهون ... بازی که وادارت می کنه که فکر کنی هر لحظه قراره رو دست بخوری ..

 می کنی ؟

نگاه گرفته از من به .. بی حرکت مونده بودیم که از شدت کالفگی ..هر دو خیره در نگاه هم 

 سمت یکی از مبل های توی سالن  رفت 

آرنجشو به روی دسته ی مبل گذاشت  و سر انگشتاش رو برای ...آشفته با نشستن  روی مبل

ز این شرایط عذاب آور به لمس پیشونیش به حرکت وا داشت که خیلی غیر ارادی برای رهایی  ا

:حرف اومدم  

...بهتره  که همه  چی رو همین جا تمومش کنیم...من فکر می کنم...من-  
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پیش روم بود و پلک هام مرتبا باز و می شدن و سعی در مهار .. نگاهم به فرش خوش نقش و نگار

 اشکایی داشتم که قصد بند اومدن نداشتن

...تو مرد خوبی هستی اما من-  

:و چونه ام  بشدت می لرزیدن لب ها   

...یعنی..نمی تونم-  

 

:به سختی اب دهانم رو بلعیدم   

اره ..مجهوالیی که دوسشون ندارم...یه چیزایی بین من و تو مجهوله...دیگه کشش رو ندارم -

بهت گفته بودم چه فرستنده ی اون پیاما باشی چه نباشی من حسم به تو عوض نمی شه 

ولی ..  

همچنان در همون وضعیت و نگاهش رو به پایین بود...م و بهش خیره شدمسرمو باال گرفت  

آخرین کلماتی که قادر به ..لبهامو بهم فشردم  و به ارومی با بغضی که لحظه ای رها نمی کرد   

:بازگو کردنشون بودم رو بر زبون اوردم  

دیگه باید راهمون رو از هم جدا کنیم..اما االن باید بگیم خداحافظ-  

:آهستگی سر برگردوندم و خواستم به سمت در برم که با صدای گرفته  و بمی گفتبه   

؟!تمام من...شدی ..تا حاال کسی بهت گفته  -  

 

:قلبم لحظه ای از حرکت باز ایستاد..ایستاده سر جام و زل زده به در چوبی بسته شده   

بری  توی یه اتاق و  به دور از یا ... تو می تونی خودت رو از همه جدا کنی....مطمئنم بهت نگفته -

 دید و نگاه دیگران   مبحوس بشی

نقاب به چهره بزنی و شکلکای دروغی بسازی که ..اینطوری دیگه مجبور نیستی نقش بازی کنی 

...بگی همه چی خوبه  

 می تونی همیشه همین طوری خودت و دیگران رو  گول بزنی گیسو 

 اما می دونی چیه؟

:ویی ته صداش دچار لرزش شده بودبا همه ی محکم بودنش گ  

زندگی که می خوای ازش فرار کنی از هر روزنه ای به ..حقیقت همیشه بهت رو دست می زنه-

 درونت نفوذ می کنه و تو مجبوری که از خودت عکس العمل نشون بدی 
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 می خوای از چی فرار کنی ؟

؟!از احساسات خودت  

 از احساسات من؟

 از چی ؟

...!!بدونی ؟تو که هنوز ندونسته می خوای بذاری و بری می خوای چی رو   

یه فرصت دوباره ... چه اشکالی می تونه داشته باشه که بدون اینکه بدونی تهش چی میشه

..بدی   

 فرصتی که قدرت بازگو کردن حقایق رو داشته باشم 

برام پیش بیادمشکلی ..تو دید دیگران من یه آدم موفق و خوشبختم که حاال حاالها قرار نیست   

...سرتا پام مشکل و ایراده...اما خودت که  داری می بینی   

فقط یه فرصت کوتاه...من یه فرصت می خوام   

 

برای چیه ...نگاهم بهش بود و اون خیره به زمین ازم فرصتی می خواست که نمی دونستم   

ا عجز نفسم رو بیرون نگاهم به دور و اطراف خونه به گردش در اومد و خیره به قاب های نقاشی ب

 فرستادم

نفسش رو بیرون فرستاد و سرشو باال اورد ..به خوبی می دونست قادر به ترک کردنش نیستم  

 احساس احمق بودن بهم دست داده بود 

:لبخند غمگینی گنج لبش نشست و خیره به رو به روش ادامه داد  

فقط بخاطر اینکه فهمیدی اون تماسا کار بهزاد بوده ؟-  

که فهمیدی مثال چی عوض شده؟االن   

...رفتی خ رشو چسبیدی و  تمام دق و دلیتو  سرش خالی کردی ؟  

دقیقا چه اتفاقی افتاده که داری برای خودت هی تصمیم می گیری و به پشت سرتم نگاه نمی .

..؟...کنی   

 

 دقیقا چی شده گیسو ؟
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 نگاهش رو به سمتم برگردوند 

:ه ام از رو مبل بلند شد  و به سمتم اومد و مقابلم ایستادبا نگاهی به حال پریشون و درموند  

کسی که ..فکر می کردی  کسی رو دوست داشتی که نباید می داشتی ....شایدم برای اینکه -

؟...!بازیت داد  

:بدون پلک زدن خیره در نگاه اروم و مهربونش گفتم  

من هیچ وقت فرصت ...ومدی من تو رو نمی شناختم و تو یه دفعه ای ا...خیلی چیزا عوض شده-

چون مدام درگیر خانواده ای بودم که فکر می کردن باید از ...دوست داشتن کسی رو نداشتم 

تا اینکه احساس کردم می تونم کسی رو دوست داشته باشم ..همه وجودم براشون بذارم   

 می تونم احساساتی که خیلیا ازش دم می زننو داشته باشم 

..به پرو بال دادنش نبودم احساسات خامی که قادر  

که یه دفعه ای همه ..ازش برای خودم رویا ساخته بودم و فکر می کردم همه چی خوب و عالیه

اومدنی که تازه باهاش  فهمیدم دوست داشتن یعنی چی...یه دفعه تو اومدی ...چی بهم ریخت  

  

اما  لب به اعتراف باز کرده ..باور کردنی نبود..از سر استیصال لبخند دندون نمایی بر لبهام روندم 

:بودم  

..احساس احمق بودن بهم دست داده-  

اما هنوز ایستادم و اینجام ..برای اینکه می دونم باید همین االن از اینجا برم و ازت ناراحت باشم 

.!!.  

 هنوزم فکر می کنم یه چیزایی اشتباه شده  و من دارم اشتباه می کنم

 

:چشم دوختم شلبخند نشسته شده روی لبها و نگاه ارامش بخشسرم رو بلند کردم و با غم به   

..کاش از همون اولش تمام واقعیت ها رو بهم می گفتی -  

 

:لب هام لرزیدن و نتونستم جمله ام رو کامل کنم   

رویا نباف..تمام ذهن و عقلم  فقط می گن برو ...اما ..دردناکه -  

نیستن قصه هایی که ادماشم واقعی...رویا ماله قصه هاست  



 

============================================================== 

(...نیال)زاهده بیانی : به قلم نهمموج   
9 

غم خواری ...اینجا آدمای خوب وجود نداره...رویا ی قشنگی وجود نداره...اما من و تو اقعی ایم 

شده دستخوش شوخی و خوش گذرونی کسایی که ذره ای از دوست ..تنهایی یه دختر ..نیست

 داشتن  بویی نبردن

به پایانی که نمیشه بهش امید داشت...ما به پایان خط رسیدم  

:دانه با تک لبخندی باال و پایین کرد و خیره در نگاه بی قرارم گفتسرشو نا امی.  

داره برنامه ما ي همه واسه دنیا....ناكه درد خیلي ..آره -  

چیزی نبینی  ديگه كه برمیگردوني رو..نگیري دستیو دیگه میگیري تصمیم كه همینطور  

 یکی از راه می رسه و همه چی رو عوض می کنه

...دیگه نمی تونی بی تفاوت باشی  طوریم عوض می کنه که  

؟!میشه پیدا.... .من برا جاهم ذره يه ......جماعت اين دل   توی میكنم فكر دارم  

..خودشه كاره دنباله تفاوت بي هركسي..دوره شه ادم همه اين كه خیابون و شهری  تو  

 واقعا جایی برای من پیدا میشه؟

غمگین خیلي خیلي يكي...شاده خیلي خیلي يكي....اين پیه میدوئه يكي...میره اون دنباله يكي  

 و هیچ وقت انگار جایی برای من و آرزوهام نیست 

ببیني رو هات نديده كه میخواي اگه  

.خودم بیچاره میگم بشینی و ببینی که چطور ...بشیني جا همین كافیه.. بري جايي نیمخواد  

 با ولی...شدم بیني بد درگیره كه شد چي نمیدونم...نبودم بدبین امروز مثه هیچوقت كنم فكر

و زنندن ترش همه حرفام دفعه این اينکه  

شكر می کنم تو اونقدر مطمئن و قوی هستی که می تونی بدون منم خوش باشی و  اما خدارو

 بری و به پشت سرتم نگاه نکنی 

:نگاهم رو ازش دزدیدم ..با صدایی لرزون  

دومون خوبهرفتن من برای هر ..کار از حرف زدن گذشته -  

دست بلند کرد و بند کیفم رو از توی دستم بیرون کشید و با .......قدمی به سمتم پیش امد

کیف رو ..با نگاه گذرایی به کنار و مبلی که در اون نزدیکی قرار داشت ..گرفتنش توی دستش

ار روش گذاشت و قدم دیگه ای  بهم نزدیک تر شد تا راحت تر بتونه دستاشو روی یقه پالتوم قر

 بده

پالتوم رو به عقب روند  یقه ی خیره در نگاه غمگین و درموندم....   
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 به یکباره احساس سرما و خلع وجودم رو فرا گرفت

به تنهایی بخوای برای خودت  تصمیم های ..سخت ترین کار دنیا اینکه در مواقع حساس و بحرانی

تردید هستی مهم بگیری و چیزهایی رو  انتخاب کنی که در صحت و درستی شون دچار   

مسخ ..با آرامش پالتوم رو در اورد  و من چون مجسمی بی روح ..بی حرکت مونده رو به روش 

هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چی می تونه کما ..شده در مقابلش ایستاده بودم و فکر می کردم 

 فی السابق خوب و عالی باشه

جای گرفت ..مبلروی  بر چند لحظه بعد پالتوم هم در کنار کیف  افتاده شده  

 و لبخندی که بیش از قبل روی لب های حامی خودنمایی می کرد

فعال حرفام با ..این مرد من رو از بر بود و می دونست االن بودنش رو می خوام و می دونست 

 عمل همخونی نداره

چشم دوخته به موهام که توسط کشی بسته شده ...مقنعه رو که از رو سرم برداشت 

موهام رو از بند کش رها کرد و بهم ..پشت سرم روند و با پایین کشیدنش  دستشو به...بودن

 چشم دوخت 

و در حالی که هنوز لبخندش بیشتر و بیشتر شد ..شد مجددا هاله ای از اشک تو چشمام نمایان

مقنعه و کشم توی دستاش بود با بیشتر نزدیکتر شدن شروع به باز کردن دگمه های مانتوم کرد و 

:نگاهم که رو به پایین  گرفته بودمش  گفت خیره در  

    کن نگاه ...چشمت نبودن از دلتنگم -

:با تامل نگاه لرزون و بی قرارم رو به چشماش رسوندم  

کن بــــراه سر ...مرا و بیا شدم عاصی   -  

:شد در خودم نالیدم و قلبم مچاله تر..لبهام لرزیدن و از اینکه تا این حد عاشق این مرد شده بودم  

      ایست کودکانه دلخوشی ..سپید بخت-

کن سیاه چشمت جادوی به مرا بخت  
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بغض الود با چشمانی که حاال از اشک خیس شده بودن تو چشماش زل زده بودم و حامی 

همچنان لبخند زنان بهم خیره مونده بود و در تالش بود که همونطور در ارامش مانتوم رو هم در 

:بیاره  

                      بریم نمی سویی به راه اشتباه بی-

کن اشتبــــاه ...من بخــــاطر هم یکبـار   

قطره اشکی از گوشه ای چشم به پایین چکید و حامی بی توجه به حالی که دیگه دست خودم 

:تونست مانتوم رو  هم در بیاره....نبود   

                         مـــن عزیز...  بگویم صادقانه بگذار-

کن گناه ...ندارم بهشت طاقت من  
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بغض الود با چشمانی که حاال از اشک خیس شده بودن تو چشماش زل زده بودم و حامی 

همچنان لبخند زنان بهم خیره مونده بود و در تالش بود که همونطور در ارامش مانتوم رو هم در 

:بیاره  

                      بریم نمی سویی به راه اشتباه بی-

کن اشتبــــاه ...من بخــــاطر هم یکبـار   

قطره اشکی از گوشه ای چشم به پایین چکید و حامی بی توجه به حالی که دیگه دست خودم 

:تونست مانتوم رو  هم در بیاره....نبود   

                         مـــن عزیز...  بگویم صادقانه بگذار-

کن گناه ...ندارم بهشت طاقت من  

 احساس خلع و غم عجیبی درم ایجاد شد و ناخواسته با 

:غمی آشکارا لب زدم و خیره در نگاهش به ارومی گفتم   

حامی من -  

:روی لبهام گذاشت و به سکوت وادارم کرد ..خنده بر لب انگشت اشاره اش رو   

                      مباش خود عقل و من جنون دلواپس-

کن دلبخواه زندگی ایم زنده تا  

اورده بودم و قصد داشتم کاری کنم اما مگه میشد؟بعد گذر از  اون همه سختی که حتی کم 

تنها چیزی بود که دلم ..بودن در اینجا و کنار این مرد ..یاداوریشون هم برام سخت و عذاب اور بود 

.رمش نشون می دادمی خواست و عقلم هم داشت از خودش ن  

کاش اینطور نبودم و می تونستم خودم و غمی که تو دلم لونه کرده بود رو طوری اروم کنم که 

 بتونم همه چی رو بدست فراموشی بسپرم 

برای دختری مثل من که هیچ کسی رو نداشت که ...اما حیف که نمی شد و مجبور به تحمل بودم

بهترین کار بودن در کنار مردی بود که تونسته بود  شاید....پشتیبان خودشو و احساساتش باشه

:بیش از بقیه درکم کنه و بفهمه که محتاج کسی برای ادامه ی زندگی هستم  

کاش ..کاش مجبور نبودم انتخاب کنم ..کاش انقدر تنها نبودم-  

:نگاه مهربونش گرمای وجودم شد  

کاش توام انقدر درمورد من نا امید نبودی ..تنهایی همیشه هم بدنیست-  

:لحظه ای نگاهم رو ازش گرفتم و دوباره تو چشماش خیره شدم  
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اصال کار راحتی نیست..اینکه بخوام بمونم و همه چی  رو فراموش کنم -  

:لبخند غمگینی نثارم  کرد و با اندکی تامل خیره تو چشمام گفت  

پس انقدر نگران نباش ...من باهاش موافقم ..تو هر تصمیمی که بگیری گیسو-  

 بی هیچ حرکتی بهش چشم دوختم 

می تونی تصمیم بگیری .... تصمیم با توه ..مالبته همچنان می گ...ی تو از این به بعد اینجا خونه-

بعد دیدن اونا ..ینی باید یه چیزایی رو بب...اما یه چند روزی بهم فرصت بده...که بمونی یا بری

هر تصمیمی که بگیری منم قبولش می کنم...تصمیم بگیر  

اما حتی اگه ...اون زمان دیگه مخالفتی نمی کنم..با اینکه دلم نمی خواد ...حتی اگه بخوای بری 

 االنم تصمیمیت به رفتنه 

قبل  این چند روزو مثل...حرف رفتنو نزن..تو این چند روزی که می خوای بهم فرصت بدی 

اونطوری باش که خودت می خوای ...اونطوری باش که من دلم می خواد..باش  

...بدون بغض و ترس  

 بدون تردید و اشتباه

 

 فهمیده بود حسابی ترسیدم و قادر به تصمیم گیری درستی نیستم

دست باال اورد و دسته ای از موهایی که کمی به نظر مزاحم می اومدن رو به پشت گوشم 

گونه ای که از هجوم اشکها خیس شده بود رو  به بازی گرفت .. به شیطنت هدایت کرد و  

نفسم رو حبس کرد...حرکت با طمانینه انگشتاش به روی گونه ام   

قلبم رو بیش از پیش دچار تردید کرد ..همین  لمس کوتاه و گرمای دستاش   

م هرگز تپش قلبی که به هیچ صراطی مستقیم نبود و خیال مردی که احساس می کرد

:نشناختمش   

اما ازت ...خیلی دوست دارم  بگیرمت تو بغلم و بگم بخدا من اونی نیستم که تو فکر می کنی -

می ترسیم همین باعث بشه ازم دور تر ..می ترسم که این خواسته ی تو نباشه...می ترسم

 بشی 

:مبهش زل زده بود ..نکه با تک تک احساساتم بازی می کرد ییحرفا نگاه ومسخ شده در  

با تو به تموم اون آرزوهایی می رسم که همیشه ..وی منی و من با تو تموم میشمزتو تمام آر -

 ازشون فرسنگ ها فاصله داشتم 

 من با تو می تونم پایان همه چی رو ببینم
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 می تونم اونی بشم که یک عمر حسرتش رو خوردم 

قدرام که فکر می کنی آدم  بدی بیا و پناهم شو تا نشونت بدم اون..بیا و همسفر نیمه راه نباش  

 نیستم

 

 یک قدم کافی بود تا به این دلتنگی پایان بدم  اما حتی قادر نبودم قدم از قدم بر دارم

.یه سنگینی پر از درد ..یه چیزی بدجور رو دلم سنگینی می کرد   

مثل خودش پر از حسرت هایی بودم که گویی تمومی نداشتن ..نگاهم رو به چشماش رسوندم

بی ..که توی یک تصمیم آنی با اینکه می دونستم  دلم به این کار به سختی می  تونه رضایت بده

: اراده لب هامو تکون دادم و گفتم  

نمی تونم-  

خم شدم و با برداشتن ..غمگین باشه  و در برابر نگاهی که احساس می کردم باید بدتر از من 

لباسام و به تن کردن پالتو و مقنعه ای  که به تنهایی کافی بودن تا بتونم خودم رو از این مهلکه 

.در یک لحظه  پشت کرده بهش به سمت در  پا تند کردم... خیره در نگاهش ..نجات بدم    

قا قبل از اینکه بتونم دستگیره دقی..گوشم پیچید  یتوصداش  ..بند کیف به روی شونه ام نرسیده

: درو لمس کنم  

گیسو-  

لحظه ای سرجام ایستادم و به آهستگی سرم رو  برگردوندم ...با حسی پر از درد و غم  

 لبخند تلخی  بر روی لبهاش نقش بسته بود و  همین قلبم رو به درد می اورد

هر دو در نگاه هم دیگه خیره مونده بودیم  و با اینکه دلم موندن رو می خواست با بغض سرکشی 

مصمم از تصمیمی که گرفته بودم ..که رهام نمی کرد   

خودش رو پیدا کرده بود کشیدم و با اشکی که دوباره راه  نگاهم رو ازش گرفتم و دستگیره رو پایین

نه بیرون زدمبه اون چه که عقل گفته بود عمل کردم و از خو..  

مسیر راه پله ها رو ..بی توجه به آسانسوری که می تونست من رو بی دردسر به پایین برسونه

 در پیش گرفتم

همونطور که با عجله پایین می رفتم و دستم رو نره های کشیده میشد و م بند نمی اومد گریه ا 

گرفت اوج ...م ق هقصدای ه..در این وضعیت نامطلوب  باعث  حفظ تعادلم بشه  تا   

از قبل بگیره  شد و باعث میشد دلم بیش چیده میپی...صدایی که در سکوت راه پله ها   

نداشتم و فقط مغزم فرمان داده بود که برو و نمون  متصمیم درستی برای بعد  
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ی که دیگه توانایی برای انجام هیچ کاری یبا چشمایی خیس  و دستا.خرین پله نرسیده به آ

اشتن شروع به بستن دگمه های پالتوم کردم ند  

به همین راحتی ها  تصمیمی  دردناک که قرار نبود ..این تصمیمی بود که فکر می کردم درسته ...

.باهاش کنار بیام   

درد و غم  ...شونه هامسرو  مقنعه ساعتی بعد در حالی که با برف نشسته  شده بر روی 

.رو خودم احساس می کردمعظیمی    

ایستاده بودم  ...  گارکینپ کرم رنگمقابل در  مردد  

..اینجا تنها امیدم بود  

 آخرین جایی که می تونستم بهش پناه ببرم

در گیر و دار تصمیمی که گرفته بودم  به یک آن در پارکینیگ کنار  رفت و نور ...گیر  دل در این غروب

تو چشمام افتادچراغ ماشینی که قصد بیرون اومدن داشت   

متحیر از دیدنم در این وضعیت همونطور نشسته پشت فرمون بهم ...با باز شدن کامل در پارکینگ 

 خیره موند

جای گرم پناه ببرم یه هوا بشدت سرد بود و دوست داشتم فقط به     

شین از ما...  همونطور که بهم خیره بود و حضورم رو در این وقت از روز نمی تونست باور کنه 

:پیاده شد و اسمم رو به زبون اورد  

گیسو -  

 

*** 

لیوان شیر داغی رو مقابلم ..چند دقیقه بعد  در حالی که  حسابی از حال و احوالم متعجب بود 

:روی موهای خیس شده ام گفت رقرار دادن حوله بگذاشت و با   

من هیچ وقت تو انتخاب دوست دقت نکردم و خریت محض به خرج دادم-  

 

:با کلی خجالت و تردید گفتم..لبه ی تخت  با نگاهی که رو به پایین بود نشسته   

؟فقط برای  یه چند روزی پیشت بمونم ..میشه..میشه-  

صدایی از راحله در نمی اومد که با نگرانی سر بلند کردم و بهش که بهم خیره مونده بود نگاه 

:کردم  
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من..البته خوب اگه نمیشه -  

موضوع حوله رو از روی سرم پایین کشیدم و خواستم بلند شم که با  پشیمون از مطرح کردن این

در حالی ...تکون سر از جاش بلند شد و با دوباره گرفتن حوله از بین دستام و گذاشتنش  رو سرم

:که خودش مشغول خشک کردن موهام شده بود گفت  

خودت کالس می ذاشتی و نمی اومدی ..من که همیشه گفتم بیا و بمون-  

نگاه کردن به چشماش رو نداشتم و البته هم  قصد نداشتم درباره خودم و حامی چیزی روی 

 بهش بگم 

اما به عنوان یه دوست چند ساله خوب می دونست ..متوجه پریشون حالی و بی حالیم شده بود

.. فعال تمایلی برای حرف زدن ندارم که همونطور در حال خشک کردن  موهام که در میونش هم

:هی به شوخی سرم رو به این طرف و اونطرف تکون می داد گفتهر از گا  

اونم جلو جمع ..  مهری با موعدی دوباره دعواشون شد...امروز که زود رفتی خیلی اتفاقا افتاد -

یه طوری که دکتر صدیقی هر دوشون رو  از کلینیک بیرون کرد...  

 بعدشم که رحمانی دندون یه بدبختو اشتباهی کشید 

:ی بلند راحله تو گوشم پیچید صدای خنده  

جای دکتر خرسند خالی که همه اشونو درست و حسابی  ادم کنه-  

هرچند ..مالیری هم تا می تونست از فرصت استفاده کرد و دخل همه ی شیرینی ها رو در اورد

 قسمت نشد بفهمیم این عروس خوشبخت کیه 

ه کالفه و خسته شده از کار و اونقدر محکم حوله رو به روی موها و پوست سرم می کشید ک

:کردارش  بهش توپیدم و  گفتم  

موهامو کندی ...بسه  دیگه -  

:خندون با حوله ازم فاصله ای گرفت  

میای ؟..با اون اشنامون حرف زدم امشب می خوام برم دیدن الناز-  

:همونطور که مقابلم ایستاده بود دست بلند کردم و با گرفتن حوله از تو دستش گفتم  

م اون بنده خدا رو نمی خوای راحت بذاری ؟شب-  

:هر دو دستشو خیره بهم به پهلو زد و در حالی که سعی می کردم نوک موهامو بخشکونم گفت  

روزا که با اون یاردان قلی که پیششه که نمیشه رفت-  

:نگاهمو باال دادم و زل زده تو چشماش سکوت کردم و راحله ادامه داد  
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حاال میای یا نه؟-  

میام دیگه .....تنها چیکار ؟... تو بری من اینجا بمونم..اره-  

حاال چی شد که از خونه ی اشناتون زدی بیرون؟-  

:بی  حوصله حوله رو پایین اوردم و حین تا زدنش جواب دادم  

زدم بیرون..نتونستم تحمل کنم -  

؟..از مرتضی چه خبر -  

وضعیتش به لطف حامی خوبه و جایی  در تمام این مدت تلفنی ازش خبر داشتم و می دونستم

:برای  نگرانی نیست   

خوبه-  

:سرشو باال و پایین کرد و همزمان با رفتن به سمت کمد لباساش گفت  

..شیرتو بخور -  

 دست بلند کردم و لیوان شیر م رو برداشتم 

:با در اوردن شالی که متناسب با رنگ پالتوم بود گفت  

وسایلتو چیکار کرد ی؟...بهمقنعه ات خیسه آ...اینم سرت کن -  

..وسایلی نداشتم که -  

شدم یه ...دیگه هیچی ندارم.. انداخت بیرون.. از وقتی که منصور منو و مرتضی رو  از خونه ی بابام

 ادم آس و پاس که هیچ جایی برای رفتن نداره

 موندم که کجای زندگیمو باید محکم بچسبم که باد نبره

 

:جویی گفتبین لباسهای توی کمد با جست  

نظر منو می خوای باید شوهر کنی -  

 متعجب و رنگ پریده سرم رو باال گرفتم

تو عالم خودش مثال یه حرفی زده بود و هنوز تو انتخاب لباسی که می خواست بپوشه تردید 

:داشت  

من ..بیا و خوش بینانه به این قضیه نگاه کن ...م بیاری؟وبا این وضع تا کی می خوای دو-

تا کی می تونی اینجا بمونی ؟..دوماه  ..یه ماه... دوستتم  
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..اگه موندن من اینجا ناراحتت -  

:سر برگردوند و با حالتی تاسف بار گفت  

..تا من بتونم  دو کلوم از حرفامو راحت بهت   بزنم..یا الاقل  کمتر زر بزن ..یه لحظه زر نزن -  

نست کدومشون رو انتخاب کنه ازم اومد و مقابلم ایستاد و با گرفتن دو دست مانتویی که نمی دو

:پرسید  

این یا این؟-  

بی خیال سرمو به سمت یکیشون گرفتم و گفتم این که برخالف نظرم اونی که انتخاب نکرده بودم 

:رو برای پوشیدن انتخاب کرد و با جدیت گفت  

شرایط ..خودت گفتی اب و هوای اونجا براش بهتره ..مرتضی که قراره پیش پدربزرگت بمونه-

 زندگی هم بهتره از اینجاست 

ادم نیستن که بخوای بهشون فکر کنی ...قضیه ی سعیده و منصورم که هیچی   

 االن فقط خودت می مونی و خودت

؟!به نظرت تا کی می تونه دوم بیاره ..که هیچی نداره...یه دختر تنها...توی این شهر درندشت   

:پوزخندی زدم  

البد خواستگارا هم  ردیف شدن و منتظر بله گفتنه منن؟؟-  

یه خانم دکتر آینده دار..؟.تو چرا انقدر خودتو دست کم می گیری..چرا که نه؟-  

مردم پسرشونو از سر راه نیوردن که یه دختر بی وکسی و کارو بدن بهش-  

گناه تو چیه که منصور نامردی ..درت فوت کرده و هیچ کسی رو نداری؟گناه تو چیه که پ-

گناه تو چیه که مادرت تو بچگی ولتون کرده  و رفته؟.؟..کرده  

منی که دوستتم و از قدیم همه چیتو بهم می گفتی بهتر از هر کسی می دونم که تو نیاز به 

 کسی داری که حمایتت کنه

یستمنتها مطمئنم اون یه نفر رحمانی ن  

:کفری از دست راحله نالیدم  

تو چه گیری به این رحمانی دادی؟-  

 

خنده اش گرفت و صندلی پشت میز تحریرش رو کشید و بعد قرار دادن رو در روم و نشستن روش 

:گفت  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
9 

پس خودت بگو طرف کیه؟-  

 در سکوت بهش خیره شدم

:ام می کرد گفتملبخند بر لب با کنکاشی که توی جفت چش  

تو همون نون شبتم ...تو دردت خونه و پول و ماشین نیست...رو خوب می شناسمگیسو من تو -

 بخوری برات کافیه

 پس آشفتگی تو برای این چیزا نیست

نکنه همین ... یه لحظه ناراحت...؟یه لحظه خوشحالی ..اون کی که تو رو اینطوری کرده..حرف بزن

 اشناتونه که از خونشون زدی بیرون؟

انقدر حرف مفت نزن-  

...توام انقدر منو نپیچون-  

:دستشو گذاشت زیر چونه ام و وادارم کرد که بهش نگاه کنم  

این کیه که اسمشم نمیاری ؟..؟.حاال ما نامحرم شدیم-  

:چونه امو از تو دستش رها کردم و گفتم...بغض  کرده   

گیر نده راحله-  

یش بلند شد و برای رفتن به با نگاه دقیقی به حال  و روزم نفسش رو بیرون فرستادو از روی صندل

 بیمارستان آماده شد

 

*** 
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*** 

 

 هم قدم با راحله از آسانسور خارج شدیم

و لحظه ای نمی تونستم از خاطرم دورش کنم  تمام فکرم پیش حامی بود  

:راحله نگاهی به جانبم انداخت..با دیدن همایون که اروم از تو یکی از اتاقا بیرون می اومد   

نداره بیست و چهار ساعته اینجا دخیل بسته؟ این کارو زندگی-  

 

:خیره به همایون که گوشی به دست در حال حرف زدن بود  و هنوز متوجه ما نشده بود گفتم  

چیکار کنه که تو راضی ...بره و نباشه می گی خاک بر سر بی غیرتش..بمونه میگی چرا مونده ؟-

 شی؟

 

:لبخندی به روی لبهاش نشست  

کنه بکنه فقط وقتی ما میایم نباشه که بتونیم دو کالم راحت با الناز حرف هر غلطی می خواد ب-

 بزنیم 

 

 آهی کشیدم و یاد حرفای همایون افتادم که می خواست در مورد موضوعی باهام حرف بزنم 

 از طرفی هم یاد مهمونی مادر بزرگ حامی افتادم که اونم امشب بود

 

ای هم که شده بهش فکر نکنم لعنت به من که نمی تونستم برای چند ثانیه   

همایون از اتاق دور شده بود که راحله با نگاهی به انتهای راه رو و همایونی که غرق در مکالمه ی 

تلفنیش بود دست رو دستگیره در گذاشت و با ورود به اتاقی که از قبل شماره اش رو از اشنای 

 پرستارش پرسیده بود منو هم به داخل کشوند

و روش حسابی باز شده بود و دیگه مثل قبل منو به یاد مرگ پدرم نمی نداخت با الناز که رنگ 

 دیدنمون لبخندی بر لبهاش نشوند
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حفظش کنهلبخندی که به سختی تونسته بود برای  چند ثانیه ای   

بند کیفش رو از روی دوشش به پایین سر داد و با قرار گرفتن  ...راحله خنده کنان  به سرعت

 سمت راست تخت الناز 

در حالی که از خوشحالی سر از پا نمی نشناخت رو به النازی که همچنان ضعیف دیده میشد 

:گفت  

تو که ما رو کشتی-  

منو هم  به حرف وا داشت و  ..لبخند الناز دوباره جون گرفت و با گردش چشماش به سمتم

:لبخندی رو مهمون لبهام کرد   

سالم-  

 

:راحله خیره به من با خنده گفت  

هم لبخند زد ... برج زهرمارِ ترشیده این...خدا رو شکر -  

 

:الناز همونطور خیره به من به ارومی گفت  

چته برج زهرمار؟ دوباره چی شده؟-  

 

:گفتم با اشاره به راحله که خنده از لباش دور نمیشد  

خودت چطوری ؟ خوبی ..چون به جوکای مسخرش نخندیدم بهم میگه برج زهرمار ..اینو ولش کن -

 ؟

 

:سری باال و پایین کرد و راحله گفت  

هر کیم باشه و اون غول چراغ جادو رو داشته باشه غلط می کنه که خوب ..معلومه که خوبه -

 نباشه

 

ی خنده امو گرفتم و با در دست گرفتن دست الناز با اشاره ای که به همایون زده بود به زور جلو

:کنار بدنش قرار گرفته بود بهش گفتم  که بی جون  

ادم باشی به جایی بر نمی خوره راحله-  
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این ..به جون خودم نباشه به جون خودت الناز ...که دارم زیادی خودمو کنترل می کنم..واال ادمم -

ه هی اومد و خون به جیگرمون کردشووور جانت ما رو با اسفالت یکی نمود بس ک  

 هر بار امدیم حالی ازت بپرسیم خواست با لنگه کفش بیفته به جون نداشتمون 

 

خند نگاهش می کردیم که یهو در بر حال بدگویی از همایون بود با لالناز و من خیره به راحله که د

یقی قبل زبونش از بدگویی راحله ای که تا دقا..باز شد و با ظاهر شدن قامت همایون در میانه در 

:راجع به همایون از کار نمی افتاد رنگ پریده گفت  

خوبی شما ؟..سالم جناب نامدار -  

جواب هر دومون تکون آهسته سرش ... نگاهم به سمت در رفت و اروم سالمی بر لبهام روندم 

:بود   

گه ما هم زیاد وقتو تلف نکردیم دی..اما نبودید..بخدا ما اول امدیم از شما اجازه بگیریم بعد بیایم تو-

 و این شد که 

الناز خیره به راحله که  صورتش چون رنگ میت شده بود با خنده نگاش می کرد که رو به الناز 

:گفت  

بنده های خدا ..اینطوری بهتره ...هان؟ ..توام بیشتر استراحت کنی..میگم که من و گیسو بریم  -

مگه نه گیسو ؟..هم راضی ترن  

ا که تازه تشریف اورده بودید کجا؟ شم-  

میز از جانب همایون رو به راحله گفته شده بود اما راحله از رو نرفت و آکامال تمسخر  این حرفِ 

:جواب داد  

...اگه بمونیم..نه به جان خودم -  

:النازم بدتر از من که راحله رنگ پریده رو به من گفت...از زور خنده سرمو پایین انداختم  

؟مگه نه گیسو -  

 

مونده بودم چی بگم که یهو صدای زنگ گوشیش در اومد  و با بهانه ای که به دست اورده بود با 

ببخشیدی سریع از تو اتاق و از جلوی چشمای همایون که راهی برای خروجش باز کرده بود خارج 

 و دور شد 

:الناز سرش رو بگردوند و رو به من گفت  

قاته؟..این باز چی زده ؟-  
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:دادم و گفتم شونه ای باال  

...بهتره کم کم بریم..راحله است دیگه-  

 

:همایون داخل اتاق اومد و تخت رو دور زد  و گفت  

الناز خیلی وقته که منتظرتونه-  

 سرم رو باال گرفتم و به همایون که با ارامش  به الناز خیره شده بود نگاه کردم

:الناز دستم رو که تو دستش گرفته بود فشرد و گفت  

باید یه چیزایی بهت بگم ..یکم دیگه تا اومدن راحله بمون -  

 

متعجب خیره به الناز سرم رو باال اوردم و به همایون که اونم همچون الناز بهم  زل زده بود نگاه 

 کردم

 

*** 

اکثر بچه ها اومده بودن و هر کسی مشغول به ...زمانی که همراه راحله وارد سالن کلینیک شدم 

 کار خودش بود

ایستاده سر جام خیره به یونیتم که هنوز ..با جدا شدن راحله ازم و رفتن به سراغ یونیت خودش 

...مراجعه کننده ای نداشت نگاهم رو به سمت  پنجره دوختم  

حتی در تمام ..اما مرتب منتظر اومدنش بودم ...با وجود اینکه دیگه نباید به حامی فکر می کردم 

تک تک جاهایی که ..یه جایی سر دربیاره و سر  راهم قرار بگیره طول مسیر به امید اینکه از 

.احتمال می دادم باشه رو  با دقت از نظر گذرونده بودم   

بعد از اون شب و شنیدن حرف های الناز ..نزدیک به یک  هفته ای میشد که خبری ازش نداشتم 

... به کل به هم ریختم  

و برای دو سه روزی برای  فراموش کردن همه چی به طوری که بی خیال اومدن به کلینیک شدم 

 راهی  ساری شدم

تا ضمن مطلع شدن از وضعیت جسمی و روحی مرتضی ذهنم رو هم  از فکر کردن به حامی و  

.حرف های الناز  دور کنم  

بدتر از اون ...حتی یک لحظه هم نتونسته بودم از یاد حامی غاقل بشم...اما کامال بی فایده بود

ناز بودحرفای ال  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
6 

حرفایی که حسابی چشم و گوشم رو باز کرده بود و تازه می فهمیدم دور و برم چه خبرا که 

هر چقدرم که خودم رو از ادما و افکارشون دور نگه داشته بودم...نبوده  

نابودم کنناما اونا بازم بی خیالم نشده بودن و دست به کار شده بودن تا با نامردیاشون    

همایون .. نازم باور کردنی نبود و تمام حرفاش بر مبنای حرفای همسرشهرچند برای خود ال

حرفایی که به صحت و درستیشون  کامال مطمئن بود ..بود  

من برای پنهان کاری و اتفاقاتی که به واسطه سکوتش برام رقم زده  ..بشدت دلتنگ حامی  بودم

 بود تصمیم به جدا شدن گرفته  بودم 

چرا ..دم بیشتر برای خودم درد و رنج و دلتنگی داشته تا خود حامی تصمیمی که حاال می فهمی

.که در این مدت حتی یک خبر ساده  هم ازم نگرفته بود   

رومو به ..با شنیدن  صدای سالم و علیک دوستانه ی جمعی از بچه ها ..نگاه گرفته از پنجره 

 سمت در شیشه ای چرخوندن 

ایستاده سرجام ..الناز درباره اش باهام حرف زده بودبا حرکت در شیشه ای و اومدن شخصی که 

 خشکم زد 

خنده بر لب با چند نفری از بچه ها در حال خوش و بش کردن بود و تو دنیای خودش سیر می 

.بی خبر از اینکه با کارش چه بالهایی که سرم نیورده بود... کرد  

به سراغ یونیت .. دن گوشیش خنده کنان  بعد از سالمی که با بچه ها داشت در حال چک  کر 

 خودش به راه افتاد 

به هر حال در ..سعی کردم به خودم مسلط باشم و فعال کاری نکنم که برای خودم بد تموم بشه

چنین محیط هایی که همه منتظر یه برخورد و رفتار نادرست بودن به سختی میشد با هر جرقه 

..ای از خودت دفاع کنی   

م این جمع بیش از اینکه رفتارهایی دوستانه و دلسوزانه داشته مخصوصا که حاال می فهمید

..یه جمع  نارفیقه  که مرتب در حال زیر آب زنی و نامردی کردن بودن ...باشه  

 

اگه به خودم بود در همون وهله ی اول به سراغش می رفتم ..نمی تونستم نگاهم رو ازش بگیرم 

وردم تا از نفس بیفته و  دیگه باعث عذاب کسایی و با همین دستاتم اونقدر به  گلوش فشار می آ

 چون من نشه

..زمان به کندی سپری میشد  و در هر لحظه حضورش رو کمتر می تونستم تحمل کنم  

 حضوری که فقط نفرتم رو نسبت بهش بیشتر می کرد

با کنترل خشمی که رفته رفته در حال فوران کردن بود چند نفس عمیق کشیدم و چشم بسته 

 نگاهم رو ازش گرفتم 
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فرصتی ..مرتب به دنبال یه فرصت مناسب می گشتم..االن که همه تو کلینیک بودن وقتش نبود 

 که حقشو درست و حسابی  بذارم کف دستش 

تا الاقل کمی به خودم ... ده این فرصت بهم داده شد  با ورود  مرادی و  اوردن چند مراجعه کنن

 بیام  و بتونم برای انجام کاری که می خواستم بکنم تمرکز کنم 

 همه مشغول بودن و متاسفانه هنوز خبری از حامی نشده بود

 در این چند روزی که ترکش کرده بودم دلم گواه بد می داد

..آروم و قرار نداشتن  

پریشون شده بودذهنم بشدت آشفته و   

 

کار روی دندون مراجعه کننده ام چندان وقتی ازم نگرفت اما بااین وجود در تمام مدت بالجبار سر 

 گرمش شده بودم تا وقت بگذرونم 

 

که بالخره فرصتی که می خواستم به ...از این طرف هم از گوشه ی چشم حواسم بهش بود 

...وجود اومد  

برای بیرون رفتن از سالن دست از کار کشید و با در ...ننده اش  بعد از تموم کردن کار مراجعه ک 

 اوردن گوشیش از کلینیک خارج شد
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که بالخره فرصتی که می خواستم به ...از این طرف هم از گوشه ی چشم حواسم بهش بود 

...وجود اومد  

برای بیرون رفتن از سالن دست از کار کشید و با در ...ده اش  بعد از تموم کردن کار مراجعه کنن 

 اوردن گوشیش از کلینیک خارج شد

کار مراجعه کننده ام رو زودتر تموم کردم و با گفتن اینکه می تونه دهنشو بشوره از جام بلند شدم 

... 

با در اوردن  بدون فوت وقت به سمت در خروجی...ماسکمو پایین دادم و  با گرفتن دفترچه اش 

 خودکارم راه افتادم 

:حین نوشتن داروهای مراجعه کننده ام رو بهش گفتم..با رسیدن به میز مرادی    

من تا ده دقیقه دیگه بر می گردم -  

دفترچه رو به طرفش ُسر دادم و خیره به مسیر که داشت طی می کرد ... با زدن مهر و امضا 

:ادامه دادم  

ی  دندونش که نیاز به عصب کشی داره بدهیه وقتی هم برای اون یک -  

شم گفتن هاش  به دنبال کسی که فهمیده بودم شم چ  بی توجه به چ  ...  حین تکون دادن سرش

از میزش فاصله گرفتم..داره کجا می ره   

با نگاهی به دور و اطراف تغییر مسیر دادم ..به طرف  زیر زمین  

به سرویس بهداشتی که  خودمو... یکی می زد  با گذر از راهرویی که در این وقت روز رو به تار

ستفاده مونده بود  رسوندممدتها بال  

..صدای پچ پچ هاش  که مشغول حرف زدن باکسی بود رو به راحتی می تونستم بشنوم   

وارد دستشویی شدم و درو پشت سرم به ..با نگاهی به پشت سر  و نبودن کسی اون اطراف 

بستم کوچکترین صدایی ایجاد آرومی و بدون  

تقسیم می کرد ... کمی جلوتر پشت دیواری که سرویس بهداشتی رو به دو قسمت مجزا 

:ایستاده بود و گوشی تو دستش بود  

من پولمو می خوام ..به من چه-  

به کندی خیره به زمین رو به روش  به لبهاش رو سیگاری رو که بین دو انگشتش گرفته بود 

:گفت رسوند و ضمن گرفتن کامی ازش با عصبانیت  
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کاری نکن که برم...تو به من قول داده بودی -  

........ 

تو به خودت بچسب که آمار  تمام ...زندگی منم به تو ربطی نداره...صداتو برای من باال نبر -

 گندکاریاتو دارم 

:کامال اطراف صورتش رو احاطه کرده بود که چشماشو بست و گفت...دود سیگار ...  

ادم ..حاال چی شده؟...گیسو داره چه غلطی می کنه؟...گفتی  چی شد؟قبال که مرتب می-

؟..کشیدی کنار ...شدی   

....... 

از این به بعدم هر چی شد ..من دیگه باهات کاری ندارم ...خودت خواستی...برو بی عرضه -

...مقصرش خودتی  

زی نگم اگه فکر کردی منم گیسوم که برای آبروم سکوت کنم و چی...این آخرین اتمام حجتم بود 

حاال ببین ..کور خوندی ...  

سریع سیگارشو پایین انداخت و با گذاشتن پاشنه ی چند سانتیش روش ..تماس رو که قطع کرد

..خیره به زمین..  

اسپری ضد بوی سیگارشو در اورد....  

در حال خالی کردن  اسپری به  روی خودش  و روپوشش بود که ..قدمی به سمتش برداشتم 

:گفتمصدام در اومد و   

ذات کثیفتو می خوای چطوری تمیز کنی؟-  

اسپری از دستش افتاد و به سمتم برگشت...شوک زده از حضور م   

به اینکه چطور باید تالفی همه ی نامردیاشو سرش در ...در تمام این چند روز بهش فکر کرده بودم

 بیارم

:ادمبا نگاهی به سرتاپاش و چشمایی که بیش از حد گشاد شده بودن ادامه د  

؟!نمی دونستم که  سیگار می کشی!....اونم با این سر و وضع.!!!.این وقت روز اینجا -  

صداش در نمی اومد که به یاد آخرین حرف همایون افتادم که بعد از خروجم از اتاق الناز با اومدن 

:به دنبالم گفته بود  

":بیاد اینو گفتم که شاید به کارت...دوست نداره کسی بدونه سیگار می کشه"  

سیگار کش کلینیک...چقدر گناه مالیری رو شستیم و پشت سرش گفتیم -  
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:قدمی به سمتش برداشتم و به طبع اونم قدمی از ترس به عقب رفت  

مگه نه؟... خیلی لذت می بردی وقتی اونطور رحمانی به جونم افتاده بود-  

؟!؟!حتما اون روزم برای کشیدن سیگار اومده بودی که حرفامونو شنیدی   

 چقدر از این بازی کثیف گیرت اومد که این بالها رو سرم اوردی نامرد؟

:زبونش به طور کامل بند اومده بود   

کثافت کارایت تمومی نداره ؟باید به زندگی همه گند بزنی ؟آخه چرا من؟مگه چیکارت کرده بودم -

؟   

دوری حامی وجودمو فرا رنگ به روش نمونده بود که از شدت عصبانیتی که در این چند وقت از 

...گرفته بود   

شونه هاشو ...با تمام قدرت ..به سمتش پا تند کردم و با گرفتن یقه ی روپو شش تو دستام 

:محکم به دیوار پشت سرش کوبیدم و داد زدم.  

؟!چیکارت کرده بودم کثافت که چنین نامردی رو تو حقم کردی -  

چندبار دیگه  محکم بدنشو از دیوار جدا و دوباره به از ترس کوچکترین حرکتی انجام نمی داد  که 

:دیوار کوبیدم و صدام اوج گرفت  

چرا؟چرا ؟-  

چشماشو بسته بود و کاری نمی کرد که یهو با اشکی که  تو چشماش نقش بسته بود چشم باز 

:کرد و گفت  

بخدا به پول احتیاج داشتم-  

:شده ام بیشتر مچاله  کردم اشک تو چشمای منم حلقه بست و یقه اشو تو دستای مشت   

یعنی مهم نبود که ...اولش خواستم بزنم به بیخیالی ...خیلی اتفاقی حرفاتو با راحله شنیدم -

 بخوام بهش فکر کنم 

نمی ..به دنبال پول بود ازم خواست کسی رو بهش معرفی کنم ..تا اینکه رحمانی که در به در 

نزول کردمدونم از کجا فهمیده بود قبال چندباری پول   

ته و توی زندگی الناز رو در اورده بودم و می دونستم شوهرش در ... منم که از خیلی وقت پیش

خیلی راحت  رحمانی رو به واسطه دوبار .. پول نزول می ده..کنار ساخت و ساز هایی که داره 

...ر بشهبدون اینکه الناز خبر دا...بهش معرفیش کردم .پولی که از همایون  نزول کرده بودم   

...اون حتی نمی دونه من از شوهرش پول نزول کردم  

...سر نزول دومی که از همایون گرفته بود کم اورده بودم و نمی تونستم پولو برگردونم  
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 رحمانی رو به همایون نامدار معرفی کردم که یهو یادم اومد تو به راحله گفته بودی دوسش داری

بگم و کمی درباره ی تو بهش اطالعات بدم  با خودم گفتم اگه چنین چیزی رو بهش   

...اخه پول گنده ای از همایون گرفته بود..بدون اینکه باز پولی نزول کنم می تونم ازش پول بگیرم   

 یه سنگ تو تاریکی بود دیگه

گفت باشه بهم پول می ده اما اطالعات بیشتری می خواد ..وقتی درباره تو به رحمانی  گفتم   

راحله گوش می کردم و هر چی که فکر می کردم به درد بخوره رو بهش می هر بار حرفاتو با 

..گفتم  

پولی بهم نداد و تازه ازم آتو گرفت ..گرفته بود...اما اون با وجود پولی که با معرفی من به همایون 

 که به شوهرم می گه که پول نزول کردم 

ب شدنآنقشه هام نقش بر  

...ن ازم آتو گرفته بود و مرتب می خواست درباره تو بهش بگمعوض اینکه من از اون اتو بگیرم او   

وقتی دید دارم براش دردسر ...فهمیده بودم داره اذیتت می کنه اما کاری ازدستم بر نمی اومد 

میشم سر بسته از طریق یه نفر  دیگه به شوهرم رسوند که پول نزول کردم و باعث این اختالفات 

ل کردم داره دیونه میشه از وقتی فهمیده پول نزو...شد  

...بخدا فقط همین بوده  

داره با اونم بهم می زنه و حسابی پول کم اورده ...خودش با نامزدش مشکل داره  

با خشم قطره اشک مزاحمی  که گوشه ی چشمم جا خوش کرده بود و روی گونه ام یهو سرازیر 

و چسبیدم و فشار بیشتری پس زدم و دوباره محکمتر یقه اش مشده بود رو  سریع با پشت دست

:بهش وارد کردم  که به ارومی زد زیر گریه  

شوهرم داد خواست طالق ..کلی بدهی و قرض دارم...من زندگیم داره نابود میشه-

...خانواده امم هنوز نمی دونن....داده  

 باور کن مجبور شدم گیسو 

وضعمو خرابتر از اینی که هست نکن ..توروخدا به کسی چیزی نگو   

صورتش به قرمزی می زد و ...تاشو به روی  مچ دستام رسوند  تا که شاید بی خیالش بشمدس

حسابی داشت اذیت می شد که با خشم و چشمایی خیس با شدت یقه اشو پس زدم و محکم 

:با کف هر دو دست به روی سینه اش کوبیدم و بغض الود با چشمایی پر از اشک گفتم  

خیلی پستی مهری -  
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با هر دو دوست روشونو پوشوند و در حالی گریه کردن ... عذاب وجدان بسته بود  چشماشو که با

 به سمت پایین ُسر خورد  و تکیه داده به دیوار تو خودش فرو رفت

:با چشمایی خیس از اشک خیره بهش پشت دستم رو به روی لبهام کشیدم  و ازش پرسیدم  

نمی داره؟ چیا گفتی که دست از سرم بر..؟.دیگه چیا بهش گفتی-  

:صداش بدجوری  می لرزید و روی نگاه کردن به من رو نداشت  

بخدا ...می خواد از این طریق تو رو به سمت خودش بکشونه ..می دونه به پول احتیاج داری -

...اصال تعادل روحی نداره..اون یه بیمار روانیه..نمی دونستم انقدر عوضیه  

 

:صدام از این همه نامردی می لرزید  

منو کشوندی توی یه عالمه ..دستی دستی منو بدبخت کردی ..دل روحی تو نداری نامردتعا-

...امثال تو باید بمیرن ...کثافت کاری   

:احساس خفگی بهم داده بود ..بغض ایجاد شده   

اتفاقایی که بخاطرشون ..تو باعث خیلی از اتفاقا شدی -  

تا عمر داری فقط باید عذاب بکشی ..هرگز ..هرگز نمی بخشمت مهری   

با چونه ای لروزن  و چشمایی خیس در حالی که مهری هم وضعیت چندان مناسبی نسبت به 

من نداشت از تو دستشویی در اومدم و درو پشت سرم محکم بهم کوبیدم و به سمت پله ها راه 

 افتادم

فسم در حال بند اومدن بود قلبم داشت از جا کنده میشد و ن  

اشکامو پاک کردم و همونطور که با در اوردن دستمالی از تو ...قبل از رسیدن به سالن اصلی 

 جیب روپوشم قصد داشتم اشک زیر چشمام و بینیم رو بگیرم 

دکتر صدیقی رو دیدم که با برداشتن گوشی روی میز مرادی با حالتی دلخور در حال شماره گرفتن 

:گفترو بهش   

؟چیزی به شما نگفتن؟.مگه میشه-  

نه دکتر بنده هم در جریان نیستم -  

با برقرار نشدن تماس گوشی رو سر جاش گذاشت که یکهو با دیدن من که داشتم بهش نزدیک 

:می شدم گفت  

...من نمی دونم اینجا چه خبره-  
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:با دلخوری بیشتری  ادامه داد..و با اشاراه به من  

؟!داری که این بیرونی مگه مراجعه کننده ن-  

و ترسیدم که حتما می خواد بخاطر غیبت هام بازخواستم کنم ...رنگ پریده بهش چشم دوختم

اما در کمال تعجب  نگاه گرفته از من با رفتن به سمت کلینیک رو به مرادی که از برخورد دکتر ...

:صدیقی کمی ترسیده بود پرسیدم  

چی شده؟-  

:کردن وسایل روی میز گفت شونه ای باال داد و با مرتب  

گویا دیگه دکتر خرسند کلینیک نمیان-  

:ازش پرسیدم..متجعب خیره به مرادی   

؟..نمیان-  

:سردرگم سری تکون داد و  گفت  

البته مثل اینکه از ...دکتر صدیقی هم ناراحت شدن که چرا یهویی اعالم کردن نمیان..نمی دونم-

امروزم که کلینیک ..قبل با ریاست دانشگاه هماهنگ کرده بودن و فقط دکتر صدیقی خبر نداشتن

 شلوغه 

شدم پر استرس به یکباره بدنم سرد شد  و دستی به روی صورت و گونه ام کشیدم و وارد سالن  

خواستم به سمت یونیتم برم اما برگشتم و گوشیم رو در ...همه چی عادی به نظر می رسید 

 اوردم  و وارد راهرو شدم 

 شماره حامی رو اوردم و لحظه ای سرجام ایستادم

 انگشت شستم مردد در لمس دکمه سبز رو هوا مونده بود 

حاال این تماس ... ش تماس نگرفته بودمحتی یکبارم باها..در این چند روزی که ازش بی خبر بودم 

 گرفتنم کامال مضحک و بی معنا به نظر می رسید 

غمگین با حالی گرفته صفحه گوشیم رو بستم و خواستم رومو برگردوندم که با دیدن دکتر 

 رحمانی که از پشت سر در چند قدمیم  ایستاده بود رنگ پریده بهش خیره موندم 

خوبید؟..سالم خانوم دکتر -  
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حاال این تماس ... ش تماس نگرفته بودمحتی یکبارم باها..در این چند روزی که ازش بی خبر بودم 

 گرفتنم کامال مضحک و بی معنا به نظر می رسید 

غمگین با حالی گرفته صفحه گوشیم رو بستم و خواستم رومو برگردوندم که با دیدن دکتر 

 رحمانی که از پشت سر در چند قدمیم  ایستاده بود رنگ پریده بهش خیره موندم 

خوبید؟..سالم خانوم دکتر -  

پر از نفرت برای هم صحبت ...خیره به چهره ای که هرگز نتونسته بودم درونش رو بشناسم 

 نشدن باهاش خیلی نا محسوس و سر سرس سری تکون دادم و از کنارش رد شدم 

با ورودم  به سالن و اومدن رحمانی پشت سرم راحله سرشو عقب کشید و خیره به من و 

تکون داد سری«چی شده ؟»به معنای ..رحمانی   

متوجه ..راحله از جاش بلند شد و به دنبالم اومد ... قدم برداشتم  ..شفته حال به سمت یونیتم آ

 رنگ پریدگیم شده بود

:از پشت سر دستشو روی شونه ام گذاشت و گفت  

حالت خوبه؟-  

:سرمو نا مطمئن باال و پایین کردم و گفتم  

اره خوبم -  

پس چرا انقدر رنگت پریده؟-  

:مقنعه ام رو  با سر انگشتام به بازی گرفتم و با تکون سر گفتملبه ای   

چیزی نیست -  

با نگاهی از گوشه ی چشم  به رحمانی که گهگاهی نگاهی به جانب ما می نداخت بهم فهموند 

:حتما یه چیزیم هست که کامال به طرفش برگشتم  و گفتم  

..باور کن چیزی نیست-  

:حرفمو باور نکرد  

اذیتت می کنه بگو که حالشو جا بیارم ؟اگه داره -  

...من از پس خودم بر می یام نگران باش-  

:لبهاشو روی هم گذاشت و بهم خیره موند که یهو با یاد اوری موضوعی گفت  

بگو چرا این چند روزه خبری ازش نبوده..دکتر خرسند دیگه کلینیک نمیاد..راستی شنیدی؟-  

:متعجب ازش پرسیدم  
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؟!نبوده...چند روز -  

 سرشو بی خیال باال و پایین کرد 

با این ..زبونم بند اومده بود و دلهره ای که از دوری و بی خبری از حامی  درونم ایجاد شده بود

:حرف راحله دو چندان  شد   

فکر می کردم الاقل برای ..اما رفتنش خیلی یهویی بود...هرچند از اولشم معلوم بود موقت اومده -

بیاد  یه خداحافظی  

 نه به  اون  روز  و اون همه خوشحالی نه به امروز و نیومدنش

:نگاه پر از سوالش به سختی لبهامو از هم باز کردم و ازش پرسیدمخیره در   

نفهمیدی چرا نمیاد؟-  

هر چند بعضی ها هم ..گویا فقط برای یه مدت قرار بوده اینجا باشه که اون دوره هم تموم شده-

همیشه بره اونور می گن قراره برای   

:و با اشاره به شقیقه اش ادامه داد  

که  تک تک روزهای عمرشونو ..برای چی اینجا بمونن...اینایی که اینجاشون خوب کار می کنه -

بهش ارزش می دن ..اونجا الاقل بهش بها می دن...برای کشیدن دندونای مردم هدر بدن؟  

ه برسه و پدر جد طرف باال بیاره و بهش توهین کنهنه اینجا که یه مراجعه کننده ی عصبانی از را   

 

قلبم از تپش ایستاده بود و فقط به لبهای راحله چشم دوخته بودم که کی قرار بود این حرفا رو 

:تموم کنه  

...چند نفری از بچه ها هم باهاش تماس گرفتن ولی گویا جواب نمی ده-  

 چی بگم شایدم تا االن پریده  و رفته باشه

:نم خارج شد و سرمای وحشتناکی  وجودم رو احاطه کرد روح از ت  

دلم برای احسن الخالقین مون تنگ میشه ...کی ما بشیم اون..هی روزگار ..دکتر خوبی بود-

پسر خوبی بود..  

ناباورانه نگاه گرفته از راحله که یه بند حرف می زد رو برگردوندم و به یونیتش خیره شدم و سپس 

ش می نشستبه میزی که همیشه پشت  

گنگ و گیج شده وسط سالن ایستاده بودم و کاری نمی کردم که با قرار گرفتن مجدد دست راحله 

:روی شونه ام به خودم اومدم و نگاهش کردم  
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نگفتی چطوری دکتر صدیقی رو برای این همه ..چرا هر چی می گم چیزی نمی گی و ساکتی؟ -

... که به وقت نیاز...ما هم یاد بده الاقل  راضی می کنی که چیزی بهت نمی گه ؟به.. غیبتات

 ازش استفاده کنیم 

:اصال نمی فهمیدم چی برای خودش می گه   

یه پاساژ باحال گیر اوردم..بعد از ظهر میای بریم خرید؟...حاال اینا رو ولش -  

ه نگاهم به رحمانی افتاد که خند... از اینکه دیگه حامی وجود نداشته نباشه به جنون می رسیدم

 کنان با مالیری در حال گپ و گفت بود 

با بغضی سرکش و دلتنگی که بدجوری گریبان گیرم شده بود...پر اضطراب و دست و پا گم کرده  

گوشیم رو در اوردم و بی توجه به حرفهای بی سر و ته راحله شماره حامی رو بدون اتالف وقت   

 و  حبس کردن  نفسم گرفتم

شماره مشترک موردنظر » ی که بی تفاوت در حال گفتن جمله ی نفسی که  با شنیدم صدای زن

سرجام خشکم ... به یکباره بند اومد و چون موجود ی بی جون شده«در شبکه موجود نمی باشد 

 کرد 

 

 

 ناباورانه گوشی رو پایین اوردم و بار دیگه شماره اش رو گرفتم

شد تالشی که مجددا به شنیدن همون صدا و  جمله ی تکراری ختم  

.تمامی حس های دیگه ام  رو  از بین برده بودن ...بغض و ترس   

نگاه سردرگمم که در دور تا دور سالن چرخید باعث شد نگاه خودسرانه ی رحمانی به سمتم 

نگاهی که هیچ حس خوبی رو نمی تونست بهم انتقال بده ..کشیده بشه  

چه افکارهای شومی  ...  توجهشراحله متوجه از طرز نگاهی که معلوم نبود در پس این همه 

:کامال رو در روم قرار گرفت و پشت کرده بهش گفت...خوابیده   

دیگه داره بدجوری تابلو بازی در میاره..این عوضی یه مرگش هست-  

نه به االن که .... توام که هزار ماشاهلل نه به اون روزایی که بال بال می زدی یه نگاه بهت  بندازه

!!بی تفاوت وایستادی و بهش نگاه می کنی ... به خودت جلب کنی ممکنه حواس همه رو  

:روی هم گذاشتم و گفتم...لبهای نیمه بازم رو   

به مرادی بگو فعال برای من مراجعه کننده ای نیاره تا برگردم-  

کجا می خوای بری ؟...؟صدیقی کوره ی آتیشه..امر دیگه ای نداری-  
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در اومدم و یکراست به سمت  اتاق  دکتر صدیقی راه  بی اهمیت به غر غرای راحله از تو سالن

 افتادم 

جلوی در اتاقش رو  حسابی شلوغ کرده بودن و هر کدوم چیزی می گفتن.. بچه های ترم پایین  

صدیقی بی حوصله سعی داشت ضمن امضا زدن  برگه های تو دستش  به حرفای بچه ها هم 

 گوش بده

نزدیک شدم.. از پشت سر به جمعیت حلقه زده به دورش  

هر کدومشون به  فکر گرفتاری و مشکالت  خودش بودن که رسیده به دکتر صدیقی که با دقت در 

:حال مطالعه ی برگه های تو دستش بود صدام در اومد و  گفتم  

دیگه دکتر خرسند نمیان؟...ببخشید دکتر-  

یدن سوالم  با شن...در اون شلوغی و همهمه ای که به سختی میشد متوجه حرفاشون شد  

با نگاه به منی که چون ماهی ...باال داد عینک از روی برامدگی بینیش ..سرشو باال اورد و ضمن

:خسته از حضور بچه ها گفت ..جدا افتاده از اب شده بودم   

تو کلینیک مشکلی پیش اومده؟ -  

:طاقتم سر اومده بود و دکتر صدیقی قصد راحت کردنم رو نداشت  

...اما ...نه -  

:تو دهنم نمی چرخید حرف  

..یعنی ..راستش دکتر -  

:مکثی کردم و یهو با سوال بی ربطم سعی کردم ته توی قضیه رو در بیارم  

االن که ..من با کمک دکتر خرسند داشتم روی یکی از  مقاله هام  کار می کردم ..آخه دکتر-

 نیستن پس من باید چیکار کنم؟

:جواب دادصدیقی کالفه با نگاه مجددی به برگه ها   

اگه وقتش پر بود بیا پیش خودم ..می تونی پیش دکتر فدائی اسالم بری -  

یعنی واقعا دیگه دکتر خرسند نمیان  ؟-  

:اخم کرده خیره تو چشمام سرشو باال گرفت  

که هی می گی دکتر خرسند ؟من هی میگم این کارو کن ...ببینم تو قرص دکتر خرسند خوردی-

 تو می گی دکتر خرسند؟



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
6 

ای خشک و بی رنگ شده ام رو روی هم گذاشتم  و صدیقی با پایین اوردن برگه های توی لبه

بی توجه به بچه هایی که همچنان حرف می زدن پشت کرده بهشون با اشاره به من ... دستش

:به قصد همراهی کردنش گفت  

اما ..منم دقیق نمی دونم ...ایشون دیگه فکر نکنم بیاد -  

:نیم گردش کوتاهی به جانبم  پرسید  یهو سرجاش ایستاد و با  

تو چرا انقدر مرخصی می ری؟-  

:صورتم رنگ باخت  

عجیبه اون روز که تماس گرفته بود که بگه تو ازش برای چند روزی مرخصی گرفتی حرفی از -

..نیومدن نزد  

:سکوت پیشه کردم و دکتر صدیقی  طلبکارانه خیره در نگاه هراسونم ادامه داد  

برای هر بار مرخصی میری پیش دکتر خرسند...ی خوب یاد گرفت-  

فقط تو که شرایط خاص نداری ..دیگه صدای همه در اومده ها...پاکزاد   

خجالت زده سرم رو پایین انداختم اما از اونجایی که دکتر صدیقی دکتری نبود که فقط  بخواد 

نگاهی نه چندان  با..سرزنش کنه و به نسبت سایر پزشکا با بچه ها بهتر برخورد می کرد 

:دوستانه که فقط نشون می داد قصدش حفظ ظاهر ه گفت  

همون پیش ...مطمئنم سرش شلوغه...برای مقاله اتم الزم نیست پیش دکتر فدائی اسالم بری -

البته اگه خیلی عجله داری..خودم بیا ببینم چیکارش میشه کرد   

قدمی به سمتم نزدیک شد و با چهره  رو به پایین نگه داشته بودم که..ناراحت همچنان سرم رو 

:ای که در حالت معمولی هم اخم درش پیدا بود خیلی جدی ازم پرسید  

جز کلینیک جای دیگه ای هم مشغولی ؟-  

سری باحالت تاسف تکون داد و با ..ترسیده و هراسون سرم رو باال اوردم و زبون به دهن گرفتم

:صدایی که تنش رو پایین تر می اورد گفت  

من کامال در جریان ...دکتر خرسند از خیلی وقت پیش به من گفته یه مدتی تو مطبش مشغولی  -

 هستم

:نگاه ازم نمی گرفت..متعجب بهش چشم دوختم   

پس ...تو هم یکی مثل همونا ..پاکزاد دانشجو ها و پزشکای  زیادی این دانشکده اومدن و رفتن -

مش کنی سعی کن این مرحله رو بدون دردسر و مشکل تمو  

آینده کاریتو ..حیفه به خاطر چند نفری که قادر به دیدن موفقیت هم دوره ای هاشونو نیستن 

 خراب کنی 
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چون می دیدم کارایی ..از طرح های آموزشی گذاشتمت کنار ..یه مدتی به پیشنهاد دکتر خرسند 

 چندانی با توجه به شرایطتت نداری

که دیگه تو مطب ایشون مشغول نباشی  اما االن بهت تاکید می کنم که به صالحته  

یه دفعه چشم باز می کنی و می بینی که  ..آدمای این دانشکده  رو روی خودت حساس نکن

به تجربه های  چندین ساله ی من اعتماد کن ..بدجور قافیه رو با ختی و  کله پا شدی   

اونقدر ..ت بری تو چاهبعضیا دستی بهت چراغ می دن که یکراس.. دوره ی دلسوزی گذشته پاکزاد 

 چشم و گوش داشته باش که بدونی کجا پا می ذاری 

اما حاال ..دکتر خرسند تا بود هواتو داشت چون مثل من معتقد بود دندون پزشک خوبی هستی 

..بیشتر حواست به دور و اطراف و ادمایی که باهاشون سروکار داری باشه..که نیست   

:پدرانه ادامه دادسرش رو عقب کشید و با نگاهی   

تو ... دوست ندارم دانشجوهایی که زیر دستم هستن اسمشون..برا خودت شر درست نکن-

مخصوصا حراست..هرجایی برده بشه   

مضطرب خیره به دکتر صدیقی که نمی دونستم چرا داره این حرفا رو بهم  می زنه بی حرکت 

و چیزی نگفتم ...ایستادم   

نگاه گرفته ازم به سمت کلینیک ..بچه هاکه به دنبالش اومده بودنکه با اومدن دو سه نفری از  

..راه افتاد  

 سردرگم  و پریشون ایستاده وسط سالن  به دور شدنش چشم دوختم 

کسی نبود جز ..حرف های دکتر صدیقی فقط یک نفر رو در ذهنم تداعی می کرد و اون شخص 

 رحمانی

می کنم تنها کسی که می دونست من تو مطب حامی کار    

احساس می کردم همه چیز بدجوری به هم گره خورده و نبودن ..دستی به روی صورتم کشیدم

 حامی هم  این شرایط رو بدتر کرده

وقتی صدای کسی مثل ..با توجه به حرف های دکتر صدیقی باید حواسمو بیشتر جمع می کردم

که قضیه خیلی جدی تر از   دکتر صدیقی در اومده بود و از شرایطم گله می کرد  معلوم می شد

 این حرفاست و دردسرای جدیدی در راهه

با وجود دلهره ای که از نبودن حامی کماکان در وجودم در حال زبانه کشیدن بود ..به همین منظور   

تا پایان ساعت کاری تو کلینیک موندم و این در حالی بود که یک لحظه هم نتونسته بودم  از فکر  

 حامی بیرون بیام
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وقتی صدای کسی مثل ..با توجه به حرف های دکتر صدیقی باید حواسمو بیشتر جمع می کردم

دکتر صدیقی در اومده بود و از شرایطم گله می کرد  معلوم می شد  که قضیه خیلی جدی تر از 

 این حرفاست و دردسرای جدیدی در راهه

با وجود دلهره ای که از نبودن حامی کماکان در وجودم در حال زبانه کشیدن بود ..به همین منظور   

لی بود که یک لحظه هم نتونسته بودم  از فکر تا پایان ساعت کاری تو کلینیک موندم و این در حا 

 حامی بیرون بیام

... ایستاده سر خیابون.. با وجود خستگی و ذهنی درگیر با بیرون اومدن از دانشکده...غروب هنگام

 برای اولین تاکسی که بهم نزدیک میشد دست بلند کردم 

بشدت آزار دهنده بود..اینکه حامی رفته باشه و من اینجا بدون اون باید تنها بمونم   

که سعی داشت ..زمانی به این موضوع اشاره کرده بود و تنها..هیچ وقت حرفی از رفتن نزده بود 

دقیقا همون روزی که بی توجه به حرفاش از خونه بیرون زده بودم..من رو از رفتن باز داره   

گفته هایی که فکر نمی کردم دیگه قرار باشه بهشون ..اون روز فقط درباره گذشته حرف زده بود 

 جامه عمل بپوشونه 

و دادن ادرس خونه حامی تکیه داده به عقب سعی کردم به این فکر  با سوار شدن به تاکسی

در حالی که چیزی درونم بلند ...کنم که تمامی این حرفا و رفتن نابهنگامش شایعه ای بیش نبوده 

 بلند فریاد می زد انقدر خوش خیال نباش

رفت  و برف  هوا رو به تاریکی می..بارش برف چون روزهای قبل موجب ایجاد ترافیک شده بود 

 پاکن های ماشین مرتبا  باال و پایین می شد 

ترافیک سنگین پیش رومون باعث  کاهش سرعت ماشین ها شده بود و همین توقف های لحظه 

 ای  اعصابمو رو بشدت  تحریک می کرد  

حتی نمی دونستم در صورت مواجه شدن با حامی چی ..نگاهم رو از شیشه به بیرون دوختم 

..م باید بهش بگ  

االن فقط می خواستم مطمئن بشم که هنوز ایرانه و این حرفایی که پشت سرشه همه از دم 

 دروغ و شایعه است

دستامو  گره کرده در هم   روی کیفم گذاشتم و با استرس بیشتری  به انگشتای دستم  فشار 

 وارد کردم که  همون لحظه  صدای زنگ گوشیم بلند شد 

صورتم .. زل زده به اسمش...با دیدن اسم رحمانی ...  اما به آنی ..مضطرب گوشیم رودر اوردم 

باخت  رنگ   
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حرف های مهری و چیزی هایی که از رحمانی فهمیده بودم بقدری برام دردناک بودن که می 

 تونستم همین االن با جواب دادن به  این تماس تمام دق و دلی هامو سرش خالی کنم 

و نگرانی های حامی از بابت رحمانی مانع از این میشد که تماس رو اما حرف های دکتر صدیقی 

 برقرار کنم 

گوشیم رو پایین اوردم و با نگاهی به خیابون و ماشین هایی که همچنان  تو ...با تاملی کوتاه 

:دست تو کیفم بردم و گفتم..ترافیک مونده بودن  

.آقا من همین جا پیاده میشم-  

 

*** 

با رسیدن به مقابل ساختمونی که نزدیک به یک هفته ای  میشد که با اون حال خراب ازش بیرون 

نگاهم رو  به نمای بیرونیش دادم  و قدمی عقب  رفتم ..زده بودم  

حسابی باعث شده بود که  احساس سرما ...بارش برِف بی وقفه  و پیاده روی زیاد تو خیابون ها 

... و یخ زدگی کنم   

 

در خلوتی خیابونی  که گهگاه ماشینی ازش رد می شد دست بلند کردم تا زنگ در رو فشار مردد 

..بدم  

اما  خیره به دستم و خشکی بیش از حدش  به یاد حرفای حامی افتادم که بهم گفته بود از یه 

 دکتر خوب برای دستام وقت گرفته 

بغض به سراغم اومد.. ناگهان در گیر و دار حس های سردرگمم  

؟چرا انقدر حامی رو از خودم دور کرده بودم که حاال حتی روم نشه ..!با خودم چیکار کرده بودم من

 زنگ خونه اشو بزنم و بگم که من اومدم ؟

 دستم رو  پایین اوردم و قدمی عقب رفتم

 اگر واقعا رفته بود و دیگه ایران نبود چه  باید می کردم؟

اینجا برم تا خود صبح دیونه میشم مطمئن بودم اگه بی خبر از...چشمامو بستم  

ضربان قلبم شدت گرفته بود و لحظه ای  ..مجددا قدم عقب رفته رو برگشتم و دستم رو باال بردم 

 آروم و قرار نمی گرفت

قادر به ... انگشت اشاره ام..سر انگشتام داشتن یخ می زدن که بالخره توی یه تصمیم آنی ..

 لمس و فشردن زنگ شد
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اینبار کمی ... دوباره زنگ رو فشردم..در حالی که انگشتم رو از زنگ فاصله داده بودم  دو ثانیه بعد

 طوالنی تر

چیزی به در اومدن اشکام نمونده بود دوباره زنگ رو فشردم و کسی جواب ..چشمام رو بستم 

 نداد

ت مونده بود چونه ام به لرز افتاد  و چشمامو باز کردم و با بغض خیره به زنگی که انگشتم روش ثاب

 باز زنگ رو فشردم و بدون برداشتن دستم منتظر شدم که در باز بشه

 قطره اشکی از گوشه ی چشم به روی گونه ام لغزید

انگشتم رو به کندی عقب کشیدم و حسرت بار به همون یه زنگ فشرده شده در  بین سایر زنگ 

 ها  چشم دوختم

شماره ... گوشیم رو در اوردم..به لرز افتاده بودنشدت سرما زیاد شده بود و به طور مداوم لبهام 

 اش رو گرفتم و دوباره همزمان انگشتم رو روی زنگ گذاشتم

 قطره بعدی اشک دیگه منتظر من نموند  و از گوشه ی چشم بیرون اومد 

حامی با من این کارو نمی کنه..مدام با خودم تکرار می کردم  

ابم رو نمی داد اما گویی این کارو کرده بود که دیگه جو  

 نا امید از هر سو دستم رو پایین اوردم و گوشیم  رو هم از گوشم دور کردم 

بی جون و در مونده  چرخیدم و پشت کرده به در به انتهای خیابون سفید پوش شده از برف چشم 

 دوختم

 تمام وجودم سرد و یخ زده شده بود و کسی قرار نبود به دادم برسه

از اینجا رد نمی شد حتی ماشینی هم گذری   

... اون جز پدرش کسی رو نداشت که بخواد بره پیشش..اندوهگین  به یاد خونه پدرش افتادم  

 دست های یخ زده ام رو تو جیب پالتوم فرو بردم و به راه افتادم و به حامی فکر کردم

..ه بودبه اینکه قبل از رفتنش حتی به یاد مرتضی بوده و تمام کارهای ترخیصشو انجام داد  

ش به وجود بیاره درباره حسابی و بدون اینکه نگرانی بابت من برابه اینکه به دیدن پدر بزرگم رفته 

 که برای مرتضی باز کرده حرف زده

به اینکه پدر بزرگم با اون اخالق خاصش موجبات ناراحتی حامی رو فراهم کرده و طوری رفتار کرده 

 که گویی همه ی اینا وظیفه اش بوده

امونی برای نفس ازاد کردنم نمی داد... قطرات بی امان  اشک   
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به همون  خونه ای که امید چندانی هم ..تنها امیدی که برام مونده بود همون خونه ی پدرش بود

 بهش نبود

روزی که می خواسم رهاش کنم هرگز فکر نمی کردم نبودنش انقدر برام عذاب اور و دردناک  

 باشه

در حال گرفتن ....ها رو به خودم می دادم و فکر می کردم هر چند نادرستاون لحظه همه ی حق 

تصمیم درستی هستم    

 اما حاال به این نتیجه رسیده بودم که کامال اشتباه کرده بودم 

قلبم تیر کشید  خونه وقتی به خونه ی پدرش رسیدم با دیدن چراغ های خاموش  

زنگ در رو فشردم ..یا منیر خانم تو خونه باشهترسیده و دل نگران به امید اینکه شاید خواب باشه 

  

 خسته از تالشی بی نتیجه با گامهایی کوتاه با عقب عقب رفتن از در فاصله گرفتم

 سرگردون با حالی خراب با خودم فکر کردم که شاید داره تمام کارامو تالفی می کنه 

 نم زیر چشمام رو با سر انگشتام گرفتم

ی نمی خواستم به این فکر کنم که پدرش با این تماس می خواد حت...و گوشیم رو در اوردم

 چطوری  درباره ام فکر کنه و چی بگه 

نگاه خیره ام به در خونه ای سوق پیدا کرد  که هنوز کلیداش تو ... با شنیدن بوق های کشیده 

:کیفم بود  

بله-  

...صدای پدرش همیشه جدی و خشک بود ..برخالف صدای گرم و مهربون حامی   

:یقه های پالتوم رو بهم نزدیک تر کردم و گوشی رو بیشتر به گوشم چسبوندم  

سالم-  

 با مکث کوتاهی جواب سالمم رو داد 

پسرشو ازخودم رونده بودم و حاال به ..در نوع خودم شاهکاری بودم...مونده بودم چی باید بگم

 دنبال ردی  از حامی باهاش تماس گرفته بودم 

:شدن تو ذهنم نبودن که مالیمت کمی در گفتارش به خرج داد و ازم پرسیدکلمات قادر به ردیف   

کجایی؟-  
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در تالشی مذبوحانه  سعی در پس زدن بغضی داشتم که بشدت روی لحن صدام تاثیر گذاشته 

:بود  

می تونم ببینمتون؟-  

:دادجواب ...دوباره با  سکوتی رعب اور که نشون می داد داره به حرفا و رفتارم فکر می کنه  

من تهران نیستم -  

 حس خلع و بی وزنی در سرتاسر وجودم پراکنده شد  و دیگه صدایی ازم در نیومد

عجیب بود اما حس می کردم بهتر از من می دونست قصدم از این تماس چیه و چی ازش می 

:با این وجود ازم پرسید...خوام  

چیزی شده؟-  

بلعیدم و به بارش برفی که همچنان ادامه اب دهانم رو با چشمایی که از اشک پر شده بودن 

..داشت خیره موندم  

با صدایی که ..دیگه مطمئن بودم این مکالمه زیادی کش پیدا کرده که با صدایی از دور دست ها

:به کندی لب زدم و گفت..خودم هم شک داشتم قادر به شنیدنش باشم   

نه-  

از گوشم دور و به پایین کشید  دستم بدجور  احساس سنگینی می کرد که بالخره  گوشی رو  

انگشتم رو  ..تماس همچنان بر قرار بود و اون منتظر شنیدن حرفام بود که  با اندوهی بی پایان 

 روی صفحه لغزوندم و تماس رو قطع کردم

 سرگردون سرم رو به اطراف چرخوندم

یمو باختم لحظه ای که احساس می کردم همه چ...لحظه ای نابودیم بی شک در این لحظه بود  

 حامی همه چیزم بود و من برای همیشه از دستش داده بودم

دیگه هیچی ...دیگه برام مهم نبود اشکهایی که پی در پی صورتم رو خیس می کنن کسی ببینه

 مهم نبود 

گیج و با حس بدی  که احساس می کردم توی زندگیم برای اولین باریه که دارم تجربه اش می 

 کنم 

یب پالتو ُسر دادم و با نگاهی به دستام که به خاطر وجود سرما خشک و یخ گوشیم رو توی ج 

 زده شده بودن ادرس دکتر ی که حامی گفته بود رو به خاطر اوردم 

 کامال گیج و حیرون بودم و نمی دونستم باید چیکار کنم 
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می تنها چیزی که فعال ذهنم بهم می گفت و  باید بهش عمل کنم رفتن به مطبی بود که حا

 ادرسشو خیلی قبل تر بهم داده بود

شایدم ...شاید برای جلوگیری از دیونه شدن خودم بود که  داشتم دست به چنین کاری می زدم

 می خواستم که همه چی رو  خیلی عادی جلوه بدم

دوباره شده بودم ..دوباره تنها و بی کس شده بودم..اونقدر عادی که نبود حامی توش گم بشه

همون گیسویی که ..بختی که سعی می کرد به هر ریسمونی چنگ بندازههمون گیسوی بد

 چیزی برای از دست دادن نداشت

*** 

الاقل ..گذروندن زمان در مطبی که کلی مراجعه کننده داشت در این شرایط چندان  بد هم نبود

...تنها حسنش این بود که می تونستم از گزند سرما در امان باشم  

دکتر خوبی بود و داروهای جدیدی بهم ..امی بهم معرفی کرده بود خوشبختانه دکتری که ح

داروهایی که باید در اولین فرصت تهیه اشون می کردم ..معرفی کرد   

 با خروج از آسانسور صدای زنگ گوشیم بلند شد

با کرختی گوشی رو از تو جیب ..بعد از پابان مکالمه ام با پدر حامی دیگه بهش نگاه ننداخته بودم

توم در اوردمپال  

شماره ناشناس نقش بسته شده روی صفحه ی گوشی مانع از این شد که جوابی بهش بدم 

بنابراین دوباره گوشی رو برگردوندم تو جیب پالتوم و به سمت داروخانه ی اونور خیابون حرکت 

 کردم 

 با ورود به داروخونه دوباره گوشیم زنگ خورد 

...چند نفری جلوم بودن  

حوصله هیچی کسی رو نداشتم دستی به روی صورتم ..کردم همون شماره بود شی رو چک گو

های مقنعه ام رو تو دادم و باالجبار بخاطر تماس های مکررش ه کشیدم و موهای بیرون زده از کنار

 جواب دادم

:صدای مردی توی گوشم پیچید   

خانم پاکزاد-  
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داشت کار مردم رو راه می نداخت نگاهم به مرد پشت پیشخون بود که با حالت خیلی عصبانی 

:گوشی به دست چرخیدم و با نزدیک تر  شدن به در خروجی دارو خونه جواب دادم...  

بفرمایید خودم هستم-  

از کالنتری مزاحمتون میشم-  

برگشتم و به مرد پشت ..گوشام تیز شدن و نگاه گرفته از فضای برفی و پر رفت و  امد بیرون 

..گرفتن نسخه من بود چشم دوختمپیشخون که حاال منتظر   

 

*** 
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نگاهم به مرد پشت پیشخون بود که با حالت خیلی عصبانی داشت کار مردم رو راه می نداخت 

:گوشی به دست چرخیدم و با نزدیک تر  شدن به در خروجی دارو خونه جواب دادم...  

رمایید خودم هستمبف-  

از کالنتری مزاحمتون میشم-  

برگشتم و به مرد پشت ..گوشام تیز شدن و نگاه گرفته از فضای برفی و پر رفت و  امد بیرون 

..پیشخون که حاال منتظر گرفتن نسخه من بود چشم دوختم  

*** 

با راهنمایی سرباز الغر اندامی که بی حواسی و بی دقتی از سر و روش می بارید  وارد اتاقی 

شدم ...که از قبل اجازه ورود گرفته بود   

صدای همهمه و داد و بیداد از تو راهرو به گوش می رسید که با معرفی خودم  به مامور ی که  

ش نشسته بود کمی کنار کشیدم و اون با نگاهی به سربازی که منتظر اجرای اوامرش پشت میز

:بود گفت  

چرا انقدر سر و صداست؟ .اون بیرون چه خبره ؟-  

قریان خانواده یکی از اونایی هستن که گرفتیمشون-  

سرشو با تاسف تکون داد و با اشاره دست ازم خواست روی یکی از صندلهای چیده شده کنار 

وار بشینمدی  

سرباز با ادای احترام بیرون رفت و مرد در حالی که  تند تند پرونده ها رو یکی پس از دیگری می 

:بست و سعی داشت زودتر روی میزش رو مرتب کنه گفت  

...دیشب گرفتیمشون-  

 

 از یکراست داروها کردن حساب با که شد چی.. بیام اینجا به تا بودم شده حاضر چرا دونستم نمی

برم اشون راحله خونه به امیدانه نا  بخوام اینکه بدون داروخانه   

برسونم پایان به ممکن شکل بدترین  به رو روزم انتهای تا بودم اومده اینجا به  :  

شده ضبط و  کشف هروئین شون از  هم شخصیشون مصرف اندازه به.. بدتره همه از وضعش ایشون-    

 باز و بستم کندی به چشمامو و دادم بیرون  صدا بی رو نفسم  زد می حرف بند یک که ماموری به خیره

:کردم  

کرده اعتراف چی همه به خودشم...  شدن محرز...جرماش  

دارید؟ باهاشون نسبتی چه شما..داد رو شما شماره اینکه تا زد نمی حرفی امروز به تا  
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:دادم پاسخ بهش رو کوتاهی بازدم و دم از بعد و بلعیدم سختی به رو اتاق آور خفقان هوای  

هستن برادرم همسر-  

:پرسید و رفتن باال ابروهاش من به خیره متعجب ای لحظه  

- دارن؟ خبر موضوع این از اصال کجان؟ برادرتون اونوقت-  

:گفتم اومده پیش وضعیت از تاسف ابراز با و دادم تکون سری  

ندارم ایشون از خبری متاسفانه-  

 تفاوت بی که باشه داشته ام خانواده و من برای تونست می که بود تاسفی نهایت... شده ایجاد سکوت

:داد ادامه  

- ببینه رو شما داره اصرار خیلی صورتیکه در واین...نداد ایشون از ای شماره هیچ.. عجیبه-  

 

:کرد کوتاهی مکث  

 برای کمه تعداشون...ببینیدش.. موقت بازداشتگاه به انتقالشون از قبل ای دقیقه 5 بدم اجازه تونم می-

دیم می انتقالشون داریم امروز همین   

:اینجاست از خودش رهایی برای فقط... دیدنم برای اصرار این دونستم می  

پرسیدم ازش و کشیدم بینیم زیر به دستی حال بی :  

- بوده؟ همراهش هم کسی-  

نداشت جانبم از رو  خونسردی و تفاوتی بی همه این انتظار انگار که کرد می نگاهم طوری مرد  

بودن گذاشته سرشون روی رو کالنتری کل... ماجرا فهمیدن از ای دیگه ی خانواده... راهرو تو که حالی در  

:داد جواب دیدنیه داشت حتم که واکنشی دیدن برای بهم خیره : 

نامزدشه داره ادعا  البته که... مرد یه- -  

:پرسید ازم که شم بلند صندلی روی واز  کردم پایین و باال سری ریزی آبرو و حماقت همه این از متاسف : 

- ببینیدش؟ خواید نمی-   

نداشت هم رو دلسوزی و ترحم  لحظه یک لیاقت حتی سعیده   

 حرف نامزدش عنوان به ای دیگه مردی از... بودن متاهل وجود با وضعیت این از خالصی برای که بخصوص

:بود زده  
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- برینش؟ می کجا.. اینجا از بعد-  

 تا...  دادسرا.. اونم از بعد.... دیگه موقت بازداشتگاه یه به بدیم انتقالشون باید جا کمبود خاطر به که االن-

میکنه صادر  براشون رو حکمی چه قاضی ببینیم  

 باش آماده.. در بیرون که سربازی زدن صدا با  دارم سعیده دیدن به تمایل اینکه خیال به من از گرفته نگاه

بیارن رو سعیده که خواست بود ایستاده  

 رو کرده اخم...  دادم میز پشت مامور به و گرفتم ازش رو نگاهم  آشفته وضع و سر  اون و سعیده ورود با

:گفت سعیده به  

بری باید االن همین وگرنه بزن زودتر همینجا داری که حرفی هر-  

دادم  نداشت خوبی روز و حال که ای سعیده به مجددا رو نگاهم   

:گفت و اومد حرف به   گونه خمار ظاهری با..داغون و حال پریشون  

ده نمی جواب اما مادرم به زدم زنگ باری چند ... 

:داد ادامه  تری پایین صدای با بود دستش زیر ی پرونده سرگرم که ماموری به نگاه با چشمی زیر  

- و بزنی بهش سری یه  و بری میشه  - 

:رسوند چشمام به تا و تر باال  دردمندانه رو نگاهش و کرد قطع رو حرفش زده خجالت  

اینجام من بگو بهش برو-   

افتادم بود داده بهم که عذابایی و کتکا اون یاد به..انداختم پاش سرتا به نگاهی  

 رو کیفم بند  موجود وضعیت از  کالفه.. ببرم پناه  حامی به نامردیش بخاطر شدم مجبور که شبی یاد به

:گفتم و کردم جا به جا دوشم روی  

- داد جواب شاید.. بزن زنگ دوباره-  

:شد نزدیک بهم قدمی ترسیده و مستاصل  

 به برو خدا تورو...ده نمی جوابمو زنم می زنگ کی هر به.. بدم خبر بهش که نبود کسی تو جز بخدا-

بیاد بگو مادرم  

 کنی می کار مطبش که هم دکتری اقا اون..خرابه وضعم...کردم غلط کردم باهات کاری هر..کردم غلط

نشده... هست که اینی از بدتر وضعم تا بیاد بگو بهش برو.. دونن نمی هنوز اینا...کرده شکایت ازم هم...   

 شاید که تا گفت بهم رو جدیدشون آدرس عجز با که بود بهش  ام زده یخ و سرد نگاه و گفتم نمی چیزی

بکنم براش کاری و بیاد رحم به دلم   

:کشید بینیش زیر به دستی  
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- گیسو خدا تورو-  

:گفتم زد می سیاهی به و بود رفته گود زیرشون که چشمایی به زده زل : 

- اوردی؟ گیر کجا از امو شماره-  

:داد جواب و اومد و حرف به سریع کنم گوش حرفشو شاید اینکه از گرفته جون  

گرفتم کنی می کار مطبش تو که دکتری آقای اون از  خواهش و التماس کلی با-  

:پرسیدم ازش معطلی بی و شدن تیز گوشام آنی به  

- -؟..  داد بهت  امو شماره  خودش...؟؟! مطمئنی-  

- -بود خودش..آره-   

:پرسید ازش رو بعدی سوال تردید بی  

- ؟ گرفتی تماس باهاش کی تو-  

- بمونم اینجا نذار توروخدا..مادرم؟ سراغ ری می-   

- ؟ گرفتی تماس باهاش کی گفتم-  

:گفت سعیده به رو تشر با و کرد بلند سر مامور  

- بری باید..کن تمومش زودتر-  

زد صدا رو در دم سرباز قبل ی دفعه از بلندتر و   

 رو پالتوم آستین البه و عجز با... اومد جلوتر قدمی دوباره  برم و کنم رهاش اینکه از ترسیده سعیده

:نالید و چسبید   

 شماره با اینکه از قبل همین برای...  نداشتم جدیدتو ی شماره من آخه.. خودته ی شماره کردم می فکر-

زدم زنگ قبلیت شماره همون به..بگیرم تماس جدیدت  

...  رو شماره نشم مزاحمت این از بعد که شرطی به اونم و کردم التماسش کلی.. داد نمی شماره اول

 داد

:پرسیدم ازش رو سوالم مجددا کالفه و متعجب  

- گرفتی؟ تماس باهاش کی گم می بهت-  

:داد جواب بود بسته حلقه چشماش تو اشک که حالی در  و اورد باال مظلومانه سرشو   
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 و میاد وگرنه نگیرم تماس باهات دیگه دادم قول بهش بخدا... بگیرم تماس تو با اینکه از قبل... امروز همین

 بدتر برام و ندازه می جریان به دوباره رو  کرده شکایت ازم مطبش ریختن بهم بخاطر که ای پرونده اون

بده رضایت و بیاد ممکنه بیرون برم زندگیت از اگه گفته یعنی...میشه  

کن کمکم... قسم پدرت روح به رو تو.. گیسو داشتم تورو فقط بخدا   

بودم دوخته چشم سعیده به ناباورانه   

:گفت بود شده پالتوم استین بند که سعیده به رو کرده اخم سرباز  

- بیفت راه-   

:کرد وارد آستینم به بیشتری فشار و نکرد ولم سعیده  

- ؟ گیسو  دیگه ری می مادرم سراغ-  

بود ایران هنوز پس شک بی بود داده رو سعیده تماس جواب وقتی..نشست لبام روی به لبخندی   

 با بهش کرده پشت دستش تو از آستینم کردن آزاد با.. سعیده نگران های چشم به توجه بی زده ذوق

افتادم راه در سمت به بود دوخته چشم لبهام روی لبخند به متعجب که ماموری از تشکر  

 بود گرفته قرار روم پیش که خیابونی جای جای به خوشحالی با نگهبانی از گوشیم گرفتن با...زده هیجان

چرخوندم چشم   .. 

بود کردنم نگاه حال در طرفش هر از حامی گویی  

اوردن بیرون  دیگه نفر چند همراه به رو سعیده.. بیفتم راه خواستم می که هنگام همون  ... 

 برای که دردسری با که بود باری اولین این زندگیش طول تمام در.. بود  زده زل بهم التماس از پر نگاهی با

بود رسونده خیر بهم بود کرده درست خودش  

:گفتم شد نمی دور لبام از خنده و رفتم می عقب عقب که حالی در و چرخیدم  

 بیرون بری زندگیم از همیشه برای باید بعدش...سعیده بار یه همین فقط...دم می خبر بهش باشه-

همیشه برای...   

کرد درخشیدن به شروع چشماش تو امید نور  

 که بگیرم رو خودم شماره خواستم...گوشیم اوردن باال با و برگشتم سریع و گرفت اوج ام خنده و لبخند

شد بیشتر ام خنده...شده پشیمون   

اوردن می کم نفس...هیجان شدت از که  ای ساله بیست دخترهای مثل  بودم شده  

نرفته... نرفته..کردم می تکرار خودم با مدام   

:گفتم  شماره به خیره و ایستادم سرجام ناخوداگاه لحظه یه  
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- پدرت؟کجا؟ ی مطب؟خونه..؟. نیستی که کجایی پس-  

 و بودم مونده خیره گوشیم ی صفحه به که منی به ناباورانه... شدن می رد کنارم از که نفری سه دو

:کردن می نگاهم زدن می حرف باهاش  

- ؟ بیارم دوم صبح خود تا چطوری اونوقت اما...بزنم؟ زنگ فردا..زنم نمی زنگ االن نه-  

؟ دی می جواب... بزنم زنگ من اگه ؟یعنی کردی خاموش خودتو ی شماره چرا پس  

 وسط... سرد هوای اون توی..کردم باز داشتم گوشیم تو که رو حامی از عکسی و گرفت اوج ام خنده

بپرم پایین و باال.. شادی از خواست می دلم...بود شده کاسته شدتش از که برفی   

 هنوز حامی بفهمم بود شده باعث تماسش با که بودم می سعیده ممنون حسابی باید بابت این از

نرفته و هست   

*** 
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انداختم ها خونه پالک ی شماره به نگاهی بود داده آدرسشو سعیده که ای محله به رسیده  

بدم انجامش همیشه برای تونستم می سعید به نسبت که بود کاری آخرین و تنها این   

... مادرش کردن خبردار با تر سریع چه هر خواستم می بنابراین  

 ... کنم بیرون زندگیم از همیشه برای رو خانم آذر و اون  

...ایستادم باز نیمه در مقابل ..نداشت جذابی چندان نمای که طبقه چهار آپارتمان یه... نبود بدی ی محله  

 

کردن بازی برف حال در محوطه حیاط توی.. آپارتمان ساکن قد نیم و قد های بچه از چندتا  

بودن داخل به ای اثاثیه و اسباب بردن حال در برف و سرما این در هم نفری چند و بودن  

  بده جواب که موندم منتظر فشردنش با و گذاشتم زنگ روی انگشتمو

 

نیست دیدنش به قسمت و باشه رفته بیرون شاید اینکه خیال به... نتیجه بی تالش بار سه دو از بعد  

 یه اینکه و دلسوزی سر از ..خونه باز نیمه در دیدن با و ایستادم سرجام ای لحظه برای اما برم خواستم

گذاشتم حیاط تو پا...  باشم داده دیگه فرصت  

 

 ساختمون داخلی فضای... رفتم می باال ها پله از سوم ی طبقه خود تا باید.. نبود کار در سانسوریآ

زد نمی دل به چنگی  

 تا زدم ضربه در روی بار چند دست پشت با نیومد که جوابی.. فشردم رو واحد زنگ اشون طبقه به رسیده

نبود خونه تو واقعا گویا اما بشه بیدار خواب از خوابه اگر  

 و بازشد رویی به رو واحد در که شدم ها پله راه راهی.. خروج قصد به..بودم کرده رو تالشم آخرین من

:گفت بهم خیره بدبینی و سوءظن به آکنده نگاهی با زنی  

؟ داشتید کار کسی با-  

:ازش پرسیدم سعیده اشونواحد به اشاره با و برگشتم اروم رو رفته راه  

نیستن؟-  

؟!چیکارشونید شما-  

هستم دورشون اقوام از یکی من-  
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:داد جواب نیستم اطراف و دور اون ساکن کرد می معلوم که وضعم و سر به خیره مشکوک  

بیمارستان؟ بردنش و کرده سکته دیروز نداری خبر که هستی اقوامی چطور-   

:پرسیدم بهش خیره.. زده شوک  

بیمارستان؟ کدوم-  

 

:جواب داد باال ی طبقه و ها پله راه به نگاهی با  

کن صبر لحظه یه-  

 

:گرفت سمتم به رو کیفی و اومد در دم زنان نفس و کرده هول نکشیده دقیقه دو به و رفت داخل به  

 کدوم نیست معلوم اشم شده گور به گور دختر... اورژانس زدن زنگ ها همسایه..رفت حال از در دم-

  دعوا و بیداد و داد اش همه...نیست ازش خبری که قبرستونیه

  نذاشتن اعصاب ها همسایه برای دیگه دختر و مادر این

.. سوخت مادرش برای دلم واال.. داد سکته پیرزنو خودشم  

داره می بر چیزشو یه کیهر نکنم جمع اگه و شده پال و پخش وسایلش تمام یدمد . 

بگیرش بیا پس.. فامیلشونی که توام..زنه می آتیشم... منه دست کیفش بفهمه شوهرم اگه  

:به حرف اومدم و گفتمحیرون   

خانم؟ چی یعنی-  

راسته سر آدرسش خیلی...بردنش باالتر خیابون چندتا ...بیمارستان همین-  

... واکنشم دیدن با که رفتم عقب قدمی..گرفت سمتم به کیفو مجددا  

اشون خونه در جلوی رو کیف و اومد بیرون سریع  

.رفت داخل به ای دیگه رفح بدون و گذاشت  

 

دوختم چشم بود شده گذاشته زمین روی که کیفی به بسته در پشت ایستاده  

زدم درو و رفتم جلو قدمی و فرستادم بیرون کالفه رو نفسم  

داد نمی جواب زن دیگه اما  
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 کیف به و برگشتم.. کرد لمس رو ها نرده دستم که همین اما رفتم ها پله راه سمت به کیف از گرفته رو

.موندم خیره  

 

 

 

*** 

 به رو خودم جو و پرس کمی با...باشنش اورده اینجا باید زدم می حدس که بیمارستانی به رسیدن با

.رسوندم مغزی ویژه های مراقبت بخش  

 

 در فعال که هستم دخترش دوستان از یکی اینکه معرفی با منظور همین به  و بدم آشنایی خواستم نمی

بیاد تونه نمی و سفره  

گرفتم رو دیدنش دقیقه چند اجازه بازی زبون کلی با  

 

... نبود سختی چندان کار نداره مطلوبی وضعیت اینکه زدن حدس.. اطرافش دستگاه دم همه اون با  

.نیست بهش چندانی امید بودن گفته بهم هم ها پرستار  

 

 بیرون ارومی به رو نفسم بودن شده برجسته الغری شدت از که هایی گونه و زردگونه ی چهره به خیره

.فرستادم  

 

باشم ظالمی آدم اینکه نه..اومد نمی بر دستم از کاری دیگه  

 دستم از کاری هیچ دیگه.. بود بستری بیمارستان در مادرش و بود افتاده گیر سعیده که شرایط این در اما

.اومد نمی بر  

 

 از یکی ی گوشه کار و کس بی اینطور کرد نمی فکر هم روزی که سوخت می پیرزنی برای دلم

کنه جمعش بیاد که نباشه هم کسی و بیفته شهر این های بیمارستان  
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 چند تونست می تنها که چپش دست و چشماش جز و بود شده رس   مغزی سکته اثر برا بدنش کل

بده تکون انگشتشو  

کرد می نگاه من به فقط و نبود ساخته ازش ای دیگه کار  

 

شد جمع چشمش ی گوشه اشکی قطره  

:اومدم حرف به اروم سرش باال ایستاده  

خوب اما.. ببینمتون اینطور وقت هیچ خواست نمی دلم-  

 

 ادامه داشت ناچیزی حرکت که دستی کنار و تخت ی لبه.... شکیف گذاشتن با و کردم کوتاهی سکوت

:دادم  

بیاد دیدنتون به بتونه که نکنم فکر حاالها حاال سعیده-  

:اهش ناراحتم می کردنگطرز   

.. بیاد تونه نمی فقط.. نباشید نگران..خوبه حالش-  

 زودی خودشو شده قراره...گرفتم تماس باهاش...کردم پیدا رو برادرتون شماره کیفتون تو ی دفترچه تو از

 برسونه

 

 می رفت نمی بین از ای لحظه که اشکی ی حلقه اون با نگاهش ته اما.. بود نمونده بینمون حرفی دیگ

نبود گفتنش به قادر که بگه بهم چیزی خواست  

نبودن شدن فراموش قابل بودن کردن مرتضی برادرم و من حق در دختر و مادر این که هایی ظلم  

 

 از بعد پدرم به که هایی احترامی بی و زدن من به که هایی تهمت...بودن خورده مرتضی و من از که مالی

.. بودن کرده مرگش  

بودن نشدنی فراموش واقعا  

اینکه گفتن با نگذرم ازشون تونستم می اینکه با وجود این با  

«بشید خوب زودتر چی هر امیدوارم»  
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ازش همیشه برای تخت ی لبه همونجا کیفش کردن رها باآخرین بار نگاهش کردم و برای   

.نیارم یاد به ذهنم خاطرات ی دفترچه در دیگه اسمشونم کردم سعی و گرفتم رو  

 

*** 

 

اوردم در رو گوشیم.. اومدم می پایین بیمارستان های پله از آرومی به که همونطور  

.بود کرده زایل رو خوش حال کمی وضعیت این در خانم آذر دیدن  

ده می رو جوابش حامی تماس صورت در دونستم می که ای شماره به خیره ... 

چرخوندم سر بده رو جوابم نخواد دیگه جدایی اون از بعد شاید که فکر این با و ایستادم جام سر  

 

و اومدم در بیمارستان از...بودم صداش شنیدن دلتنگ بشدت  

شدم داشت قرار بیمارستان کنار در دقیقا که مارکتی سوپر وارد  

به خیره نداشتم خوردنش به تمایل اصال که بیسکویتی و معدنی اب بطری یه گذاشتن و مختصری خرید با  

: گفتم داشت قرار سرش پشت که تلفنی به اشاره با پیشخون پشت پیرمرد  

که  هست امکانش...خیلی ضروری هستش..بگیرم تماس جایی یه با باید من ببخشید-  

کنم می پرداخت بشه چقدر هر اش هزینه.. کنم استفاده شما تلفن از  

 

روی خریداشو..داشت قرار پشتم که مشتری حرفم اتمام با  

 مقابلم رو تلفن گوشی...سرم پشت مرد خریدهای کردن حساب با همزمان پیرمرد و گذاشت پیشخون

داد قرار  

کردم گیری شماره به شروع و برداشتم رو گوشی ارومی تشکر با  

 و دوری روز چند از بعد صداشو بالخره که اومد می و رفت می نفسم... میشد کشیده که بوقی هر با

:شنیدم دلتنگی  

الو-  
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:زد حرف دوباره که شد حبس سینه تو نفسم و لرزید قلبم  

بفرمایید الو-  

 چیزی و بزنم حرفی کردم سعی کرده بغض...باشه خوب حالش باید داد می نشون این و بود خوب صداش

 بند کل به زبونم زنی خندون و ظریف صدای شدن شنیده با ناگه به اما بدم پایانی دلتنگی این به و بگم

:اومد  

حامی کن تنت پیرهنو اون الاقل  - 

 که ای خنده صدای.. زد چنگ رو روحم...بودم شنیده که زنی صدای از بیش حامی خندون و شوخ صدای

: گفت می زور به  

الو-  

 

 و گذاشتم سرجاش و کردم دور گوشم از رو گوشی میشدن بسته و باز ناخودآگاه که پلکهایی با کرده لرز

.موندم خیره بود گذاشته جلوم پیرمرد که خریدهایی به  
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*** 

بی قرار خوابیده تو جام با  نگاهی به راحله که گوشی به دست در حال باال و پایین کردن 

 تلگرامش بود به اون صدای ظریف زنونه و بعد به خنده های حامی فکر کردم 

گویی چیزی که می دید زیادی براش جذاب بود ... لبخندی به روی  لبهای راحله اومد  

 طاقت نیوردم  و برگشتم و طاق باز به سقف اتاق چشم دوختم 

قبل از اون تماس احساس می کردم هیچ چیز و هیچ کسی نمی تونه خوشحالیمو از بین ببره اما 

 گویی اشتباه فکر می کردم

چشم به راحله که با به دندون گرفتن گوشه ی لبش تند و سریع در حال  با نگاهی از گوشه ی

:نوشتن بود  به طعنه گفتم  

!خوشحالیاتو چطوری کنترل می کنی ؟-  

:برای چند ثانیه ای بهم خیره موند..متعجب با برگردوندن سرش به سمتم  

جانم؟-  

:لبخند تلخی کنج لبم جا خوش کرد   

خوای که هر چه زودتر صبح بشه چیکار می کنی ؟ میگم وقتی که هیجان داری و می-  

 طاقتمو از دست داده بودم و نمی تونستم چیزهایی که شنیده بودم رو هضم و تحمل کنم

خودم و ذهنم رو از هر اونچه که آزارم می داد دور و آزاد ... از این رو سعی می کردم با حرف زدن 

 کنم 

ویزون کردن پاهاش ازلبه ی تحت خیره تو نگاه آبا نیم خیز شد و .. بی خیال گوشی توی دستش 

:بی قرار و اشفته ام گفت  

قراره فردا ببینیش؟-  

 

احساس خفگی بهم دست داده بود که زل زده در نگاه .... با وجود بزرگی و دل باز بودن  اتاق

:خندونش با حرص  پرسیدم  

کی رو ؟-  

همونی که تو رو به این حال و روز انداخته -  

:دراز کشیده در اومدم و رو کرده  به سمتش با اخم  گفتم از حالت  
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یه سوال ازت پرسیدما!چی برای خودت می گی؟-  

:خنده کوتاهی سر داد و گفت  

ِد بگو طرف کیه که منم بهت بگم  باید چیکار بکنی ...جواب منو بده-  

ی زنونه درم لحظه ای خیره در نگاه پر شر و شورش  با حس بدی که همچنان از شنیدن اون صدا

:ایجاد شده بودی بی اراده لب زدم و گفتم  

دکتر حامی خرسند... خرسند -  

 

سکوتی کرد و  یهو بلند زد زیر خنده  ..برای لحظاتی مات و مبهوت شده در صورت و نگاه عصبیم   

نگران از گفتن واقعیت با نگاه ترسیده ای بهش چشم ...اونقدر که از شدت خنده رو تختش افتاد  

م که گوشیش رو دوباره برداشت و با دراز کشیدن مجدد رو تخت  و گرفتن موبایل جلو دوخت

:چشماش گفت  

بخوابی تا فردا به تنظیمات کارخونه بر می گردی و نرمال ..کم خوابی زیاد داشتی عزیزم..بخواب-

 میشی 

:ناراحت از طرز برخورد و از اینکه منو در حد حامی نمی دونست گفتم  

!خندی ؟چرا بهم می -  

انگشت اشاره اشو روی صفحه ی گوشی  باال و پایین کرد و خیره به تصاویر و متن های  پیش 

:روش گفت  

. خیلی خیلی دیر به فکرش افتادی ... منتها عزیز دلم  دیر جنبیدی...آرزو بر جوانان عیب نیست -

با جفتشم پرید ... یارو پرید و رفت ....  

 خوبه که شیرینیشم خوردی 

:واستم باور کنم که حامی رو از دست دادمنمی خ  

!مگه تو می دونی طرف کیه؟-  

:اخم کرده و دقیق شده روی مطالب ی که می خوند گفت  

باید ...منو  برای اونی که خیلی برای دیدنش  هیجان داری می خوای بدونی  اما اگه نظر...نه -

اینطوری اونم ...ت نمی بره خواب...بهت بگم که بهتره همین االن بهش  پیام بدی و بگی که 

 هیجان زده میشه 

:ازش پرسیدم...با فکر اینکه در حال  چاره اندیشی برای من بخت برگشته است    



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
4 

خوب ؟-  

:لبی کج کرد و با تامل  گفت..همونطور که  درگیر گوشیش بود   

توام ..من که خبر مرگم کپه امو گذاشتم..اونم میگه به جهنم که خوابت نمی بره.... خوب نداره-

 بخواب و نصف شبی شر و ور نگو 

پتو رو از روم کنار زدم ..دلگیر از مسخره بازی راحله که حرفامو باور نمی کرد   

گوشی رو دم ...ودم  چهار زانو تو جام نشستم و با برداشتن گوشیم  و  وارد کردن شماره ی خ

 گوشم نگه داشتم

 راحله که باور نمی کرد به حرفش عمل کرده باشم

 

همونطور که گوشیش رو باال سرش نگه داشته بود بهم خیره موند    

حتی با دیدن جدیتی که داشتم گوشیش رو کنار گذاشت و نشسته  لبه ی تخت چهار چشمی 

 به منی  که منتظر شنیدن صداش بودم چشم دوخت

اونم با همون  صدای اروم و مهربون ...کم کم داشتم نا امید می شدم که بالخره جواب داد 

:همیشگیش   

سالم-  

لحظه ای نمی تونستم بر تپش شدید قلبم فائق بشم که با لحن دلخور و غمگینی تنها به گفتن 

:یه کلمه ی کوتاه اکتفا کردم و گفتم  

چرا؟-  

:با اندکی تامل ازم پرسید  

چی چرا ؟-  

راحله که گوشه ی چشماش رو تنگ کرده بود اهسته از لبه ی تخت بلند شد  و قدمی به سمتم 

 برداشت 

به جای اینکه ... بغض کرده با نگاهی به راحله که لحظه ای به ساعت روی دیوار خیره مونده بود  

:درباره ی چیزی که مثل خوره به جونم افتاده بود حرف بزنم ازش پرسیدم    

ت خاموشه؟چرا گوشی-  

:در جواب سوالم سکوت کرد و چیزی نگفت که ناجوانمردانه تنها به قاضی رفتم و گفتم  

اصال فراموش کن که تماس گرفتم  ...انگاری  بد موقع تماس گرفتم ..باشه فهمیدم-  
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حتی صبر نکردم که چیزی بگه و با قطع تماس خودم حکم قطعی بر بی معرفتیش  صادر کردم که  

:شمای گشاد شده خیره به منی که به گوشی بین دستام  خیره مونده بودم گفتراحله با چ  

!خودش بود ؟-  

:نگاهم رو بهش دادم و خیره تو چشمای پر از سوالش گفتم  

اره خود دکتر خرسند -  

 برای چند ثانیه ای طوری نگام کرد که گویی داره به یه  دیوونه از دست رفته نگاه می کنه

:در مقابلم  با گرفتن صورتم بین دستاش گفت آهسته در حال نشسته  

قربونت بشم چی داری این وقت شب برای خودت می گی ؟-  

اما اصراری هم  نیست که هر بار اسم اون دکتر بیچاره رو ...نگو..خوب نمی خوای اسمشو بگی 

 به زبون  بیاری

و نگاه دلواپس راحله بغض کرده  از شدت دلتنگی و اینکه کس دیگه ای رو جایگزینم کرده خیره ت

:گفتم  

یه ..بخدا خسته شدم..؟چرا نمی فهمی چی دارم بهت می گم؟..چرا حرفای منو باور نمی کنی -

به توام که می گم باور نمی کنی ...نفر م نیست که حرفامو بهش بزنم  

 

:سریع گوشیمو به سمتش گرفتم و با نشون دادن شماره ی خودم  گفتم  

...خودت که می دونی شماره ی خودش خاموشه...تماس گرفتم همین االن باهاش... ببین-  

 

:نگرانیش از وضعیت روحیم دو چندان  شد و دلسوزانه گفت..خیره به شماره ی قبلیم   

اصال می خوای همین االن ..خدا باعث و بانیشو لعنت کنه که تو رو به این حال و روز انداخته -

هوم؟..م یه هوایی به سرت بخورهبلک... پاشیم بریم  بیرون و یه دوری بزنیم  

 

:دلخور از نتیجه گیریش گفتم  

حرفامو باور نمی کنی نه ؟-  

:سکوت کرده بهم خیره موند  
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قرار شد یه مدتی صوری ازدواج کنیم و بعد ...خودش بهم پیشنهاد داد...توروخدا تو یکی باور کن-

..که کار هر دومون راه افتاد از هم دیگه جدا شیم  

به ..یهو دلم براش رفت...ونم یهو چی شد که کنترل همه چی از دستم در رفت اما خوب نمی د

 خودم که اومدم دیدم عاشقش شدم و دوسش دارم 

صداشو که نمی شونم انگاری که می خوان ..االن یه طوری شدم که نمی بینمش دیوونه میشم

 خفه ام کنن

اما ..ه دیروز باهاش تماس گرفتمتا اینک...دارم دق می کنم راحله .. یه هفته است که ندیدمش

اونکه منو ول نمی کنه بره پیش یه زنه دیگه مگه نه؟...صدای یه زنو شنیدم..همین که جواب داد  

من ...درست نمی گم؟..اصال این چیزا از حامی ساخته نیست...حامی اینطور آدمی نیست

مگه نه؟... اشتباه کردم دیگه   

 

شون و افتضاحم به آهستگی لب هاشو روی هم گذاشت و راحله مات و مبهوت خیره در نگاه پری

:گفت  

یکم بد قلقی می ...هوم؟خودم با دکتر صدیقی صحبت می کنم ..من میگم تو فردا کلینیک نیا -

 کنی ولی راضی میشه

 

:داشتم دیونه می شدم و نمی تونستم برای اثبات حرفام مدرک قابل قبولی ارائه بدم  

می گم اره؟فکر می کنی دارم چرت و پرت -  

یعنی راستش...نه نه -  

داری مطمئن میشی که خل شدم؟..راستش چی ؟ -  

 

نگاهم رو به پایین دوختم و با عجز ..گوشیم رو کنارم انداختم  و با جدا کردن دستاش از رو صورتم 

:نالیدم   

..بلند شو برو بخواب -  

 

:نگران خیره تو صورتم  که نگاهش نمی کردم گفت  

از دست من ناراحت نشو گیسو -  
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ناراحت نیستم فقط می خوام بخوابم -  

نصف شبی خل شدی دیگه..؟.چرا به من حق نمی دی-  

!؟..آخه تو کجا خرسند کجا...این خزعبالت چیه که داری  برای خودت می گی دختر ؟..  

بیای و بگی  اما دیگه نه  تا این حد که..حاال ما با بچه ها دور همی  یه شوخی هایی می کردیم 

چه به روز خودت اوردی دختر؟ ..انگاری خودتم شوخیامون رو باور کردی ..که با اون ازدواج کردی   

می دونی میشی مضحکه ..فردا پس فردا اگه این حرفا به گوش یکی از بچه ها ی کلینیک برسه

! ...؟...عام و خاص اون دانشکده   

 

گاهی حتی خودمم به این ازدواج شک می ..کرد آخه کی باور می ...حقم داشت..باور نمی کرد

:کردم  که با گرفتن لبه ی پتو گفتم   

پاشو ...می خوام بخوابم راحله -  

نگران برای اینکه شرایط از این بدتر نشه به ناچار بلند شد و برای کاری که به نظر می رسید 

 بیشتر بهانه باشه از اتاق بیرون رفت 

یلی خوش بینانه  منتظر تماسی از جانب حامی بودم که ازم سرم بشدت درد گرفته بود  و خ

اما حتی  دریغ از یک پیام ساده..دلجویی کنه   

این فرصت رو به خودم دادم که الاقل به این فکر ..عصبی با برداشتن گوشی و خاموش کردنش 

اینطوری می تونستم برای یه چند ساعتی ..کنم که گوشیم خاموش بوده و اون تماس گرفته

.خودمو گول زده باشم که خودم خواستم باهاش حرف نزنم  

 

*** 

 صبح زود با حالی خراب با وجود اصرارهای زیاد راحله راهی دانشکده شدیم 

در تمام مدت کامال  حواسش بهم بود که به قول خودش خل بازی در نیارم و کاری نکنم که بعدا 

 پشیمونی به بار بیاره

:هی بهم انداخت و گفتبا نشستن بر روی یونیتم  نگا  

خوبی ؟-  

 این برای چندمین بار در طی امروز بود که این سوالو ازم می پرسید 

تسلیم گونه ازم رو گرفت و به کار ..وقتی نگاه سرزنش بارم رو بر روی خودش  دید با لبخندی 

 خودش مشغول شد و منم سرگرم مراجعه کننده خودم شدم
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کرده بودم دیگه روشن نکرده بودمگوشیم رو که از همون دیشب خاموش   

نزدیکای ظهر بود که با عقب کشیدن خودم توسط صندلی دستکشامو در اوردم و  نگاهی به بچه 

.ها انداختم   

...جز من چند نفر دیگه ای هم بودن که هنوز کارشون تموم نشده بود  

و با در اوردن  ماسکمو پایین دادم و دستکشا رو تو سطل انداختم. از روی صندلی بلند شدم 

با نگاهی به در شیشه ای و دکتر صدیقی که پشت میز نشسته ..گوشی از تو جیب روپوشم

روشنش کردم....بود  

به این فکر می کردم که اگر منو فراموش کرده بود هرگز .. هر لحظه و ثانیه به حامی فکر می کردم

نباید زود قضاوت کنم به این فکر می کردم که... با دیدن شماره ام جوابم رو نمی داد  

که ..رنگ از صورتم پرید..با روشن شدن گوشی  و دیدن چند تماس بی پاسخ ایستاده سر جام 

 همون لحظه گوشیم به صدا در اومد 

 شماره پدرش روی گوشیم افتاده بود و همه ی اون تماسا هم از طرف خودش بود 

:ع جواب دادمبه گمان اینکه نکنه اتفاقی برای حامی  افتاده باشه سری  

الو سالم-  

چرا از صبح گوشیت خاموشه؟...سالم-  

:لبهامو بهم فشردم و گفتم  

...تو کلینیک بودم-  

:و تا خواستم کارمو یه جورایی رفع و رجوع کنم زودی گفت  

زیاد وقتتو نمی گیرم..باید همین االن ببینمت ...ببین من جلوی دانشکده ام-  

:ازش پرسیدم نگران نفسم رو تو سینه حبس کردم و  

!اتفاقی افتاده؟-  

من تو ماشین منتظرتم -  

ضربان قلبم باال رفت و بدون  فوت وقت با همون سر و وضع و ماسکی که هنوز همونطور پایین 

 داده بودمش خودمو به درب اصلی دانشکده رسوندم

دیگه خوب که نگاه کردم دیدم جز خودش کس ..ماشینش کمی جلوتر و زیر درختی پارک شده بود 

ای تو ماشین نیست و این امید که شاید حامی هم همراهش اومده باشه ازم رخت بر بست و 

 رفت 
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با رسیدن به ماشین سرش رو ...نگران و پر از تردید  به قدمهام سرعت بیشتری بخشیدم 

 برگردوند و منتظرم شد که سوار شم

بستمبا نشستن بر روی صندلی و دادن سالمی به جانبش به ارومی درو   

 

 

 سری تکون داد و آهسته جوابم رو داد 

:دستی به روی لبها و چونه اش کشید و ازم پرسید ...نگاهم بهش بود  

کارت تموم شده؟-  

چه خوب میشد در این موارد طرف مقابل معنای دلواپسی رو در ک می کرد و یکراست می رفت 

 سر اصل مطلب

:سری باال و پایین کردم   

داشتم می رفتم لباس عوض کنم که شما زنگ زدید ..بله-  

..با نگاهی به روپوش تنم و ماسکی که همچنان زیر چونه ام بود   

دست بلند کردم و ماسکمو در اوردم ..معذب  

 مردد نگاهشو ازم گرفت و برگشت و از روی صندلی عقب کیفش رو برداشت

.دار شده بوددر این یک هفته که گذشته بود بی شک از همه چی خبر  

بهش خیره بودم که درکیفش رو باز کرد و یه سری برگه در اورد و با نگاهی بهشون و اینکه باید 

همون چیزهایی باشن که می خواد کیفشو دوباره سرجاش گذاشت و با زیرو روکردنشون با مکث 

:کوتاهی به سمتم گرفتنشون  

می تونی اول بخونی و بعد امضاشون بکنی-  

حاال بهم چشم دوخته بود به کندی دست بلند کردم و برگه ها رو از تو دستش خیره بهش که 

 گرفتم

صورتم رنگ می باخت و از درون داغ میشدم ...با هر خطی که می خوندم   

احساس می کردم خودشم اصال در این شرایط راحت نیست که ناباورانه سرم رو باال اوردم و 

چشم دوختم بهش که حاال به روبه روش خیره شده بود  
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اونقدر نگاهش کردم که بالخره بار سنگین این نگاه رو نتونست تاب  بیاره و از گوشه ی چشم 

:نظری بهم انداخت  

برای چی باید اینا رو امضا کنم؟ -  

 

:لبی تر کرد و نگاه گرفته ازم گفت  

بهترهبرای هر دوتون ..کارای طالق هر چه زودتر انجام بشه ...حاال که شرایط جور شده -  

:ناباورانه پلکی زدم و ازش پرسیدم  

!بهتره؟چی بهتره؟اینکه ازهم جدا بشیم و شما به خواسته اتون برسید؟-  

 

:کالفه دوباره نگاهشو بهم داد و با بیرون فرستادن  نفسش گفت  

طوری تنظیم شده که تمام حق و حقوقت ...نبود؟همه چی هم ..قرارتون از اولم همین بود دیگه-

ست پرداخت بشهبی کم و کا  

 

:برآشفته از حرفهای شنیده شده با صدایی که دچار لرز شده بود به حرف اومدم  

نشونه ی لطف ... اینکه یه چیزی بندازید جلوم و راحت مهر طالق بخوره تو شناسنامه ام-

 شماست ؟

 

:عصبی چشماشو بست و یه دفعه با خیره شدن تو چشمای پر از اشکم گفت  

...اشتباه کردی ..من که بهت گفتم...هت گفتم به این زندگی دل نبند من که از روز اولم ب-  

 به حامی گفتم نه

..به تو گفتم نه    

 به هر دوتون گفتم

 

قطره اشکی که از گوشه ی چشمم بیرون زده بود روی گونه ام لغزید و به مردی که چون گذشته 

:اروم به نظر نمی رسید چشم دوختم  

...خودم نیست اگه االنم اینجام به خواست-  
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:به سختی خیره در نگاه دردمندم ادامه داد  

توام با یه امضا زودتر تمومش کن...حامی ازم خواسته-  

 

:شوک زده لب زدم و با صدای ته افتاده ای گفتم  

حامی خواسته؟-  

 با طرز نگاهش مهر تاییدی به سوالم زد و ته دلم رو خالی کرد 

بار ..پیاده رویی که کمی شلوغ به نظر می رسید  سرگردون با چرخش سر به سمت بیرون و 

دیگه به برگه های توی دستم خیره موندم و همونطور که با زل زدن به جای امضا  از خود بی خود 

:و به جنون می رسیدم ازش  پرسیدم ممیشد  

واقعا این خواسته ی حامیه  ؟-  

رفت و به بیرون خیره شدخیره تو چشمای پر از اشکم نگاهش رو ازم گ..سرم رو باال اوردم  

:پوزخند تلخی گوشه ی لبم نشست  

اما ..از هیچ کسی کمک نخواسته بود...وقتی اومد و بهم پیشنهاد ازدواج داد ..خیلی عجیبه -

...حاال  

:اهسته روشو برگردوند و بهم زل زد  

شما رو با اوردن این برگه ها واسطه ای برای جدایی کرده-  

 

که دیگه رمقی برای ادامه این بازی نفس گیر نداشت برگه ها رو   چون جنگجویی از نفس افتاده

:به سمتش گرفتم  

.من گول این سیاه بازیا رو نمی خورم..نه جناب خرسند-  

حامی هیچ وقت خودشو ازم پنهون ..حامی هیچوقت برای کاراش از واسطه استفاده نمی کنه

 نمی کنه

خودش ..باشه بدترین حرف دنیا رو بهم  بزنهحتی اگه بنا ..حتی اگه قضیه ی طالق گرفتن باشه

 میاد و رو درو بهم می گه

برید و بهش بگید  که خودش فردا ..پس اگه این برگه ها رو به گفته خودتون از طرف حامی اوردید

تو اون مسیر و قرار همشیگیمون برام بیاره... مثل تمام صبحایی که باهم داشتیم ...صبح  

بار همراهم اومدهمونجایی که برای  اولین   
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با مکث کوتاهی از ماشین پیاده شدم و برگه های تو دستم  .. خیره بهش که ازم نگاه نمی گرفت

 رو  بدون اینکه دیگه نگاهی بهشون انداخته باشم روی صندلی رهاشون کردم

هر ...بغض امونم رو بریده بود و چشمام پر اشک شده بودن..تمام تنم می لرزید و حالم بد بود

ماسک توی دستم رو بیشتر از قبل می فشردم..ه که به درب دانشکده نزدیک تر می شدملحظ  

شاید حامی قصد داره منو ..می فشردم و به این فکر می کردم که شاید پدرش حقیقت رو گفته باشه

 برای همیشه از زندگیش بیرون کنه
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فصل جدید  

دستام رو تو جیب پالتوم فرو بردم و با ..به انتهای کوچه ای که نمی تونستم ازش نگاه بگیرمخیره 

لمس حلقه ای که خیلی وقت می شد ازش استفاده نکرده بودم نفسم رو پر استرس بیرون 

 فرستادم

دیروز وقتی به پدرش می گفتم اینجا به ..دقیقه ای میشد که اینجا ایستاده بودم 02نزدیک به 

ید چه انتظار کشنده ای رو تجربه کنم انتظارش می مونم یک درصدم به این فکر نمی کردم که با  

اینکه خودش بیاد و ازم بخواد که از هم جدا بشیم ..  

 حرکتی به انگشتر دادم و بین انگشتام  محکم تر گرفتمش

زمان می گذشت و می دونستم تا به یک ربع دیگه باید دانشکده باشم و اگه در این مدت حامی 

 می اومد

ای رفتن و رسیدن به دانشکده رو بهم نمی دادنیار... بی شک هرگز پاهام دیگه   

..وزش باد سردی که از مقابل می وزید سوز بدی رو به جونم انداخت  

هر چند هیچ ..دقیقا همون طور لباس پوشیده بودم و به خودم رسیده بودم که حامی می خواست

هم  درست  تاکیدی بر نوع پوششم نداشت و فقط گاهی نظراتی می داد که به نظر خودم..وقت

 می اومدن

.دست چپم رو از جیب پالتوم در اوردم و دستی به موهای در اومده  از زیر مقنعه ام کشیدم  

در اون لحظه تازه  متوجه نرمی پوست دستام شدم که چون سابق دیگه تحت تاثیر  سرما خشک 

 و پوست پوست نشده بودن

بودنکار خودشون رو کرده .. داروهای دکترِ پیشنهادی حامی  

 دستمو رو آهسته پایین اوردم و با گردش کوتاهی کف و پشت دستم رو از نظر گذروندم

 لبخند دردناکی زینت بخش لبهام شد و به ارومی نگاهم رو مجددا به انتهای کوچه دادم

در اون سکوت و سرمای صبحی که انتظار اومدن حامی رو می کشیدم به ناگه با شنیدن صدای 

... رو از انتهای کوچه گرفتم و گوشیشم رو در اوردم نگاهم...زنگ گوشی   

:تماس رو برقرار کردم و  راحله غرلندکنان به حرف اومد..با دیدن شماره افتاده شده روی صفحه   

...یکی از مراجعه کننده هات هم  اومده..کجا رفتی؟االن دکتر صدیقی میاد-  

:دستم رو باال اوردم و با نگاهی به ساعتم جواب دادم  
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االن میام-  

...یهویی معلوم نشد چرا  زدی بیرون و خبری هم ازت نیست..تو این سرما واال تو یکی نوبری -  

!دیگه چرا داری انقدر شلوغش می کنی ؟..گفتم که االن میام -  

:سکوتی کرد و با گله گفت  

نسکافه داغ  فقط اگه اومدی سر راه......اصال تقصیر منه که به فکر توام...خوب  نیا ..به جهنم-

خواستی برای خودتم بگیر...یادتت نره  

متاسف از اخالق عجب و غریبش گوشی رو پایین اوردم و زل زده به مسیری که هر لحظه منتظر 

لبهام به لبخند کم رنگی  کش اومدن..بودم حامی توش قرار بگیره  

..و حاال اون نیومده بود...برای اومدنش فرصت زیادی داده بودم  

دی زاید الوصفی وجودم رو فرا گرفت خوشی و شا  

عقب عقب چند قدمی رو .. همونطور خیره به مسیری که دیگه دوست نداشتم نگاهش کنم 

لبخندم بیشتر رنگ گرفت و انگشتر بین انگشتام محکمتر جای گرفت...عقب رفتم  

خیلی معانی داشته باشه..برای آدم وقت شناسی مثل حامی این نیومدن می تونست   

ل از نیومدنش  در حالی که تو پوست خودم نمی گنجیدم رومو برگردوندم و نگاه گرفته از خوشحا

 انتهای کوچه برای رفتن به سمت دانشکده به قدمها سرعت بیشتری بخشیدم

... با اینکه دیگه  به نیومدنش ایمان داشتم برای اینکه خیالمو برای یه بار دیگه راحت کرده باشم

سرم رو برگردوندم ...یدم و حین دور شدن از اون کوچه و اون لحظه دستی به زیر بینیم کش  

و این بهترین اتفاقی بود که می تونست در این روز برام رقم بخوره...خبری از حامی نبود  

سرخوش از نیومدن حامی با رسیدن به دانشکده پله های ساختمون اصلی رو با عجله یکی دوتا 

 کردم 

رو  به تن  کنم و تمام روزم رو از خوشحالی باال و پایین بپرم  حاال فقط کافی بود روپوشم  

بند کوله ام رو از روی دوشم ُسر دادم و همونطور که برای رسیدن به کلینیک عجله داشتم  حلقه 

امو تو ی زیپ جلویی کیفم جای دادم و تا خواستم  سر بلند کنم و وارد اتاق بشم با رسیدن 

ر روم قرار گرفته بود شوک زده سر جام ایستادم رحمانی که حاال کامال رو د  

با لبخند خاص و تکون نامحسوس سرش سالمی بهم داد و منتظر شد تا به سان گذشته به 

 گرمی جوابگوی سالمش باشم  

ساده ی سرم ازش گرفتم و خواستم وارد اتاق  ننگاهم رو حین تکون داد.. اما بر خالف انتظارش

:خطاب قرار دادن من مانع از داخل شدنم شدبشم که ایستاده سرجاش  با   
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من باید بابت موضوعی ازشما معذرت خواهی کنم ...خانم دکتر -  

:ناخواسته از اینکه باز برنامه ای برام داشته باشه رنگ پریده سرمو باال گرفتم و بهش خیره شدم  

ه باعث ناراحتیتون باید منو ببخشید که ندونست..من فهمیدم اون تماسا و پیاما کار شما نبوده-

 شدم

باشناختی که نسبت بهش پیدا کرده بودم می دونستم تمام این حرفا از روی قصد و غرض ه و 

 رحمانی ادم چنین  معذرت خواهی کردن هایی  نیست

:به همین منظور خواستم دوباره بی حرف از کنارش رد بشم که به حرف اومد و ازم پرسید  

شما نمی خواید چیزی بگید؟-  

:م رو که تو بغلم نگه داشته بودم بندشو به دست راستم دادم و دستم رو پایین بردمکیف  

چیزی باید بگم؟-  

:گوشه ی لبهاش به پوزخندی کش اومدن  

خوب من فکر می کردم گفت و گومون  بتونه کمی بیش از این ها به طول بیانجامه -  

:سیبک گلوم به ارومی جا به جا شد  

درباره این گفت و گو  با شما هم نظر باشمچه بد که من نمی تونم -  

یه تای ابروش باال رفت و یه دفعه با کنار گذاشتن  لحن رسمیش و برانداز کردن سرتا پام و   

:صورتی که  آرایش مالیمی به خودش دیده بود  خیره در چشمام گفت   

خیلی وقت دیگه مطب دکتر نمی ری؟اتفاقی افتاده؟-  

ه بی پرواش که لحظه ای از خیره شدن تو چشمام دست نمی کشید  خیره در نگا..سکوت کرده 

:اخم کرده  گفتم  

لطفا برید  کنار -  

:با نگاهی به دور و اطرف سرشو  به سمتم خم کرد و با دقت بیشتر بهم زل زد  

چی شده؟چرا انقدر ترسیدی؟-  

:پلکهامو روهم گذاشتم و با صدای  کنترل شده ای گفتم  

برید کنار-  

گرفتخنده اش   
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هر لحظه بر خشمم افزوده میشد و اون گستاخانه به تماشام ایستاده بود که با شنیدن صداهایی 

:که از تو راهرو  می اومد سرشو عقب کشید و صاف سرجاش ایستاد   

خوشحال میشم ..می تونی بهم اعتماد کنی .. ...اگه احتیاج به  کمک داری  ...منم مثل دکتر-

شمبتونم کمکی  بهت کرده با  

خیلی عادی گویی که از ..با ظاهر شدن بچه هایی که خندون هر کدوم در حال گفتن چیزی بودن

به راهش ادامه داد ...ابتدا هم در حال عبور کردن  از کنارم بوده  

..خشم و نفرت سراسر وجودم رو فرا گرفته بود   

نسانیت بویی نبرده مردی که حتی ذره ای از ا!..چطور روزگاری من از این مرد خوشم می اومد؟

 بود

ناخودآگاه به یاد خواهرش پریچهر افتادم..در اوج نفرتی که نسبت به این مرد پیدا کرده بود  

..حامی رابطه ی خیلی خوبی با پریچهر و ماهان داشت  

حامی امروز نیومده بود اما تماسی هم باهام  نگرفته بود.به کندی وارد اتاق شدم  

اما ترس .... با اینکه خوشحال بودم نیومده ..دلیها نشستمدست  بر روی یکی از صنه کیف ب

.. مبهمی  رو  هم در اعماق وجودم احساس می کردم  

..به هر حال این من بودم که با تصمیمم...ترس از اینکه نباید منتظر حرکتی از جانب حامی باشم  

...دست رد به سینه اش زده بودم... تصمیمی که فکر می کردم درست ترین تصمیمه   

اون ..بلند شدم  و از توی کمدم روپوشم رو در اوردم و ضمن به تن کردنش باز به پریچهر فکر کردم

..اون می تونست راه رسیدن من به حامی باشه...حتما همه چی رو می دونست   

حامی که حاال می فهمیدم باید االنم با پدرش رابطه ی خوبی نداشته ..حامی که خونه اش نبود

 باشه

 

چون خراشی  جیگر سوز ...ل بستن دگمه های روپوش دوباره یاداوری  اون صدای زنونهدر حا

قلبم رو به درد اورد ...  

...خودت کردی و حاال هم باید خودت درستش کنی ..پوزخندی به خودم زدم و در دل نالیدم   

شده باشه غمگین از اینکه شاید برای درست کردن همه چیز خیلی دیر ..از تو اتاق در اومدم 

...نگاهی به دور و اطرافم انداختم  

به یا روز اولی که دیده بودمش  افتادم ...کلینیک بی وجود  حامی واقعا دلمرده به نظر می رسید   
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زیرکانه چشمکی حواله ..در مقابل راحله بدون اینکه راحله متوجه بشه... لبخندی به لبهام اومد 

م داده باشه ام کرده بود تا به حساب خودش کلی  حرص  

 امکان نداشت اون شیطنتها و لبخندها رو از خودم دریغ کنم

به قدری که هوس کردم صداشو برای لحظه ای هرچند ..دلم برای دوباره بودنش بی قرار شد 

 کوتاه هم که شده بشنوم

با  نزدیک به در کلینیک گوشیم رو در اوردم اما  با ورودم و دیدن دکتر صدیقی که در حال حرف زدن 

سریع گوشیم رو توی جیب روپوشم انداختم ..دکتر موعدی بود  

 راحله با حرکت تند  ابروها و چشمش ازم خواست زودتر به سر یونیت خودم برم 

:با ایستادن کنار میزی که ما بین یونیت هامون بود راحله با حرص گفت  

پس کو نسکافه؟..رو تخته بشورنت که انقدر بی خیالی-  

:نگاهی به جانب صدیقی انداختم و گفتحال دست کردن دستکش هام  تند و سریع در  

االن؟ االن که دکتر اینجاست؟-  

:روی صندلیش چرخشی  به سمت زد و با مسخره بازی گفت  

دکترم که االن .؟.اول صبحی کسی نیومده  ..تو مگه از دکترم می ترسی ؟نمی بینی ..نه بابا-

؟دیگه این همه ترس برا چیه..می ره  

:نگاهی به سالن انداختم و با تعجب ازش پرسیدم  

حاال چرا انقدر بچه ها کمن؟-  

از خوش شانسی ماست البد-  

:ماسکی به روی دهن زدم  و حین اماده کردن وسایل درباره مراجعه کننده ام ازش پرسیدم  

کاراشو انجام دادی ؟-  

:سری باال و پایین کرد  

پر ...مثل اینکه از قبل بهش نوبت داده بودی ...هعکسشم همونجا روی میزت...بی حسی زدم-

 کردنیه

تا دندون مراجعه کننده ات  بی حس شه رفتی برا سالمتی ...یادت نره به دکتر  صدیقی گفتم

 دشمنات دست به آب

ناخواسته از شنیدن حرفش خنده ای که می خواست از خوشی زیاد رو لبام نمایان بشه رو  قورت 

چرخیدمدادم و به سمتش   
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:چشمای خندونش رو به سمت  گرفت و گفت  

!؟!؟!چیه؟چی باید می گفتم که صدیقی خونتو تو شیشه نکنه..هان؟-  

سری با تاسف تکون دادم و رو مو برگردوندم  که همون لحظه دکتر صدیقی خارج شد و چند ثانیه 

که تو دستش بود  بعدش  تا خواستم دست به کار شم با ورود یکی از کارکنان و بسته ی بزرگی 

 بچه ها نگاهشون رو به بهش  دادن

 از جمله من که دقیقا خیره شده بودم به بسته ای که به طور خاصی بسته بندی شده بود 

:راحله با نگاهی آکنده به تعجب  با نیم نگاهی به جانبم گفت  

!یعنی ندید صدیقی رفت بیرون؟...به گمونم یارو اشتب اومده-  

گاهی نامه های اداری رو می اورد و می برد  و یکی از نگهبانهای اصلی اقای ابراهیمی که 

همه ... به ناگه با بردن اسمم. ..دانشکده محسوب میشد با نگاهی به دورتا دور سالن و بچه ها

 ی نگاه ها رو  به سمتم کشوند

:خیره بهم خطاب به  آقای ابراهیمی گفت..راحله  حیرون و با دهانی نیمه باز   

ننایشو-  

سرجام ایستاده بودم که بهم نزدیک شد و با ..شوک زده ...تا به حال چنین چیزی سابقه نداشت

:گرفتن بسته  به سمتم گفت  

..پیک موتوری برای شما اورده-  

:ناباورانه خیره به بسته ای که اسمی از فرستنده اش روش نوشته نشده بود ازش پرسیدم  

نگفت از طرف کیه؟...برای من؟-  

فقط گفتن ماله شماست ...نخیر -  

 مردد دستامو بلند کردم و جعبه بزرگ توی دستش رو گرفتم

بعضی از بچه ها هم بهم خیره ..راحله مشکوک از رو صندلیش برخاست و در کنارم قرار گرفت

:بودن که راحله گفت  

؟!می بینیم که زیادی مهم شدی -  

ز راحله بهم نزدیک شدندو سه نفری که باهام راحت تر بودن اونا هم به تبعیت ا  

:ترسیده بودم که راحله بی طاقت و به شوخی گفت  

تا دکتر نیومده بازش کن دیگه-  
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رویا بسته رو روی پاهام گذاشتم و  .. بسته به دست قدمی به عقب رفتم و نشسته روی صندلی

:گفت   

قدغن ه..مگه ابراهیمی نمی دونه اوردن بسته هاِی پستی بچه ها -  

:تندی به در شیشه ای گفت راحله با نگاه  

گیسو توام  سریع تر بردار ببرش بیرون تا دکتر نیومده و گیر نداده...دکتر که نیست ...ول کن بابا-  

...ترس داشتم و کسی نمی دونست در حد جون دادن داشتم به این بسته نگاه می کردم  

دورا دور ...های جور وا جور بی خیال اینکه راحله و دو سه نفری که به بهانه ..به کندی و ترسیده

..در حال  سرک کشیدن و دیدن بودن تا متوجه موضوع بشن دست پیش بردم و بسته رو باز کردم  

 

نفر بیشتر نبودیم و در این وقت روز کمتر کسی تو کلینیک بود و برای همینم دکتر  6-5در کل 

 صدیقی کمتر بهمون سر می زد 

 تا بسته رو باز کردم 

رده بود که این بسته شخصیه و باید در کاظهار فضل و ادب  کلی چند لحظه قبلراحله که تا 

 تنهایی بازش کنم کامال  هیجان زده  سرشو جلو کشید و از باال سرم به داخل جعبه خیره شد

قرار گرفته بودپوشال های تزئینی بین  داخل بسته دوتا باکس مشکی  

بان ودر باکس  بزرگتر رو  که بر روی درش  ربوی خوشی به مشام می رسید دست داخل بردم تا 

 قرمزی بسته شد بود بردارم 

:منیر خیره به درون جعبه لب زد و گفت  

چه خوش سلیقه-  

که همچون بقیه مشتاق  دیدن داخل باکسا بود  رویالحظه ای خیره به   

که در همون لحظه در شیشه ای باز شد  با خودم فکر کردم چه کسی این بسته رو برام فرستاده

 و همه به اون سمت خیره شدیم

 در ابتدا مهری و به دنبالش رحمانی داخل اومدن

 چهره ی مضطرب مهری باعث شد نگاهی به جانب رحمانی بندازم

رحمانی که با خیال راحت به سمت یکی دیگه از بچه ها می رفت لحظه ای نگاهش به من و بچه 

م ایستاده بودن افتاد هایی که به دور  
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راحله بی توجه به حاالت روحی و اضطرابی که به راحتی قابل حس کردن بودن هیجان زده  ازم 

:پرسید  

؟!امروز چندمه-  

بچه ها نگاهی به هم دیگه انداختن و من نگاهم پی  رحمانی بود که با لبخند مرموزی بهم نگاه 

 می کرد 

:ق زده گفتلبخندی به روی لبهای راحله اومد و ذو  

..روز تولدته...گیسو امروز ...وای خدای من -  

:مهری هم از ذوق راحله اندوهگین نگاهشو  به ما داد  

....هی میگم امروز باید یه روز خاصی باشه ها -  

 

:بچه های به هم دیگه نگاه مشکوکی انداختن و  رویا خنده کنان گفت  

!..سلیقه به خرج داده؟حاال این کیه که انقدر برا تولدت ...ناقال-  

:فاطمه بی قرارتر از رویا با اشاره به بسته ها گفت  

دلمون رفت ....بازش کن دیگه -  

 با مکث کوتاهی نگاه گرفته از رحمانی هر دو دستم رو داخل بسته بردم 

حتما می دونسته کسایی اینجا هستن که ...احساس می کردم کسی که این بسته رو فرستاده

خودم گذاشته ی به عهده ....ن بسته بشن و از این رو باز کردن یا نکردنشو شاید متوجه ای  

 درِ باکس بزرگتر رو که در کنارش یه باکس دیگه هم بود با تردید برداشتم

تمام وجودم به یکباره  ..ز هلندی و  نرگسی  که درون باکس  قرار گرفته بودنبا دیدن گل های رُ 

 سرد شد 

حله اومدلبخندی به روی لبهای را  

با قلبی که بشدت می تپید به یاد روزی افتادم که با دیدن نرگس های خشکیده درون گلدون خونه 

چندتا شاخه اشو الی یکی از کتابهام گذاشته بودم ..پدری حامی   

کسی بودم که این گل  و نشونی از طور خاصی نگاهم می کردن اما من فقط به دنبال رد...همه 

بودها رو برام فرستاده   

کادو هم در ابعاد  باکس یه  ..گل ها ی در داخل جعبه..نفس کشیدن برام سخت شده بود 

 کوچکتری قرار داده شده بود 
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...و لبخندی رو هم مهمون لبهای بچه ها کرده بودمی داد بوی گلها حس خوبی بهم   

 

نگاهش به  خواستم بسته کادو رو هم باز کنم که با حس سنگینی نگاه رحمانی که چون سایرین

 روم بود

که تو دستم بود از جام  بلند شدم جعبه ای سریع با... ها صرف نظر کرده از باز کردن بقیه بسته   

نمی دونم چرا احساس می کردم رحمانی باید از همه ..بچه ها متعجب قدمی عقب کشیدن 

خواست  از اینکه مدام زیر نظرش بودم و طوری نگاهم می کرد که می..چی خبر داشته باشه

:حس بدی داشتم..مچمو بگیره  

کننده ام خیلی وقته که دندونش بی حس شده همراجع اما..ببخشید-  

 

 

پشت کرده به بچه ..با بستن در بسته و گذاشتنش به روی میزی که همیشه بدون  استفاده بود 

شام رو به ضمن عوض کردن دستک.... هایی که هنوز امیدوارانه منتظر بودن بقیه باکسا رو باز کنم 

:مراجعه کننده ام گفتم  

االن شروع می کنیم ...ببخشید معطل شدید-  

صدای پچ پچ بچه هایی که از پشت سر هر کدوم درباره ام چیزی می گفتنو می شنیدم    

با دقت شروع به کارم کردم و این در حالی بود که دیگه شک ..اما بی اهمیت به حرفاشون

حامی باشهنداشتم فرستنده بسته  باید خود   

تپش قلبم زیاد شده بود و سعی می کردم  با لرزشی که از این حس خوب در وجودم سرازیر 

 شده بود کارامو درست و دقت انجام بدم

در کنار مهری که سعی داشت اصال نگاهم ...رویا که نا کام از دیدن بقیه ی بسته ها کمی دورتر

:نکنه ایستاده بود  گفت  

اونم نه یکی  ...می فرستن کادوحاال برای تولدش ..وز تک و تنها بود تا دیر..خدا بده شانس -

چندتا ...  

:مهری پشت کرده به رویا که احساس می کردم حس حسودیش گل کرده بود گفت  

حسودیت شده؟..به خیالشم نیست تولدت کیه...چیه؟ نکنه چون دوست پسرت-  

:شده  بودم  گفتکه مشغول کارم  ..از گوشه ی چشم   بهم  رویا با نگاهی  

...حتما دوست پسر پیدا کرده.....اره حق با توه -  
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:بر اومدمهری به طرفداریم ...نگاه متحیرمو برای اولین بار در برابر   

!نکنه انتظار داری برای مسائل شخصیش  به تو جواب پس بده؟..پیدا کرده یا نکرده-  

به مهری خیره موندشوک زده ...  رویا  متعجب از این تغییر موضعِ ناگهانی  

نگاه کوتاهی به من انداخت و سپس به ..نگاهم به مهری افتاد که اخم کرده نگاه گرفته از رویا 

 سمت یونیت خودش رفت

.لب پایینش به دنبال کار خودش رفتبه دندون گرفتن رویا هم رنگ پریده و عصبی با   

 

حرفهایی که شنیده بودم  سر بلند کردم و به لحظه ای با فراموش کردن ..با خلوت شدن دور و برم

شدمخیره    بی حد و حصره با لبخند و ذوق  بسته ای که دیگه مطمئن بودم  از طرف خود حامی  

اما به ناگه با نشستن دست راحله بر روی شونه ام سریع به خودم اومدم و بهش که مرموز بهم 

:چشم دوختم نگاه می کرد  

دکتر خرسند برات فرستاده؟ ...اینا رو ..ی ان شاهلل که نمی خوای بگ-  

خیره به راحله که همچنان نگران وضعیت روحی و روانیم بود سکوت کرده لبخند شیرینی زدم و 

:پس از قدری تامل با احساس اینکه دیگه تاب و تحمل موندن توی کلینیک رو ندارم گفتم  

کار مراجعه کننده منو راه می ندازی ؟-  

چون دفعاتی که بهم حال می داد و  شایدکلی التماس و خواهش ریختم تا که ...در لحن و کالم

اینبار هم بهم کمک کنه...کار مراجعه کننده هامو انجام می داد تا من خودمو به مرتضی برسونم   

 

و برای لبی کج کرد  سرسریی خندون دیده میشد با لبخند...خیره در نگاهم که از شدت خوشی 

:ت انداختنم گفتدس  

سالم ما رو هم به احسن و ..فقط اگه رفتنی و دیدیش ..برو ..اینبارم  مثل سریهای  قبل ..باشه-

ویژه ویژه برسون...الخالقین جانت   

:در اوردم و گفتمبه ارومی دستکشامو در حالی که خنده ام گرفته بود   

این لطفتو جبران می کنم..حتما یه روزی -  

:باال و پایین کردپوزخند زنان سری   

احسن الخالقین  داری ازم پذیرایی ... مخصوصا وقتی توی منزل یار جانت...اره حتما جبران کن -

 می کنی  حتما جبران می کنی 
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دستکشایی که بی استفاده مونده بودن رو بعد از در اوردن از تو دستام روی میز گذاشتم و با 

 برداشتن بسته 

میشد فهمید چقدر داره غصه ی بد حالی من رو می خوره با شیطنت نگاه دلنگرانش که خیره تو 

:زدن بوسه کوتاهی به روی گونه اش گفتم  بالبهام رو  به صورتش نزدیک کردم و  

منم قول که خودم ویژه ویژه دعوت می کنم ...تو هوامو داشته باش-  

 

 خندون از وضعیتم که براش بشدت اسفناک به نظر می رسید

:د و ضمن حرف زدن با خودش و نزدیک شدن به یونیتم گفتسری تکون دا   

خر خودش  کرده که  اینطوری رم ...این خرو ...یه اباز معلوم نیست کدوم تازه به دوران رسید-

 کرده

با عجله و ....قبل از سر رسیدن دکتر صدیقی.خندون از کلمات بی سر وتهی که برام به کار برده بود 

از کلینیک بیرون زدم تا به  و جالب به نظر می رسید هم تازگی داشت  قدمهای تندی که برای بچه ها

آخرین نقطه ی این جدایی باشهباید سمت مقصدی حرکت کنم  که فکر می کردم   

 

*** 

با بسته ای  که بغل دستم تو تاکسی قرار گرفته بود به رو به روم خیره شده بودم...بی تاب   

مقصدم کامال  معلوم بود ....از رو به رو گرفتم و به بسته دادم به ارومی نگاهم رو ..خندون و شاد  

... 

...اونقدر حامی رو شناخته بودم که بدونم هر حرف و حرکتش با اهداف خاصی انجام میشه  

و در بسته رو  باز کردم  ممردد دست بلند کرد...خیره به بسته   

...باکس گلها رو در اوردم و روی پاهام گذاشتم  

.لبخندی رو به روی لبهام اورد ..روز به همراه  نرگسهایی که مورد عالقه ام بودن هفت شاخ گل  

بسته کادوی کوچیک تعبیه شده در انتهای باکس رو به دست گرفتم  نگاهم دوباره پی گلهایی  

 رفت که حتی یکبار هم به حامی نگفته بودم مورد عالقه ام هستن

شد زیر پوستم دویدهه دقت و توجهش به خوشی بی حدی از این هم  

در جعبه ی مخملی ..راننده گاهی از تو اینه نگاهی به من و بسته های توی دستم می نداخت 

رو باال دادم که ناگهان  خیره به گردنبند فرشته ای که خیلی ظریف و زیبا درونش   قرار گرفته 

نگاهم به  تعداد گلها کشیده شد...بود  



 

============================================================== 

...(نیال)بیانی زاهده : موج نهم به قلم  
 

 

به تپش افتاد و هاله ای از اشک ..قبل در درونم حس می کردم قلبم ماالمال از عشقی که بیش از

 درون چشمام نمایان شد

کسی که حامی رو می شناخت می دونست نسبت به همه چیز و اتفاقات پیرامونش دقیق و 

 حساسه

یاد اور میشد که حامی به اعداد و ...هفت گلی که یادآور میشد در چه تاریخی عقد کرده بودیم

یاد اور میشد که می خواد چیزی رو بهم بفهمونه ..اد خاصی دارهفرشته ها اعتق  

 

در  سرمایی که هر لحظه سوز  و سردیش  بدتر از قبل می شد گرمای مطبوعی از این همه 

هم وجودم رو فرا گرفت و احساس کردم حامی رو بیش از قبل می خوام و قلب و نگاهم ... توجه

دیدارشهرسیدن و  بهش  خواستار  

...باال اوردم و  مقابل  چشمام گرفتم...د رو گرفته تو دستمگردنبن  

مطمئن بودم دیگه با تماس تلفنی و شنیدن صداش  نمی تونم خودم رو از این همه دوری و 

...اروم کنم ... دلتنگی   

:نگاهی به نمای ساختمون انداختم و سپس خیره به راننده که منتظر بود گفتم..با توقف ماشین  

لطفا منتظرم بمونید ..ه دقیقه دیگه بر می گردممن تا یه د-  
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*** 

نفس .. گذر از هر طبقه رو اعالم می کردن ... خیره به شماره هایی که با ظاهر شدنشون 

 عمیقی کشیدم و به سمت در چرخیدم

روی دندون مراجعه بر ن بود که مثل همیشه تو مطب و تو اتاق خودش حین کار تمام امیدم ای

 کننده هاش باشه

نور امید درون قلبم شروع به ..منظورشو خوب بهم رسونده بود...با فرستادن اون گلها و گردنبند

 درخشیدن کرد 

 ایستادم و زنگکمی جلوتر رو به روی در مطب  ..سانسور قدمی به بیرون گذاشتمبا باز شدن در آ

و فشردم و قدمی عقب رفتمدر  

درو به کندی رو ..با نفسی که درون سینه حبس کرده بودم ...با تیکی باز شد ..در ..چند ثانیه بعد 

 به جلو  هل دادم و به داخل رفتم 

از جاش بلند شد و منشی با دیدنم ..تو سالن انتظار نشسته بودن ها مراجعه کنندهاز دو سه نفر 

.بهم دادسالمی   

متعجب از رفتار مودبانه ای که خرج کرده بود سری براش تکون دادم و جوابش رو هر چند خیلی 

:ضعیف دادم و سپس خیره به درِ بسته  اتاق حامی ازش پرسیدم  

هستن؟ -  

از درون گر گرفتم ...با نگاهی به در اتاق بله ای گفت و از جاش بلند شد   

 به سمت در رفت و قبل از من با ضربه ی ارومی به داخل رفت 

 

.اق بیرون اومدهسته ای برداشتم و کمی بعد منشی با روی باز از اتقدم آ  

بسته ای که از بین بسته ها هنوز بازش نکرده بودم مابین  ...قلبم داشت تو دهنم می اومد 

  شدن بود فشرده در حال  دستام

 

و دیدن کسی که باال سر مراجعه ار چوب در اتاق رار گرفتنم توی چقمصادف شد با  مقدم بعدی

 کننده رو تابوره نشسته بود

 شوک زده از حضور دریا پرتو تو اتاقِ حامی بی حرف سرجام ایستادم

:سرشو باال اورد و خیره تو نگاِه سردرگمم با لبخندی گفت  

...علیک سالم-  
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 نگاهم در  سرتا سر اتاق به چرخش در اومد

:رو کرده به مراجعه کننده اش گفت... ا حفظ لبخندشب  

.تموم شد می تونید دهنتون و بشورید-  

 

از روی صندلی بلند شد و با در اوردن دستکشا و انداختنشون تو سطل بی توجه به بودنم به 

:بیمارش گفت ی سمت میز حامی رفت و با نشستن پشتش و نوشتن داروهایی توی دفترچه  

بیا تو !...چرا اونجا دم در وایستادی ؟-  

 

ب دهنمو بلعیدم و ناخواسته با چند قدم کوتاه به داخل اتاق رفتم آ  

منشی از پشت سر تو اومد و با گرفتن دفترچه با کمک به مراجعه کننده برای باز کردن پیش 

...همراهش از اتاق بیرون رفت  ...بندش  

با فراغ بال خیلی راحت تکیه داده به صندلی و تاب  ...مدریا خیره بهم که نگاه ازش نمی گرفت

:فته بود گکوتاهی که بهش داد  

....؟!اومدی دیدن دکتر -  

 

:زل زده در نگاهم ادامه دادپرتو حرفی نزدم و   

چیه ؟نکنه از اینکه من اینجا و پشت این میز نشستم ناراحتی ؟-  

 

میز رو دور  ...از رو صندلی بلند شد   مکه به کل فراموشش کرده بود بسته ی تو دستم  خیره به

:زد و مقابلم قرار گرفت  

؟برای دکتره!!...دست پر هم که اومدی -  

با اینکه چند باری دورا دور به اینجا سر زده بودم و از ...انتظار دیدن پرتو رو توی اتاق حامی نداشتم

یقینی که ...د مطب باشهنبودن حامی مطمئن شده بودم اما امروز به این یقین رسیده بودم که بای

:حاال می فهمیدم توهمی بیش نبوده  

:دل آزرده ام کرد..شنیدن صدای پوزخندش  

...ن گویا جدیتر هم شدهروابطتو...خوبه-  
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:زل زده  توی نگاه متعجم تالش کرد بیشتر عذابم بده نگاهش رو از بسته باالتر کشید و  

ز من و تو دلشو برده یکی خیلی قبل تر ا....اما زیاد به خودت زحمت نده-  

 

:م به سمت یونیت رفت و ایستاده در کنارش گفتشو بهم فشرد و با گرفتن فاصله ازلبها  

بروی منم فکر نکرد و گفت همه چی تموم حتی به آ...خیلی راحت نامزدیمون رو بهم زد -  

 

:با تاسف نفسش رو بیرون فرستاد  

پدرش رو فرستاد  که همه چی رو  تموم ...بگهاونقدر جربزه هم نداشت خودش بیاد و بهم -

حاال خوبه که خود نامردش می دونست این نامزدی از اولشم برای چی بوده..کنه  

 

روی تابوره ..که زیادی براش تازگی داشتبا نگاهی تحقیرآمیز  به سرتا پام ..ر سکوتم بدر برا

:خالی کنه ده شده بود و دق و دلی داشت سر منشست تا هر اونچه که براش عق  

 

 پدرم همه برام سر و دست می شکوندنمن که دریا پرتو بودم و به خاطر خودم و اسم و رسم -

اونم از !اومدی که حالی ازش بپرسی؟پا شدی و  کادو شده یِ  اونوقت تو با یه بسته...شدم این

!نداره؟هم کسی که ارزش یه ذره احترام رو   

:پرسیدم به حرف اومدم و به این بحث ناراحت از لحن حرف زدنش برای خاتمه دادن  

دکتر امروز نمیان؟-  

:سرشو کج کرد و خیره بهم با مکث نسبتا طوالنی جواب داد  

تورو هم قال گذاشته؟ عزیزم نکنه-  

اونقدر که خودش هم فهمید داره زیاده روی می روم شروع به خندیدن کرد خنده اش گرفت و آ

:بیاره خنده اشو بند..از این رو سعی کرد..کنه  

....قالت گذاشته باشهتما پس باید ح... با این سکوت و تعجبی که تو داری -  

:برای چزوندنم ادامه دادزیر بینیش  ناخودآگاه بلند تر خندید و حین دست کشیدن به   

نمی یاد...ناراحت نشو ....از ساده لوح خیل خب نان-  
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خیلی وقته که مطب ...ازش ندارم دیگه خبری...یعنی بعد از اون افتضاحی که به بار اورد 

سوال دیگه ای درباره اون به  اگه بازم ...تمام نوبت هایی رو هم که داده بود  کنسل کرده..نمیاد

 ظاهر دکتر داری می تونی بپرسی ؟

 

 

:لحظه ای تامل کردم و با خیره شدن در نگاه پر از حسرتش  گفتم  

  حرف بزنیددکتر درست  دربارهلطفا مراقب طرز صحبت کردنتون باشید و  -

:پرسیدازم  اخمی بهش وارد شده بود با  که خیره شده در نگاهم  با شوکی  

تو چی گفتی ؟-  

:ثانیه ای هم به تردید نیفتادم وجواب دادم  

بدون ...باشهو احترام با رعایت کامل ادب ..گفتم هر وقت خواستی درباره همسرم حرف بزنی -

 استفاده کردن از این الفاظی که در شان و حد خودته 

:گفت خیره در نگاهم ..که از حرصش نشات می گرفت و نیشخندی سخربا تم  

همسر ..اوهووو-  

...زنشی  تو اره حتما  

همینقدر ..!؟شدی زنشهم نداری تویی که در برابر من هیچی و بابا و ننه درست و حسابی 

!؟الکی و مسخره   

از جاش بلند شد و گویی که تازه به خودش اومده باشه با حفظ ظاهری که همیشه ازش  عصبی

:می دیدم اخم کرده با صدا زدن منشی رو بهم گفت  

فکر نکن با یه ..پاپتی ی تره جنبه داشته باش دخ...خودتو گم نکن ...یکم که بهت می خندن-

عت  می تونی خودتو در حدی بدونی که همسر دکتر لباس عوض کردن و رسیدن به سر و ض

 باشی 

خودت ..تا بیرونت نکردم...دم  اینجا وقت تلف کردی و منم به حرفات گوش دا هم  به اندازه کافی

...تو بکش و برو راه  

دیگه اینجا رات ندم  هبه منم گفت..رفته سفر  ییه مدت برای  دکتر...اینجا خوش گذروندی زیادی 

خودت گورتو از اینجا گم کن و برو ..ا بی آبرویی از اینجا بیرونت نکردمپس تا ب...  
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دیگه قرار نبود در برابر امثال پرتوها کوتاه بیام و میدون رو دو ..لبخند دردناکی به حال و روز ش زدم 

 دستی تقدیمشون کنم

با باز  ل آرامش مندانش که فکر می کرد تونسته غرورم رو جریحدار کنه در کماخیره در نگاه پیروز

که می تونست در این لحظه برای دریا پرتو حکم  تیر  ای  امهنکردن کیفم و برداشتن شناس

ای محکمی گام برداشتم هداشته باشه به سمتش با قدم رو  خالص  

 

 

و ایستاده صفحه مورد نظرم رو  باز کردم  و بهم چشم دوخت که  خیره به حرکتم سرجاش ایستاد

:ر  نگاه  مبهوتش گفتمخیره ددر مقابلش   

همین منی که یه دختر ..نی که بابا و ننه درست و حسابی ندارهیهم...همین من...اره خوب ببین-

اسم اونم توی ..اسمم به عنوان همسرش توی شناسنامه اش نوشته شده ...م پاپتی ا

گورشو از کی قراره ..می تونی خودت ببینی که ...بحمدهللا سوادم که داری ..شماسنامه ی من 

 اینجا گم کنه عزیزم

با گذشت مدتی که ...سر جاش ایستاد و به صفحه خیره شد بی حرکت ..یی نیمه بازلبهابا 

دستم رو به همراه  مطمئن شدم دیگه شکی به اسم نوشته شده درون شناسنامه نداره 

:مومش گفتمه عقب کشیدم و خیره در نگاه مغشناسنام  

ل تو یا الاق..ست و حسابی هم نمی تونه همه رو خوشبخت بکنه دیدی که داشتن پدر و مادر در-

.رو نمی تونه به اوج برسونه  

اونقدر لیاقت نداشتی  که بتونی به اندازه ی  من همسرش باشی... فکرشو بکن   

رنگ صورتش پریده بود که احساس می کردم هر لحظه در حال پس چنان شوکه شده بود و 

...افتادنه  

 

خواستم برگشتم و ا لبخندی خیره در نگاه شکست خورده اش ب..امه تو کیفم تن شناسناشبا گذ

 ی روی پاشنه  کوتاهی بر قبل از خروج با گردش در اتاق برم که با یاد آوری موضوعی به سمت  

:پا رو بهش گفتم  

معنا نیست که می این و این به طب دارید شما سهم کمی از این م تا اونجایی که می دونم-

مراجعه کننده هاتو راه بندازی کار  ،نی راحت تو اتاق دکترتو  

دکتر از این اتاق  می تونی تا اومدن ریاست  و بلند پروازی می خواد از اونجایی که دلت اما

ه کنی استفاد  

.پاپتی هم دلم به یه چیزای دیگهمنم ..به هر حال شما هم دلت به این چیزا خوشه  
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برای منی که بارها غرورم در برابر نامردی ها شکسته .... چون دریا پرتو دیدن شکستن غرور زنی 

:شده بود کار چندان دشواری  نبود که به سختی لب زد و با صدای ته افتاده ای گفت  

!؟اون دختر توییپس ...پس -  

می کرد کامال مقتدر با حفظ آرامشم با عصبانیت باز و بسته  رو که مرتب پلکهاش شخیره به 

:و جواب دادمکون دادم سرمو ت  

همسر رسمی و قانونی دکتر حامی خرسند ..دکتر گیسو پاکزاد ..ره خودممآ-  

شفته از شنیدن و دیدن واقعیتی که در باورش نمی گنجید ازم نگاه نمی گرفت که منشی به بر آ

 همراه مراجعه کننده ی جدید وارد اتاق شدن

بود به هم دیگه خیره مونده بودیم که  معلوممال هر دو قرار گرفته در موقعیتی که بازنده اش کا

:منشی رو بهش گفت  

آماده اشون کنم خانم دکتر ؟..خانم طهورا اومدن-  

 پرتو دچار شوک بدی شده بود و نمی تونست هیچ حرفی بزنه

می دونستم دیگه اینجا جای موندن نیست که نگاه گرفته ازش با لبخندی رو به منشی که با 

ه می کرد  از اتاق بیرون اومدم و از مطب بیرون زدمتعجب به هر دومون نگا  

چیزی در درونم فرو ریخت  با بیرون اومدنم از مطب به ناگه   

گشت به نبودن می ا بی شک برهحس توخالی و نا امیدی بهم دست داده بودم و همه ی این

 حامی که نمی دونستم کجاست

گذاشتم  از زیر مقنعه  به روی قلبم دستمو بی اراده سرجام ایستادم و چشم بسته   

.می گرفتم که مثل خود حامی باشم کم کم داشتم یاد  

مثل خودش فکر کنم و نذارم که  دیگران با حرفهای صد من یه غازشون روح و روانم رو به بازی 

 بگیرن

کمی که تونستم به خودم مسلط بشم .باید محکم تر از این ها می بودمبرای رسیدن به حامی 

سانسور برم که صدای زنگ خل آستی به روی پیشونی عرق کرده ام کشیدم و خواستم به داد

ایستاده سرجام گوشیم رو در اوردم .از توی کیفم در اومد گوشی  

   لبهامو بهم فشردم..با دیدن شماره پدر حامی 

گویا قرار بود یه جنگ روانی دیگه رو هم پشت سر بِگذارم   

:جوابش رو  دادم و سعی کردم که عصبی نشمرومی با گذاشتن گوشی دم گوشم به آ  

سالم-  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

می ترسیدم  بازم خاموش باشی ..شکرت اوه خدایا-  

:متعجب از حرفی که زده بود گفتم  

بفرمایید -  

لطفا هر کجایی که هستی زودتر خودتو برسون خونه-  

:قلبم به تپش افتاد و مضطرب ازش پرسیدم  

!یزی شده؟چ! چرا؟-  

.. خواهش می کنم تو فقط زودتر بیا -  

:طاقت نیوردم و بی توجه به حرفش ازش پرسیدم  

؟چرا هیچی نمی گید ... ؟برای حامی اتفاقی افتاده-  

من نمی تونم زیاد صحبت  ..کمتر از یه ساعت دیگه اینجا باش ...؟دختریه حرفو چند بار تکرار کنم -

زودتر بیا...کنم  

سانسور شدم ی که قطع شده بود با عجله وارد آسبه گوشی و تماخیره  دل نگران  

 

*** 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)اهده بیانیز  

018 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

*** 

 

بسته ها ...با عجله با حساب کردن کرایه..اصال نفهمیدم چطور خودمو به خونه اشون رسونده بودم

رو تو دستم گرفتم و یکراست به سمت خونه رفتم و با داشتن دسته کلیدایی که از قبل همراهم 

 بود درو باز کردم 

پدرش ..طی کردم که نرسیده به پله ها  مسیر حیاط تا ساختمون رو هول هولکی با قدمهای تندی

با نگاهی به پشت سرش برای زودتر رسیدن بهم پله ها رو یکی دوتا ...زود بیرون اومد و با دیدنم

:کرد و با گرفتن بسته ای که تو دستام زیادی بزرگ بود گفت  

اصال هول نکن و خیلی طبیعی رفتار کن-  

:حسابی ترسیده بودم  

ی شده؟چ... شما که منو کشتید-  

:با تاسف ضمن بستن چشماش و بیرون فرستادن نفسش گفت  

پدر بزرگت اومده-  

:چنان از شنیدن اومدن پدر بزرگم شوکه شدم که ناباورانه ازش  پرسیدم  

؟!پدر بزرگم-  

:سرشو تکونی داد و گفت  

ونه رو دیدم پشت در وایستاده و داره زنگ خ...امروز که وسط روز  برای انجام کاری  اومدم خونه -

...می زنه  

رنگ پریده بهش خیره موندم که زود خم  شد و با گرفتن مچ دستم و کشوندنم به دنبال خودش 

با لحن پر از حرص  و با نمکی ...در حالی که سعی می کرد من رو زودتر  از پله ها باال ببره ..

:گفت  

منتظر دیدن نوه و داماد ..د خداروشکر دوتاتونم اونقدر تمیز نقش بازی کردید که االن با کلی امی-

 شاخ شمشادشه

و این در حالی بود ..نمی دونم چرا یهو از لحنش خنده ام گرفت  و لب پایینم  رو به دندون گرفتم 

 که همچنان نگران حامی بودم

با ورود به سالن قبل از اینکه به سمت پذیرایی راهی بشیم  بسته ی توی دستش رو روی میز 

:ه کتابخونه گذاشت و رو کرده بهم گفتگرد و کوچیک نزدیک ب  

خوب االن دقیقا پدر بزرگت از شما چی می دونه که من خارج از گفته هاتون چیزی بهش نگم -  
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:متحیر از این همه حواس جمعیش گفتم  

فقط می دونه ازدواج کردیم و خوب باید بگم مثل شما همچین دل ..چیزی زیادی نمی دونه -

هخوشی از این ازدواج ندار  

:یه تای ابروش باال رفت   

و حتما االنم نمی دونی برای چی اومده اینجا؟-  

سرمو به طرفین تکون دادم و سکوت پیشه کردم...در حالی که بشدت نگران و دلواپس بودم  

بهترین زمان بود که درباره حامی و اینکه االن کجاست  سواالتی  ..لبهاشو بهم فشرد  ..متفکر 

پشت سرم قرار گرفت و با گذاشتن ..شنیدن صدای  سرفه های پدر بزرگمازش بپرسم که با 

:دستاش بر روی شونه هام و  وادار کردنم به حرکت گفت  

عجله کن ...خیلی وقته که منتظره ...فعال مجبوریم مثل پدرشوهرا و عروسای نمونه رفتار کنیم -

بار سراغتو می گیرهبه نظر میاد خیلی کار واجبی باهات داره که هر ده دقیقه یک..  

خیلی صمیمانه با لبخندی که ... با ورود به سالن پذیرایی...تا حاال پدر حامی رو اینطور ندیده بودم

در کنارم ایستاد و دستش رو به دور شونه ام انداخت و رو کرده  به ... بر روی  لبهاش رونده بود

:فتسمت  پدر بزرگم که مظلومانه رو یکی از مبل ها نشسته بود گ  

متاسفانه این روزا  یکم کارش تو کلینیک زیاد ..گفتم که زود میاد ...اینم دختر عزیزم گیسو جان-

 شده

صمیمت نهفته شده در صدا و فشار اندک دستش بر روی  شونه ام باعث شد که واقعا حس کنم 

 مثل پدر خودم دوسش دارم 

ه معلوم می کرد حامی ازش به  با لبخند نشسته شده  بر روی لبهاش با توجه به قد بلندش ک

بهم خیره مونده بود که ناخواسته به علت حضور پدر بزرگی که تمام توجهش به ما ..ارث برده 

لبخندی به لبهام روندم و سر برگردونم و خیره به پدر بزرگم که هنوز مشخص می کرد از ... بود

بی خندون با شل شدن دست حضورش در این خونه چندان راحت به نظر نمی رسه با روی باز و ل

 پدر حامی از روی شونه ام به سمتش گام برداشتم و رسیدنشو خوشامد گفتم 

هر دو سعی می کردن با وجودی مخالفت هایی که برای این ازدواج داشتن نقش بازی کنن و 

 طوری رفتار کنن که طرف مقابل به چیزی شک نکنه 

ذیرایی و کارهایی که قبل از اومدنم توسط پدر با دیدن وسایل پ...بعد از سالم و احوال پرسی

:حامی انجام شده بود رو کرده بهش گفتم  

به زحمت افتادین-  

فقط اگر می دونستم جناب پاکزاد تشریف می یارن به منیر خانم ...زحمتی نبود گیسو جان-

 مرخصی نمی دادم
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:گفتپدر بزرگ که گویا از شخصیت پدر حامی خوشش اومده بود خیلی  صمیمانه   

ادرس خونه اشون رو نداشتم این شد ..می خواستم به گیسو سر بزنم.. نه دیگه زیاد نمی مونم-

 که با ادرسی که از حامی جان گرفته بودم اومدم اینجا

زود رفتنتون ناراحتتون می کنه ...بعد از طی این مسافت طوالنی و خسته کننده...نفرمایید-

گیسو جانم دوست داره که بیشتر پیشش بمونید ..ا بمونید خوشحال میشیم قابل بدونید و  اینج..  

پدر بزرگ لبخند خجولی به رفتار دوستانه ی پدر حامی زد و سکوت کرد که پدرش برای اینکه انقدر 

:فضا سنگین نباشه ازش پرسید  

مرتضی چطوره؟خوبه الحمدهللا؟-  

:اب دادزود جو... پدر بزرگم که بهانه ای  برای حرف زدن پیدا کرده بود  

خدا حفظش کنه ..تو بیمارستان حسابی هواشو دارن..به لطف  حامی جان  ..خوبه..شکر خدا -

خدا بهتون ببخشتش..خیلی تو زحمت افتاد..  

:پدر حامی لبخندی زد و گفت  

حالش بهتر از روز قبل بشه و  بتونه که هر چه ..ان شاهلل هر روز که می گذره ... لطف داریدشما --

 زودتر به خونه و پیش شما برگرده 

  

در حالی که پذیرایی نصف و نیمه پدر حامی رو تکمیل  می کردم برای اوردن چایی که می 

رو از تنش به در  دونستم پدر بزرگم زیاد دوست داره و با خوردن یه فنجون نمی تونه خستگی راه 

.برای لحظاتی تنهاشون گذاشتم و  به اشپزخونه رفتم..ببره  

سینی رو به طرف پدر حامی ..بعد از تعارف چای  ...بیشتر پدر حامی صحبت می کرد تا پدر بزرگم 

:گرفتم که با برداشتن فنجونی برای من و البته خودش با اشاره  به بغل دستش با محبت گفت  

...حسابی خسته ای ... از صبح سرپا بودی.. جانبیا بشین گیسو -  

در تعجب بودم به سمتش رفتم و ...با حفظ ظاهر در حالی که از این همه مهربانی و تغییر  رفتار 

 جا به جا شدنش  در کنارش با  اندک فاصله ای نشستم

برای اولین باری چنان با محبت با من پیش پدر بزرگم رفتار می کرد که به کل  فراموش کرده بودم 

که توی همین خونه و همین سالن باهاش رو درو شده بودم چقدر احساس سر خوردگی و یاس 

 بهم دست داده بود

در گیر و دار رفتارش بودم  که خطاب به پدر بزرگم که معلوم نبود در این وقت سال و اینطور 

:ناگهانی اومدنش برای چیه  گفت  

...تعارف نکنید  ..بفرمایید-  
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در همون لحظه با خم شدن و برداشتن سیبی از درون ظرف میوه ها با پایی که روی پا انداخته و 

 بود مشغول پوست کردن سیب  شد 

طرز ..چشم تو چشم شدیم...من و پدر بزرگم لحظه ای هر دو ... همونطور که اون مشغول بود

ه خیلی تمیز و مرتب نگاهش نگرانم می کرد که با گرفته شدن پیش دستی میوه و سیب هایی ک

 قاچ شده بودن به خودم اومدم 

خیره به پدرش که با مهر پدرانه ای ازم می خواست تکه ای از  سیب ها رو بردارم ناخوداگاه 

:گفتم  

می گفتین من براتون پوست می کردم..ممنون-  

بزرگم که با لحظه ای هر دو در نگاه هم دیگه خیره موندیم که  با برداشتن تکه سیبی رو به پدر 

بغض  کرده  سعی کردم با زدن لبخندی وانمود کنم همه چی .. دقت به رفتارامون نگاه می کرد 

 عالی و بی نقص ه

بعد از کمی گفت و گو  و زدن حرفهایی که بیشتر تعارف تیکه پاره کردن بود پدر حامی برای  

ند شد و از سالن خارج شدسفارش دادن غذا  از رستوانی که همیشه از اونجا عذا می گرفتن بل  

شده  باشه و  امکان نداشت همین طور  یهویی برای دیدن من پا..پدر بزرگم رو خوب می شناختم 

:بیاد که با نگاهی به مسیر رفته شده توسط پدر حامی رو بهم گفت  

پس کو شوهرت ؟-  

یر مقنعه ام دستی به سر و صورتم کشیدم و با تو دادن قسمتی از موهام که به نظر زیادی از ز

:بیرون اومده بودن گفتم  

صبح که باهاش تماس گرفتم حالش خو ب بود.؟.چیزی شده؟اتفاقی برای مرتضی افتاده-  

ولی انگار زیادم از ...برای یه موضوع دیگه است که اومدم اینجا..نگران نباش اون حالش خوبه-

ا رو داد وگرنه تو که دلت حاله خوبه شوهرت همون روز عقد ادرس اینج...اومدنم خوشحال نشدی 

 نمی اومد یه خبری از خودت بهم بدی 

به ...بغض کرده خیره در نگاه پدر بزرگی که چون گذشته با لحن طلبکارانه ای با من حرف می زد 

:حرف اومدم و گفتم  

با این وجود من باز سعی کردم که ..خودتون گفتید اگه رفتم دیگه به پشت سرمم نگاه نکنم-

دیگه ...اما این شما بودید که دلتون نمی اومد جواب یکی از تماسامو بدید ..اس بگیرم باهاتون تم

؟...!چیکار باید می کردم که نکردم  

با نگاهی به دور و اطراف و دیدن وسایلی که نسبت به یه عمر زندگی ساده اش  زیادی براش 

:عنه گشود و گفتزبان به ط.. زرق و برق داشتن با خیالی اسوده از نیومدن پدر حامی  

االن خیلی از زندگیت راضی هستی ؟ -  
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خیره به پدر بزرگم که نمی خواست در این شرایطم  مراعات حالم رو بکنه به بهانه ی تعارف کردن 

:میوه از جام بلند شدم و با برداشتن ظرف میوه و خم شدن در مقابلش گفتم  

برای زدن همین حرفا اومده آقاجون؟-  

:ه خم شده باال سرش ایستاده بودم داد و گفتنگاهش رو به من ک  

..یه کاری کردی که ادم روش نمیشه جلو فک و فامیل بگه عروسی کردی-  

با تاسف به سرتا پام نگاه می کرد و من هر لحظه اب میشدم از ترس اینکه پدر حامی من رو در 

:این شرایطی که پدر بزرگم در حال تحقیر کردنمه ببینه  

هیچ بی کس و کاری روهم  عین تو اینطوری  بی سر و صدا به !! ...نه جهازی.!! ..نه مراسمی-

 بردگی  نمی برن که تو رو بردن 

خودم ظرف میوه رو روی میز گذاشتم و با انتخاب چند ...دل شکسته از حرفایی که می شنیدم

:میوه و گذاشتنشون توی پیش دستی گفتم  

ینایی که برای شما شدن اینه دق و منبع عذاب هم..همین فک و فامیلی که ازش دم می زنید -

....من  

 موقعی که به کمکشون احتیاج داشتم کجا بودن که حاال دارن  انقدر حرفای مفت می زنن؟

وقتی برای کلیه مرتضی به این درو اون در می زدم و به هر کسی رو می نداختم  ؟...کجا بودن  

بعد عروسیمم باشمکجا بودن که حاال بخوام  نگران حرفای  ِمن   

.:انگار فقط این همه راهو پا شده بود و اومده بود  که عذابم بده...انگار منظور حرفامو نمی فهمید  

بی سر و ...؟!عروس این خانواده باشی.. ساده و غریب ..همین طوری...؟!تو خودت روت میشه-

؟!بی مهمونی و خوشحالی ..صدا   

وگرنه ..حتما پسره عیب و ایرادی داره  

:نیشتر دیگه ای بهم زد... با نگاه مجددی به دور و اطراف با کالم بعدیش  

شک دارم بیان و دختری مثل تو رو که حتی ..با این همه دم و دستک و پزی که این جماعت دارن -

بد ...یه جای کار بد می لنگه دختر ..یه سوزن هم با خودش نیورده به عنوان عروس قبول کنن

اما بد فروختی ..به کی و چی نمی دونم.. خودتو فروختی گیسو   

اونقدر دلم نشکسته بود   که حاال از ..  وقتی منصور اونطور ناجوانمردانه ما رو رها کرد و رفت

 شنیدن  حرفای پدر بزرگم شکست

هاله ای از ..نمی خواستم پیش پدر حامی با پدر بزرگم بحث کنم وجلوی اونم سر شکسته باشم

زبون به دهن گرفتم و سعی کردم خودمو به بی خیالی برنم ..شد  اشک درون چشمام جمع  
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ماده با  چشمایی که  هر آن آ..نیده بودبه همین منظور با دلی پر درد و  زخم زبونایی که  ش

:مقابلش صاف ایستادم و با کشیدنی دستی به زیر بینیم گفتم... تلنگری  برای باریدن  بودن   

االن میارم ..یارمیادم رفت براتون توت خشک ب -  

اونم ..مگه خودت خونه و زندگی نداری که مدام اینجایی ؟پس کو شوهرت...؟!همیشه اینجایی-

؟!باید االن می رسید که  

 خیره به پدر بزرگی که  به طرز عجیبی سنگ دل شده بود بی حرکت سرجام ایستادم 

نگه و فقط سکوت کنه و منو  در اون لحظه تنها از خدا می خواستم پدر بزرگم برای دقایقی هیچی

کمتر عذاب بده که با نشستن دست پدر حامی بر روی شونه ام و شنیدن حرفایی که به زبون 

:نگاهم رو به سمتش برگردوندم..اورده بود   

البته اگر می دونست که شما ..چند روزی رفته سفر...حامی برای کنفرانسی از طرف دانشکده -

حتما کنسلش می کرد.. می یاید  

گیسو هم لطف کرده و توی این روزایی که منیر خانم نیست و منم کاری از دستم بر 

از این بابت  حسابی منو شرمنده خودش کرده..پیشم مونده که کار دست خودم ندم ...نمیاد  

بیشتر ناراحتم کرد  که خجول و ...رنگ به رنگ شدن چهره ی پدر بزرگم در مقابل پدر حامی 

:ز موقعیت پیش اومده گفتمغمگین  برای فرار ا  

توت خشک همون جای همیشگیه دیگه؟...من برم ساالد و وسایل دیگه رو آماده کنم -  

:پدر حامی با ارامش سرشو باال و پایین کرد و گفت  

کابینت نزدیک به پنجره..اره همون جای همیشگی -  

برای دور شدن از بغضم رو بلعیدم و با زدن لبخند ی که بشدت حس می شد تصنعی و غمگینه  

 اون فضا و نگاهایی که دیگه چندان دوستانه به نظر نمی رسیدن  به سمت اشپزخونه پا تند کردم 

...قلبم بی تابانه می تپید و بغض سنگینی به گلوم چنگ انداخته بود  

با حمایتی که پدر حامی ازم کرده بود فهمیده بودم تمام حرفای ما رو با اون صدای بلند و 

 طلبکارانه پدر بزرگم شنیده

از این روز با سرگم کردن خودم که درواقع فقط شستن دستام ..سعی می کردم اشک هام در نیاد

خیره به ... در زیر شیر اب بود در خودم فرو رفته بودم که با اومدن دستی روی شیر اب  وبستن اب

:سینک و دستایی که همچنان زیر شیر اب مونده  بودن گفتم  

...می دونم این روزا درگیر بیمارستانید...ید شما هم حسابی تو  زحمت افتادید  ببخش-  

:خیره بهم گفت  

تو خودتو اذیت نکن ... ساالد و این جور چیزا رو هم خودشون میارن...من غذا سفارش دادم-  
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سری تکون داد و خواستم به سمت دیگه ای برای ..شرمنده از لطفی که به خرج داده بود 

:ن توت خشک ها  برم که گفتبرداشت  

حامی تهرانه-  

 ناباورانه سرم رو باال اوردم و به سمتش برگشتم 

رامش در نگاه حیرونم خیره مونده بود و چون می دونست هر آن این احتمال داره که بخوام با آ

:راجع به  حامی ازش سوالی بپرسم بدون تغییر ی در حالت صورتش گفت  

...نخواهتوضیح بیشتر ازم -  

این یعنی که نمی تونم هیچ سوال دیگه ای ازش بپرسم و بخوام که توضیح بیشتری  از نبودن 

با این وجود با بغضی که همچنان در صدا و نگاهم خود نمایی می کرد ازش ..حامی بهم بده

:پرسیدم  

دیگه دانشکده نمی یاد؟ -  

:فتچشم دوخته در صورت و نگاه مضطربم سرش رو کمی کج کرد و گ  

خیلی وقته که حامی دیگه  در مورد تصمیماتش توضیحی به من نمی ده-  

وادارم کرد در برابر این مرد که گاهی مهربون و فداکار می شد و گاهی سنگ ... لرز خفیف لبهام

لبهام رو به هم بفشرم ...دل تر از سنگ   

پی به همه ی . ..دقیقا مثل حامی که می تونست با کمی دقت...متوجه حال خرابم شده بود

فهمیده بود چقدر به هم ریخته و داغونم ...احواالتم ببره  

فهمیده بود وقتی که حرفهای پدر بزرگم رو شنیده بودم و حاال که می دونست حتی دستم از 

بدترین حالی که فکرشو می کردم..بدترین حال ممکن رو دارم ..رسیدن به حامی کوتاه کوتاهه   

رسیدنم ... این مرد جوابگوی سوالتی که منجربه...احساس می کردم روی دلم... غم سنگینی رو

نبود... به حامی میشد  

ناراحت سرم رو باال و پایین کردم و با حس بدی که خودم می دونستم تا چه میزان تونسته بود از 

درون نابودم کنه برگشتم تا  توت های خشک رو از کابینت بردارم  که با کشیدن دستی به روی 

تغییر دهنده شرایطی باشه که برای خودشم ..سعی کرد با زدن  لبخند محوی ..ه  و لبهاش چون

:حس ناخوشایندی داشت  

بهش گفتم فقط ..یه توپ خریده بودم ... وقتی حامی نه سالش بود و تازه برای کادوی تولدش-

کنه بره تو حیاط خونه وخودش به تنهایی باهاش بازی... حق داره  برای بازی با توپش  

خیلی دوست داشت بره تو کوچه ..اما از اونجایی که بچه بود و پر بود از شر و شور های کودکانه 

...توپشو به این و اون نشون بده و حسابی پز بده... و تو عالم بچگیاش  
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خیلی التماس کرد اما توجهی ..اون روزا مثل حاال خیلی گرفتار و درگیر بودم...اما من نذاشته بودم

و حرفایی که بهش زده بودم رو دوباره براش تکرار کردم و گفتم فقط می تونه تو حیاط خونه نکردم 

 بازی کنه 

تو اتاق کارم مشغول بودم که دیدم تو حیاط توپو روی زمین گذاشته و خودشم ایستاه باال سرش 

 بهش خیره است و بهش دست نمی زنه

نیم ساعت بعد که برای برداشتن یه کتاب ...کنهاول دقت نکردم وفکر کردم مثال داره بازی می 

دیدم توپ همونجا سرجاشه و خودش نیست.. دیگه بلند شدم  

اما یک آن با شنیدن صداهایی ... خبری ازش نبود ...خوب نگاه کردم..به پنجره نزدیک شدم 

...متعجب همونطور کتاب به دست از تو اتاقم در اومدم و به سمت حیاط رفتم..  

و خنده ها هر لحظه بیشتر می شد که با رسیدن به فضای جلوی در بزرگ خونه صدای داد 

مشغول گل ..دیدم حامی با اوردن بچه هایی که همیشه تو کوچه در حال بازی کردن  بودن ...

 کوچیکن

نه توپ خودش ..اونم با توپی که برای اونا بود   

..:لبخند شیرینی بر روی  لبهای پدرش نشست  

برم گوش حامی رو بگیرم و حسابی بپیچونمش که مادرش از پشت سر در اومد و کم مونده بود -

:گفت  

حتی نگفته بودیم  که نمی تونه ...بهش نگفته بودی که می تونه با یه توپ دیگه بازی کنه یا نه-

 کسی رو تو حیاط بیاره یا نه

راه غمی که در خیره به پدرش که لبخندش همچنان به قوت خودش باقی مونده بود لبهام به هم

:درونم نهفته شده بود به لبخندی کش اومدن  

به فکر یه حال خوب برای خودت باش ... به جای ناراحتی از حرفایی که ناراحتت می کنن-  

خیره به توپ غصه بخوره و یا به ناچار به تنهایی با ..اون روز حامی می تونست بشینه و تا اخر روز 

داشتتوپی بازی کنه که خیلی دوسش   

اون  این کارو نکرد و حال دلشو یه جور دیگه بدون اینکه حرفای منو نادیده بگیره خوب کرد..اما  

با حسرت نفسش رو بیرون فرستاد و ضمن فرو کردن هر دو دستش در جیبهای شلوارش ادامه 

:داد  

ی که از گوشت اما هیچ وقت از ته دل از  اون..زود از کوره در می ریم ..ما پیرا زود ناراحت میشیم-

 و پوست و استخون خودمونه  ناراحت نمی شیم 
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فکر می کنم نباید غیر خودم برای کس ...خیلی وقته که دیگه...اما...منم خیلی آرزو ها داشتم

خیلی وقته که این شعر تو ذهنم داره خونده میشه ومی فهمم که ..دیگه ای آرزو داشته باشم

 هیچ کاری از دستم بر نمیاد

:غمگینی تمام وجودش رو فرا گرفت  و به خوندن شعری که گفته بود  اکتفا کردیهو سکوت   

گردون چرخ بر رسد دستم اگر -  

چون آن و است چون این که پرسم نمی  

گردون چرخ آفریدی خود چون تو  

بگردون خواهی می که طوری آن هر  

:در سکوت به هم دیگه خیره مونده بودیم که با لبخند پدرانه ای گفت  

شاید  حرفای .. بعد از مدتها اومده...برو پیش پدر بزر گت...کاری نیست که تو اینجا انجام بدی -

...زیادی برای گفتن  به هم داشته باشید  

خسته است بهش بگو تا غذاها رو بیارن بره و  استراحت ...اتاق مهمان طبقه ی باال اماده و مرتبه

تا یه ساعت دیگه غذاها هم می رسه...کنه   

:و با نگاهی به لباسهای بیرونم ادامه داد  

خسته به نظر میای ؟..خودتم کمی استراحت کن-  

کلی حرف و ناراحتی سر دلم جمع شده بود و نمی تونستم کسی رو برای رهایی از این همه 

 احساس خفگی و تخلیه غم هام  پیدا کنم 

 شاید هم واقعا نیاز به استراحت داشتم

ی رو ببینم تا این همه درد و غصه رو فراموش کنم شایدم فقط کافی بود حام  

حس دلتنگی و عذاب وجدان لحظه ای رها نمی  مبودازش  دیده با رفتار و حس حمایتی که امروز 

:برگشتم و گفتم و رفتن به سمت در اشپزخونه  به طرفش کرد که  با عبور از کنارم  

ممنون که هستید -  

نگاه گرفته ازش با نگاهی به کف اشپزخونه و مرور حرف هایی که ..شرمزده از رفتار تند پدر بزرگم 

:باید می زدم گفتم  

...خوب گاهی پدر بزرگم ...نمی دونم چطور بگم ..راستش  -  

واقعا درست کردن و ماستمالی کردن حرفایی که از پدر بزرگم  شنیده بود سخت و غیر ممکن 

:بود  
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حرفی زد که شما  اگه...خیلی ناراحته ...بخاطر مرگ پدرم -  

:ایستاده سرجاش خیره بهم به حرف اومد و گفت  

نگران منم نباش که چی شنیدم ..نه ناراحت باش نه شرمنده  -  

..این واقعیت رو باید هر دومون قبول کنیم که  چه من به این ازدواج راضی بوده باشم چه نه  

آبرو و اعتباره ..آبرو و اعتبار تو...تو دیگه جزئی از این خانواده ای ..تو االن دیگه عروس منی 

به کسی هم چنین اجازه ای ..من کوچیک شدن عروسم رو جلوی هیچ کسی نمی خوام..منه

 نمی دم 

بین خودمون سه نفره و اگه کاری می کنم و حرفی ...هر حرف و تندی و  تلخی  هم که هست 

...من یه پدرم بذار به پای اینکه ....می زنم که به مذاق هر کسی خوش نمیاد    

اما یه زمانی خودت مادر ... نفهمی که چه حسی دارم ...شاید االن نفهمی که چی می گم

..میشی  و می فهمی که چی می گم  

می فهمی که االن چه حسی دارم.  

نقطه مجهولی که بین ما سه نفر وجود داشت بیش از درد ...در بین این همه گرفتاری و مشکالت 

زارم می دادهای و غم های دیگه آ  

 چیزی که من نمی تونستم بفهمش و اونها می دونستن  و نمی خواستن که من بفهمم

خیره بهم لبخند غمگینش با تاملی کوتاه جون گرفت و بی هیچ حرف دیگه  ای از تو اشپزخونه 

 بیرون رفت و من موندم با دنیایی از باید ها و نباید ها

 

 

 

 

 

 

*** 
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پدر بزرگم رو که همیشه بعد از اذان ...صبح زود بعد از آماده کردن میز صبحونه به طبقه باال رفتم 

نشسته لبه ی تخت  انتظار اومدنم رو ...  آمادهصبح بیدار می موند رو دیدم که  لباس پوشیده و 

 می کشه

اما همچون دیروز ناراحت و ..صبح بخیری گفتم و بهش نزدیک شدم ... با روی باز  و زدن  لبخندی

:فهمیده بودم یه چیزی داره اذیتش می کنه ..گرفته به نظر می رسید   

ودتر برای صبحونه صداتون می کردماگر می دونستم بیدارید  ز... فکر می کردم که هنوز خوابید-  

:سرش باال اورد و با نگاهی به من که در مقابلش ایستاده بودم با اشاره به بغل دستش گفت  

...یه لحظه بیا بشین کارت دارم-  

در من به وجود اومده بود  مردد  و با نگاهی مملو از نگرانی که از دیشب و از دیدن طرز نگاهش

لبه ی تخت نشستم.. نارشرومی رفتم و در کبه آ...  

می فهمیدم که اصال از بودن در اینجا راحت نیست و هر چه زودتر می خواد خودشو راحت کنه و از 

:اینجا بره  

نمی خوام زیاد وقت تلف کنم.. من برای دوساعت دیگه بلیت دارم-  

:خیره به نیم رخش گفتم  

!چرا انقدر پریشونی ؟..چی شده آقاجون؟-  

رنج هاشو  هم روی زانوهاش گذاشت  و خیره شده به  رو به آ...ش در هم با گره کردن دستا

:روش گفت  

اما راضی به از هم پاشیده ..درسته که از این ازدواج یهویت خیلی ناراحتم و از کارت هنوز دلگیرم -

دمای معلومه آ...داشته باشیم ولی  تی ندما هیچ سنخیشاید ما با این آ...زندگیتم نیستمشدن 

هم نیستنبدی   

:سرشو به سمتم برگردوند و بهم خیره موند  

البته ..چند روز پیش در کمال ناباوری مادرت رو دیدم که برای دیدن مرتضی اومده بود جلو در خونه -

چون اون لحظه نمی دونست که مرتضی بیمارستان بستریه...اینا بهانه است  

ه بهم وارد شده بود نگاهش رو ازم متوجه از شوکی ک...در وجودم رخنه کرد ...احساس سردی 

:گرفت و مجدد به رو به روش خیره شد  
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بعد از اینکه از خونه اتون هم رفتید چون جایی رو نمی ...  ازت هیچ شماره تماسی نداره-

مرتضی رو فهمید و  ی که بعد قضیه...اومده اونجا سراغ من که شاید خبری ازتون بگیره .. شناخته

مدنش بهانه کردو تب مادر بودنش گل کرد بالفاصله  اونو برای او  

!نمی دونم چی تو سرش می گذره که از اون سر دنیا پا شده و اومده اینجا؟  

اما اون زن با خیره سری به دیدنش رفت و نمی دونم چیا بهش ...مرتضی که حاضر نشد ببینتش 

 گفت که مرتضی کال بهم ریخت اما حاضرم نشد شماره تو رو بهش بده

...به نظرمیاد باز اومده که گند بزنه به زندگی همه امون...وهدنبال ت  

خودم بلند شدم و اومدم ...منم شماره اتو بهش ندادم  

مثل ..زندگی تو رو هم به هم بریزه..نمی خوام اون زن بعد از این  همه بد بختی که سرمون اورده

م حاال چیا به هم  گفتن رو نمی دون..اینکه با حامی هم تماس گرفته  

بعد این همه خوش گذورنی ... بعد این همه سال...من مادرتو  خوب میشناسم...گیسو 

الکی پا نمیشه برگرده بیاد ایران...کردن  

!؟.فقط خدا می دونه و بس..حاال چی شده که   یهویی یادش افتاده بچه هایی هم داره  

..تلفنی نمیشد بهت بگم ...اما اون دیر یا زود پیدات می کنه... من که شماره اتو بهش ندادم.  

:سرشو بلند کرد و چشم دوخته تو نگاهم با نگرانی ادامه داد  

می ..البته تو خودت مختاری و می تونی برای زندگیت تصمیم بگیری...خام حرفای این زن نشو-

 تونی اونی باشی که همیشه می خواستی اما سعی کن این زنو از خودت دور کنی 

...قبل از اینکه پدرت فوت کنه بر میگشت...خیلی قبل تر..ت اون اگر حس مادرانه داش  

اما چه کنم که دلم .. دلم نمی خواست دیروز اونطوری باهات  حرف بزنم و ناراحتت کنم

جز شما دوتا ...اما هنوز شماها نوه های منید ...از همه کس و از  همه چی ناراحتم ... شکسته

رو هم از دست بدم نمی خوام شماها..کس دیگه ای رو ندارم   

هیچی..اون زن هیچی برای تو نداره..به حرفش گوش نکن گیسو   

اومدم بهت بگم که تو کار انجام شده قرار ...ظرف امروز فردا ممکنه پیدات کنه و سراغت بیاد

زندگیتو بخاطر اون خراب ...نگیری و بیشتر از این جلوی همسر و پدرشوهرت سر شکسته نشی

 نکن

:گفت...خت بلند شد  و خیره به من که تو فکر فرو رفته بودمیهو از لبه ی ت  

نمی تونم زیاد اینجا ..هوای تهران اذیتم می کنه ...مرتضی تنهاست...پاشو من باید زودتر برگردم -

 بمونم 

:دلنگران از روی تخت بلند شدم و  ازش پرسیدم  
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یعنی چیکارم داره؟-  

پس فکر نکنم ..حتی به فکر حال مرتضی هم نبود..ندارهاون زن مراعات هیچی رو ...چه بدونم -

..بحث دلتنگی و این حرفا باشه  

؟مرتب از وضع مالی تو و زندگی ..مخصوصا که مرتب می پرسید پول عمل مرتضی رو از کجا اوردید

...شوهر ت می پرسید و می گفت چیکاره است  

صندلی  ی ت کتش که از لبهکه به سم..نفسم رو مضطرب بیرون فرستادم و بهش خیره موندم

 اویزون کرده بود رفت  

؟.نمی دونم چرا همه ی اتفاقای بد برای من یکجا و ناگهانی پیش می اومد  

حضور مادری که هیچ وقت در اون اوایل رفتنش حاضر نشده بود جوابگوی یکی از تماس ها و .

 التماسام باشه برام قابل درک نبود 

:به سمتم برگشت  

دلیلش تو و مرتضی ...اما هر چی و هر کسی  که هست..کشونده اینجایه چیزی اونو -

به حرفم گوش کن بابا..من اون زنو خیلی بهتر از تو می شناسم ..نیستید  

 زندگیتو خراب نکن 

 

*** 

بعد از صبحونه پدرحامی با اینکه می دونستم کلی کار داره و همیشه صبح زود از خونه بیرون می 

پدر بزرگم .. در بزرگم اجازه مخالفتی داده باشه بعد از رسوندن من به دانشکدهبدون اینکه به پ..زد 

رو هم توی اون  همه شلوغی و ترافیکی که بخاطر بارندگی به وجود اومده بود تا ترمینال 

همراهی کرد تا حسابی برای حفظ آبروی من سنگ تموم گذاشته باشه و از این بابت کلی 

 ممنونش بودم

  

دانشکده طبق معمول و روال همیشگی بعد از عوض کردن لباسهام به کلینک رفتم تا با ورود به 

 کار مراجعه کننده های امروزم رو هر چه زودتر  راه بندازم

 ذهنم بشدت اشفته بود و فکرم به هر سمت و سویی می رفت

عذابم می  مادری که معلوم نبود برای چی اومده بود و نبودن حامی که بیشتر از هر چیز دیگه ای

 داد

اینو دیگه مطمئن شده بودم که پدر حامی هم از خیلی از مسائل مربوط به حامی بی خبره وچون 

 من کلی نگرانی های پدرانه داره
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:گفتم و با گذاشتن ساکشن هوایی سرجاش خم شده روی مراجعه کننده ام  

باید رو کش بشه...دردشم برای همینه..دندون جلوتون پوسیده-  

ز و خیره به من که با دقت داشتم دندونشو بررسی می کردم نامحسوس سری  تکون با دهانی با

 داد و چشماشو بست تا من بتونم به بقیه کارم برسم

باال سرم نگاهم رو از گوشه ی  همه ی بچه ها بشدت درگیر کار بودیم که با حس حضور کسی در

م بهش دادمچش  

له اش پیدا شده بود خودمو عقب کشیدم و بهش متعجب از دیدن دختر شیطونی که دوباره سرو ک

 خیره موندم

:داد و گفتبا لبخند گله گشادی ایستاده در  مقابلم سالمی    

مزاحم همیشگی -  

ماسکمو با دو انگشت پایین دادم که خودش با اون طرح لبخندی که همیشه بر لبهاش می نشوند 

:گفت  

ن دکتر خرسند و پیدا نکردیم سر این مقاله ی کوفتی ما که ای...چه خوب که امروز اینجا دیدمتون-

شما خوبید ؟...هم که چه دانشگاه  هایی که نرفتم  

:گفتم..می خندید..خیره به دختر شاد و سرزنده ای که چون  روزهای اولی که دیده بودش   

هنوز درگیر مقاله ای ؟-  

:واب دادبامزه سرشو باال و پایین کرد و با نگاهی به دور تا دور سالن ج  

اما یکم گرفتاری برام پیش اومد که نتونستم ... کمک های شما که خیلی خوب بود..اوهوم-

گفتن چند وقتیه که ..اما امروز که اومدم ..تمومش کنم برای دکتر میل زدم گفته بود برم پیشش

 دانشکده نمیاد 

:افسوس خورده سری تکون دادم و گفتم  

کنی ؟حاال می خوای چیکار ...ره نمیادآ-  

افشار که انگار این نبودن حامی هیچ معظل مهمی  براش محسوب  نمیشه  با نشستن بر روی 

:یکی از صندلی های  خالی نزدیک به یونیتم گفت  

حتما همونجا پیداشون می کنم...مجبور م برم دانشکده ای که امروز سمینار برگزار میشه-  

حالی که من مدتها بود به دنبال حامی می در . خیلی راحت حرف می زد..خنده ام گرفته بود

 گشتم و پیداش نمی کردم

:گفتم...روم بیرون فرستادم و  رو کرده به بیمارم نفسم رو آ  
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از کجا می دونی که اونجاست؟-  

:بی تفاوت شونه ای باال داد و با در اوردن گوشیش گفت  

..که می تونم اونجا پیداش کنم...خودش گفت-  

برگردوندم و منتظر شدم همونطور که سرش با گوشیش گرمه ادامه ی متعجب رومو به سمتش 

:چون تشنه ای برای سیراب شدن به لبهاش چشم دوختم ..حرفاشو بزنه  

مثل  کهگفتم شاید اول بیاد اینجا که راحت تر گیرش بیارم ... اما خوب چون مسیرم این ور بود.-

ادبهم بگه دیگه  اینجا نمیاینکه فراموش کرده بود   

:لبهام رو  به سختی تکونی دادم و ازش پرسیدم  

گفتی کدوم دانشکده ؟-  

شفته ام با تعجب از سوالی که کرده بودم بهم خیره سرشو باال اورد و خیره در نگاه آ لحظه ای

 موند

*** 

حامی باید توش ... با فهمیدن اسم دانشکده و ساعت برگزاری سمیناری که به گفته ی افشار

حضور می داشت بدون دادن هیچ اطالعی به راحله یا دکتر صدیقی که از غیب شدن های 

. ناگهانی در این مدت  بشدت کفری شده بود  

رسیدن به حامی از دانشکده بعد از تموم کردن کار مراجعه کننده ام  برای .. بدون  فوت وقت 

 بیرون زدم 

در این بین قبل از رسیدن به دانشکده چند باری راحله باهام تماس گرفته بود  اما چون می 

 دونستم می خواد چی بگه و باز غرغر کنه  جوابی بهش نداده بودم

 

ده بودن دانشکده ز ی با رسیدن به دانشکده و دیدن بنرها و تبلیغاتی که برای سمینار در محوطه

برای ..مخصوصا که بخاطر برگزاری سمینار  ..خیلی راحت تو نستم سالن مورد نظر رو پیدا کنم.. 

 ورود و خروج گیر زیادی نمی دادن 

طبق  معمول سالن مورد نظر اونقدر شلوغ بود که نمی تونستم جایی برای نشستن پیدا  

...نگاهم بر  روی همه صندلیها در حال چرخش بود ..کنم  

دما و پزشک هایی که در اونجا حضور داشتن  دقت کنم اما پیداش عی می کردم رو تک تک آس

بعضی از صندلی های ردیف جلو خالی بودن واین امیدوارم می کرد  که بزودی حامی ...نمی کردم

 میاد و روی یکی از اون ها می شینه 
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ن و می اومدن بخاطر جای انتهای سالن زیاد بود  و گهگاه با کسایی که می رفت های مدرفت و او

 نا مناسبی که ایستاده بودم برخورد می کردم 

بیست دقیقه ای بود سرگردون با نگاهی که به هر سمت و سویی می رفت سر جام  ایستاده 

بودم که با عبور چند نفر از دخترهایی که با عجله می خواستن وارد سالن بشن چند قدمی عقب 

...تر رفتم   

مرتب از کسانی که انتهای سالن ایستاده بودم می خواستن که  ...النبعضی از مسئولین س

 بیرون برن 

م سریع به سمت دیگه ای که بیشتر به در خروجی نزدیک بود  رفت..کالفه از بی نظمی موجود  

صندلی دور تر از من  01خر صندلی ها و حامی که به فاصله که تو همون لحظه با دیدن ردیف آ

ایستاده سرجام خشکم زد ..نشسته بود   

بقدری که ...سخت  و شوک آور بود  بعد از مدتها باور این همه نزدیک بودن به حامی بشدت برام 

 نمی تونستم از جام جم بخورم 

با پوشیدن کت و شلواری رسمی و بارونی که حاال روی پاهاش  بود و چون همیشه تمیز و مرتب

 قرار داشت در  نظرم بیش از گذشته جذاب دیده میشد 

تکیه دادن  گونه و  رنجش روی دسته صندلی وکوتاه تر کرده بود و  با گذاشتن آموهاش رو کمی 

گویی توی یه عالم دیگه برای ....چونه اش به کف دستش تمام حواسش رو  به جلو داده بود

 خودش سیر می کرد 

بعضی ها که  حتی به گله گذاری...هیچ حرکتی انجام بدم...قلبم تو دهنم می زد و نمی تونستم

ی نمی کردم چرا اینجا ایستادم و مانع رفت و اومدشون هم شده بودم  توجه  

از همین فاصله هم می تونستم بوی ادکلنش رو استشمام کنم و ریه هام رو پر کنم از بوی 

...خوشی که بشدت دلتنگش بودم  

خانمی با ظاهری آرسته با داشتن برگه هایی در دستش به .. همونطور که بهش خیره بودم

سمتش رفت و در حالی که پیشش می نشست با زدن لبخندی چیزی گفت که حامی نیم نگاه 

ضمن صاف نشستن و جدا کردن دستش از زیر ...  کوتاهی بهش انداخت و با زدن لبخندی کم رنگ

به حرف زدن کرد چونه و گونه اش  شروع   
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بعضی ها که  حتی به گله گذاری...هیچ حرکتی انجام بدم...قلبم تو دهنم می زد و نمی تونستم

شون هم شده بودم  توجهی نمی کردم چرا اینجا ایستادم و مانع رفت و اومد  

از همین فاصله هم می تونستم بوی ادکلنش رو استشمام کنم و ریه هام رو پر کنم از بوی 

...خوشی که بشدت دلتنگش بودم  

خانمی با ظاهری آرسته با داشتن برگه هایی در دستش به .. همونطور که بهش خیره بودم

زدن لبخندی چیزی گفت که حامی نیم نگاه  سمتش رفت و در حالی که پیشش می نشست با

ضمن صاف نشستن و جدا کردن دستش از زیر ...  کوتاهی بهش انداخت و با زدن لبخندی کم رنگ

 چونه و گونه اش  شروع به حرف زدن کرد

 

زِن خوش چهره ای بود که  بر خالف حامی که تمام توجهش به جلو و حرفهای سخنران بود از نگاه 

مرتب .. دست نمی کشید و با لبخندهای دندون نما.. و خیره شدن در  نیم رخش کردن به حامی 

 سعی در به حرف کشیدن حامی داشت  

حامی هم همونطور که توجهش به جلو بود گاهی سری تکون می داد و جواب های کوتاهی می 

 داد که موجبات خنده و لبخندهای پر از رضایت  زن رو به همراه داشت

اون اینجا بود و من باید هر چه زودتر ..نگاهی به دور و بر قدمی به سمتش برداشتم با تعلل و با 

خودمو بهش می رسوندم که با بلند کردن دست چپ و مرتب کردن یقه ی کتی که گویی باعث 

 گرمیش شده بود من رو  متوجه حلقه ی توی دستش کرد 

و حامی به دستش کرده بود  حلقه ای که من به جای استفاده ازش توی کیفم گذاشته بودم  

زن مرتب می خندید و حرف می زد و حامی با حفظ ظاهر و زدن لبخند های محو سعی در تحمل 

کردنش رو  داشت که در همون لحظه با شنیدن صدای زنگ گوشیش  و دیدن شماره ای که روش 

هانی دلخور و دلگیر  افتاده بود  بی تردید و بی تفادت از اینکه شاید زن کناریش از این حرکت ناگ

بشه با برداشتن کیف و بارونیش از رو صندلی بلند شد و بالفاصله از در دیگه  سالن خارج 

..اونقدر حواسش به گوشی بود که متوجه منی که در چند قدمیش ایستاده بودم نشد ..شد  

ون مانع با عجله برگشتم تا از در خارج بشم اما حضور دانشجوها و ازدحام بیش از اندازه اش

 خروجم از سالن میشد که سریع چرخیدم تا از همون دری که حامی بیرون رفته بود خارج بشم

سرعت بیشتری دادم مبه قدمها  

ای هیچ کج..و به محض خارج شدن از سالن با نگاهی به اطرافم به دنبال ردی از  حامی گشتم

محوطه باز دانشکده برسم  ر خروجی رو در پیش گرفتم تا بهیسبالفاصله م..سالن دیده نمی شد  

پیداش کنم اما واقعا نبود هوا سرد بود و من سرم رو به هر سمت و سویی می چرخوندم تا که 

ب شده بود و تو زمین فرو رفته بود انگار آ  
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خیره به در ورودی ..همچنان که نگاهم همه جا رو رصد می کرد صدای زنگ گوشیم در اومد

دون اینکه نگاهم به شماره ی افتاده شده رو صفحه گوشی  دانشکده گوشیم رو در اوردم و ب

 باشه گوشی رو دم گوشم گذاشتم 

ایستاده باالی پله ها با رنگ و رویی پریده در بهت فرو ...با پیچیده شدن صدای رحمانی تو گوشم 

:رفتم  

الو خانم دکتر..الو-  

:ب دهانم رو بلعیدم و گفتمآ  

بفرمائید..بله-  

 

:عصبی دوباره اطرافم رو از نظر گذروندم که به حرف اومد..مکث کوتاهی کرد   

خانم دکتر موضوعی بود  که می خواستم راجع بهش باهاتون حرف بزنم اما انقدر سریع رفتید  -

 که هر چی صداتونم زدم متوجه نشدید 

!که اونطور رفتید؟...مشکلی پیش اومده! اتفاقی افتاده؟... ببخشید که می پرسم  

:حرص بستم و باز کردمچشمامو با   

!مد هام باید به شما جواب پس بدم؟درباره رفت و آ-  

:لحظه ای سکوت کرد و گفت..شوک زده از لحن تند ی که به کار برده بودم  

بنده قصد جسارت نداشتم فقط ..نخیر-  

:زارهایی که به نظر می رسید دوباره از سر گرفته بودتشون عصبی گفتمکالفه از اذیت و آ  

اونقدر گرفتارم که فرصت ندارم وسیله بازی شما و افکارهای  ...دکتر من خیلی گرفتارمآقای -

نمی دونم چه مشکلی دارید که ..خواهش می کنم دست از سر من بردارید ..آشفته اتون باشم

!هنوز فکر می کنید می تونید این بازی مسخره رو ادامه بدید؟  

:دشو به اون راه زد و گفتبا اینکه خوب منظورم رو فهمیده بود اما خو  

منظورتون چیه؟-  

گفتن که  شما ... خانم دکتر همه چی رو به من گفتن...باید خیلی خوب منظورمو فهمیده باشید -

اونی که همه درباره اش فکر می کنن نیستید    

؟!نظر خوبی ندارید...گویی در مورد من -  

!داشته باشم؟...زی کردیدباید بعد اون همه نقشی که برای من و اطرافیانتون با-  
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:سکوت بود و سکوت و من فقط می خواستم حامی رو در این شلوغی پیدا کنم   

شاید مسائلی پیش اومده باشه و باعث شده باشه که شما در مورد من ...خوب -  

دمی هستید و چطور اطرافیانتون رو مورد   برای من مهم نیست که شما چطور آآقای دکتر اصال-

در واقع خودتونم می ...حتی مهم نیست که االن می خواید چی بگید ....قرار می دید اذیت و آزار

دونید که هیچ حرفی برای گفتن ندارید و فقط برای عذاب دادن منه که وقت و بی وقت هی 

 مزاحمم میشید

:با کشیدن نفس عمیقی سعی کرد خودش رو آروم نشون بده که باز ادامه دادم  

حتی نمی خوام تحت عنوان یه همکار با شما هم صحبت ...س نگیرید لطفا دیگه با من تما-

حرفایی که دارم برای آخرین بار بهتون متذکر میشم ...اینا تمام حرف های منه....باشم  

روم و صبور باهاتون برخورد  نمی کنم طمئن باشید دفعه بعد دیگه انقدر آم  

اونقدر براش شوکه آور بود که ترجیح بده    باور این رفتار از جانب من..به آنی صداش ته افتاد 

 سکوت پیشه کنه و چیز دیگه ای نگه 

زار و پیامهای اعصاب خورد کنی که من رو  تا به اینجا و در این موقعیت تصور اون همه اذیت و آ

 کشونده بود بی نهایت سخت و طاقت فرسا بود 

ها تر از هر زمان دیگه ای  هستم اما در این شرایط و در این موقعیتی که احساس می کردم تن

دلم به بودن و پیدا کردن حامی خوش بود ...  

بی انصافی به خرج نداده بود و  با وجود بی مهری که از جانبم ..به این فکر می کردم که چون من 

 دیده بود با  به دست کردن حلقه اش همچنان به من و ازدواجمون متعهد و پایبنده

شرمزده از خودم و روزی که اونطور بی رحمانه رهاش ...جی دانشگاهبا شلوغ تر شدن در خرو

گوشیم رو پایین اوردم... کرده بودم  

ایستاده سرجام با احساس این همه بی معرفتی از جانب خودم زیپ کیفم رو باز کردم    

حلقه ای که توی کیفم گذاشته بودم رو در  اوردم ...سوز سردی صورتم نوازش کرد   

خیره به نگین ها و ظرافتی که در حلقه ...دست دادن دوباره حامی با لبخند غم انگیزی  نا امید از 

بکار رفته بود همونطور که سرجام ایستاده بودم  حلقه رو به دستم کردم و بهش خیره شدم   

زمانی نبود که بخوام سکوت کنم و چیزی برای خودم نخوام .دیگه زمان پنهان کاری نبود  

هنوز میشد سهمم رو از این ..امیدوار بود و زندگی کرد ..این زندگی امیدوار بود هنوز میشد به ..

 دنیا و آدم هاش بگیرم

*** 

.رسیده به  جلوی درب اصلی دانشکده کیف پولم رو در اوردم و کرایه ماشین رو حساب کردم  
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یقه ی پالتوم رو باال دادم و همزمان موهای ..دونه ها ی برف به آرومی شروع به باریدن کرده بودن 

ایستاده ...زیر مقنعه امو مرتب کردم که باشنیدن صدا ی آروم زنی که داشت منو صدا می زد

 سرجام سر برگردوندم 

 

قدمیم ایستاده بود با نگاهی مملو از دلتنگی و هیجان  در چند ..زنی به نسبت قد بلند   

گوشه ی چشم و  خیره به صورتش که می تونستم از همین فاصله هم خطوط افتاده شده در

ب دهانم رو بلعیدملبش ها رو ببینم  آ  

.با هزار امید لبخندی بر لبهاش نشوند  و این بار آرومتر و با حس بیشتر ی اسمم رو بر زبون اورد  

می داشت  سعی کردم به نفس کشیدن هام نظم رنگ پریده خیره بهش که چشم ازم بر ن

 بیشتری ببخشم

:صدای محزون پدرم توی گوشم پیچید.. همزمان با قدمی که  به سمتم برداشت   

ر منه که نتونستم خواسته تقصی...تقصیر منه که مادرتون رهامون کرد و رفت...تقصیر منه بابا-

..ورده کنمهاشو برآ  

تقصیر منه که تو مجبوری تو ...زندگی کردن به اونور دنیا نبود... امیدم....تقصیر منه که مثل خودش 

 این سن مراقب همه امون باشی

:به آنی از شدت حرص و تنفر حلقه ی اشکی در چشمام نقش بست  

؟آخ که چقدر دل تنگت بودم ..اگه بدونی چقدر دنبالت گشتم -  

به همراه اب دهانم بلعیدمبرای چند مین بار در  طی این چند ثانیه  بغضم رو   

 حتی لحظه ای تصویر پدرم رو موقع جون دادن نمی تونستم از جلوی چشمام دور کنم 

نگاهش از صورتم به حلقه توی دستم کشیده شد و با خوشحالی  دوباره نگاهش رو به صورتم 

:برگردوند و گفت  

ازدواج کرده؟..باور کنم دختر کوچولوم -  

ن  و با لذت و ذوق بهم خیره مونده بودچشماش پر از اشک شده بود  

شم جب از واکنمتع..خیلی غیر ارادی قدمی عقب رفتم..قدم دیگه ای جلو اومد که همون لحظه 

:رومی گفتسرجاش ایستاد و به آ  

!!اونقدر عوض نشدم که منو به خاطر نیاری -  

سر از بچه هاش همون زنی بود که حتی حاضر نشده بود به خاطر هیچ کدوم ...خوب نگاش کردم

.از پدرم جدا شد...زندگیش بمونه و با کلی دعوا و بلوایی که به راه انداخته بود  
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با مرد دیگه ای ازدواج ..همونی بود که خیلی راحت با پشت کردن به ما و گرفتن اقامت 

خبری ازش نبود و ما رو فراموش کرده بود همونی بود که تا دو  سه سالی...کرد  

دختر بچه ...صداش هم  نمی تونست حس گمشده ی بچگی هام رو بهم برگردونه  حتی شنیدن

شبها ش رو در آغوش پدری که در سکوت و تاریکی شب با ...  ای که از ترس نبودن مادرش

.روم می گرفت آ... ی خیس به آغوش خواب می رفت  چشمهای  

یازی به تصمیم گیری و تعلل  دیگه ن..اما  دیدن صورتش هم بهم عذاب می داد ...وحشتناک بود 

 بیشتری نبود

بابت حضورش به لرز افتاده بودم به .. نگاه گرفته ازش سرم رو برگردوندم  و  در حالی که از درون

 سمت دانشکده به راه افتادم

 ناباورانه دوباره اسمم رو صدا زد و من هر لحظه از نبودن هاش رو به یاد می اوردم

می شنیدم  که یک دفعه قطع شد و بعد قدمهاش  رو از  پشت سر  صدای ...از در عبور کردم 

:در نگهبانی که مانع ورودش به دانشکده شده بود..شنیدن صدای آقای رستمی   

دخترمه!.؟.آقا چرا جلوم رو می گیری-  

ببخشید اما به غیر از دانشجوها و اساتید کس دیگه ای اجازه ورود نداره-  

الاقل   صداش بزن و بگو که برگرده ...کارش دارم..دخترمه..نمی خوام کاری کنم-  

جلوی راهو گرفتید..لطفا  بفرمائید اونور ..بفرمائید خانم -  

عرق .. سط پدرم انجام میشدکشیده شدن برس مورد عالقه ام بر روی موهام که تو..با یاد آوری 

روی پیشونیم نشست  رسردی ب  

موهام رو شونه ..رفته در غصه ها و ناراحتی هاش وقتی که با عروسکم باز می کردم و پدرم فرو 

 می زد  و من در عالم بچگی هام فقط دوست داشتم باز ی کنم 

:خندون سرم رو به سمتش برگردوندم و ازش پرسیدم..وقتی موهام رو بافت   

عروس که  بشم برام از اون لباسا که پر از پفه می خری؟ -  

:که داشتم  زد و گفت لبخندی به بچگی هایی.. با نگاهی غمگین  

برات می خرم  ...بابایی اره-  

قطره اشک سمج در اومده از گوشه ی چشم رو با انگشتم پس زدم  و درحالی که کمی از صدای 

 حرف زدن هاشون رو می شنیدم از پله ها باال رفتم

رزوهاش بهم ی که سخاوتمندانه برای رسیدن به آامکان نداشت برای همه ی اون تجربه های تلخ

.ببخشمش....بود  بخشیده   
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امکان نداشت تمام حسرتهایی که تو دلم کاشته بود رو از یاد ببرم امکان نداشت دیگه بهش به  

.. عنوان یه مادر نگاه کنم   

:اتاق  گفتبه داخل دنم سمتم اومد و با کشیدن دستم و بر راحله به محض دیدنم به  

این کارو خودم انجام بدم که که  باید چون .. دلم نمی یادکه .. مرده  بگم سر تخته بشورنت بال-

روم بگیرهدلم آ  

امروز کلی مراجعه ... اگه بدونی دکتر چقدر عصبانیه... این دو ساعته کجایی؟ ..خبر مرگت نیاد 

مراجعه کننده هاتم از اون غرغروها هستن که یه لحظه هم آروم نمی گیرن...کننده داریم   

:بودن هام  رو می زد گفتمخیره بهش که یه ریز حرف می زد و شور ن  

!!راحله-  

:غرلند کنان نالید... عصبی از بی توجهیم به حرفاش  

هان ؟-  

زل زده  در نگاهش که معلوم می کرد هیچ غم و غصه ای به اندازه ی درد های من  تو زندگیش 

:نداره با لبخند تلخی گفتم  

ون حرفایی که می تونن  حال از ا..فقط حرفای خوب بزنی ... میشه ازت خواهش کنم یه امروزو-

از اونایی که از ته دل می گی و باعث میشی که خنده به لبام بیاد...دلمو خوب کنن  

:با نا امیدی سری تکون داد و گفت... خیره تو چشمام  و رنگ و روی زردم  

...؟خودتو داغون کردی ...چی بهت بگم-  

رو کردم به سمت کمدم  و  با باز ....خواستمچیزی که من نمی ..باز می خواست نصیحتم کنه 

:کردن درش گفتم  

یه ..فقط یه حال خوب می خوام......غر زدنم نمی خوام....نصیحت نمی خوام...دلم گرفته راحله-

که کلی بهم انرژی بده ..حال خوب   

ت تر ایستاده بود رو راحدم تا راحله ای که پشت درِ کمد قدمی عقب رفتم  و سرمو عقب تر کشی

:ببینم   

باور کن برای امروز ظرفیتم تکمیل تکمیله...حرفهای خوب بزن-  

دلم داره از غصه ی دوری و ...دلم از نامردیا گرفته و دیگه تحملشونو ندارم..دلم از دلتنگی پره

..تو دیگه چیزی بهشون اضافه نکن ..نبودن عزیزام می ترکه   

زن که یادم بره توی این دو اونقدر حرفای خوب ب..تو دیگه زخم زبون نشو  و فقط حرفهای خوب بزن

چیا که بهم نگذشته  ساعت  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

هسته بهم نزدیک شد  و با گذاشتن دستش بر روی در خند غمگینی به روی لبهاش نشست و آلب

:م گفتخیره تو نگاهم که دوباره به کمد و وسایل توش داده بود... باز کمد  

از احسن الخالقین بگو  -  

اونقدر خوب که واقعا همه ..برای شروع حرف خوبی زده بود...حس خوبی به زیر پوستم دویده شد 

:چی رو برای لحظاتی  فراموش کردم  

بعد این همه دوری که برام  به اندازه یه ..بالخره بعد این همه مدت  دیدمش ...باورت نمیشه اما -

.دیدمش ..  بود سال پر عذاب گذشته  

اونقدری که از دیدنش فقط کیف می کردم....خیلی خوشتیپ کرده بود  

... همون مردی که همیشه می خواستم داشته باشمش ...دقیقا همونی بود که می خواستم 

...مدلی هم  که زده بود  خیلی  بهش می اومد..موهاشو  کوتاه کرده بود    

چشمامو بستم و با لبخند سعی کردم دقیقا ..  ن حامیلحظه ای از به یادآوری چهر ه ی دلنشی

:به یاد بیارم چیا دیدم که یه دفعه چشمامو  از هم باز کردم و گفتم  

خر میشینهجلسات و سمینارا  می ره و ردیف آ فقط نمی دونم چه عادتیه که  تو-  

ا اصال طرز ام..راحله طوری نگاهم می کرد که گویی داره به حرفای یه روان پریش گوش می ده

:فکرش برام مهم نبود   

روم نمیشد .....البته خوب....راستش از روزای اولی که دیده بودمش هم ازش خوشم می اومد-

برای همین سعی می کردم ازش ...شایدم باورم نمیشد که ازش خوشم اومده ..بهت بگم 

تو ...مو داشتهمیشه هوا..بهم چشمک می زد ... مخصوصا که خیلی با نمکم...متنفرم باشم 

چون هیچ کدوم اینا رو بهت نگفتم ..نمی دونی   

می دونست نیاز مبرمی به حرف زدن ..به زور لبخندی زد تا قدرت بیشتری برای حرف زدن بهم بده 

 وتخلیه کردن خودم  دارم 

:پالتوم رو تو کمد گذاشتم و روپوشم رو به تن کردم و حین بستن دگمه هاش ادامه دادم   

کارای عجیبم زیاد می کنه...ر سواریهعاشق موتو-  

:لبخند دندون نمایی چاشنی حرف ها و نگاه رویاییم شد  

منو تا مرز سکته پیش برد...وقتی که بین ماشینا گاز می داد و با سرعت می رفت اون شب -  

:راحله متعجب پرسید  

؟!موتور -  

:دید راحله نبود گفتمسرمو باال و پایین کردم و خیره به داخل کمد و عکس حامی که در   
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هرچند پدرش اصال از موتور ...از اون موتورای بزرگ که حتی اسمشونم نمی دونم ...ره موتور آ-

 سواری خوشش نمیاد و دوست نداره که حامی ازش استفاده کنه 

منم که خدا خواسته ..خودش بهم پیشنهاد کار داد ...اگه بدونی چه مطبی داره  

ت راحله که کمی رنگ پریده به نظر می رسید برگردوندم لبخند زنان سرم رو به سم  

:هر دو لحظه  ای در نگاه هم خیره مونده بودیم که خیره بهش گفتم  

به حرفام  گوش اما از اینکه بهم اهمیت می دی و ...هیچ اشکالی نداره تو حرفامو بارو کنی یا نه-

کلی ازت ممنونم .. روم کنیمی کنی که دلم رو آ  

گرفتم و غوش ی که در شوک فرو رفته بود رو در آرومی راحله امتش برداشتم و به آقدمی به س.

:غوشم گفتمپس از  جدا کردنش از تو آ  

بیا بریم که صدیقی االن آماده ی  قیمه قیمه کردمونه -  

خواستم برگردم و به سمت در برم  که راحله دستشو روی بازوم گذاشت  و وادام کرد به سمتش 

 برگردم

:چرخیدم  و بهش که با دقت بهم نگاه می کرد خیره شدم که ازم پرسید  

گیسو جان خوبی ؟-  

حسابی ترسیده بود و حتی نمی خواست یک درصدم قبول کنه که تمام حرفام واقعیت محض ه و 

:رویا پردازانه نیست  

؟.ترسیدی که دارم هذیون می گم-  

:ر نگاه هراسونش لب زدم و گفتمبرای چند ثانیه ای زل زده د.. خیره بهم سکوت کرد  

اگه چیزی بهت نشون بدم که نشون بده حرفام راسته آروم می گیری؟-  

 بازم چیز نگفت

قدمی به سمتش برداشتم و دستش رو که هنوز روی در کمد بود تو دستم گرفتم و با نشون دادن 

:حلقه ای که توی انگشتم بود گفتم  

اون برام گرفته.. اینو -  

 با شگفتی سرشو به سمت دستم به حرکت در اورد 

:ناباورانه  به حلقه خیره مونده بود و من به راحله ای که هیچ حرکتی نمی کرد  

راحله صدیقی االن صداش در میادا-  

:رنگش بیشتر پرید و سرشو بلند کرد  
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اینو چند خریدی؟-  

:ابروهام باال رفتن  

مگه نه؟.. قشنگه...حامی خریده...من نه-  

:ا گنگی بهم زل زد و یه دفعه پرسیدب  

یعنی می خوام بپرسم که حالشون خوبه ...خدایی نکرده که...پدر بزرگت..مرتضی...می گم که -

 دیگه ؟

:متعجب از سوالش سرمو باال و پایین کردم  

چطور؟..اره خوبن-  

:اب دهانش رو بلعید  

میشه یکم اینجا بشینی ؟-  

صدیقی دیگه جوش میاره ...کردیم همین االنشم کلی دیر ...خوبی تو ؟-  

:خواستم برم که دوباره دستم رو گرفت و گفت  

اما تورو به ...خیلی اذیت شدی ...توی این چند وقته خیلی سختی کشیدی .. گیسو می دونم-

داری کم کم دلنگرانم می کنی .. دیگه تمومش کن..روح پدرت  

:سمتش چرخیدم و گفتم کامال به...ناراحت از برداشت بدی که پیدا کرده بود   

چرا فکر می کنی ..پدر بزرگمم همین امروز راهیش کردم که برگرده ..راحله مرتضی خیلی خوبه-

؟ ...زده به سرم و دارم چرت و پرت می گم  

...با رها کردن دستش از تو اتاق در اومدم   

و برای همین سعی ..فهمیده بود از دستش ناراحتم ....آشفته و هراسون  به دنبال بیرون اومد 

 کرد چیز دیگه ای نگه 

وارد کلینیک که شدم خبری از دکتر صدیقی نبود و در عوضش رحمانی با دیدن من که مقابل در 

 شیشه ای ایستاد ه بودم دست از کار کشید

:و گفتراحله سریع خودش رو بهم رسوند   

محض رضای خدا برای ابروی خودتم که  شده اون حلقه رو از تو دستت در بیار-  

 

ماده راحله به سمت مرادی که در حال آ  اخم کرده به نگاه خیره رحمانی بی توجه به حرف های

:کردن یکی از مراجعه کننده ها بود رفتم و گفتم  
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خیلی دیر شد..ماده کن سریع مراجعه کننده امو آ-  

:به تمسخر باال و پایین کرد و گفت سری  

خوب امروز نمی اومدید دیگه-  

:اخم کرده خیره بهش که چشم دکتر صدیقی رو دور دیده بود گفتم  

چی گفتی ؟-  

:ترسیده رنگ صورتش پرید و گفت  

چشم االن-  

..خودتم پیش بندشو ببند ...ماده اش کن ین حاال آهم...آفرین-  

ستاده بود خیره به مرادی که با تعجب و ترس نگاهم می کرد با راحله که قدمی عقب تر از من ای

 اشاره بهش فهموند که زودتر بره 

 دستی به مقنعه  و موهام کشیدم که یه دفعه متوجه  ی نگاه خیره مهری به روی خودم شدم  

وردمش و گردش کوتاهی به ی لبه ی مقنعه ام مونده بود که  آهسته پایین آدستم بی حرکت رو

کردم  سمتش  

 راحله نگران و ترسیده با نگاهش ازم  می خواست که  هر چه زودتر حلقه رو از تو دستم در بیارم

چرا که فکر می کرد به سرم زده و خودم در خیالبافی هام حلقه خریدم تا بگم با حامی ازدواج  

..کردم  

 نمی خواست در این شرایط  مضحکه بچه ها بشم

مرتب نگاهش بین من و حلقه ی تو دستم در گردش بود که با  مهری که از چیری خبری نداشت 

به سمت یونیتم رفتم... اومدن مرادی و اولین مراجعه کننده  

مهری بی حرف همونطور که گاهی نگاهی به جانبم می نداخت مشغول مراجعه کننده ی خود 

 ش شد

خیره مونده بود که  اما راحله که از شدت دلواپسی  قدرت انجام هیچ کاری  رو نداشت و بهم 

 خدایی ناکرده بالیی سر مراجعه کننده ام نیارم  نزدیک بهم روی صندلی نشست 

 حتی طرز نشستنش هم به گونه ای بود که فقط رو در روی من باشه

 ماسکم رو زدم و مشغول دست کردن دستکشهام شدم

مدت زمان کوتاهی که بعد از ...که متوجه از سنگینی نگاه رحمانی لحظه ای بهش خیره موندم 

.ردن لبهاش از کلینیک بیرون رفت با فش ازم نگاه بر نمی داشت   
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راحله خیره به رحمانی و رفتنش  از رو صندلی بلند شد  و به سمتم اومد  و همونطور که در حال 

:رومی گفتچک کردن وسایل روی میز  بودم به آ  

عت پیش دکتر خرسند اینجا بوداما همین نیم سا...نمی دونم گفتنش درسته یا نه-  

 چشمام گشاد شدن و به صورتش چشم دوختم

:ب هانش رو بلعیدآ  

ولی فقط اومد تو کلینیک و بی توجه به بچه هایی که بهش سالم می دادن  دور ...مسخره است-

 تا دور سالن رو با نگاهش گشت 

:بسته کردپلکهاشو چند بار باز و ...وسایل توی دستم رو  روی میز گذاشتم   

حسابی دلتنگتون بودیم ! دکتر  کجا بودید ؟...وقتی مالیری هم ازش پرسید..تو حال خودش نبود -

فقط بهش خیره شده و بعدم بی حرف از کلینیک بیرون زد  که همون موقع صدیقی جلوشو ...

 گرفت و همراه هم به سمت اتاقش رفتن

اما گفتم ..مم برای چی  انقدر بهش گیر دادی نمی دون....نمی دونم چرا دارم اینا رو بهت می گم

..حداقل باور کنی که اون اینجا بوده ..شاید اگه بدونی که اینجاست حداقل از این وضعیت در بیای  

اینارا دارم بهت می گم که حداقل ...نه جای دیگه و نه مکان دیگه ای که تو اونو اونجا دیده باشی 

یکم ..کل بچه ها دارن نگات می کنن..طوری بهت خیره بشنروم تر شی و کاری نکنی که همه اینآ

بیشتر از این آبرو ی خودتو نبر ..به خودت بیا و این حلقه رو از تو دستت در بیار    
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 عمل ناباورانه خیره به راحله که امیدوارنه بهم خیره شده بود که شاید سر عقل بیام و به حرفاش

و زیر چشمی   یه دفعه بدون در نظر گرفتن آدم هایی که تو کلینیک حضور داشتن ... کنم  

 قدمهام رو به سمت در تند کردم  نگاهشون بهم  بود

..رو به  جلو هل دادم..نرسیده به در شیشه ای هر دو دستم  رو بلند کردم و درو   

به سمت اتاق دکتر صدیقی برم که نا گهان با  حریصانه نگاهم رو به دو طرف راهرو چرخوندم  و خواستم

 دیدن رحمانی که جلوی در خروجی ایستاده بود نگاهم به طرف در و  بیرون ساختمون کشیده شد

درو رها کردم و چند قدمی رو تا وسط سالن پیش رفتم   

.می رفت کنم  پایین حس امی  با شونه هایی که می تونستم افتادگیشون  را از  پله ها  به آرحامی   

.وسط سالن می دیدم در ایستاده   ...و من همه اینها رو از توی راهرو چشم دوخته بودرحمانی بهش   

 

و باز می خواست تنها م بذاره  داشت می رفت می دیدم که چطور حامی   

 

 ..ی که بهش گفته بودم رو داخل بفرستهمرادی  که می خواست بیمار......اشک تمام چشمام رو پر کرد

دا زد و خواست که جوابش رو بدم رو کرده بهم اسممو ص  

؟کنده میشد از حامی که همین طور داشت ازم دور و دورتر میشد  گاهماما در اون لحظات مگه ن   

حضورم در چند  صدام زد  و باعث شد رحمانی متوجه مرادی کالفه و پر حرص  بار دیگهو قلبم به درد اومد 

.قدمیش بشه   

برگردونه   به سمتم  روشو د که همینم باعث ش  

نگاهم رو دوباره ..عصبی از بودنش ...صورتش رنگ باخت  اینکه نگاه هر دومون در هم گره خورد  به محض

.داشت می رفت شبارونی و کیفی که اولین بار باهاشون دیده بودم همون حامی با ..به بیرون دادم   

ز که اگرم بود جز دو سه نفر و بعضا ا تو محوطه نبودکسی ....رحمانی چرخید و قدمی به سمتم برداشت

نن هم به انگشتها یک دست نمی رسیدیی بودن که تعدادشومراجعه کننده ها  

نگاه پر غرور رحمانی وقتی که وردم و پله ها پایین می رفت رو به یاد آ لحظه آخری که حامی داشت از

بهش لبخند پر از تمسخری زده بود حامی   

اومد به سمتم مرادی با دفترچه ی تو دستش   

 دلم داشت از جا کنده میشد 

.. می شد و نزدیک تر  رحمانی داشت بهم نزدیک...کید مم به بیرون چشقطره اشکی از گوشه  ی چ  
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تو جیب و دستش رو  ش رو کنار زده بودبا یکی از دستاش  لبه ی بارونی یششگهمی تحامی طبق عاد

د شلوارش فرو برده بو  

رحمانی کامال مقابلم قرار گرفت و در همون لحظه که بهش چشم دوخته بودم و رفتنش رو باور نمی کردم 

 دیدم رو کور کرد

:رو به سمت چپ کشیدم و باز نگاهم رو بهش دادم در برابر رحمانی سرم  

!؟.خانم دکتر -  

مرادی هم بهم رسیده بود.  

و  کنارم ایستاده  در  مرادی  باز کردن چشمام  دیدم که  باپلکهامو روی هم گذاشتم و بعد از کمی تامل 

:که رو بهش گفتم در حال نگاه کردنمه گنگ   

االن نه..االن نه مرادی -  

می رفت و  اما نگاه من به حامی که بهم پشت کرده بود...گردوندم رحمانی رنگ صورتش باز شد  رسرمو ب

.ختم شد  

ش گرفت و لبخند محوی زد رحمانی لبخندم رو  به خود...لبخندی زدم  

اون این همه راهو از اون دانشگاه تا اینجا بی خودی نیومده بود .در چند قدمیم و توی دانشکده بود حامی 

: 

هرچی که خانم دکتر بهتون گفتن یه سری حرف های بی ربطه که من می ... ببینید خانم دکتر پاکزاد-

 تونم در مورد همه اشون بهتون توضیح بدم 

وجود مزاحمی همچون  رحمانی و صدای اعصاب خورد کنش کم کم داشت می رفت روی اعصابم که 

سریع بی توجه بهش و حرفایی که داشت  می زد از کنارش رد شدم  و با عجله   به سمت در خروجی  

 به راه افتادم 

موند و بهم خیره  متعجب از رفتار عجیبم  برگشت.  

 با یکی دوتا کردن پله ها به پاهام سرعتدیگه معطل نکردم و ......وددانشکده بیرون رفته باز حامی 

و شروع به دویدن کردم بیشتری بخشیدم   

.رحمانی  صدام زد  

بشنوم صدایی به جز صدای حامی دیگه نمی خواستم و ند اما گوشهام کر شده بود  

ماسکمو پایین دادم  و با ..هنوز درشون نیورده بودم و دستکشهایی که داشتم  روپوش به تن که همونطور 

.ایستادم  با مکث کوتاهی سرجام  از سر در اصلی دانشکده عبور   

 دیگه نباید اجازه دور شدنشو می دادم 
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اون طرف خیابونه و داره از راه  خیابون رو با نگاهم رصد کردم  که یه لحظه  دیدم دو طرفنفس زنان  

 همیگشمون می ره

 که  دستم  تنها با بلند کردن..یی که با سرعت در حال عبور بودنماشینها بی توجه بهبی تاب و بی قرار 

ا با عصبانیت بوق می عضبو بی توجه بهشون که از سرعتشون کم کنن به پاهام قدرت دویدن دادم  شاید 

از خیابون عبور کردم نثارم می کردم هم  زدن و بد و بیراهی  

.رو گم کرده بودمخنده و اشکم   

و همونطور با سرعت پیچیدم بند کردم  دیوار ی لبهبه   نیفتادنو  برای ر دستم..کوچه ده به سرینرس  

....صداش بزنم  که  حتی صدام در نمی اومد....دیگه ی  داشت می رفت توی یه کوچه  

...که بالخره به سر کوچه ای که توش رفته بود رسیدم دیده میشد تو کوچه  یتک و توک رهگذر  

در حال دور شدن بود تا به مقصد همیشگی رو به پایین با سری  به وسط کوچهرسیده حامی رو دیدم که  

 که همون  ایستگاه اتوبوس بود برسه

و دورتر شدنش با چطور به سمتش دویدم که با دلهره از رفتن صبر رو جایز ندونستم و نفهمیدم دیگه 

:صدای بلندی صداش زدم  

حامی -  

ی مکث ایستاد و سرشو باونقدر بلند که ..پیچید و به گوشش رسید ین  حالت ممکنه با بلندتر صدام

.برگردوند  

.شد و دیگه چیزی دست خودم نبود سینه ام از فرط هیجان و دویدن باال و پایین می   

موندم لحظه ای ایستادم و بهش خیره   

 صورتش اونقدر غمگین و ناراحت بود که  دلم از جا کنده شد

چرخید به سمتم هسته آنه نا باورا  

دست بلند کردم و دستکشایی که چون بختک به دستام ...طره اشک دیگر چکید و با لبخندی چند ق

.چسبیده بودن رو بیرون کشیدم   

به طوری که  دستکش  از چندین  جا کنده و پاره  شد   

از شر دستکشا که خالص شدم .ردمحرکت ک نشده بود تر از قبل به سمتش با پاهایی که قدمهاشون تند

...ماسکو هم با یه حرکت در اوردم   

...ویدن کردمشروع به ددر نیمه های راحت .......رنگ به روش نمونده بود  
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در ش هکه نرسیده ب با اون سر و وضع  اونجا باشم و فکر نمی کرد که در اون لحظه   مبهوتم مونده بود

بی  سرجاش که از شدت شوک  یغوشبا قدرت خودم رو توی آهام رو  بلند کردم و  دستچند قدمیش 

پرت کردم بود  حرکت مونده  

.مالحظه ی چیزی رو نداشتم   

یی که باید بس بود هر چه باید ها و نبایدها...زندگی کرده بودم ...بروما و حفظ آدبس بود هر چقدر برای آ

 انجامشون می دادم و نمی دادم 

.خواست که بی نهایت  دوسش داشتم  دلم کسی رو می.. دلم دوست داشتن می خواست  

توی گودی چسبوندم و سرمو رو بهش رو  حلقه کردم و خودمو و بدن بی تابم دستامو به دور گردنش

فرو بردمگردنش   

کاری ازش گرفته شده بود   ارو کرده بودم که مجال انجام هراونقدر سریع این ک  

به خودش زده  ی  که ادکلن حریصانه مشامم رو از بوی...بود در حالی که نم اشک چشمامو خیس کرده 

و چشمامو بستم  و بیشتر خودمو بهش فشردم پر کردم  بود   

.ن بودنویزوباید بکنه و دستاش آ نمی دونست چیکار  

اشک ..موهام و گردنش حرکت می دادم و دلم می خواست که اونم کاری بکنه بینی و لبهام رو مدام روی 

:که به سختی با صدای بغض آلودی به حرف اومد و گفت شدن از چشمام جاری  

برو...خواهش می کنم  گیسو -  

خودم بهش فشردمی با طمع بیشتر  غوشش فرو رفتم و ه حرفشو  نشنیده باشم  بیشتر در آانگارک  

ز که با وجود دستایی که هنوبمونم و تکون نخورم  غوشش تو آ همین طور  گویی اونم دلش می خواست

بی معرفتی  ردنم فرو  برده بود  و سعی داشترو تو گ شلبها و صورتاستقبال بدنم نیومده بودن به 

 دستاشو جبران کنه

هر دو و بدون فوت وقت ی کیف از دستش رها شد   دستهو صبرش تموم شد و به آنی کم اورد  که بالخره

 دستش به دور تنم  تنیده شدن   

.مو از هم باز کردم شماچبا اشکایی که سرازیر شده بودن   

ه بودم رامش رسوندبالخره دل بی قرارم رو به آ ... دونه های برف بی وقفه در حال بارش بودن   

 

رسوند  میر مقنعه ام به روی موهام و گردندستشو از زمنم بدتر از حامی که ..صداش در نمی اومد  

تازه اصالح  ی سرمو بیشتر به خودش و گونه حال عجیبی داشتم و دلم نمی خواست رهاش کنم که 

  فشردشده اش 
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ز که با وجود دستایی که هنوبمونم و تکون نخورم  غوشش تو آ مین طور ه گویی اونم دلش می خواست

بی معرفتی  ردنم فرو  برده بود  و سعی داشترو تو گ شلبها و صورتبه استقبال بدنم نیومده بودن 

 دستاشو جبران کنه

هر دو و بدون فوت وقت ی کیف از دستش رها شد   دستهو صبرش تموم شد و به آنی کم اورد  که بالخره

 دستش به دور تنم  تنیده شدن   

.شمامو از هم باز کردم چبا اشکایی که سرازیر شده بودن   

ه بودم رامش رسوندبالخره دل بی قرارم رو به آ ... دونه های برف بی وقفه در حال بارش بودن   

 

رسوند  میر مقنعه ام به روی موهام و گردندستشو از زمنم بدتر از حامی که ..صداش در نمی اومد  

تازه اصالح  ی سرمو بیشتر به خودش و گونه حال عجیبی داشتم و دلم نمی خواست رهاش کنم که 

  فشردشده اش 

 هر دو از شدت دلتنگی قادر به حرف زدن نبودیم 

حتی نمی دونم  ...رم رو زیر پا می ذاشتم یا اون من  داشتم غرو..نمی دونم حامی کم اورده یا من 

کدوممون تصمیم گرفته بودیم که  دیگه به هیچی فکر نکنیم که در حالی که همچنان منو به خودش می 

:فشرد با صدای ته افتاده و گرفته شده ای ازشدت بغض پرسیدم  

!!بده اگه بهت بگم خیلی دلم برات  تنگ شده ؟؟ -  

رم نفس هاش رو با آهی  بیرون فرستاد هرم گ  

دلم شنیدن صداش رو می .ستمت در حال مردن و زنده شدن هدر اون لحظات احساس می کردم به دفعا

.خواست  

 فقط می خواستم که سکوت کنم و اون برام حرف بزنه 

.و تو دلم نگه دارمدیگه  حرفی ر قرار نبود  

همه  ..یگه نمی خواستم بسان دفعات قبلد.وت می خواستماما در این لحظات از جانب خودم فقط سک 

ی راهو اشتباه برم  که همچنان که  دستاش بر روی گردن و موهام در حال گردش بود با لبخند غم انگیزی 

:گفت   

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من -  

 دل من داند و من دانم و دل داند و من

اشکم رو بستم و بیشتر از قبل خودمو بهش فشردملبریز  از عشق چشمای خیس شده از   

.شسته  بود و می خواستم بهش بگممی شد که یه حرفی بیخ گلوم ن خیلی وقت  
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با اینکه می خواستم اون حرف بزنه و من فقط گوش کنم اما شاید االن بهترین زمان  برای گفتنش 

:بود    

خود ..ودم ید انقدر به حرفات بی توجه می بنبا..نباید اونقدر زود تصمیم می گرفتم ..منو ببخش -

  .خواهانه تصمیم گرفتم

با لبخندی فشار دستش رو به دور بدنم بیشتر کرد و بی توجه به حرفی که زده بودم برای تغییر 

:مسیر حرفمون گفت  

نمی دونم چرا فکر می کردم که باید اونجا ببینمت ...داشتم می رفتم سوار اتوبوس بشم-  

لبخند کوتاهی زدم و خیره به انتهای کوچه .. اشکهایی که دیگه اختیارشون در دستم نبوددر میون 

:ازش پرسیدم  

ازم دلخوری؟-  

قاطع وسریع متوجه از لرزی که بخاطر وجود سرما بدنم رو فرا گرفته بود  سرشو ازم « نه»با یه 

 فاصله داد

بارونیش و انداختنش به روی شونه هام هر دو خیره در نگاه هم دیگری غرق  بودیم که با در اوردن 

:گفت  

دوباره گونه هات سرد شدن ودارن قرمز میشن-  

.ند خجولی به این همه توجهش زدملبخ  

:یگه نمی خواستم که از دستش بدم من عاشق این مرد بود و د  

از وقتی تو  دو قدمیت ایستادم و ...دیگه هیچ وقت  قرار نیست ببینمت امروز فکرمی کردم که  -

 رسیدن بهت باز موندم

ردم که دیگه نمی تونم پیشت باشمبا خودم فکر ک  

حسی که دیگه دوست ...حس خیلی بدی بود ...فکر کردم همه چی برای همیشه تموم شده

 ندارم تجربه اش کنم

با اندک فاصله ای که ازم داشت دست بلند کرد و دو لبه ی بارونیش رو به هم دیگه نزدیک کرد و 

:مام گفتخیره تو چش  

درباره ی همه ی اون چیزایی که نمی دونی ..اومدم که درباره همه چی باهات حرف بزنم -  

:بی حرف بهش خیره موندم  

بدونی که بتونی  با خودت سبک سنگین کنی که می تونی ...بدونی که قضیه از چه قراره -

 بمونی یا نه



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

به حرف زدن و موندن در جایی  سوز سرما هر دومون رو اذیت می کرد اما همچنان هر دو مصر

:بودیم که سر آغاز آشناییمون بود   

خیلی فکر کردم...خوب من -  

:مطمئن تر  از قبل ادامه دادم.. با مکث کوتاهی   

حامی من بدون تو نمی تونم -  

من تو این مدت فهمیدم خیلی اتفاقا فقط قراره ...هیچ کس جای تو رو نمی تونه برای من پر کنه

اما قرار نیست چیزی رو تغییر بدن... یفتنکه اتفاق  ب  

چیزی نیست که بخوام تغییرش بدم...بودن تو و خواستنت   

 من واقعا بدون تو نمی تونم زندگی کنم

مدام یه چیز مثل خوره به جونم افتاده بود که چرا گذاشتم بری و ...همه اش فکر می کردم رفتی 

کنم کلی چرا های دیگه که دیگه نمی خوام تکرارشون  

دوست ندارم هر روز صبح که از خواب بیدار میشم به این فکر کنم که امروز قراره چقدر جون بکنم 

 که زنده بمونم

 قراره چقدر کار کنم و چقدر در بیارم که هزینه هام جور در بیاد 

.دمای منفی و خاطره هایی که مدام عذابم می دن فکر کنم نمی خوام به آ  

 اون روز  تو کلینیک بهم گفتی که فقط می خوای زندگی کنی 

االن واقعا می فهمم که می خوام زندگی ...چیزی که اون روز نتونسته بودم خوب درکش کنم  اما 

اونم فقط با تو..کنم   

 می فهمم و دوست دارم که فقط با تو باشم

تصمیمی نیست که دیگه بخوام و این که باشه دوست دارم پیش تو بمونم با هر سختی هم 

.تغییرش بدم  

 

همه ی حرفاشو بهم زده بود و االن فقط داشت به دختری نگاه می ...می اون روز توی خونه حا

:کرد که دیگه قرار نبود احساساتی تصمیم بگیره  

موافقی مثل همیشه با اتوبوس بریم؟-  

ر ببره  خیلی ساده و حامی بر خالف ظاهرش که نشون می داد باید در افکار دیگه ای به س

فهمیده بود االن فقط بودنشو می خوام.ی کرد با خواسته ی دلم راه بیاددوست داشتنی سع  
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برای همین دست بلند کرد و ضمن گرفتن مجدد  اشک نشسته شده در  زیر چشمام با خیره 

:حسابی تاثیرشو روشون گذاشته بود  گفت شدن تو  صورت و قرمزی گونه هایی که سرما  

روز فقط می خوام با تو باشم ام-  

:ذوق کردم و دلم برای بیشتر بودن باهاش پر کشید   

!؟..دانشکده!...؟.پس سمینار-  

آهسته با سر انگشتاش حالت موهایی که  از زیر مقنعه ام در اومده بودن رو به سمت دلخواهش 

:تغییر داد  

نشنیدی چی بهت گفتم هنرمند؟-  

:پر از آرامشش جواب دادملبخند زنان  خیره به صورت و نگاه   

دکتر فکر نمی کنم و خوب البته  اینبار  دیگه  حله بگم وسایلم رو با خودش بیاره پس باید به را - 

بگذرهازم  ی هاراحت به همین  صدیقی  

:لبخند دلنشینی به روی لبهاش نشست   

  خوب روزای و خوب دوستای .....نمیره دماآ یاد از وقت هیچ چیزدو  -

دیگه نمی خوام تو حسرت ... ..نمیشن تکرار دیگه... برن که وقتی ولی ... بشن تکراری شاید آدما

 تکرارت بمونم گیسو

:لبخندش جون گرفت..در سکوت بهش خیره موندم  

و قاطی آرامش االن و ر ناچیزیی که تو سرت رژه می رن پس بی خودی نگرانی های کوچیک و-

 حسای خوبت نکن 

:قراری که همچنان به قوت خودش باقی مونده بود لب زدم و گفتمبا بی .. لبریز از عشق  

این کارو باهام نکن ....حتی اگه یه روزی هم خودم ازت  خواستم  که بری ...هیچ وقت تنهام نذار -

باشه...هیچ وقت..  

ابرویی باال دادن و به شیطنت ... با لبخند دندون نما و از ته دلی...خیره به حلقه ای توی دستم 

:فتگ  

خوب به گمونم  باید درموردش فکر کنم-  

تمام دلخوشیم همین خنده ها و شیطنت هایی بود که گاها ازش سر می زد و باعث مسرت و 

 شادیم می شد

چشمکی بهم زد ...با مهر و لبخند شیرینی ...با باال اوردن سر و خیره شدن تو چشماش 

:لبخندم بیش از قبل جون گرفت ...  
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بریم؟دوست داری کجا -  

دلم شاد و قلبم سرشار از شوق شد... خیره در نگاه خندون و پر محبتش  

:شونه ای باال دادم   

اصال هر جا که تو  باشی خوبه..هر جا که تو بگی-  

 

*** 

 

دلتنگی و غمم میشد شادی زاید الوصفی رو همراه شدن با حامی در سرمایی که همیشه باعث 

در وجودم سرازیر کرده بود که بدون کوچکترین مخالفتی برای رفتن به هرجا و مکانی که مد 

 نظرش بود ازش استقبال کنم

 در حالی که بیشتر مردم در این سرما و بارش های یهویی تمایلی به پیاده روی نداشتن

از حرف زدن و باهم بودنمون لذت می بردیم  ...هر دو بی خیاِل دور و اطرافمون   

چون یک قرار نانوشته  ای هم سعی می کردیم  نسبت به هر چیز و هر اتفاقی هم بی تفاوت 

 باشیم

اون به تماس های مکرر پدری که معلوم می کرد خبر مهمی براش داره که از تماس گرفتن با 

 حامی دست نمی کشید 

چیز ..دیدنی که جز حس غم و اندوه ..سالها به دیدنم اومده بود و من از حضور مادری که بعد از 

 دیگه ای رو برام به همراه نداشت

حامی به زحمت با در .. با رسیدن به خونه با خریدهایی که دست های هر دومون رو پر کرده بود 

...اوردن دسته کلیدش مشغول باز کردن در شد  

ردش شده بود  به پالتویی که بعد از همراه بعد از کمی خیره شدن به حامی که چون من س

برام خریده بود چشم دوختم  ششدن باها  

ه ازم سراغ داشت خریداری و سلیقه ایی کپالتویی که باز به میل و نظر اون و با توجه به شناخت 

 شده بود

.پالتویی که واقعا مورد پسند و تایید خودم هم بود  

کشید و بهم خیره موندقدمی عقب با باز کردن در   

.قدمی به داخل گذاشتم رو به رو خیره به.ش  و دلتنگی روحم رو نوازش کرد موجی از حس آرام  
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 با ورودم از  پشت سر  تو اومد و به  آرومی درو بست 

وارد اشته باشم با بسته های تو دستم آشنایی به این خونه د بدون اینکه حس غریبگی و نا

.شپزخونه شدمآ  

مشغول چک کردنش همزمان با در اوردن گوشیش ی میز اما حامی  با گذاشتن بسته ها به رو

 شد

 لحظه ای برگشتم و به حامی که با اخم به گوشیش خیره شده بود نگاهی انداختم 

اشتن مجدد بسته ها به سریع گوشیش رو روی میز رها کرد و با برد... متوجه از سنگینی نگاهم

نه اومد شپزخودنبالم تو آ  

 حرکاتش رو زیر نظر داشتم 

با بی رحمانه ترین شکل ممکن تمام دلخوشی عجیب بود اما حس می کردم  یه چیزی یا یه کسی قراره 

 هام رو ازم بگیره 

که با به صدا  بود هدر دلم لونه کرد هم اضطراب وحشتناکیشادی مضاعفی که همراه شده بود همراه با 

:بسته های توی دستش رو ازش گرفتم و گفتم..یش زنگ گوش در اومدن صدای  

؟نمی دی شوچرا جواب-  

ه ک تیوکبا سحال روشن و خاموش شدن بود  سر برگردوند و خیره به گوشی که روی میز وسط سالن در

: گفتبه جانبم  همزمان با چرخیدن زیادی طوالنی شده بود   

؟یه غذای سبک درست کنیم-  

:لبخندی زدمو و با تن دادن به خواسته اش جواب دادممکث کوتاهی خیره بهش با   

باشه-  

نگ گوشی منم در دو به گوشیش خیره شدیم که صدای ز اینبار هر ...شیبا صدای  دوباره ی زنگ گو

.اومد  

شیم رو در اوردموگروی کابینت گذاشتم و  بسته ها رو   

شناختم که حامی با نگاه کوتاهی بهش رو نمی  صفحه ی گوشیم ناشناس افتاده شده روی شماره  

:گفت  

مادرتهی شماره -  

خیره به گوشی که همین طور زنگ می خورد  ابرویی باال دادم و با رد تماس بدون اینکه سر بلند کنم 

:گفتم  

اونم به سبک من...باشه یه غذای سبک -  
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به من و لبخند نشسته  روی کانتر انداختم و به سمتش برگشتم نگاهش همچنانو گوشی ربی تفاوت 

 شده بر روی لبهام بود 

 هر دو در فاصله کمی از هم ایستاده بودیم  و فقط  به همدیگه نگاه می کردیم

درست کردن غذا و کلی  از برنامه های دیگه ای که برای خودمون چیده بودیم از جمله بهانه هایی بودن 

. که این باهام بودن هامون رو برامون شیرین تر می کرد  

هیج عجله ای ..از این رو برای انجام این کارها که بیشترشون هم  در نظرمون اهمیت چندانی نداشتن 

 نداشتیم

ش یستم پالتوم رو در بیارم که بی خیال گوشخیره در نگاه پر آرامشش  به آرومی دست بلند کردم و خوا 

بهم نزدیک شد  قدمی که برای چندمین بار در حال زنگ خوردن بود   

 اونقدر نزدیک که می تونستم گرمای وجودش رو به خوبی حس کنم 

به آهستگی از حرکت باز ایستادن هیچ وجه از لبهام دور نمی شدن  دستام با حفظ همون  لبخندی که به

 و به نگاه خندونش چشم دوختم

بیارم بذاره خودم پالتوم رو در هزل زده تو صوت و چشمام که ازشون نگاه نمی گرفت بدون اینک  

پالتوم  رو به ... دست باال اورد و بعد از باز کردن دگمه ها...خیره در نگاه بی تابم ... با آرامشی خاص.

در اوردروپوشی که همچنان به تن داشتم همراه    

با محبت بهم خیره شد ...و هیچ حرکتی نکردم  از درون گر گرفتم  

ر سکوت غرق شده بودیم که  با شیطنت در حالی که لحظه ای هر دو بی حرف خیره در نگاه هم دیگری د

دستامو با متمایل کردن سرم به سمت چپ به دور گردنش هدایت ..پالتو و روپوشم  رو به دست گرفته بود

:کردم  و خیره در نگاه خندونش گفتم  

با خرید یه پالتو نمی تونی سرم کاله بذاری -  

امو رو از سرم در اوردم و سپس با برداشتن قدم دیگه ای اول مقنعه ... حامی با چشم ها و لبایی خندون

:با حلقه کردن دستاش به دور بدنم و چسبوندنم به خودش  گفت  

!پس چطوری سرتو کاله بذارم؟-  

کمی خودم رو عقب کشیدم و دستام رو از دور گردنش  به پایین ُسر دادم و به ..در حالی که می خندیدم

بدنم به واسطه ی  در آغوش گرفتنم  قرار داده بود رسوندمروی ساعد دستاش که در دو طرف   

 واقعا نمی دونستم باید چیکار کنم و  یا اینکه چی بگم

فقط دوست داشتم بهش زل بزنم و لذت ببرم از این همه  نزدیکی که همونطور خیره شده در نگاه بی  

:قرارم ادامه داد  
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ه همیشه تو زندگیم انتظار کشیدم دمی هستم کآمن ..نداره خاصی ونه ینش هیچ...همنتظر که میدآ-

اما.... که شاید بالخره اونی بشه که می خوام   

:یکهو سکوت کرد و با لذت بیشتری به من و لبها م و تمام صورتم چشم دوخت  

میشه صدام کنی ؟-  

همزمان با از حرفی که زده بود گیج و حیرون شدم و ... لحظه ای میون لبخندها و خنده های از ته دلم

:سکوت پیشه کردم..  کنکاش هایی که  در نگاهش می کردم  

از حسی که ندونم تهش چیه..از حس معلق بودن متنفرم ..لطفا صدام کن..صداتو دوست دارم-  

یه حسی شیرین و خوشایند ..اما وقتی که تو هستی باید بگم که یه حس فوق العاده بهم دست می ده

بدون اینکه حتی بخواد ذره ای دلمو بزنه..ربه اش کنمکه مرتب دوست دارم با تو  تج  

 سرشو پیش اورد و پیشونیش رو با چشمای بسته به روی پیشونیم گذاشت

:ثابت موند..  نگاهم به چشمای بسته و صورت غرق در آرامشش  

تیاج شاید خیلی مسخره به نظر بیاد اما االن به تنها چیزی که اح...االن فقط دوست دارم صداتو بشنوم-

 دارم همین صدایی ه که داری ازم دریغش می کنی  

:هنوز بهش خیره بودم و چیزی نمی گفتم  

اما وقتی پیدات نکردم ..فقط به نیت شنیدن صدای تو تا دانشکده اومدم... امروزم بعد از تماس پدرم-

...خیلی حالم گرفت و با کلی نا امیدی از اونجا بیرون زدم ...وقتی دیدم نیستی ..  

 اما بعدش اصال  باورم نمیشد که به  دنبالم بیای  و حتی صدام هم بزنی 

 همچنان چشماش بسته بود و منتظر بود چیزی بگم

چیز مبهمی که در این چهره می دیدم منو از آینده می ترسوند..اجزای صورتش رو با دقت از نظر گذروندم  

زیرا فکر ..و می خواستم از خودم دور کنم اما در این لحظه داشتن هر تردید و حس مزخرف دیگه ای ر 

کردن بهشون در این زمان و مکان  برای منی که بی قرار رسیدن بهش بودم کامال بی معنی قلمداد 

 میشد

..دستام رو  از رو ساعد دستاش باالتر بردم  و به دور گردنش رسوندم  

س گردنش به واسطه ی لبهای پر بیشتر در آغوشش فرو رفتم و با ایستادن بر روی پنجه ی پاهام و لم

:در زیر گوشش لب زدم و گفتم...نجوانه گونه ... حرارتم که دیگه صبر و تحمل کردن رو جایز نمی دونستن   

هر روزی که می گذره بیشتر از قبل به این راز پی می برم که همه ی وجودم شدی حامی -  

 حتی یه لحظه هم نمی تونم بهت فکر نکنم
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دن حرفام بالفاصله  لبهای داغ و پر عطشم   رو با بوسه ای به نسبت طوالنی  برای با به  پایان رسی

 سیراب کردن خودم  به زیر گردنش نهادم

چشم بسته سر خم کرد ..آغوشش تنگ تر شد و در جهت  بوسه ای که زده بودم ...با حس این بوسه  

تمایل کردم که همزمان بوسه ای چشم های منم  نا خودآگاه  بسته شدن و سرم رو به سمت دیگه ای م

 به روی گردنم نشوند 

ته دلم خالی شد و چندین بار دیگه این بوسه ی عاشقانه رو با بی رحمانه ترین شکل ممکن  بدون اینکه 

 بدونه  داره واقعا  چه بالیی سرم می یاره تکرار کرد 

می نشونه   دیگه قادر به  به نحوی که احساس می کردم با هر بوسه ای که بر روی گردن و چونه ام

 ایستادن بر روی پاهام نیستم 

رومی از روی گردنم  باالتر و به سمت صورتم  می اومد باعث عد  حرکت نوازش وار لبهاش که به آکمی ب

 شد کم کم کنترل  همه چیز از دستم خارج بشه 

تن دیگه حتی دستام هم توان ثابت  موندن  و فشردن پشت سر و شونه هاش رو نداش  

 هر لحظه ای که می گذشت بی قرار تر می شدم 

بدنم رو  بدون لحظه ای رها کردن در بر گرفته بود و بیشتر به خودش می فشرد ..حامی محکم  و بی تاب

با تعللی کوتاه که صبر و .. که بالخره  با رسوندن لبهاش به روی لبهام که بی اختیار از هم باز مونده بودن

خیلی نرم و طوالنی  شروع به بوسیدنم کرد... ..لبریز کرده بود تحملم رو بی حد   

کم طاقت شدم و خودمو بیشتر بهش فشردم و سعی کردم در همراهی کردن باهاش ...با اولین بوسه 

..چیزی کم نذارم  

 به گونه ای که باعث شد هر دو با ولع بیشتر ی به کارمون  ادامه بدیم

برام جز بهترین و  لذت بخش ترین لحظه های عمرم به حساب می  بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی که

 اومد

روم و اغواگرانه  به زیر لباس هام خزیدن و  تونستم گرما و حرکت دستاش وقتی که  دستاش با حرکتی آ 

 رو که  بر روی پوست تنم  در حاال و باال پایین شدن بودن حس کنم 

:نفس زنان به حرف اومدم  و گفتم...لبهاش به خودم داده بودم به فرصتی که به لبهام با جدا کردن از روی  

دوست دارم  .. خیلی-  

در حالی که همچون من به نفس زدن افتاده بود بدون اینکه بخواد  پاسخی به این ابزار عالقه ی عاشقانه 

به روی لبهام بوسه زد ..حریصانه تر از قبل ..داده باشه   

ل فراموش کرده بودیم مکان و زمان رو به کهر دو   
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به گوش می رسید تنها ..صدای نفس زدن هامون که هر از گاهی با جدا شدن لبهامون از هم دیگه 

صدایی بود که در  سکوت مطلق  خونه در حال پیچیده شدن بود و هر دومون رو آگاه از این  واقعیت  می 

 کرد که قراره به زودی چه اتفاقی بیفته

بود دوباره در کنار حامی تجربه اش کنم اتفاقی شیرین که قرار  

 

*** 
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*** 

 

رومی تو جام چرخیدم  و و بیشتر به روی بدنم کشیدم و به آپتو ر...به چهره ی غرق در خواب حامیخیره 

 به سقف چشم دوختم

ش خیره شدمه از گوشه ی چشم بهش و حالت موهادوبار..دیگه خوابم نمی اومد   

رامش به خواب فرو رفته بود و صدای نفس کشیدن های منظمش به گوش می رسید در آ  

از یاد زمزمه می کرد رو به یاد اوردم و  تک تک کلماتی که یک ساعت پیش نجوا گونه در زیر گوشم 

ی لبهام نشست و نگاه گرفته ازش خیره به لباسهام لبخند کم جون و محوی بر رو..  اوریشون غرق لذت

به اومدن یکباره  مادرم فکر کردم ای تخت افتاده بودن ه ای از انتهکه هر کدوم گوش  

حرفای زیادی به حامی گفته  می دونستم باید..حس خوبی نداشتمکه با حامی هم تماس گرفته بود از این

ه روم نیورده بود حرفایی که هیچ کدومشون رو حامی ب...باشه   

تجربه های قبل بهم ثابت می کرد که اون هیچ ..حتی فکر کردن بهش هم روح و روانم رو بهم می ریخت 

اون اومده بود که چون گذشته  همه چی رو خراب کنه و دوباره تنهامون ..عالقه ای به من و زندگیم نداره

 بذار و بره

.جهی و خودخواهی هاش خراب کنه کاری می کردمباید قبل از اینکه بخواد زندگیم رو با بی تو  

نفسم رو آهسته بیرون فرستادم و خواستم از جام بلند بشم که چشم بسته همونطور که به سمتم پهلو 

:کرده بود با صدای بم و خوابالودی گفت  

چیست دلت حرف ،دلبرکم بگو جمله یک -  

است جواب دنبال و شاعر این شده عاشق  

:به سمتش پهلو کردمخنده بر لب من هم   

چرا فکر می کنی باید یه چیزی تو دلم باشه که نخوام بهت بگم ؟-  

:هنوز چشماش بسته بود و به ظاهر خواب  

نظر ..به اون سقف بلند باال ...احسن الخالقینت  صورت تماشا کردن  از اونجایی که دو ساعته به جای -

 کردی و  تو فکری 

کردمسکوت خیره به فرم لبهاش ..خندون   

:که ازش پرسیدمخودشم خنده اش گرفته بود   
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؟قایمکی منو می پایی -  

 و به شوخی خواستم برگردم و  قهر گونه بهش پشت کنم

 که خندون تر از من با انداختن  دستش به دور کمرم و کشوندم به سمت خودش  مانع از چرخشم  شد

در آغوشش و زدن بوسه ای بر روی لبهام  چشماشو باز کرد و  با گرفتن من در حالی که می خندیدم 

:گفت  

دوست ای تو روی دیدن شوق به-  

   خریدم نازت و غمزه هزاران

:هر دو می خندیدیم و می دونستم قصد سر به سر گذاشتنمو داره که گفتم  

به چیزی فکر نمی کردم-  

:با دقت بیشتر ی به چشمام خیره شد  

واقعا؟-  

راحتی هر چه تمام  می تونه با یک نگاه پی به همه ی احوالت خیره در نگاهش می دونستم که به 

:درونیم ببره  

مطمئن باش ..خوب چیز نگران کننده ای نیست-  

اما نمی خوامم بهت گیر بدم و اذیت بشی ..من که زیاد مطمئن نیستم  -  

:به زور لبخندی زدم و ازش پرسیدم  

دیگه کلینیک نمیای ؟-  

مستلزم اینکه ببینم کارام چطور ... البته همه ی این تصمیم ها ..دم نهشای..شاید برگردم..نمی دونم -

 پیش می ره

پس حسابی سرت شلوغه...اوه -  

 خندون سرشو باال و پایین کرد 

:با بردن یه تای ابروم به باال گفتم ناراحت   

چه بد-  

:اخم با نمکی رو زینت بخش نگاهش کرد و پرسید  

چرا بد؟-  
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:فکر کردن به افکار شیطانیم با نگاهی به دور و بر گفتمدر حال   

چون منم یه سری تصمیمات پیچیده و مهم دارم-  

:خنده اش گرفته بود  

!مثال؟-  

سریع بدون اینکه اجازه هر گونه  عکس العملی رو ..موشکافانه خیره به نوع نگاهش  که منتظر جواب بود 

:رم و بلند کرد و کوبیدنش به سمت حامی با خنده گفتبا کشیدن بالشت از زیر س... بهش داده باشم  

ره؟آ.... که سرت شلوغه-  

:در حالی که می خندید و با دستاش می خواست مانع زدن ضرباتم به بدن و صورت بشه گفت  

اذیت نکن که اصال عاقبت خوبی نداره ها ..نکن گیسو -  

:بزنمش ...تی که حسابی نرم و سبک بودخنده ام بند نمی اومد و سعی می کردم با تمام قدرت با بالش  

انگاری  بچه گیر اورده ؟..اینو باش..مثال می خوای منو بترسونی ؟اوه خدای من-  

تا خود صبح ...حامی که دید ول کن نیستم و همین طور اگه  بی خیال باشه و کاری به کارم نداشت باشه

نی  با گرفتن گوشه ای از بالشت و خیلی سریع و حساب شده توی یک حرکت آ... روز بعد می زنمش 

بالشتو از تو دستم بیرون کشید . نیم خیز شدن تو جاش   

 اونقدر سریع این کارو کرد که نفهمیدم کی بازوم رو گرفت و با قدرت به عقبم هلم داد

 طوری که یه ضرب  و کامال عافلگیرانه کنترلم رو از دست دادم  و  روی تخت افتادم

قبل از اینکه بتونم هر گونه حرکت دیگه ای بکنم  با گرفتن هر دو مچ دستم  و خیمه  تا به خودم بیام  و

:زدن به روم با نگه داشتن صورتش در فاصله خیلی کمی از  صورتم گفت  

!پس برای خودت همین طوری تصمیمات مهم و پیچیده می گیری ؟ -  

:از ته دل بلند زدم زیر  خنده و گفتم  

دردم گرفت..ولم کن-  

باید تنبیه بشی که دیگه از این تصمیمات مهم نگیری...ت کنم؟ عمراول-  

از خنده ریسه رفته بودم و حامی با لبخند دندون نمایی بهم خیره مونده بود که خواستم از این شرایط سو 

اما خیلی زود فهمیده از قصد و نیتی که داشتم..استفاده کنم و خودمو از زیر دستش رها کنم  

ازه بده کوچکترین حرکتی از خودم داشته باشم در حالی که بشدت دست و پا می زدم بدون اینکه اج   

برای اذیتم کردنم با دستایی که همچنان محکم نگهشون داشته بود و رهاشون نمی کرد  شروع به 

 بوسیدن گردن و جای جای  صورتم کرد 
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تر می خندیدم خندون صورتم رو  مرتب در جهت مخالف بوسه هاش حرکت می دادم و بلند  

قدرت حرکت چندانی نداشتم و همین باعث میشد از اذیت کردنم تا ... در برابر حامی که دو برابر من بود

 جایی که می تونه لذت ببره 

هاش تغییر  کرد و لذتی  طعم بوسه...  اما رفته رفته  با گذشت مدت زمان که نمی دونستم چقدر بود 

ارها توسطش بوسیده بشم ه دوست داشتم بارها و بد کبهم دا  

گویی این حس هم در حامی بیش از من پدیدار شده بود  که هر دو فراموش کرده از وضعیتی که در چند 

هم دیگرو  ببوسیم مرتب  دلمون می خواست ..دقیقه پیش داشتیم   

رومی رها کرد و دستم رو در بین بوسیدن هاش به آحتی   مچ هر  د  

دوباره باهاش همراه  شده بودم و بی اختیار  دستام رو  ..صد فرار کردن داشتم بعد از لحظاتی منی که ق

توی موهای خوش حالتش فرو رفته بودم و  نمی خواستم که ازم جدا بشه که ناگهان با شنیدن صدای 

ترسیده  لبهامون  از هم جدا  شد ...زنگ در خونه که پشت سر هم زده میشد   

سب نبود با توجه به صدایی که از بیرون می اومد  به در اتاق خیره شده هر دو در وضعیتی که اصال منا

 بودیم 

همین طور که زنگ در نواخته میشد حامی نگاهش رو  از در گرفت و به منی که ترسیده به بیرون خیره 

 شده بودم داد

دستام رو از شدت ترس از بین موهاش بیرون کشیدم و  روی شونه هاش قرار دادم و خوب صد البته که  

با شیطنتی که هر دومون به خرج داده بودیم حامی هم در وضعیت چندان مناسبی قرار نداشت که یهو 

:صدای بلند کسی که مرتب زنگ در رو می فشرد به گوشمون رسید  

!؟!آقای دکتر؟.؟.نیستید...آقای دکتر -  

:حامی رو صدا می زد..و دوباره صدای پشت سر هم زنگ در که با همون لهجه ی بانمکش با اصرار تمام   

...آقای دکتر خودم دیدم که اومدید-  

حامی که از شنیدن صدای مرِد پشت در خنده اش گرفته بود سرشو پایین انداخت و چشم بسته شروع 

 به خندیدن کرد

:رون با لبخند ی که ناخواسته بر رو لبهام نشسته بود بهش خیره مونده بودمحی...از خنده اش   

!!آقای دکتر ..دو هفته ای است که منتظرتونم ...خدا دکتر اذیت نکنید  تورو-  

:شدت خنده حامی بیشتر شد   

!آقای دکتر !...آقای دکتر -  

:اصال خنده اش بند نمی اومد که به آرومی ازش پرسیدم  
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این کیه؟-  

بین خنده هاش نگاهش به چهره ی پر از سوالم افتاددر   

:خیره به صورت و نگاه حیرونم در حالی که سعی داشت خنده اش روبند بیاره سری باال داد و گفت  

همیشه ی خدا  باید یه مزاحم وجود داشته باشه-  

:خنده ام گرفت  و گفتم  

!؟.نه اینکه توام اصال  به مراد دلت نرسیدی-  

:ون بی غل و غش خندید و گفتبی خیال موقعیتم  

احتماال اینبار برای یکی دیگه .برام روزگار نذاشته ...مکاز وفتی فهمیده دندونپزش..یکی از همسایه هاس-

اونم با کلی ..می خواد نوبت مطب بگیره ...  که معموال هم خانوم هستن...از فامیل های فوق نزدیکش 

 تخفیف 

از روم کنار رفت ودرست بغل دستم دراز کشیده روی تخت به   آروم...در حالی که همچنان می خندید 

:سقف خیره موند  

از فردا میام کلینیک-  

:از گوشه ی چشم نگاهی بهش انداختم    

به دیدن پدرت نمی ری؟-  

هیچ واکنشی از خودش نشون نداد ...در برابر سوالم   

موضوعی هست که من احساس می کردم فکرش بشدت درگیر ..نمی دونستم چی تو سرش می گذره

:درباره اش هیچی نمی دونم  

!می دونی دلم االن چی می خواد ؟-  

:خیره بهش با لبخند  دندون نمایی ازش پرسیدم  

چی؟-  

یا اگرم انجامشونم دادم ..دلم می خواد همه ی اون کارایی رو انجام بدم که هیچ وقت انجامشون ندادم-

 اونی نبوده که از ته دل بوده باشه 

درست بر گرده به قبل از آشنایی من و تو ...یا نه ..خواد همه چی برگرده به چند سال قبل دلم می 

ولی خوب می دونم که  نمیشه...  

...دلم می خواد  

:یک دفعه سکوت کرد و خیره به سقف با لبخند محو و غمگینی سرشو به سمت برگردوند و ازم پرسید  
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تو چی دلت می خواد؟-  

:تاملی که به خاطر حرفاش درم ایجاد شده بود به حرف اومدم و گفتمخیره بهش با اندک سکوت و   

در واقعه باید بگم که من ادم کم توقعی هستم....چی بگم؟...راستش.. من....خوب-  

:لبخند بی رمقش جون گرفت و با لذت  بیشتری بهم چشم دوخت  

جز تو ..من هیچی دلم نمی خواد -  

خودمم خنده ام ...پهلو کرده به سمتم شروع به خندیدن کرد   از شنیدن حرفی که به زبون اورده بودم

:گرفته بود و در حالی که سعی داشتم مثل خودش به طرفش پهلو کنم گفتم  

چرا می خندی ؟من خیلی جدی بهت گفتم-  

:با دقت کل اجزای صورتم رو از نظر گذروند  

رحمانه تصمیم گرفتمهمیشه با خودم فکر می کنم و مطمئنم که در مورد تو خیلی بی -  

اصال منظور حرفش رو نفهمیده ...یه لحظه از چیزی که گفته بود کامال گنگ و حیرون بهش خیره موندم 

.بودم  

با این وجود سعی کردم با تغییر حالت در چهره ام که همچنان مشخص می کرد حسابی 

:مسیر حرف رو تغییر بدم..سردرگمم  

ا بی رحمانه؟چر..وقتی حس و حال من به این خوبیه-  

دیگه چه خواسته ای می تونم ازت  داشته باشم؟..این برای من کافیه..بودنت حالم رو خوب می کنه  

:لبخند بی رمقی زد و نگاه گرفته ازمن دوباره خیره به سقف گفت  

البته نه برای یه مدت طوالنی ..از فردا میام کلینیک...بادکتر صدیقی صحبت کردم-  

خوبیهخوب اینکه خیلی خبر -  

و  بود که می خواستم به زبون بیارماین دقیقا اون چیزی ن...لحظه ای از گوشه ی چشم به من خیره موند

:حامی اینو خوب فهمیده بود  

ازم بپرسی؟... نمی خوای اون چیزایی رو که تو ذهنت شدن یه عالمت سوال-  

ی اومد و نشون می داد چیزی از لبخندم کش اومد و با نگاهی به چشما و چهر ه ای  که به ظاهر آروم م

:درون داره عذابش می ده جواب دادم  

نه-  

درست بسان  کسایی که می خوان مچ طرف مقابلشونو بگیرن و حالیش کنن ..گوشه ی لبش باال رفت

:گفت..دارننکه از همه چی خبر دارن و انتظار این همه  طفره رفتن رو   
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چرا انقدر مقاومت می کنی که ازم نپرسی؟-  

:ب دهانم آروم واقعیت رو به زبون اوردمآبه همراه بلعیدن   

چون نمی خوام حس فوق العاده  االنم رو  با چیز ...چون نمی خوام حال خوبی که دارم رو  خراب کنم-

 دیگه ای عوض کنم

تو سر و ..چون دوست دارم دوتایی درباره  اون غذایی که گفته بودی حرف بزنیم و برای درستش کردنش 

ی هم بزنیم که شاید تهش  یه چیزی ازش برای سیر کردن شکممون در بیاریم کله  

:کوتاه خندید و باز گفتم  

و خوب نمی خوام که با اصرارای الکی و  ی می تونی درباره اش حرف بزنی چون مطمئنم خودت بخوا-

 اعصاب خورد کن خودم و خودتو  ناراحت کنم و در وضعیتی قرارت بدم که نمی خوای

به ..من به همینشم قانعم..همیشه قرار نیست همه چیش عالی باشه...دگی هر روزش یه اتفاقهزن

..قانعم..همینش که باعث میشه پیش تو باشم  

 خیلی شعارگونه و خوب احتماال کلیشه ای هستش اما  من واقعا قانعم

 زندگی خیلی ساده تر از این حرفاست که بخوایم راجع بهش زیاد فکر کنیم حامی

اون کاری رو بکن که فکر می کنی می تونه منو هم ...س اون کاری رو  انجام بده که خوشحالت می کنهپ

 خوشحال کنه 

هر وقت که حس کردی که حالت خوبه و منم می تونم راحت ..اصال هر وقت که دوست داشتی حرف بزن

حرف بزن ...بدون هیچ گونه قضاوتی به همه ی حرفات گوش کنم  

:د و ازم پرسیدابرویی باال دا  

!مطمئنی ؟-  

:با لبخند ی سرم رو باال و پایین کردم  

..حرف زدیم ...قبال هم درباره ی همه ی این چیزا -  

 اونقدر حال االنم خوبه که چه تو درباره شون حرف بزنی چه نه

فکر نکنم که تاثیری تو تصمیمات و انتخابهای بعد از اینم داشته باشه   

:با دقت به تمامی حرفام گوش می داد  

انتخاب کنیم که باید فرار کنیم یا ...هممون پیش میاد که باید انتخاب کنیم  یه لحظه هایی توی زندگی-

 اینکه بمونیم و بجنگیم 
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اما مطمئنم دیر یا  زود  برای هر دومون پیش میاد ..شاید اون لحظه هنوز برای دوتامون پیش نیومده باشه

کنیم پس تا اون لحظه و اون زمان صبر می ..اینو مطمئنم ..زیاد دور نیست ...   

فکر کنم در اون لحظه فرار کردن برای هر دومون انتخاب بچگانه و نا ..صبر می کنیم که بمونیم و بجنگیم 

 مفهومی باشه 

هیچ وقت فکر نمی کردم در برابر نا مالیمات اینطور مقاوم بشم و طوری ...خودم از حرفام خنده ام گرفت

..برخورد کنم که انگاری هیچ اتفاقی نیفتاده  

د دلهره ای که گریبان گیرم شده بود و نمی ذاشت به درستی فکر کنم با وجو  

اما حس خوشایند بودن در کنار حامی این اطمینان رو بهم می داد که یه زودی همه چی خوب و درست 

 میشه و حتی این حس ترسی که معلوم نبود از کجا می اومد رو هم از بین می بره

بودیم که با لبخند زیبا و دل فریبی  دست چپش رو باال اورد و خیره در  هر دو در نگاه هم دیگری خیره مونده

:با اشاره به آغوشش گفت...نگاهم   

هیچ اشکالی نداره اگه همین االن بیای  و بذاری که  بغلت کنم ؟-  
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هر دو در نگاه هم دیگری خیره مونده بودیم که با لبخند زیبا و دل فریبی  دست چپش رو باال اورد و خیره در 

:با اشاره به آغوشش گفت...نگاهم   

نداره اگه همین االن بیای  و بذاری که  بغلت کنم ؟هیچ اشکالی -  

 

:خندون از خواسته ای که به زبون اورده بود خودمو به سمتش کشیدم و گفتم  

البته به شرطی که مطمئن باشم که قرار نیست تو ... مسلما هیچ اشکالی نداره دکتر جان ..نه خوب -

چلونده بشم... اون آغوش   

غوش کشیدنم   آبرای در ..در میون صدای بلند خنده هاش گم شده بود   در حالی که  صدای خنده ام

دست به دور بدنم انداخت ضمن  بوسه ای که بر روی لبهام می نشوند   با تمام شیطنتی که ازش  ..

:سراغ داشتم گفت  

تنها قولی که می تونم بهت بدم اینکه  سعی کنم مثل آناناس نچلونمت -  

زاد کنم آخنده و به  قصد فرار خواستم سریع خودمو از زیر دست و آغوشش  بلند تر از حامی زدم زیر  

اما در واکنشی سریع و به دور از انتظاری در حالی که می خندید و می خواست مانع از فرارم بشه  با 

مانعم شد و خیلی محکم و سخت منو در آغوش گرفت..عبور دادن اون یکی دستش  از زیر پهلوم  

خنده در حال تکاپو و جنب و جوش برای رها کردن خودم از بین دستاش بودم با جابه جاش همونطور که با 

خنده امو به آنی  بند اورد .. شدن و کشیدن خودش به سمت باال و  گذاشتن لبهاش به روی لبهام   

و دست و چنان با ولع و پر حرارات می بوسید و رهام نمی کرد که کم کم  و کامال بی اراده در بین تقالها 

پا زدن هایی که آروم آروم از شدتشون داشت  کاسته میشد با بیدار شدن حس های فروخفته ای که در 

.باهاش همراه شدم ..چند دقیقه پیش  در زیر نوازش های نگاهش برای لحظاتی  خفته بودن   

 

*** 

:گفت کمربندشو باز کرد و با جستجو تو درون داشبود با توقف ماشین در محوطه دانشکده  

یه سر می رم پیش دکتر کازرونی -  

:حین باز کردن کمربندم سری باال و پایین کردم و ازش پرسیدم  

کارت خیلی طول میکشه؟-  

با برداشتن قاب عینکش داشبورد و بست و نشسته در سر جاش با در اوردن عینک و نگاه انداختن به 

:تمیزی شیشه هاش گفت  
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فکر نکنم-  

:همزمان با گذاشتن عینک بر روی چشماش گفتبه من  نگاهی از گوشه ی چشمبا   

اگه خیلی نگرانی می خوای که تا کلینیک همراهیت کنم؟-  

کوتاهی سر دادم  و ضمن برداشتن کیف ی بی خیال از اون چیزی که شاید در کلینیک در انتظام بود خنده 

:از روی پاها  و باز کردن در ماشین گفتم  

فوظ است وبسدر خیال شعر من جای تو مح -  

 جز خیالت در  وجودم  جا  ندارد  هیچکس

می خوای که من همراهت  بیام؟..اگه تو خیلی نگرانی  

 بی حرف و خنده بر لب  همراهم از ماشین پیاده شد 

:با قرار گرفتن در کنارم دستی به لبه ی مقنعه ام کشیدم  

همیشه عینک می زنی ؟-  

:مدگی بینیش گذاشتآ  انگشت  اشاره اش رو بر روی برهمقدم با من برای کشیدن عینک به سمت باال  

معموال نه زیاد-  

 ابرویی باال دادم و به نیم رخش که حاال با زدن عینک طوری دیگه ای شده بود خیره موندم

:از طرز نگاهم خنده اش گرفت و رو کرده بهم پرسید  

!چیه؟چرا داری اینطوری نگاهم می کنی ؟-  

:با لبخند سری تکونی دادم  

همین طوری فقط دارم نگات می کنم ..هیچی -  

خنده بر لب طبق عادت همیشگیش لبه ی پالتوش رو کنار زد و با فرو بردن دست تو جیب شلوارش خیره 

:به مسیر پیش رو گفت  

آخر هفته وقتت آزاده ؟-  

:بدون اینکه ازش نگاه بگیرم جواب دادم  

اکتور بگیریف البته اگر مطبتو ...زاده آکامال وقتم ...رهآ-  

:اخم ظریفی بر روی پیشونیش نشست  

یه مدت الزم نیست مطب بری -  
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:متعجب بهش خیره موندم که ازم پرسید  

بسته ها به دستت رسید؟-  

خندون از یاد آوری بسته هایی که برام فرستاده بود سرمو بدون اینکه ازش نگاه بگیرم باال و پایین 

لمس کردن گردنبند فرشته ای که برام خریده بود با ذوق کردم و با دست بردن به زیر مقنعه و 

:پرسیدم  

از کجا می دونستی که از چه گلی خوشم میاد؟-  

:نگاهش فقط به جلو بود  

ش کردی ؟بسته ی آخری رو چی ؟ باز...نیست دمی مثل تو  کار زیاد سختیآشناختن -  

و نگاهی به جانبم انداخت  همونطور که بهش خیره بودم سکوت کردم که از موقعیت استفاده کرد  

:لبخندی زدم و گفتم  

ر که وسایلم رواز راحله امرو..که اونم توی کیفم مونده..اونو گذاشتم که خودت برام بازش کنی -

خودت زحمت باز کردنش رو بکشگرفتم   

می خندون نگاهش  رو ازم گرفت و به دکتر مالیری که از  مقابل داشت با چهره ای مبهوت بهمون نزدیک 

 شد   چشم دوخت

چنان از حضور حامی به وجد اومده بود که به کل حضور من رو به فراموشی سپرد و با رسیدن به ما خیلی 

 گرم و صمیمی شروع به سالم و  احوالی پرسی با حامی کرد

حامی چون همیشه با چهره ی جدی که کوچکترین آثار خنده توش پیدا نبود در پاسخ های کوتاهی جواب 

:پرسی هاشو می داد احوال  

باورم نمیشه که برگشتید دکتر -  

حتی یه نیمچه نگاهی .و تمام حرکاتش رو زیر نظر داشتم م و دست دسته ی کیفم رو چسبیده بودبا هر د

هم به جانب من نمی نداخت که با توقف ماشین دکتر صدیقی و پیاده شدنش تازه متوجه من شد و فقط 

ین کرد سری به نشونه سالم باال و پای  

 

با خوش و بشی که مالیری راه انداخته بود حامی از گوشه ی چشم نگاهی به جانبم انداخت و با دیدن 

:دکتر صدیقی که در حال نزدیک شدن بهمون بود گفت  

روزای معمولی انقدر از دیدنم خوشحال نمی شدی که االن شدی ..کافیه دکتر-  

:بود ادامه داد و با لبخندی که بیشتر برای اذیت کردن مالیری  
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به گمونم امروز از اون روزاست که به قول خودت مادرت با گفتن ...اره منم از دیدنت خیلی خوشحال شدم-

و فرستادن یه فوت راهیت کرده که بیای االباهلل ةقو ال و حولالیه    

 با به دندون گرفتن لب زیرینم نگاهم رو به پایین دوختم تا متوجه خنده ام نشه

 

ا رنگ پریدگی و نگاه گذرایی به من  دستی به پس گردنش کشید و با لبخند خجول و البته چهره مالیری ب

:ای که میشد دید که چقدر حالش گرفته شده  گفت  

اگر کاری ندارید بنده دیگه از خدمتتون مرخص شم؟.. گیه  دیگه دکتر ذوق زد-  

:رومی خیره به مالیری گفت و پایین کرد و با لبخند محو و آرومی سری باالحامی به آ  

بفرمایید ...خواهش می کنم -  

با دور شدن مالیری دکتر صدیقی هم به ما رسیده بود البته در همون بین گوشیش زنگ خورد و حامی با 

:نگاهی به من گفت  

. من یکم با دکتر کار دارم..تو می خوای زودتر برو کلینیک -  

بود سرشو باال اورد و نگاهش به من افتاد که با تکون سر دکتر صدیقی همونطور که در حال حرف زدن 

 سالمی بهش دادم

به همون طریق جواب سالمم رو داد  و من برای رفتن به کلینیک از حامی که در فاصله ی یک قدمیم  

 ایستاده بود جدا شدم

کلینیک حضور  با وجوداینکه صبح زود بود و انتظار می رفت مراجعه کننده ی کمتری در این وقت روز در

 داشته باشه اما به نسبت روزهای قبل  شلوغ  تر بود  و اکثر بچه ها حسابی مشغول بودن

راحله به محض  دیدنم همزمان با بلند شدن از روی صندلی با تعجب  ماسکشو  با ورودم به سالن اصلی

دپایین داد و بی  توجه به مراجعه کننده اش که دهنش باز مونده بود به سمتم اوم  

با لبخند کم رنگی  آهسته به سمتش قدم بر داشتم که نرسیده بهم   بدون اینکه لحظه ای بهم امون 

:داده باشه  به حرف اومد و گفت  

تو ..تو واقعا  زنده ای ؟بعد رفتنت از کلینیک اونم بدون پالتو و لباس چطوری دوم اوردی ؟هللا اکبر -

!!من نمی دونستم چه پوست کلفتی بودی و  دیگه  

:چندین بار چشماشو بست و باز کرد و متحیر تر از قبل ادامه داد  

یهویی کجا گذاشتی و رفتی ..همه چیت به جز گوشیت تو کیفت بود!! ....وسایلت!!...کیف پولت-

؟...  

:اصال منتظر جواب دادنم نشد و با کشیدن  دستش به روی دست و بازوهام  گفت  
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واقعا زنده ای ؟-  

:م گرفته بود گفتدر حالی که خنده ا  

!آخه چرا زنده نباشم؟...علیک سالم-  

کدوم گوری رفته بودی که حتی شبم ...سالمتو می خوام چیکار ؟ِد خوب بگو..ای درد بگیری -

!؟...نیومدی وسایلتو بگیری  

به منم اجازه می دی حرف بزنم؟-  

؟ البد باز می خوای از اون اراجیف همیشگی تحویلم بدی...نه که نمی دونم -  

یک دور کاملم به دورم .. ومماد که متعجب از چهره ی خندون و آراصال به حرفم گوش نمی د

:چرخید و با نگاهی به انگشتری که تو دستم بود با تاسف حین تکون دادن سرش گفت  

..نه جدی جدی قصد کردی خودتو ملعبه ی دست این جماعت حرف مفت زن کنی -  

:حرص لب زد و با اشاره به حلقه ی تو دستم پر  

این چرا هنوز تو دستت؟-  

:لبخندی به حرص زدناش زدم  

!یعنی مراجعه کننده ای هم  نداری که اینطوری افتادی به جونم ؟...تو که نمی ذاری حرف بزنم -  

متعجب از بی خیالیم و لبخندی پت و پهنی که رو لبهام بود اخم کرده قدمی عقب کشید و سپس 

:ه خندونم ابرویی باال دادبا چشم غره ای خیره تو نگا  

اونم نه  ...هر جایی هم که بودی انگاری خیلی خوش خوشونت بوده که زبون در اوردی ..نه خوبه-

 یه ذره دو ذره  ها 

:با حرص گفت.. با نشون دادن فاصله ی زیاد ما بین دستاش   

..زبون در اوردی به این درازی -  

کفری از بی خیالیم  از پشت سر بهم نزدیک ..ه افتادم خندون رو گرفته از راحله به سمت یونیتم را

:شد و با گذاشتن دستش بر روی شونه ام پرسید  

واقعا کجا بودی گیسو؟-  

وسایلم که اوردی  بحمد هللا؟-  

:چشماشو با تامل بست و باز کرد   

تو بگو کجا بودی که جواب تماسامو نمی دادی؟... ره اوردمآ-  
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حین دست کردنشون به ..یونیت با برداشتن یک جفت دستکشایستاده کنار میز نزدیک به 

:سمتش چرخیدم    

ببخش باید بهت ..تازه صبح دیدم ..ماصال متوجه تماسات نشد..لنت بود دیشب گوشیم رو سای-

 خبر می دادم

:کنج لبش به پوزخندی کش اومد  

خداروشکر که هنوز  معذرت خواهی بلدی -  

راحله سر برگردوند و با ..اما همون لحظه   با ورود حامی خندون  و پر انرژی به سمتش برگشتم

:چشمای گشاده از شدت تعجب  رو کرده بهش طوری که من بشنوم گفت  

مگه نرفته بود؟!....این از کجا اومد ؟... جل الخالق -  

:خندون خیره به چهره وا رفته و شوک زده اش  گفتم  

تو اینطوری فکر کرده بودی  -  

:که زده بودم خیره به حامی با هیجان ادامه دادبی توجه به حرفی   

اصال فکر نمی کردم که برگرده...ای جان-  

فراموش کرده از حضورم و دق و دلی که از دستم داشت به سمت حامی که به طرف  میز خودش 

:می رفت و به سالم  بچه هایی که اونا هم تعجب کرده بودن جواب می داد رفت و بلند گفت  

خودتونید؟...سالم دکتر -  

:حامی خیره به راحله و طرز بیانش که بشدت خنده دار بود جواب داد  

ان شاهلل که خودمم خانم دکتر -  

همه زدن زیر خنده و من از همون فاصله خیره به حامی که نگاهی به سمتم انداخته بود لبخندم 

 رو حفظ کردم

...بچه ها کم کم دوره اش کردن و هر کسی حرفی می زد   

ر می رسید که همه چی عالی و خوبه و قرارم نیست که هیچ مشکلی به وجود بیادبه نظ  

.حامی متعجب سرجاش ایستاده بود  مهری هم که از حضور  

تنها به دیدنش از دور بسنده کرده بود و چیزی نمی گفت که با نگاهی به من و سپس به انگشتر 

:نعش شدمتوی دستم خواست حرفی بزنه و چیزی بگه که با کالمم ما  

...من -  
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سعی می کنم  همین که تحملت می کنم و..من واقعا نمی خوام با تو هم صحبت بشم...مهری -

باید بری خداروشکر کنی به حضورت عادت کنم   

اونوقت می بینی که ..کافیه دیگه فاصله اتو با من حفظ نکنی ...بفهم چی دارم بهت می گم

 ممکنه چه اتفاقایی برات بیفته

با رنگ و رویی پریده  در حالی که مرتب چشماشو باز و بسته می کرد ازم رو گرفت و به حامی و 

 خنده ی بچه هایی که از هر موقعیتی برای شادی و خنده استفاده می کردن خیره موند 

ی جزو او دست از مهر..بخششی هم در کار نبود ..واقعا هم بخشیدن مهری کار راحتی برام نبود 

شون  می کردمو بیرون بود که باید از زندگیم حذفدمایی آ  

یک راست به سراغم .. مرادی با ورود به سالن و لیستی که تو دستش بود با دیدن من  

کامال  معلوم بود که  باز یه مراجعه کننده ی خارج از نوبت به تورش خورده..اومد  

:یز کردمقبل از نزدیک شدنش  برگشتم  و شروع به چک  کردن وسایل روی م  

من چک کردم شما برای این ..خانم دکتر یه مراجعه کننده اومده  که برای امروز نوبت نداشته-

 ساعت مراجعه کننده ای ندارید بگم بیاد شما یه معاینه اش بکنید ؟البته عکسم گرفته 

:سرمو باال و پایین کردم و بابرداشتن یکی از فایل ها گفتم  

ره بگو بیاد آ-  

پس االن بهش می گم که بیاد  ...باشه چشم-  

و همون لحظه قبل از اینکه بره عکس دندون مراجعه کننده ای که درباره اش گفته بود رو از تو 

 پاکت در اورد و به سمتم گرفت 

:در حالی که پشتم بهش بود تا  دوباره همه چی رو چک کنم گفتم  

بذارش همونجا روی میز ..ممنون-  

ببینم  دندونش چه ...باال دادم و  برگشتم  تا با نگاهی به عکسماسکم رو ..با رفتن مرادی 

 مشکلی داره 

اما به ثانیه نکشیده  یک دفعه با دیدن اسم نوشته شده زیر عکس لحظه ای سرجام حشکم زد   
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همون لحظه قبل از اینکه بره عکس دندون مراجعه کننده ای که درباره اش گفته بود رو از تو پاکت 

 در اورد و به سمتم گرفت 

:حالی که پشتم بهش بود تا  دوباره همه چی رو چک کنم گفتمدر   

بذارش همونجا روی میز ..ممنون-  

ببینم  دندونش چه ...ماسکم رو باال دادم و  برگشتم  تا با نگاهی به عکس..با رفتن مرادی 

 مشکلی داره 

شکم زداما به ثانیه نکشیده  یک دفعه با دیدن اسم نوشته شده زیر عکس لحظه ای سرجام ح   

برای چند لحظاتی نفسم بند  اومد ...خیره به اسم نوشته شده   

که   مرادی ازش می خواست  مهمه چی خیلی سریع اتفاق افتاد بود و من زمانی به خودم اومد

 رو یونیت  بنشینه 

 به کندی سرمو باال اوردم

نواع و اقسام دیدن چهره ی مادرم که هیچ رقمه ازم نگاه نمی گرفت  باعث به وجود اومدن ا

 حساس های ضد و نقیضی بود که نمی دونستم چطور باید باهاشون کنار بیام 

سرجام میخکوب شده بودم و  همونطور گویی در خلع گیر کرده باشم و قادر به انجام کاری نباشم

 نمی تونستم  قدم از قدم بر دارم

 مرادی در حال بستن  پیشبند  ازش خواست روی یونیت دراز بکشه 

 نگاه  هر دومون در هم دیگه گره خورده بود و چیزی نمی گفتیم 

 حتی همهمه ی بچه ها نمی تونست این حس انزجار ونفس گیر رو ازم دور کنه 

 لبخند کم رنگی بر لب داشت و مرتب سر تا پام رو برانداز می کرد 

:مرادی با تموم کردن  کارش ازم پرسید  

تر ؟دیگه با من کاری ندارید خانم دک-  

لبخند کش اومده ی مادرم از شنیدن این حرف بیشتر شد که لبهامو روی هم گذاشتم و با نگاهی 

خیره بهش بدون اینکه به مرادی نگاهی کرده باشم .. حاکی از حضور غیر منتظره اش ..داخمالو

:گفتم  

نه-  

دومون رو پرت یکهو صدای بلند خنده ی چندتا از بچه ها که همچنان پیش حامی بودن حواس هر 

 کرد
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 قلبم هر لحظه در حال فشرده و مچاله  شدن بود 

لبهامو بهم فشردم و سعی کردم نفسم رو که به سختی باال می اومد خیره به بچه ها و حامی  

 رو بیرون بفرستم

با انداختن عکسش بر روی ...هیچ کسی حواسش به ما نبودکه سر برگردوندم و نگاه گرفته ازش

:میز گفتم  

می تونید برید..شما دندونتون هیچ مشکلی نداره -  

:خم به ابرو نیورد  

البد مشکل داره که اومدم اینجا-  

:کفری شده بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم  

کاری از من ساخته نیست ...پس باید برید پیش یکی دیگه-  

:لحظه ای بهم خیره موند  

!چرا با خودت و من این کارارو می کنی ؟-  

:و حرصی در حالی که مشغول در اوردن دستکشهام شده بودم گفتم بغض کرده  

بی تفاوت...خودخواه... بی مالحظه .... همیشه همین طور بودی-  

 

:حتی ذره ای بهش حس نداشتم و نمی خواستم نگاهم به نگاهش بیفته  

ه و نمی االنم که اومدی اینجا تا با ابروی من بازی کنی اصال برات مهم نیست اینجا محل کارم-

 خوام که کسی چیزی بفهمه

:کم نیورد و جواب داد  

مجبور می شم که از این طریق بیام و ببینمت...وقتی جواب تماسامو نمی دی -  

:خشمگین یک دفعه سر باال اوردم و خیره تو نگاه امیدوارش گفتم  

لطفا زودتر از اینجا برو ... حاالم اگه دیدنات تموم شده...خوبم دیدی ...خوب اگه به دیدنه که دیدی-

 که کلی کار دارم 

چرا انقدر منو از خودت می رونی ؟چرا انقدر از من بدت میاد؟-  
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راحله با فاصله یک  یونیت ازمن مشغول کارش بود و بچه های دیگه هم در دور و اطراف کار 

ه کننده هاشون رو راه می نداختنعمراج  

:نمی خواستم صدامو بیش از این باال ببرم و اونم داشت از این شرایط سو استفاده می کرد  

داری وقتمو می گیری... من امروز کلی کار دارم...گفتم که من با تو حرفی ندارم-  

  داشتمقادر به درک این همه اصراری که برای دیدنم داشت رو ن

ری بهم خیره مونده بود و حرکتی نمی کرد بدون دلگی  

کالفه و عصبی دستی به روی صورت و پیشونیم کشیدم و با کشیدن یکی از صندلی های خالی 

:رامشم رو حفظ کنم ت خودم و نشستم بر روش سعی کردم آبه سم   

همسرت کجاست؟اونم همین جاست؟-  

:پشت سر با نگاه خیره ای ازم پرسیدچشمامو با عذاب بستم  و جوابی بهش ندادم که راحله از   

مشکلی پیش اومده گیسو؟-  

:چشمامو باز کردم و با تکون سر گفتم  

نه-  

سنگینی نگاه راحله رو همچنان  حس می کردم که سر بلند کردم و خیره به مادرم که هنوز 

:منتظر نگاه و توجه من بود گفتم  

بیا اونجا حرفاتو بزن...می ذارم باشه امروز بعد از ساعت کاری یه جایی باهات  قرار -  

چرا منو به خونه ی خودت دعوت نمی کنی ؟...چرا بیرون ؟-  

بدجوری تحت فشارم گذاشته بود که متوجه حامی شدم که داشت به تک تک بچه ها سر می زد 

 و گاهی هم باهاشون شوخی می کرد 

:شهنمی خواستم حامی در این وضعیت و در این مکان متوجه حضور مادرم ب  

درس می دم بیا اونجاگفتم که آ-  

نگفتی همسرت کجاست؟-  

رو از دست دادم و براق شده تو  صورتش با خشم و صدایی که سعی در باال بردنش  میهو کنترل

:نداشتم  بهش غریدم و گفتم   

تو می خوای با من حرف بزنی یا همسرم؟-  

:رنگ صورتش پرید اما خودشو نباخت   
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ام دامادمو ببینم چه اشکالی داره اگه بخو-  

:از شدت خشم و عصبانیت خنده ام گرفت و  با به دندون گرفتن لب زیرینم گفتم  

دنبال چی هستی ؟چی شده که از گرد راه نرسیده چسبیدی به من و ول ...برو سر اصل مطلب -

حتی نمی خوای مراعات حالم رو بکنی ؟چی می خوای که ول کن نیستی ؟..نمی کنی ؟  

...من هیچ وقت ..مام این سالها همیشه به فکرتون بودمگیسو من در ت-  

:پوزخند زدم  

تو چی ؟-  

 

:نگاهم رو باال کشیدم و زل زده تو صورتش  ادامه دادم  

می زدی و فکر می  لی یه بار از سر دل تنگِی خودتالبد دلت به همون تماسایی خوشه که سا-

 کردی که شق القمر کردی ؟آره؟

:دم گفتناراحت از طرز برخور  

..واال فقط  این من بودم که تو این سالها سختی و تنهایی کشیدم..؟.تو چرا انقدر ناراحتی -  

این همه طلبکاری تو برای چیه؟...من بی پول بودم و برای سر پا موندن هر کاری می کردم  

:حرفاش بشدت خنده دار بود  

شدی؟من بهت گفتم برو؟بابا گفت؟کی گفت که حاال تو انقدر طلبکار -  

:در سکوت  بهم خیره موند  

به جای اینکه ما طلبکار باشیم تو داری منت سر مون می ذاری که رفتی و ..خیلی خنده داره-

!هیچی نداشتی ؟  

اون زمینی رو که بابا  تو شمال ..حاال خوبه قبل رفتن مثال کوتاه اومدی و به جای گرفتن مهریه 

نست برای ما و خودش داشته باشه رو گرفتی تنها دارایی که می تو..داشت رو ازش گرفتی 

بدون اینکه فکر کنی با این کارت ممکنه بعدها چه بالیی سر مون بیاد...  

 

 

 از رو صندلی بلند شدم 

 نگاهشو ازم گرفته بود و به زمین خیره شده بود 
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ی از مستاصل و درمونده برگشتم و با تر کردن لبم به حامی که کمی دور تر از من سر  یونیت یک

:بچه ها ایستاه بود چشم دوختم   

مادرو انقدر  ؟چی میشه  منِ ...ه حرفام گوش بدی چی میشه یکم ب...فقط اومدم حرف بزنیم-

 نچزونی ؟

پشت کرده بهش پلکهامو روی هم گذاشتم  که به ناگه با شنیدن صدای حامی که حاال باال سر 

 راحله ایستاده بود چشمامو از هم باز کردم 

الکی نیست  ..دم برای کاری اومده و این همه اصرار برای این دیدار مطمئن بو  

خواسته هایی که ..شک نداشتم تو ذهنش برای خودش برنامه هایی چیده و خواسته هایی داره

 من ازشون کامال  بی خبر بودم

ینی می پیش ب...از قبل پیش بینی می کردم .. هرچند باید  این روزها رو بنا به گفته ی پدر بزرگم 

 کردم  که ممکنه یه روزی مثل امروز غافلگیرم کنه و  به دیدنم بیاد

برگشتم و با برداشتن عکس و خیره شدن به وضعیت دندوناش که بیشترشون هم در وضعیت 

 چندان  مطلوبی قرار نداشتن  سکوت کردم 

بر نمی داشت ادامه دادن این بحث بی فایده بود اون تا به خواسته اش نمی رسید دست از سرم   

خیره به عکس اخم کرده  به دنبال راه حلی برای خالصی از این وضعیت  بودم که همون لحظه  با 

....اومدن حامی    

دیگه حواسش به من نبود و به حامی خیره شده بود  ..آشفته حال نگاهم رو به مادرم دوختم   

ی که جذابترش می کردحامی بی توجه به مادرم  که بهش خیره مونده بود ضمن زدن لبخند  

:با نگاهی دقیق به  عکسی که تو دستم قرار گرفته بود ازم  پرسید  

مراجعه کننده جدیده؟-  

تمام توجهش به حامی ..نگاهش همچنان به عکس بود نیم نگاه کوتاهی به جانب  مادرم انداختم 

:بود .. که حاال در کنارم ایستاده بود  

ی؟ داشتمگه امروز یه مراجعه کننده دیگه ن-  

:اب دهانم رو بلعیدم  

باید از خانم ..ایشونم که فقط یه معاینه داشتن که اونم تموم شد..ولی انگار نیومده..چرا...چرا-

 مرادی برای دفعه بعد نوبت بگیرن

:به رنگ و رو ی صورتم نظری انداخت و گفت .. حامی  با نگاه گذرایی به مادرم   

؟... انگار زیاد رو به راه نیستی -  
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:سرمو  به تندی تکون دادم و با برگردوندن  عکس به  درون پاکتش جواب دادم  

...نه  اتفاقا خیلیم خوبم-  

:پر از اضطراب و دلهره بود  گفتم او به ظاهر با زدن لبخندی که تمام  

مراجعه کننده نداری؟-  

به خوبی می .... بدون جواب دادن به سوالم در سکوت به صورت و چشمای هراسونم  خیره شد 

تمام حالت هامو  از بر بود .... دونست  یه چیزیم شده   

بار دیگه نگاهی بهش انداخت که در همون لحظه  مادرم از موقعیت ...از سنگینی نگاه مادرم

:استفاده کرد و به حرف اومد  

!دکتر خرسند؟-  

شاید دست از عصبی شده از کار و کردارش  چشمامو بستم و باز کردم و بهش چشم دوختم که 

 این کاراش برداره 

 اما اون مصمم تر از هر زمانی که دیده بودمش به حامی خیره مونده بود 

:رومی سری باال و پایین کردحامی به آ  

بفرمایید...بله خودم هستم-  

:ادرم نزدیک شدم و با گرفتن عکس به سمتش  گفتمکالفه و بهم ریخته  قدمی به م  

پیش خانم مرادی برید ... می تونید برای گرفتن نوبت بعدی .. معاینه شما تموم شده  -  

 نگاه حامی بین من و مادرم رد و بدل شد  و منتظر واکنش مادرم موند

از روی یونیت بلند  مادرم لب های نیمه بازش رو روی هم گذاشت و نگاه گرفته از حامی به کندی 

 شد 

شایدم توی اون ..اما قرار نبود دلم به رحم بیاد . چهره اش ناراحت و غمگین به نظر می رسید

رفتنش از اینجا و ترک کردنم بود  که این چنین بی رحم  و سنگ دل .. لحظه تنها خواسته ام ازش 

 شده بودم 

کوتاهی داد و  پشت کرده بهم به بی حرف به سرش حرکت ..با گرفتن پاکت عکس از تو دستم 

 سمت در شیشه ای به راه افتاد

که به محض خارج شدن  و رفتنش به سمتم  سر ..نگاه حامی تا لحظه  ی خروج  همراهش بود

 برگردوند 

قلبم ماالمال از درد و دلتنگی به تپش افتاده بود  و حلقه ای محو از اشک درون چشمام در حال 

 خودنمایی بود  
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اونقدر زخم خورده اش بودم که اجازه ندم بار دیگه ..ارها رو هم قبال از مادرم دیده بودماین رفت

 باهام چنین کاری بکنه

به خوبی  می دونستم تمام این حس ها و حاالت زودگذر هستند و در برابر تمام بدیهاش من 

 خیلی هم خوب باهاش رفتار کرده بودم 

بی تفاوت به رفتن مادرم ..کوتاهی برای تغییر حال و هوام در زیر نگاه سنگین  حامی با مکث 

:گفتم  

بی به دست و صورتم بزنم ه کننده جدید نیومده من برم  یه آتا مراجع-  

ختیار کرد و برای راه دادن بهم حامی زل زده تو صورتم سکوت ا  

سنگین از حضور  اجازه رد شدن از کنارش رو بهم داد و من با بغضی..با قدمی  فاصله گرفتن  ازم

.ش رو فراموش کنم از کلینیک بیرون زدمها بودننمادری که هیچ وقت نمی تونستم   

 

*** 
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*** 

 

تنها میز خالی در ...با گرفتن سینی سلف سرویس غذا  با نگاهی به میز ها و صندلی های خالی

 کنج  سلف رو برای نشستن انتخاب کردم 

می شد به راحتی حین خوردن غذا شاهد میزی که در فاصله ی کمی از پنجره قرار داشت و 

 ریزش تند دونه های برف بود 

.حامی رو  تو کلینیک ندیده بودم ...صبح هنگام بعد از برگشتن از بیرون   

با  ...هر چی هم باهاش تماس گرفته بودم همه اش بی جواب مونده بود و تنها در تماس آخر 

به روم قطع کرده ...اس می گیره  تماس رو گفتن اینکه  جایی هست و در اولین فرصت باهام تم

 بود

بچه هایی که چند نفره یا دو نفره پشت  میز ها  نشسته  به صندلی رو بیرون کشیدم و بی توجه

و مشغول غذا خوردن بودن روی صندلیم نشستم    

آه بی صدایی کشیدم  و به قصد ...به خاطر حضور مادرم حس و حال چندانی برام نمونده بود

قاشق و چنگالم رو برداشتم  که لحظه ای دوباره به یاد مادرم افتادم  .  ..خوردن غذا  

 

نمی دونم چه مرگم ..چشمامو بستم و سعی کردم اومدن و نگاه اندوه بارش رو فراموش کنم 

 شده بود که این همه بهم ریخته بودم

ی رو کمی چشمامو باز کردم و خیره به منظره ی برفی بیرون چندتا نفس عمیق کشیدم  و سین

 بیشتر به خودم نزدیک کردم 

  میلم به غذا خوردن نمی رفت و بی هدف نگاهم به محتویات درون سینی بود 

  که معلوم نبود چرا یهویی رفته بود و خبری هم ازش نبود فکرم پیش حامی بوداز طرفی هم 

حله  متعجب  سرمو ناگهان  با شنیدن صدای پر کنایه را ...غوطه ور  شده در افکار آزار دهنده ام 

 بلند کردم

:لبخند بر لب صندلی رو به رویم رو بیرون کشیدن و با گذاشتن سینی غذا در مقابلش گفت  

فکر کنم سق ...چته تو ؟یهو چت شد؟اول که خوب بودی و مدام  می گفتی و می خندیدی؟-

...سیاهم   

می خندیدم  هیچ یادم نمی اومد که صبح درباره چی باهم حرف زده بودیم و به چی   
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:نگاه گرفته ازش با قاشق و چنگال برنج درون سینی رو به بازی گرفتم و  گفتم  

فکرم پیش اون رفت ..مرتضی تماس گرفته بود ...نه بابا -  

:ابروهاش باال رفت و آهانی گفت که از صدتا فحش هم برام بدتر بود  

طرفو می شناختی ؟-  

ه بهش که حاال یه قاشق پر از غذارو توی دهنش می با حالتی متعجب مجددا سر بلند کردم و خیر

:ذاشت پرسیدم  

کی رو می گی؟-  

:مشغول غذا خوردن گفت  

همون خانومی که داشتی معاینه اش می کردی؟-  

 لحظه ای بهش خیره موندم که با گذاشتن قاشق پر از غذا  درون دهنش  بهم خیره شد

:و حین بازی کردن با غذام گفتم سرمو پایین انداختم...قادر به تمرکز کردن نبودم   

!حواست پیش  مراجعه کننده های منه؟... تو موقع کارتم-  

:به تمسخر با خوردن جرعه ای از نوشابه اش گفت   

چرا یه ...خالقین  می کنی و می گی که دوسش داری ..میگم تو که انقدر احسن الخالقین-

هوم؟!ی گی ؟چشمه نمیای که کف من و ملت ببره و بفهمیم که راست م  

:همونطور خندون خیره بهم قاشق بعدی رو هم  توی دهنش گذاشت   

اومدی مسخره ام کنی ؟-  

:در حالی که خنده اش گرفته بود جواب داد  

فقط احساس می کنم زیادی تو نقشت فرو  رفتی و نمی خوای که از این خواب ... نه واال-

این بازی رو ادامه داد  میشد... یه چیزیحاال اگه طرف دیگه بر نمی گشت ..خرگوشی در  بیای 

.... 

 

خوشانس تر از من هیچ کسی نبود در اوج عصبانیت و خود درگیری هام باید با راحله هم سر و 

:کله می زدم  

اخه النازم یه چیزایی می گه که  ادم به شک می افته-  

چی میگه؟-  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

ت چیه؟این خانومه هم تو بگو تا ما هم بفهمیم راز این حلقه ی تو دست..چه بدونم ؟ -  

 

:یهو لبخندی از این هم کنجکاویش به روی لبهام اومد  

خیلی فضولی راحله-  

نه واقعا برام جالبه که حاال دکتر اومده بازم می خوای حرفاتو تکرار کنی یا نه؟-  

 

با اینکه حضور مادرم ذهنم رو آشفته کرده بود اما حس اذیت کردن راحله با وجود حامی اونقدر در 

نمی اومد لحظاتی رو با سرکار گذاشتنش از فکر کردن به مادرم دور  من زیاد شده بود  که بدمم

:بشم  

تو چرا انقدر داری خودتو اذیت می کنی ؟..اگر حرف و حدیثی هم باشه برای منه-  

:کالفه و عصبی قاشق و چنگالشو توی سینی رها کرد و طلبکارانه گفت  

یارو ...بفهم .. نفهم..بابا !..فهمی تو  از کجا نشات می گیره؟موندم این همه ن....روتو برم هی -

خجالتم خوب چیزیه بخدا ..زن داره  

میزهای اطراف در حال خلوت شدن بودن و البته بعضی ها همچنان می رفتن و می اومدن که به 

یکباره با  دیدن حامی که وارد سلف شده بود و با نگاهش به دنبالم می گشت شونه هام  رو 

:قب کشیدم و نگاهی به جانب راحله که پشتش به در ورودی سلف بود انداختمع  

!مه خوش خیالی برات خوب نباشه؟فکر نمی کنی این ه-  

یه حلقه ی گرون قیمت انداختی تو دستت و هی از این سر کلینیک میای و میری اون سر کلینیک 

؟..چرا حرص می زنم و ناراحتم می گی....نمی دونم این شویی که  راه انداختی برای  چیه ؟...  

 

 از گوشه ی چشم حواسم به حامی بود  که با پیدا کردنم داشت بهمون نزدیک میشد 

:راحله تاسف بار سرشو تکون داد  

باشه  بهت می گم-  
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با اشاره به چند میز اون طرف تر  که مالیری و دوستاش پشتش نشسته بودن و یه ریز در حال  

:حرفشو ادامه داد و گفت..  حرف زدن و خندیدن بودن  

حرف بزنه و بگه ..چون برام سخته که پسر الدنگی مثل مالیری برگرده و پشت سرت حرف بزنه   -

؟..که این دختره کی ازدواج کرد که ما نفهمیدیم  

 وقتی مینا این حرفا رو می زد خون خونمو  داشت می خورد 

بس که کسی آدم حسابش  ...گفته نمی دونی چقدر حرص خوردم که گفت  پشت سرت به همه

خودش رفته و  برای خودش یکی رو گیر اورده ..ش نرفته سمتنکرد و به   

احتماال  هم رفته با یه  پیر پسر خرفت  پولدار یا زن طالق داده ازدواج کرده که انقدر تغییر کرده  

دستش بگیره که  وگرنه پاکزاد و چه به این غلطا که حلقه ی چند میلیونی  دست کنه یا گوشی...

نمونه اشم  ندارن..هیچ کدوم از بچه های کلینیک   

سیب دیده ام داره بی رحمانه می نمی دونست چطور بر روح دردمند و آراحله مرتب می گفت و 

:تازونه   

بعد این همه سال دوستی از شدت حرص می خواستم خودمو ..تیش می گرفتمگیسو  داشتم آ-

 خفه کنم 

ه زمانی که اون اوایل دانشکده  بهت پیشنهاد دوستی داده بود و تو ردش خیلی زور داره بخاطر ی

ت بگه و بساط خنده ی این جماعت احمق رو جور کنه بخواد این اراجیفو پشت سر... کرده بودی  

 

:یش گرفتنم ساس می کردم که از درون در حال آتبدتر از راحله درونم می سوخت و اح  

اما اینبار دارم جدی بهت می گم اگه ... نگرفتی.. م اما نشدیه بار به شوخی خواستم  حالیت کن-

خودم درش میارم که انقدر پشت سرت حرف نباشه..این حلقه رو از دستت در نیاری   

آسه رفتی و ..سرت به کار خودت بود و با کسی کار نداشتی .. چند سال با ابرو رفتی و اومدی

اما حاال نمی دونم چی شده که  سر هیچی ...آسه اومدی و نذاشتی کسی بگه باال چشت ابرو 

!داری همین طور  الکی الکی خودتو بدبخت و بی ابرو می کنی ؟  

 بس کن این خیالبافی های دخترونه ات رو 

نمی بینی چطوری زیر ذره بین رفتی و برای هر ..تو مگه نگاه بچه ها رو روی خودت نمی بینی؟ 

بس که از هر جا رد شدی پشت سرت پچ پچ  یعنی تو واقعا خسته نشدی....حرکتت حرفه؟

! کردن؟  

دم باید کر و کور باشه که تا حاال متوجه این چیزا نشده باشهیعنی آ  
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رومی نگاهم رو چرخوندم به آ...با صدای خنده ی بچه های چند میز اونطرف تر   

 چندتا از بچه ها به همراه مالیری در حال خندیدن بودن 

.. ی دستم کشیده شدنگاهم به روی حلقه ی تو  

 متوجه نگاه های زیر زیرکی بچه های دور و اطراف مالیری بودم 

نیم نگاهی به مالیری  ...حامی که متوجه تغییر حاالتی در صورتم شده بود با نگاهی موشکافانه

 که به خاطر حضورش تو جاش نیم خیز شده بود  انداخت 

کشوندم  رومی از راحله به سمت حامیآنگاه بغض دارم رو  به   

دیگه غذا از گلوش پایین نمی رفت و ناراحت به وسط میز خیره شده بود که شاید سر عقل بیام و 

 کاری کنم 

 چیزی نگذشت که حامی به میز رسید و  کامال باال سر راحله  ایستاد 

 

راحله بی حواس به اطراف و حامی که در پشت سرش قرار گرفته بود  خیره بهم از شدت تاسف 

:تم براق شد و با جدیت ازم خواست حلقه رو از تو دستم در بیارمتو صور  

.یار و همه چی رو همینجا تموم کنلطفا اون حلقه ی لعنتی رو در ب-  

  

حامی با لبخندی بهم خیره شده بود حضور و دیدن اون لبخند اطمینان بخش باعث شد  با وجود 

محوی بر روی  لبهام نمایان بشه طرح لبخند ...غم عظیمی که در درون قلبم احساس می کردم 

... 

اغوشش می گرفت  احساس می کردمدرست همون حسی رو داشتم که وقتی منو در   

 احساس می کردم که  در  امن ترین جای دنیا قرار گرفتم

:راحله کفری خیره تو نگاه درد مندم  با غصب غرید   

دیگه لبخند زدنت برای چیه؟...د آخه دختره بی خیال -  

کم کم که چندتا انگ دیگه بهت چسبوندن ..ره ؟آ..ه حرف پشت سرتهشحالی که این همونکنه خ

 لبخند زدناتم می بینم

...ببین همین االنم دارن بهت می خندن..تورو به جان هر کسی که دوسش داری درش بیار  

 درش بیار گیسو وگرنه به روح پدرت قسم خودم اینکارو می کنم 
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ونده بود که صدای رسای حامی تمام خشم جاری شده از نگاه چیزی به در اومدنم اشکم نم

:راحله رو به تعجب مبدل کرد  

شما چیکاره باشی که بخوای حلقه ی همسر منو از تو دستش در بیاری؟-  

 

راحله که با صورتی رنگ پریده به محض شنیدن صدای حامی سر برگردونده بود به ارومی از روی 

:یره به چهره اروم حامی گفتصندلیش بلند شد و با تته پته خ  

من ...من-  

چهره حامی مزین به اخم کم رنگی شد که نشون می داد به اندازه کافی از شنیدن این حرفا 

 عصبانی شده

:لحظاتی بود که نگاه همه به سمت ما و میزمون کشیده شده بود  

زنی که با پشت دست می کوبیدی تو دهن اون جماعت حرف مفت ..خیلی رفیق شفیقی بودی -

 به خودشون جرات داده بودن پیش تو درباره ی بهترین دوستت  حرف بزنن

نفس راحله باال نمی اومد و نمی تونست از شدت شوک وارده  نگاهش رو از حامی که اخمش 

 چندین برابر قبل شده بود بگیره

..:راحله واقعا مونده بود چی بگه  

زحمت زیادی ...الس سواد داشته باشه بلدهحرف زدن و نصیحت کردنو که هر کسی که  دوتا ک -

 نمی خواد

پس الزم نکرده شما هم به خودت زحمت بدی  و  هی یاد اوری کنی که کی چه اراجیفی رو بلغور 

 کرده

راحله که صداش از شدت ترس و خجالت به لرز افتاده بود خواست چیزی بگه که حامی با حرکت 

:سر و نشون دادن مسیر خروج مانعش شد  

ممنون میشم که  من و همسرم رو تنها بذارید ... حرفا و نصیحتتاتون تموم شده خانم دکتر  اگر-  

..سکوت درون سلف  اجازه ایجاد کوچکترین صدایی رو نمی داد   

رومی هیچ کسی حرفی نمی زد که حامی به آ...ی چشم متوجه تعجب بچه ها بودم از گوشه

بود چرخوند  و سپس با نگاهی به سایر بچه  سرشو  به سمت مالیری که رنگ به روش نمونده

:با اخم گفت های درون سلف  

اون پیر پسر خرفت پولدار که  با خانم دکتر ازدواج کردن و دکتر مالیری زحمت معریفش رو کشیدن -

..من هستم   

 اگر کسی حرفی داره و می خواد چیزی بگه خوشحال میشم که  حرفاشو بشنوم
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هیچ کسی حرفی نمی زد که حامی به آرومی ...از گوشه ی چشم متوجه تعجب بچه ها بودم

نمونده بود چرخوند  و سپس با نگاهی به سایر بچه  سرشو  به سمت مالیری که رنگ به روش

:های درون سلف با اخم گفت  

اون پیر پسر خرفت پولدار که  با خانم دکتر ازدواج کردن و دکتر مالیری زحمت معریفش رو کشیدن -

..من هستم   

 اگر کسی حرفی داره و می خواد چیزی بگه خوشحال میشم که  حرفاشو بشنوم

 

با این جدیتی که حامی حرف زده .سفید شد و لبهاش از هم باز موند نیآری به رنگ صورت مالی

 بود همه بچه ها حساب کار دستشون اومده بود که  اشتباه بزرگی رو مرتکب شدن 

 بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی که صدایی از کسی در نیومد 

به مالیری که از شدت خجالت قادر ی کج کرده وبا  نگاهی پر تمسخر  از باال به پایین حامی با سر

:به بلند کردن سرش نبود گفت  

از این حرفایی که ...تاکید می کنم یکبار دیگه از این حرفا به گوشم برسه ... کافیه یکبار دیگه -

می کنم که کاری ..  یا احساس کنم زیادی فضولی کردن  تو زندگی شخصیمه ..خوشم نیاد 

برای همیشه با خودش به  رو زدن توی سالنای این دانشکده رزوی قدمپخش کننده این حرفا   آ

 گور ببره

ن بعد از این خیلی  مراقب رفتارتون پس بهتره م  تونم چنین کارایی رو  انجام بدم می دونید که می 

 باشید و با هر حرفی به وجد نیایید  

 

رش به بقیه هم نگاه گرفته از مالیری نگاهش رو بین بچه ها چرخوند تا اونا هم بفهمن منظو

 هست  

راحله که تا لحظاتی  پیش چون چوب خشک شده سر جاش میخکوب شده بود با سری و نگاهی 

حامی به سرعت نور از کنارش رد شد و از سلف فاصله با پایان یافتن حرف های رو به پایین بال

 بیرون رفت

دستی به روی  صورت  مالیری هم که از شدت خجالت و ناراحتی صداش در نمی اومد  با کشیدن

عرق کردش از رو صندلی بلند شد تا هر چه زودتر خودش رو از این محیط و  زیر نگاه های سنگین 

بچه ها نجات بده     

حامی قدمی به میز نزدیک شد و دست چپش رو بر روی پشتی ه ثانیه نکشیده با خروج مالیری،ب

 صندلی گذاشت

رومی به و به آ نگاه کردنمون بودن گرفتم  اج در حالنگاهم به کندی از بچه هایی که هاج و و

 حامی که با لبخندی بهم خیره شده بود دادم 
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بهترین حسی که فقط می خواستم متعلق به .د می تونست بهترین حس دنیا باشههمین لبخن

 خودم باشه

خته با اینکه بعضی نگاه ها همچنان به رومون بود اما بی توجه بهشون به هم دیگه چشم دو

.بودیم  

روش ...  صندلی رو با یک دست عقب تر کشید و همون طور خیره  شده در نگاه  مشتاقم 

 نشست

گاهی بیان هر حسی و احساسی نیاز به هیچ کالمی نداره  و همون نگاه که می تونه تمام 

ارزه  به اندازه ساعتها حرف زدن بی....احساسات نهفته شده در  اعماق وجودت رو به زبون بیاره   

ش کردم  و بی توجه به کسایی که می تونستن تو سلف باشن ازش لبخندم جون گرفته ام رو نثار

:پرسیدم  

ذا می خوری؟غ-  

:لبخندش رنگ گرفت  

فقط دوغ..نه-  

از شوق تکیه امو از صندلی جدا کردم  با حسی لبریز  

بطری دوغ  رو برداشتم و خیره به حامی که ازم  نگاه نمی گرفت شروع به ریختن دوغ  به درون 

کردم نی که در نزدیکی حامی قرار داشت لیوا  

بود که احساس می کردم خوشبخترین نگاه پر محبتش در مقابل دیگران چنان جسارتی بهم داده 

دم روی زمین هستم آ  

میز گذاشتم و قدرشناسانه  بهش خیره موندمکارم که تموم شد بطری رو روی   

وردن دستش  انگشتاش رو برای لمس به لیوان انداخت و سپس با باال آ لبخند بر لب نگاهی

پیش برد کاغذی جداره لیوان  

:قلبم به شدت در حال تپیدن بود و با حفظ ظاهر بهش چشم دوخته بودم  

مدام با تنظیمات از پیش تعریف  یکسری از آدما هم تمام عمرشون قادر به عوض شدن نیستن و-

 شده زندگی میکنن 

 هیچ وقتم متوجه نمیشن که می تونن تنظیمات خودشون رو تغییر بدن 

:هنوز انگشتاش به کندی  بر روی بدنه ی لیوان باال و پایین می شدن و نگاهش به من بود  

د هانداشتن توان نه شنیدن هایی که بع...قضاوت های نادرست..عادت های بد-  

زار رسوندن به دیگران میشه یکسری عقده های سرکش برای آ   
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:کنج لبش به پوزخندی باال رفت  

حقیقتیه که همیشه ...این حقیقت  که کی  و کجا به دنیای بیای و خانواده ات کی باشن -

حقیقتی که  دست خودت نیست ..وجود داره   

 چیزیه که دست خود  ..ا  برسیاما انتخاب اینکه چه تفکری داشته باشی و بخوای که  به کج

 خودته 

 که متاسفانه مالیری  و امثالهم  نمی خوان بهش برسن 

و همچنان می خوان تو همون تنظیمات از پیش تعریف شده ی نمی خوان درکش کنن 

 خودشون بمونن و توش دست و پا بزنن 

ش انتقام می پس منم از...بگن چون جواب دلخواهمو نداده  ...که اگه یکی بهشون  گفت نه

 گیرم 

با خودشون بگن چون از نقدش خوشمون  نیومده حتما باید یه ...که اگر کسی نقدشون  کرد 

حتی به قیمت بی ابرو کردنش  ..جایی زمینش بزنینم   

:با جون و دل به صداش گوش  سپرده بودم  

و  آدما برای چیزی که باید شرمنده باشن به خودشون می بالن!! چه دنیای عجیبی شده-

بروی دیگران بازی می کننخودخواهانه با آ  

لبخند بر لب سینی عذا رو پس زدم و با ریختن نیمه ی باقی مونده دوغ درون لیوان خودم 

 دوباره بهش خیره موندم 

 لیوانش رو برداشت و  با زل زده تو چشمام جرعه ای ازش رو نوشید 

هام نزدیکش کردم  به تبعیت از حامی من هم لیوانم رو برداشتم و به لب  

احساس می کردن بار سنگینی از رو دوشم برداشته شده و حاال تنها ترین کاری که برام 

تماشا کردن ریزش تند دونه های برفی بود که می تونستم به همراه حامی نظاره  ...مونده

 گرش باشم 
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:فصل چهاردهم  

روپوشم در ی سمت اولین دگمه برای عوض کردن لباسهام وارد اتاق شدم همزمان با دست بردن به 

کمدم رو هم باز کردم که همون لحظه راحله از پشت سر با بدست داشتن وسایلم که جاشون گذاشته 

:بودم از پشت سرم ظاهر شد و با گذاشتنشون روی میز گفت  

وسایلت -  

 به علت حضور یک دفعه ایش  بی خیال در اوردن روپوشم شدم و  به سمتش برگشتم 

کرده بود و در حال گذاشتن کیف پول و دفترچه  توی کیفش بود  لباسهاشو عوض  

:خیره بهش که تمایلی به نگاه کردنم نداشت بابت اوردن وسایل  گفتم  

ممنون-  

متعجب از رفتارش دست پیش بردم و با برداشتن کیف و ..بی جواب سری باال و پایین کرد و چیزی نگفت

:سایر وسایلم از روی میز گفتم  

ری خونه؟داری می -  

:زیپ کیفش رو بست  و با انداخت بند کیف روی شونه اش گفت  

فعال...اره-  

:رومی جوابش رو دادم و گفتمه از رفتارش ناراحت شده بودم به آابروهام باال رفت و با وجود اینک  

خداحافظ-  

.اوردم با رفتن راحله در کیفم رو  باز کردم و بسته ی کادویی که بازش نکرده بودم رو از توش در  

.لبخندی بر روی لبهام نقش بست  

حضور حامی بقدری در ذهن و یادم پر رنگ بود که  این رفتارها هم نمی تونست تغییری در حال خوشم 

 ایجاد کنه  

بعد از شنیدن خبر ازدواجمون که توسط حامی مطرح شده بود اکثر بچه ها رفتارهای جالبی از خودشون 

 نشون می دادن

اتفاق عجیبی بود که نباید به وقوع می پیوست و از این رو قادر به هضمش نبودن و گاها  گویی این ازدواج

نادیده گرفتنم داشتن درسعی تفاوت  رهایی زننده یا کامال بیبا رفتا  

 نادیده گرفتن هایی که با وجود حامی دیگه برام مهم نبودن 
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*** 

 بارش شدید برف همه جا رو سفید پوش کرده بود 

.ه باالی پله ها  به انتظار اومدن حامی نگاهی به دور تا دور محوطه انداختم ایستاد  

با وجود هوای سرد  و سوزی که گهگداری لرز به جونم می نداخت  با گرفتنی دمی از این هوای ناب 

 چشمام رو با شوق بستم 

رومی چشمام رو از هم باز کردم ساس قرار گرفتن کسی در کنارم به آکه با اح  

:ی ایستاده در کنارم خیره بهم با باز کردن چتر توی دستش و گرفتنش باال سرمون گفتحام  

نمی گی با این هوا سرما بخوری؟-  

:در حالی که نگاهم بهش بود با لبخندی گفتم  

یاگه بخوای هم با پای پیاده با دکتر محبوبت  تا پارکینیگم بر  مخصوصا...هوا خیلی خوبه-  

لبخندی زد و همزمان با من  اولین پله رو پایین اومد که یکهو نگاهش به بسته کادوی شده ی تو دست 

 افتاد 

به وسط محوطه رسیده بودیم که مسیرمون رو به سمت پارکینیگ تغییر دادیم   

 به جز دو ماشین که یکیشون متعلق به حامی بودبقیه ی ماشین ها رفته بودن

:از جیب پالتوش بدون اینکه نگاهی به من داشته باشه ازم پرسیدوردن سوئیچ در حال در آ  

چرا هنوز بازش نکردی؟-  

:بود  که کسی توش نبود نگاهم به ماشین  و اطراف محوطه ای  

گفته بودم که باید خودت برام بازش کنی -  

چرخید لبخندی به روی لبهاش اومد و یک دفعه در یک حرکت سریع سر جاش ایستاد و کامال به سمتم   

از جمله همین بی  کم کم به همه اشون عادت می کردمحامی رفتارهای عجیب زیاد داشت و من داشتم 

 تفاوت بودن هاش به رفتارها و حرفایی که درباره اش زده میشد

 کادو رو به سمتش گرفتم

... مقابلم وایستهدر رامش و بدون اینکه ناراحت باشه که چرا باید  وسط این بارش تند برف  در اینجا با آ

 دسته ی چتر رو به سمتم گرفت

زادم ازش گرفتم و بسته رو به دستش دادمیطنت و ذوق  دسته ی چترو با دست آبا ش  
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از درب اصلی دانشکده دور بودیم اما اگر کسی هم در حین عبور از اونجا نگاهی به جانبمون  می نداخت 

 می تونست به راحتی متوجه حضورمون در این قسمت بشه 

در این هوا کمتر کسی قصد ایستادن و تماشا کردنمون رو داشت چرا که امروز به اندازه کافی هرچند 

نقدر بچه ها شوکه و متعجب شده بودن که برای لحظاتی هم نمی تونستن ازمون نگاه بگیرند و این در وا

رخورد کرده حالی بود که هر دو مثل تمامی روزهای گذشته به کار خودمون مشغول بودیم  و خیلی عادی ب

 بودیم

ش گرفتمن بسته بود چتر رو بیشتر باال سرخیره به دستاش که با طمانینه در حال باز کرد  

 سر شونه هاش کم کم داشت از دونه ای برف پر می شد 

با توجه به انتخابها و سالیقی که حامی داشت دل تو دلم نبود  که ببینم چی برام گرفته که با در اوردن 

حسابی شوکه ام کردزیبای  زمستونی یک جفت دستکش   

تا به این حد فکر نمی کردم که به .ستاش به سمت چشمای خندونش کشیدمنگاه متعجب رو از روی د 

:فکرم باشه که یهو با صداش به خودم اومدم  

دستت کنم؟-  

ذوق زده از این همه توجهی که بهم داشت دست سرد و یخ زده ام رو با قلبی که به تندی می تپید به 

 سمتش گرفتم 

رامش قدمی بیشتر  به سمتم نزدیک شد صورت هر دومون در این سرما  سرد و قرمز شده بود با آ  

اش کردم دستم رو که توی دستش گرفت با شور و اشتیاف نگاهم رو حواله ی صورت و چشم   

با دقت در حال دست کردن دستکش توی دستم بود   

 وضعیت دستام توی این سرما به لطف پمادهایی که دکتر داده بود خیلی بهتر از قبل شده بودن

:وقتی دسته ی چتر رو به دست دیگه ام سپردم تا لنگه ی دیگه دستکش رو هم دستم کنه گفت  

از این بعد بیشتر مراقب خودت باش-  

کارش رو هم تموم کرد و با محبت  بهم خیره موند،اتمام حرفش با   

گر گرفته از درون زل زده بهش که نگاه ازم نمی گرفت بی اراده با بلند شدن بر روی  نوک کفشام با توجه 

به اینکه احتمال می دادم فعال کسی در  این اطراف نیست دست آزادم رو به دور گردنش رسوندم و با 

:گفتمگردنش به واسطه ی گونه و لبهام شش و لمس صورت و رفتن در آغو  

برای همه چی ممنونم..ممنوم-  

تجسم لبخند نشسته شده بر روی لبهاش زمانی که اونم یکی از دستاش رو با مالیمت در جواب واکنشم 

 به دور کمرم حلقه کرده بود تا منو بیشتر به خودش نزدیک کنه  کار چندان دشواری نبود 
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شیرین بود که شک نداشتم تا به  آخر  این اتفاقات شاید به یک دقیقه هم نرسید اما اونقدر برامتمام 

یادم نمی ره غوش پر از احساس  ازعمرم مزه ی این آ  

گرفتن برف های نشسته شده بر روی شونه و لبه ها ی وم و آهسته  حین با جدا شدن از تو آغوشم آر

:گفتمقنعه ام با باز کردن در ماشین   

زودتر سوار شو...هوا خیلی سرد شده -  

به محض نشستنم با بستن در خودشم سریع  رفت که سوار بشه که همون لحظه با دیدن رحمانی که از 

 صبح ندیده بودمش  نگاهم بهش خیره موند  

 ناباورانه  سرجاش ایستاده بود و لحظه ای ازمون نگاه نمی گرفت

که متوجه باشه رحمانی به ما خیره است  این بدون .جای گرفتنگاهم بهش بود که حامی پشت فرمون 

.انداخت نگاهی به خودشاز تو آینه وها ش  کشید و دستی به م  
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که متوجه باشه رحمانی به ما خیره است  این بدون .ی گرفتجانگاهم بهش بود که حامی پشت فرمون 

.انداخت نگاهی به خودشاز تو آینه وها ش  کشید و دستی به م  

 

رومی نگاهمو رو از رحمانی گرفتم به آ  

ناخواسته صورتم رنگ به رنگ شد که حامی با دیدن رنگ و روم یه دفعه .با خشم بهم خیره شده بود 

 متوجه رحمانی که زیر بارش برف ایستاده بود و به ما زل زده بود نگاهش رو به اون دوخت 

که لبخندی بر روی لبهاش اومد و با گرفتن دستم توی دستش  و فشردنش نمی دونستم واکنشش چیه 

:بین انگشتناش گفت  

بنده خداها ..دست خودشون نیست دیگه...چه میشه کرد...تا یه مدت باید این نگاه ها رو تحمل کنی-

 شوکه شدن

کاش می دونستم چرا بیشترشون ازم بدشون میاد؟-  

مثل تو بشن چون می دونن هر کاریم کنن نمی تونن -  

:خنده ی دردمندی بر روی لبهام اومد  

قوت قلب خوبی بود -  

فکر کنم اولین نفری هستی که نتونست بدبختش کنه...به بهزادم زیاد فکر نکن...جدی گفتم-  

بنا به نسبت فامیلی هم که داریم شاید  مجبور باشی  گاهی ...برای همینه که اینطور از خودش عصبانیه 

البته بهت قول می دم این دیدارها تا جایی که بتونم کمتر اتفاق بیفته .. .ببینیش و گاها تحملش کنی  

 

خیال بودن رحمانی که وردی موضوعی بی آرومی تکون دادم که با یاد آسرمو با فهمیدن این موضوع به 

:همچنان سرجاش ایستاده بود گفت  

.گفت امشب حتما یه سری بهش بزنیم...امروز پدرم تماس گرفت-  

:خنده اش گرفت  

یه جنگ بزرگ ..آخرین باری که بهم زنگ زد و ازم خواست که خودمو هر چه زودتر به خونه برسونم -

خدا بخیر بگذرونه....داشتیم  

بیانش به خنده افتاده بودم خیره بهش که ماشین رو روشن کرده بود و داشت دنده در حالی که از طرز 

:عقب می گرفت گفتم  

خوشبحالت که چنین پدر خوبی داری -  
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:از گوشه ی چشم در حالی که همچنان لبخندش رو حفظ کرده بود بهم چشم دوخت  

می کردم تا به این حد خوب باشهولی واقعا فکر ن...قبال بهم گفته بودی خیلی خوبه...خیلی هواتو داره-  

پدری که دیگه نبود که چون گذشته ،ن فرستادم دلم هوای پدرم رو کرد که از بین لبهام بیرو با آه آرومی

 خودمو براش لوس بکنم و به خودم ببالم که منم پدری دارم که دوسم داره

ی کرد بیرون اومد و توی خیابون حامی از محوطه ی پارکینیگ همونطور که نگاه رحمانی رومون سنگینی م

 اصلی قرار گرفت

:دمها خیره بودم یک دفعه ای ازم پرسیدهمونطور که در سکوت به خیابون و آکمی بعد   

تو چرا جواب مادرتو نمی دی ؟-  

:توجهش به جلو  بودتمام . چرخوندم شنگاه گرفته از بیرون سرم رو به سمتمتعجب ازسوالش   

هت نگاه می کرد فهمیدم باید یه نسبتی باهام دیگه داشته باشیداونطور که تو کلینیک ب-  

ده بود که اون م فهمیخجالت زده از اینکه با همه خودخوری ها و پنهان کاری هایی که داشتم  باز

بغض به ...نگاه گرفته ازش خیره به دستکشهای توی دستم برای لحظه ای کوتاه  ...زن مادرمه

:گلوم فشار اورد   

دی ؟باهاش حرف ز-  

 سرشو به کندی باال و پایین کرد

یه چیزایی رو  حامی اونقدر زرنگ بود که بفهمه تو کلینیک دارم.اصال انتظار این یکی رو نداشتم 

.ازش پنهون می کنم  

پس دیگه در این شرایطی که حتما مادرم هم چیزهایی بهش گفته بود نیازی به پنهان کاری و 

:سکوت نبود   

اونقدر خوب که وقتی پدر بزرگم کلی حرف بارم کرد ...درت مرد خیلی خوبیهتو راست می گفتی پ-

و با حرفاش حس تحقیر بهم دست داد    

اون روز به دفعات حس کردم این .د که منو از بی پناهی نجات داد بودن و حرفاش اولین چیزی بو

.پدر خودمه که هوامو داره  

چقدر منو شرمنده خودش و لطفش .ممنوش بودمشاید نتونم به خوبی بهت بگم که چقدر اون روز 

 کرد

:با صدایی گرفته شده از شدت بغض گفتم ،آهی کشیدم و با یادآوری گذشته  

تمام گذشته ام به ...امروز که مادرم رو بعد این همه سال با اون صورت شکسته و خسته دیدم -

گذشته ای که فقط عذاب بود ...یادم اومد  
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:لبهامو بهم فشردم  

گم مادر و با و رفت ب امون کرداحتی یه آب خوردن رهعد این همه سال به کسی که به رسخته ب-

.عشق برم تو بغلش   

با خیال راحت پاشده و اومده که به وجودم افتخار ..کسی که بدون کوچکترین تالش و سختی  

..تالش کرده بدون اینکه بدونه پدرم با چه  سختی ها و مشقتی  برای رسیدنم به اینجا..کنه   

یدک  وافتخار کنه که چون فقط داره یه  اسم...بنا به نسبت خانوادگی که داره...یه افتخار تو خالی 

اسمی به نام مادر ...می کشه  

اسمی که به نظرم یکم برای اون سنگینه ..اسمی که برای من خیلی مقدسه  

 

خیابونا نگاهی بهم نگاهم رو به حامی دادم که هراز گاهی فقط می تونست به خاطر شلوغی 

:بندازه  

...اما..شاید از این نظر باید بهش گفت مادر ...اون کسیه که منو به دنیا اورد -  

مدام این سرکوفت بزنن تو سرم   که چرا ...اون کسیه که باعث شده در تمام سال های عمرم 

 چنین مادری دارم

به جایی که فکر می ...ا برسونهتا خودشو به اونور دنیی که حاضر شد هر  انگی بهش بزنن مادر

 کرد محل رسیدن به همه ی آرزوهاشه

ی بچگیم بشم و نمی تونم بی خیال گریه های دوره ....من نمی تونم دردای پدرم رو فراموش کنم

 بگم همه چی تموم

اما این نمی تونه باعث دل رحمی و مهربونی من .. پیر و شکسته شده بود...امروز خوب دیدمش 

...بشه  

بچه است همه چی رو  طرف  چونیا ...چون همیشه قرار نیست بگیم چون سنی ازش گذشته 

 ببخشیم و فراموش کنیم

به هیچی ..وقتی که رفت اون به هیچی فکر نکرد . ..با رفتنش روی خوش زندگی رو ازمون گرفت  

:پوزخندی زدم  

...مادرم نیومده که بمونه -  

من و ...تمام آمال و آرزوهاش اونجاست ...ندارهچیزی برای موندن  ...اون اینجا و توی این شهر 

پس بهتره خوم و مرتضی رو درگیره یه حس عاطفی به درد نخورِ ...مرتضی برای اون مهم نیستیم

.کوتاه مدت نکنم  

اما برنگشت ...برگرده ...وقتی پدرم بهش التماس می کرد ...اون می تونست خیلی قبل تر   
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ا موندن رو تحمل کنم ولی می دونم و مطمئنم که دیگه شاید من بتونم دوباره این رفتن و تنه

.مرتضی کشش رو نداره  

...گفتن این حرف درست نیست ولی   

 

:چقدر سخت بود در برابر حامی درباره مادرم اینطور حرف بزنم  

...مادرم قابل اعتماد نیست-  

که ..ادر مندرست مثل م...مهربون میشن..می دونی یه وقتایی آدما چون راه دیگه ای ندارن 

این دخترم دخترم گفتنا و مهربونیاش کامال به دور از ...معلوم نیست دوباره برای چی اومده

مهربونی هایی که زود ته ..پس خیلی نمیشه روی این مهربونیایی یهویی حساب باز کرد.. واقعیته

 می کشن و از بین می رن 

:ندی تلخی بر روی لبهام نشوندم  ومی پاشو روی ترمز گذاشت لبخبه ترافیک که رسیدیم به آر  

هوای همه ی اون ... وقتی دیدم  پدری داری که در نبودت...اون روز  خیلی بهت حسودیم شد -

نباشههم حتی اگر باب دل و سلیقه اش ...چیزایی که خواستِ دلت هستن رو داره  

به خودش فکر بازم در کنارته و اول ...حسودیم شد وقتی دیدم با همه جواب ندادنات به تماساش 

 نمی کنه

.حسویم شد وقتی می دیدم که  می دونه دقیقا چی تو سرت می گذره  

نه مثل مادر من که هنوز نفهمیده دیگه بودنشو بدون پدرم ..همه ی حرفای دلتو می فهمه و از بر

.نمی خوام  

 

کردم  و به کندی با نم اشک نشسته شده تو چشمام رو  با بستن محکم چشمام کنترل 

:سرم به سمتش ادامه دادم چرخوندن   

جز یه سری خاطره های گنگ و مبهم و سنگ ..ندارم هیچ کس و کاری ..اینطوریه زندگی منم  -

 قبر پدری که گاهی میشه مامن تنهایی هام

...فقط غر می زنه وکه برادر کوچیکی   

:بالجبار لبخندی چاشنی حرفهای تلخم کردم  

باید به نوه اش مهربونی کنه پدر بزرگی که یه وقتایی یادش می افته-  

:در برابر لبخند تلخم نثارم کرد رومحوی  لبخند  
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پس الزم نیست ..من همه چیز رو درباره تو قبل از اینکه باهات ازدواج کنم می دونستم گیسو -

 درباره اشون بهم بگی

..من تورو همین طوری که هستی دوست دارم  

:وباره تکرار کردبا همون دقتی که بهم خیره مونده بود د  

همین طوری که گاهی زود رنج و اخمو میشی یا وقتایی که می تونی یه لبخند رو برای ... همین طوری-

 یه مدت طوالنی رو لبهات حفظ کنی 

دمای اطرافت چه حس و حالی می تونن نسبت بهت داشته ه برام مهم باشه آطوری بدون اینک همین

دوست دارم..باشن  

این چیزی بود که .. .چون دوست دارم حسمو بهت بگم...فا هیچ ترس و ابایی ندارممن از گفتن این حر

کرد ون هیچ وقت در بروز احساساتش خودداری نبر خالف پدرم که همیشه تو دار بود ا..مادرم بهم یاد داد

اون می گفت همیشه لحظه هایی برای پیشمونی به سراغت میاد...  

اهت شده باشهکلی پشیمونی همر ...نذار تو اون لحظه ها  

بیشتر از همه اون روزایی که نبودی  و من ..گیسو  شه می تنگ برات واقعا   دلم که هست هایی لحظه

لحظه های بدی که دوست داشتم  ...بخاطر خودت و خودم گذاشتم که این تنهایی و نبودن ادامه پیدا کنه

 زودتر تموم بشن 

گذاشته بودم « همیشه » را ها لحظه اون اسم من  

 چرا که نبودنت  برای یه لحظه هم برام دلتنگی می اورد

نقشی داشتن  شاید یه دمایی که تو زندگیتنه آ...ه که برام مهمهاین وجود خودت  

پیش من یا دوست داری که فراموششون کنی ..افت باشن ردمایی که دوست نداری در اطپس برای آ

.شرمنده نباش   

.. ..دمایی که توی زندگیت نقشی داشتن ه که به همه ی اون آروم کردن خودت الزماما خوب گاهی برای آ

هرچند کوتاه ...فرصت دوباره بدی یه   

 تا مطمئن بشی تصمیمی که گرفتی اشتباه نبوده

خودتو از این اشتباه در بیاری ...یا اگرم حداقل اشتباه بوده باشه  

فقط رفتارهایی از خودش بروز بده  بسته به شرایط ممکن..هیچ مادری قرار نیست بد باشه..اونم یه مادره

 که خواسته ی تو نیستن

روم اگه قراره این وسط فقط یه نفر آ...گوش دادن به حرفاش قرار نیست چیز دیگه ای رو برات تکرار کنه

این از خود گذشتگی رو از خودت نشون بده...بشه و اون یه نفر مادرت باشه   

شه که چرا به حرفاش گوش ندادی نذار بعد رفتنش یه عمر عذاب وجدان همراهت با  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

گیسو  چیزی رو از تو نمی گیره..یه فرصت کوتاه   

رومی نگاهم رو به بیرون و است به مادرم چنین فرصتی بدم به آخیره در نگاه حامی که ازم می خو

 ماشینهای پشت ترافیک دادم

می تونست من رو از این همه سر در گمی نجات بده  کوتاه  بی گمان دادن یک فرصت  

:روم و منتظرش جواب دادمه از بیرون با خیره شدن در نگاه آرو رفته در فکر نگاه گرفتف  

باشه-  

.لبخند کم جونی بر روی لبهای حامی نشست  و با راه افتادن ماشین های جلویش به حرکت افتاد  

*** 

حامی با تماسی ازش خواست به خونه امون بیاد  تا م با مادرم مالقاتی داشته باشم بعد ازاینکه پذیرفت

حرف بزنه که مرتب می گفت باید بهم بگه  ییبتونه درباره حرفا  

دقایق به کندی سپری میشد و حاال رو در روی زنی نشسته بودم که مدام احساس می کردم تو سرش  

ر های خودخواهانه استپر از نقشه و فک  

 حامی در کنارم روی کاناپه نشسته بود و همچون من منتظر شنیدن حرفهای مادرم بود

گردش در می اومد و دوباره به ما  به مادری که گهگاهی به دور از چشم  حامی نگاهش در اطراف خونه 

 خیره میشد 

برای حرف زدن نمی کرد گویی احساس موذب بودن بهش دست داده بود که در حضور حامی تالشی  

رومی دستی بر روی لبهام کشیدم تا کمی خوددارتر باشم و چیزی نگم که بعدها  کالفه و عصبی به آ

 باعث پشیمونیم بشه

هر دوی ما لبخند آرامش بخشی به روم پاشید  و با برداشتن گوشیش از  و هوای  حامی متوجه از حال

:روی میز ضمن بلند شدن  از جاش گفت  

د باید با پدرم تماس بگیرم یادم رفته بو-  

:و سپس رو به مادرم با اشاره به میوه و چایی که برای پذیرایی مقابلش گذاشته بودم ادامه داد  

.راحت باشید..بفرمایید-  

به محض بسته شدن  شد و با رفتن حامی به سمت یکی از  اتاق ها  نگاه مادرم هم  به دنبالش کشیده 

:رو کرده بهم گفتدر اتاق   

کلینیک خجالت کشیدی منو بهش معرفی کنی؟تو-  
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:اخالقای خاصش کم کم صبر و حوصله ام رو داشت لبریز می کرد  

مگه نمی خواستی باهام حرف بزنی ؟-  

سکوت کرد و سپس با برداشتن فنجون چایش  تکیه داده به عقب ی خیر در نگاه سرد و بی تفاوتم لحظه ا

:گفت با نگاه مجددش به در بسته شده ی اتاق   

پسر  فهمیده ایه-  

:دست دیگه اشم باال اورد و با هر دو دست فنجون چایش رو  چسبید که یهو خیره شده تو  چشمام گفت  

چه خوبه که همه چی برات خوب و رو به راهه -  

:پوزخند بی رمقی کنج لبم جا خوش کرد  

... خوبه که مثل من ساده نبودی و..چیزی که هیچ وقت برای من اتفاق نیفتاد-  

:کالمشو به دست گرفتم و گفتمی خسته از شنیدن حرفهای بی سر و تهش رشته   

!ی این چیزای بی معنی بری سر اصل مطلب؟ میشه به جای حرف زدن درباره-  

:شرمزده و ناراحت با پایین اوردن  فنجون و خیره شدن به چای درونش گفت  

بچه که بودی انقدر تلخ و زننده حرف نمی زدی ؟-  

حتی یه خاطره ی بی مزه هم  باقی نموندهاالن دیگه از اون بچه ..گی بچهخودت می -  

:فنجونش رو روی میز گذاشت و بالخره رفت سر اصل مطلبن و خیره  به صورت  پراز درد م غمگی  

منصور -  

به شنیدن اسم برادرم ببینهنسبت  تا واکنشم رو  لحظه ای ساکت شد   

جز بد نامی و  مچرا که حتی اوردن اسمش هم  در تمام زندگیافتاد با اوردن اسم منصور ترسی به جونم 

 ابرو ریزی  چیز دیگه ای برام نداشت

وقتی دید هیچی نمی گم و همچنان در سکوت فرو رفتم  دستاشو درهم گره کرد و با ور رفتن با تک  

:انگشتر ساده  و ظریفی که حتی بهش نمی اومد قیمتی داشته  باشه به حرف اومد  

به خاطر ورود قاچاقیش ...تار شدهگرف...منصور -  

:نمی دونست چطور حرفشو بزنه  

خوب  راستش من برای خالصی منصور نیاز به کمی پول دارم -  
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:لبخند پر دردی  به سادگی هام زدم و قبل از اینکه چیزی در طرفداری از  منصور بر زبونش بیاره گفتم  

تی مگه نه؟تو سرش انداخ...فکر رفتن از ایرانم تو -  

. اورد و مستقیم تو چشمام زل زدوحشت زده سرشو باالوقف یکباره حرکت دستاش با ت  

:با شنیدن حرفاش تا ته داستانو رفته بودم و فهمیده بودم داستان از چه قراره  

اونقدر تو سرش خوندی و از خوبی ها و قشنگی های فانتزی اونجا  براش گفتی  که قید ما و همه چی -

مگه نه؟..نه و پا بذاره رو همه چی و بیاد اونجا پیش تورو بز  

:به تته پته افتاده بود و زبونش خوب نمی چرخید  

بذار بگم دقیقا چی شده...گیسو جان یه لحظه به حرفام گوش بده-  

:گول زدن خودم بود که بدون اینکه اجازه ای بهش داده باشم ادامه دادم ..شنیدن حرفاش   

...خالصیش یه پولی ازم بگیری  و دوباره برگردی پی خوشی های خودتحاالم اومدی که برای -  

شاید چیزی براش مونده باشه که برم  و همونم ازشون بگیرم ..با خودت گفتی   

 االنم که شوهرم رو دیدی با یه حساب سر انگشتی  فکر کردی خبریه و  می تونی سر کیسه امون کنی 

دنبالش و ادای مادرای دلتنگ رو در می یارم  و کاری می کنم  با خودت گفتی یه دو سه روزی می افتم 

هوم؟درست نمی گم؟..که یادش بره منصور با هاشون چیکار کرده  

 رنگ به روش نمونده بود

لبخند تلخم رو بر روی لبهام حفظ کرده بودم و فقط می خواستم به خوش خیالی کوچیکی که ته دلم در 

برای جبران گذشته برگشته باشه از ته دل بخندم و به خودم بدو بیراه حال جونه زدن بود که شاید مادرم 

:بگم  

واقعا چون..گیسو من -  

 چیزی به در اومدنم اشکم نمونده بود که به کندی با کوله باری از غم  از جام بلند شدم

:هول کرده از حرکتم سرشو به سمتم باال گرفت  

اونجا برای خودت کاری بکنی که بدبخت تر از قبل  پس معلوم شد تو  تمام این سالها هم  نتونستی-

 دوباره برگشتی که همه چی رو جارو کنی و ببری

:پوزخندی زدمزبونش بند اومده بود   

بگم مادرم برگشته و ..حداقل می ذاشتی یکی دو روزی دلم خوش باشه که مادرم برگشته .. بی انصاف-

 دلم به بودنت خوش باشه 
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:یم روی لبهام نشسته بود کش اومدلبخندی که از درموندگ  

همون پسری که بهش راه و رسم اومدن به اونجا رو یاد دادی با چون ...خیلیم دیر اومدی...دیر اومدی -

حتی به زنشم ..به زندگی هر دومون گند زد و  همه چی رو فروخت و فرار کرد...خوردن حق من و مرتضی

سر اونم کاله گذاشت..رحم نکرد   

...پول کردن نمونده دیگه چیزی برای   

:بهش که بهم خیره مونده بود خیره موندم و با گردش نگاهم در دورتا دور خونه با تمسخر گفتم  

به زندگی من و مرتضی گند بزنی   م که شده بخدا االنم حاضری به خاطر منصور-  

حتی برات ؟..اصال هم برات مهم نیست  اون پسری که اونجا تو بیمارستان افتاده  در چه وضعیتی قرار داره

 مهم نیست چقدر می تونسته از دیدن تو حالش خوب یا بد بشه 

:پوزخند صدا دارم تو خونه پیچید  

من هیچی ندارم..دلت به این خونه و همسر منم خوش نباشه-  

دخترت مثل بدبخت بیچاره ها به لطف تو و منصور عروس شد و هیچی از خودش به این ..خوشحال باش

من هیچی ...من هیچ حقی تو این خونه و زندگی ندارم ..تو  به اونا خوش باشه خونه نیورده که االن دل

...هیچی ..ندارم  

از ...بذار همون خاطره ی کمی هم که ازت برام مونده ..توروخدا اگه برای پول و این جور چیزا اومدی برو

 بین نره

داشتبذار گاهی که به گذشته فکر می کنم بگم یه روزی مادری داشتم که دوسم   

ردی برو و بذار مثل گذشته همه فکر کنن  که م    

 برو و به زندگی خودت و مردی که معلوم نیست کیه که به اسم شوهر داریش برس

...رامش رو ببینمبذار بعد از سالها کمی روی آ..رو فقط ب  

:رنگ پریده به من که قطره اشکی در گوشه ی چشمم جمع شده بود خیره مونده بود  

برای منصورم یه فکر دیگه کن ...هیچی برامون جز اون خونه نمونده بود  که اونم رفت..ردهبخدا بابا م-

تو حقم برادری نکرده که تو حقش خواهری رو تموم کنم..کاری از دست من بر نمیاد...  

گردون از شدت بغض سنگینی که در حال عذاب دادنم بود سعی کردم به سمتی سر ...نگاه گرفته ازش

 برم

با این درد که اینبار هم برای من و مرتضی نیومده  و هنوز تو سرش نوای رفتن و رها کردنمون رو  راه برم و

یه جوری کنار بیام...داره  
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بغضم رو با نفسی که به سختی بیرون فرستاده بودم پس زدن و دستی به زیر بینیم کشیدم و نگاهی به 

 در بسته اتاق انداختم

ی کرد اونقدر پولداره و بی نیازه که می تونه هر خواسته ای ازش هر کسی که حامی رو می دید فکر م

 داشته باشه

دیگه به مادرم نگاه نمی کردم    

طوری که می خواستم کم کم حضورش رو تو خونه فراموش کنم که همونطور که در حال کلنجار رفتن با 

ده سر جام روم رو رومی بسته شده بود ایستابسته شدن صدای در خروجی  که به آ خودم بودم با

م و به جای خالی مادرم چشم دوختم برگردوند  

چرا که اگر به گفته های خودم هم تردید داشتم با این رفتن بی سر و صدا بهش مهر ..قلبم به درد اومد 

 تاییدی زد و نشون داد که موندی نیست و دوباره قصد رفتن داره

به خاطر داشتن اندک دلخوشی که می تونست .. ر منرنجور و دلگیر  از مادری که حتی نخواست  به خاط

حال این روزهام رو  با گفتن دروغی خوب کنه  اکتفا نکرد و با رفتن بی سر و صداش و تنها گذاشتنم برای 

 دومین بار قلبم  رو بیش از گذشته شکست

 

*** 
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*** 

 

 

طوری رفته بود که ..مبهوت رفتن ناگهانی مادرم برای لحظاتی نه چندانی طوالنی به در خیره شده بودم

 گویی هرگز وارد این خونه نشده بود 

هر لحظه دلم از این می سوخت که یکبار هم ازم نپرسید بود که  حالم چطوره؟آیا از زندگیم راضی هستم 

 یا نه

این سالها در نبودش زندگی کرده بودم  یا اینکه ازم بپرسه چطور در تمام  

 ناخواسته گوشه ی لبم از  فرط تحیر و درموندگی باال رفت و پوزخندی دردناک روی لبهام نمایان شد

باورم نمیشد بعد این همه سال دیدارمون به اینجا ختم بشه که تحمل شنیدن حرفامو  هم نداشته باشه 

.. 

زش باشم که برای فرار از مهلکه ای که خودش برام درست کرده باورش سخت بود که  اونقدر براش بی ار

ن بهانه پا به فرار بذاره و برهبود با اولی  

 طوری که حتی به پشت سرشم نگاهی نندازه

یک لحظه به فکرم رسید گوشی رو بردارم باهاش تماس بگیرم و تمام دلخوری های و عقده ها و درد های 

رو سرش خالی کنم تلمبار شده ی تمام این سالها    

 اما خیلی زود پشیمون شدم  و به این نتیجه رسیدم 

در نقش یه فرد فداکار ظاهر بشندما همه ی  آقرار نیست   

 قرار نیست دقیقا  همونی باشن که ازشون تو ذهنمون ساختیم

بغض چنبره زده در گلوم بقدری در حال پیش روی بود که دلم می خواست همون لحظه و همونجا بلند 

 بزنم زیر گریه 

با قدمهای بی جونی  به سمت پذیرایی رفتم و با حسی مملو  نگاه گرفته از در بسته شده توسط مادرم،

 از درد و رنج و احساس حقارت  مشغول جمع کرد وسایل پذیرایی شدم 

خوشحال بودم که  منم کسی .یی با اومدن مادرم خوشحال بودم به خودم دروغ بگم یه جورانمی تونستم 

 رو دارم

خیره به فنجون چایی که کمی ازش نوشیده بود و آثار رژ لبش روش مونده بود بی خیال برداشتن سایر 

 وسایل شدم

...دیگه متنفر نبودم و در حالت انزجار به سر نمی بردم  
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کجای این .نمی دونستم کجای این دنیا هستم علوم در دریای سیاهی سرگردون بودم وچون نقطه ای نا م

هیچ بودکه سهم از داشتن بهترین نعمتها دنیا   

وارد آشپزخونه شدمبه دست  فنجون  

فنجون رو با هر دو دستم باال اوردمایستاده مقابل سینک   

کشیده شد ستم  به زیر آثار به جای مونده از  رژ لبشانگشت ش    

 لبه ی لیوان رو باال اوردم و به بینیم نزدیک کردم

!چشمامو بستم و تصور کردم باید مادرم چه بویی داشته باشه؟   

 هیچی بویی احساس نمی کردم

چشمامو باز کردم و خیره به رد قرمز به جا مونده که می تونست آخرین یادگار از مادری باشه که باز رفته 

 بود

به همه ی تردید از کردن شیر آب  و شستن فنجون نی با خالی کردن چای درون سینک  و ببا یک تصمیم آ

 هام پایان دادم 

کنم رژش باشه با شنیدن صدای در اتاقی که باز می در حالی که تالش می کردم اولین چیزی که پاک 

 شده بود  بغضم رو بلعیدم  و به کارم سرعت بیشتری بخشیدم 

ون رو برای همیشه دور می نداختمشاید بهتر بود فنج  

 بهتر بود که همه ی خاطراتشو از بین می بردم 

حرکت انگشتام برای از بین بردن شپزخونه آ ه با حضور حامی درونرد قرمزی رژ در حال محو شدن بود ک

ثار رژ کندتر شد آ  

ر که سرم با شستن فنجون گرم بود دوست نداشتم حس ترحمی این میون وجود داشته باشه همونطو

 لبخندی به روی لبهام اوردم و نگاهی به جانبش انداختم 

 لبخند بر لب پشت میز نشست و بهم خیره موند

:لبخندم قوت گرفت و ازش پرسیدم  

قهوه می خوری ؟ -  

 خیره بهم سرشو مطمئن باال و پایین کرد

ا  لبه ی کابینت گذاشتنمبو بستم و فنجون رو  همونجبا تموم شدن کارم  شیر آ  

بیش ...انقدر احساس بی کسی و ناراحتی   که حاالنمی خواست که با مادرم حرف بزنم کاش حامی ازم 

 از گذشته  آزارم بده



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

:خیره شده به کار و کردارم لب زد و ازم پرسید  

دوست داری بازی کنی؟-  

:دمحین انجام کار با نگاه  خیره ای  از گوشه ی چشمم بهش  جواب دا  

بازی؟-  

:پاهاشو از زیر میز دراز کرد و با حالت راحت تر ی  به صندلیش تکیه داد  

تو یه سوال می کنی  و من جواب دلخواه امو  میگم -  

شد تو بخندی  یعنی من بردماگه جوابم باعث   

من یه سوال می پرسم و تو جواب دلخواه تو می دی    .بعدش نوبت تو می شه  

:بی رمق خندیدم  

باید بازی جالبی باشه؟..تا حاال چنین بازی نکردم. ..دونم نمی-  

:لبخند زد   

تو شروع کن ...تردید نکن بازیه جذابیه -  

خیال رفتن مادرم  و غمی که در دل  در حال  آماده کردن وسایل قهوه در فکر  فرو رفتم و لحظه ای بی

:داشتم گفتم  

یعنی ؟...عشق -  

:بود گفت بدون تعلل در حالی که خنده اش گرفته  

طرف مقابلتم ...یعنی هر وقت که به یادش می افتی با یه لبخند مکش مرگ ما خود بیچاره اتو تابلو کنی-

 ذوق مرگ

 از جوابی که داده بود به خنده افتادم و همراهش شروع به خندیدن کردم

ترین راه برای بیشتر حس می کردم بهید بگم به جای اینکه خوشم بیاد البته با.از بازیش خوشم اومد

 فراموش کردم بی مهری مادرم بود

ماده می کردم و با نشستن پشت میز  و خیره شدن تو تی فراموش کردم داشتم براش قهوه آبقدری که ح

:چشمای خندونش گفتم  

حاال تو بپرس-  

:خیره تو چشمام با نگاهی لبریز از عشق ازم پرسید  

جیگر جان  من کجاست؟-  
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که با اندک تامل و فکر کردنی جواب باعث گریه ام میشد گرفته بود هم بغض از سوالش هم خنده ام 

:دادم  

خداروشکر  همون جا سرجاشه..باالی کلیه هامه..پیداش کردم...آهان...یه لحظه صبر کن-  

از اون خنده های تلخ که برای فریب دادن خودم و شاید .بی غل و غش خندید و من هم بهش خندیدم

 دیگران بود

رومی با نگاهی خیره به چشمام و غمی چقدر حال دلم بده که به آ.م فهمید اونقد تلخ که خود حامی ه

:که در پس نگاه خندونم  قرار داشت گفت  

این دیدار اینطوری پیش بره اصال فکر نمی کردم ...ی ببینیش ببخش که به خاطر من  قبول کرد-  

:در حالی که می خندیدم ازش پرسیدم  

اینم سواله؟-  

:جواب دادبا لبخند کوتاهی   

بی خیال ناراحت شدن خودش شده که بخاطر خواهش و درخواست  من  معذرت خواهی از کسیه..نه-  

 

:خنده ام رو  که کم کم داشت به لبخند غمگینی مبدل  میشد رو  کش اوردم و گفتم  

درد من بودن مادرمو و کار و کرداریی که گاها باعث عذابم میشدن و میشن  نیست-  

به این دنیا هر روز تمام این سالها از خودم پرسیدم اگر ما رو نمی خواست پس چرا مارو درد من اینکه 

!اورد؟  

!هم مارو؟..چرا هم خودش رو عذاب داد   

!چرا هیچ وقت نفهمید از این زندگی و دنیا چی می خواد؟  

!چرا راضی شد به غیر از خودش ما ها رو هم اسیر خودخواهی هاش کنه ؟  

 ولی...بزنی فریاد داری دوست که..میزنه آتیشت چنان...یزاییچ یه...جاهایی یه...وقتایی یه

بریزی اشک داری دوست...نمیتونی  

نمیتونی ولی  

 این به....نمیترکه که بغضی میشه وجودت تمام....میشه سخت برات کشیدنم نفس دیگه حتی

درمون بی درد...میگن  

نیستمادر من همون درد بی درمونیه که همیشه هست ولی درمانی براش   

....بودنش  عذابه و نبودنش هم  
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 درد بی درمونی که نمی دونم چطوری باید از بین ببرمش

!رت خواهی کنی؟تو چرا باید معذ  

دو سه ... االن نه.. .باید باهاش حرف می زدم و می فهمیدم که چی می خواد ..آخر که باید می دیدمش

!؟چه فرقی داشت..روز دیگه  

ی بدی که االن دارم همین حسا..گاه های بی تفاوت بود اون موقع هم همین حرفا و همین ن  

 

:آهی کشیدم و با تکیه دادن به عقب ادامه دادم  

چیزی  ..تو چشماش پیدا کنم ...یه هیجان پر از شادی  تو نگاهش..هر چی تالش کردم یه ذوق کوچیک -

دلم سوخت و پیدا نکردم ..پیدا نکردم  

نپرسید که چی شد که ُمرد ..رسیدم  درباره  پدرم ازم نپحتی یه بار  

رداونقدر تو خودش ریخت و دم نزد که مُ ..رد اما میگن دق کرد و مُ ....دکترا میگن از مریضی مرد   

االن افسوس می خورم که چرا تو ...نمی دونم چرا وقتی که بچه بودم فکر می کردم بهترین مادر دنیاست

برای رفتنش گریه کردماون سالها این همه   

یه مانع بزرگ برای رسیدن به آروزهاش...اون همیشه مارو مانع می دید  

 همیشه هم میگفت بخاطر یه ازدواج سنتی پابند ما و این کشور شده

 

:لبخندی به روش پاشیدم و با دادن شونه هام به باال گفتم  

راحت تری می ره مگه نه؟اینبار البد با خیال ...خوشحالم که اینبار مانع رفتنش نبودم-  

نه من..مشکل منصورم مشکل خودشه   

چیرایی  نیستن که بخوام بابتشون روز هر ..و  خوب مطرح کردن این حرفا و صحبت کردن در موردشون هم 

 دومون  رو خراب کنم 

:مکث کوتاهی کردم و با لبخند کم رنگی خیره بهش گفتم  

ندیدیتو به جوابم نخ....فکر کنم بازی رو باختم-  

:لبخند بی جون تحویلم داد  

بعضی از جوابا خنده ندارن-  
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بخندی تا به خودم بقبولونم  هر چیز و هر کسی ارزش بغض کردن و ...اما من دلم می خواست بخندی -

حامیناراحت شدن رو نداره   

:هر دو لحظه ای در سکوت فرو رفتیم   

قهوه اتم درست نکردم -  

پدرمم می ره ...باهاش تماس گرفتم..اما باید بریم یه جای دیگه..امشب قرار بود بریم خونه ی پدرم-

 همونجا

پس ترجیح می دادم درباره چیزایی حرف بزنم که هیچ ...حرف زدن درباره مادرم واقعا عصبیم می کرد 

:ربطی به مادرم نداشتن  

جای ترسناکیه؟-  

:خنده اش گرفت  

نمی دونم شاید -  

:مردد و متعجب  ازش پرسیدم  

وم شد؟بازی تم-  

:ازم پرسید« نه»مطمئن با گفتن کلمه   

اون اوایل که اومده بودم کلینیک ناخواسته مکالمه ی تلفنیت رو با جان شنیدم-  

 اونجا تو یه چیزی بهش گفتی که هنوز تو ذهنم هست

:سوالی بهش خیره شدم  

شب به بعد باهات تماس بگیره؟ 11چرا بهش گفتی -  

:موندم خندون و ناباورانه بهش خیره   

خیلی درباره اش فکر کردم اما به جواب درستی نرسیدم..دارم از فضولی میمیرم گیسو -  

:شوک زده و خندون  از سوالی که پرسیده بود گفتم  

خیلی دوست داری بدونی ؟-  

 سرشو دو سه باری باال و پایین کرد

:دستی به روی گونه ام کشیدم و به ظاهر فرو رفته در فکر گفتم  

از شما با این همه درک و کماالت ..خیلی کار زشتی کردی که  فال گوش وایستادی دکتر ..اوممممم-

 بعیده
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گفتم ناخواسته بوده -  

اهان پس که گفتی  نخواسته بوده-  

با ون گرفتم و ایستاده در مقابلش رومی از روی صندلیم بلند می شدم  لبم رو به دندهمونطور که به آ

:خیره در نگاه منتظرش پرسیدممیز و صندلی فاصله گرفتن چند قدمی از   

باید جواب بدم دیگه؟-  

:تمام حرکاتم رو زیر نظر داشت    

همون  بمون تو خماریش که شاید یه روزی جوابش رو  بهت ..باشه حاال که توام  ناخواسته شنیدی  -

 گفتم 

ی صندلیش به سمتم خیز سریع با بلند شدن از روفهمیده بود دارم اذیتش می کنم  خندون از اینکه

 برداشت 

در حالی که بلند بلند  می خندیدم  به تندی خودمو عقب کشیدم  و خیره تو چشماش  که آماده دویدن  

..به سمت اتاق دویدمبود با سرعت  بخشیدن به پاهام به سمتم   

:ی خندیدم گفتمنفس زنان در حالی که همچنان ما بستن در اتاق و تکیه زدن بهش چند ثانیه بعد ب   

....خودت گفتی جواب دلخواهتو بده -  

رومی که ن اتاق بشه نفس زنان با ضربه ای آدر حالی که معلوم بود به دنبالم دویده  تا  مانع رفتنم به درو

:به در زده بود گفت  

خر که میای بیرون آ..نمی تونی بمونی تو که اونجا -  

:نمی تونستم جلوی خنده امو بگیرم  

.. رو باز نمی کنم من این د-  

:یه ضربه دیگه به در زد  

بازش کن-  

:می خندیدم و به این فکر می کردم که باید برای همیشه مادرم رو فراموش کنم  

!درو باز کنم که اذیتم نمی کنی ؟-  

:خندون گفت   

نه-  

داری قول می دیا-  
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شده خیره تو چشمای خندونش رومی باز کردم  و از الی در نیمه باز بازم خندید که برگشتم و درو به آ

:گفتم  

قول دادیا -  

شونه ای باال داد و با نگاهی لبریز از نقشه های شوم  در حال که بهش می اومد در حال خیز برداشتن به 

:سمتم باشه گفت  

من که چیزی یادم نمیاد-  

لینیک نیست و تا روم توی کدکتر خرسند  موقر و آ..این حامی  شنیدن این حرف کافی بود تا دوزاریم بیفته

 خواستم دوباره درو ببینم 

تمام درهای امید رو به روم ...بازوم  و کشیدن من به سمت خودش ه  باز کردن در و گرفتن با به یکبار

 بست

 چرا که دیگه قادر به انجام هیچ کار و عکس العملی نبودم 

م   با قدرت   منو از پشت تو بغلش گرفته بود و نمی ذاشت از جام جم بخور  

:در حالی که تو بغلش برای رهایی خودم  دست و پا می زدم با نزدیک کردن لبهاش به گوشم گفت  

پس برای چی  این کارارو می کنی ؟...تو که می دونی نمی تونی از دستم در بری-  

:در حالی که از خنده ریسه رفته بودم بهش جواب دادم  

همیشه هم تو بازیا منو دور می زنی ...اری همیشه یه کلکی د.. . تو همیشه منو گول می زنی-  

:کوتاه نیومد و خندون گفت  

اون واجب تره ..جواب سوالمو بده...اینا رو ولش کن-  

:می خندیدم و نمی خواستم که کوتاه بیام  

...عمرا-  

ین و اهو صدای  زنگ تلفن خونه در اومد هر دو در حال دست و پا زدن و زور گفتن  به هم دیگه بودیم که ی

 چیزی نبود که باعث بشه هر دمون دست از تقال کردن هامون بر داریم 

با اینکه زورش از من بیشتر بود اما گاهی هم بهم این فرصت رو می داد که حرکتی از خودم نشون بدم  و 

کاری بکنم که  هر دو به ناگه با شنیدن صدای پدرش که روی پیغام گیر رفته بود سرجامون بی حرکت 

:مایستادی  

...زودتر بهم خبر بده... منتظرم..چی شد حامی ؟جواب ندادی  -  
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داره دیوونه ام می .. !؟نمی گی من باید چیکارش کنم..این دکتر تمدن رو هم به جون من انداختی

خواهشا بیا و خودت باهاش حرف بزن...کنه  

ن گفتی که اینقدر جوشی چی بهشو...از این طرفم از صبح تا حاال هزار بار پدر دریا باهام تماس گرفته

عالمه برام پیغام گذاشتهیه ..ممن که امروز اتاق عمل بودم و نتونستم جوابشو بد...شدن   

توروخدا هر کاری می کنی الاقل  قبلش یه خبری یه ندایی به من  بده که بدونم باید بخاطر جنابعالی ملتو 

 چطوری دست به سر کنم 

از  روی لبهاش محو شده بود ناگهان  آغوشش رو  ه لبخند و خندهحامی که از شنیدن حرفای پدرش دیگ

 بازتر کرد

 معلوم بود ذهنش حسابی درگیر حرفای پدرش شده که در یک لحظه برای اذیت کردنش از موقعیت سو

مقرار داشتم با چرخش به سمتش  گفت غوششاستفاده کردم  و همونطور که در آ  

!؟.تماس گرفته چرا پدر خانم دکتر پرتو با پدرت-  

:گویی که تازه به یاد من افتاده باشه گنگ و متعجب  ازم پرسید  

چی ؟-  

 با صورتی به ظاهر گرفته و دلخور بهش خیره مونده بودم

..دم دیگهو فراموش کرده بود و شده بود یه آبه طرز باور نکردنی همه چیز  

.و سر به سرم می ذاشت دمی که انگار نه انگار دقایقی پیش داشت با من شوخی می کرد آ  

:خودم رو نباختم و به بازیم ادامه دادم  

دارم درباره دریا پرتو حرف می زنم -  

دریا؟-  

ا داشت که با اینکه به قصد شوخی این حرفو زده بودم اما این رفتار عجیب و حال دگرگونش منو به فکر و

شفتگیش شده عث این همه آچه چیزی با  

شید و تا خواست  حرفی بزنه  و چیزی بگه که منو از تو اشتباه درم بیاره دستی به روی چونه و صورتش ک

با حلقه کردن دستام به  م هیچ اهمیتی برای حامی ندارهخندون و بی خیال دریا پرتویی که شک نداشت..

 دور گردنش

لبهام به روی لبهاش گذاشتم و  با چشمایی بسته شروع به بوسیدنش کردم   

و دستاش در دو طرف بدنم رو هوا و بی حرکت مونده بودن  حسابی شوکه شده بود  

همچنان بی حرکت مونده بود  اما تم همراهیم کنه و باز اذیتم کنهدر حالی که دوست داش  
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:لبهامو از لبهاش جدا کردم و خیره تو چشماش  با لبخند محوی گفتمبا ندیدن هیچ حرکتی از جانبش   

له شماره ی خونه یکی از فامیالش رو  که فقط مخصوصا  راح...جانو سر کار گذاشته بودیم..من و راحله -

شب به  11ساعت یه پسر داشت رو بهش داده بود و بهش گفته بود هر وقت که کار داشت با این شماره 

و فقط بگه با گیسو کار داره بعد تماس بگیره   

هر بار که تماس می گرفت کلی بد و بیره می شنید...اونم ساده   

:رومی گفتیره مونده و به آبالبخند پر مهری بهم خ  

بهت نمی یاد که انقدر شر بوده باشی-  

حامی کامال بهم ریخته بود و معلوم می کرد داره با بازی کردن با کلمات به ذهن و افکارش سرو سامونی 

 می ده 

:لبخندم کش اومد و دندونام نمایان شدن و با نگاهی جستجو گرد در میون چشماش گفتم  

ه ازت  سوال بپرسمحاال نوبته منه ک-  

:با لبهای نیمه باز بهم خیره موند  

؟چرا درباره گذشته ات حرف نمی زنی -  

:خیره تو نگاه پر آشوبم جواب داد  

چون فقط همین االن منو می خوای نه گذشته ای که از ..چون می دونم که می ترسی حرفامو بشنوی -

 شنیدنش واهمه داری 

:لبهام بی اراده حرکت کردن و گفتم  

خوب بلدی با ذهن طرف مقابلت بازی کنی ..بازیکن قهاری هستی -  

:بی تردید جواب داد  

برای همین هست که دوسم داری-  

:نقسم به یکباره بند اومد  

حتی ..دوست داری فقط متعلق به تو باشم..دوست داری فقط به تو فکر کنم ...دوست داری ذهنتو بخونم-

  دوست داری من فقط حرف بزنم و توبشنوی
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خوب بلدی با ذهن طرف مقابلت بازی کنی ..بازیکن قهاری هستی -  

:بی تردید جواب داد  

برای همین هست که دوسم داری-  

:نقسم به یکباره بند اومد  

حتی ..دوست داری فقط متعلق به تو باشم..دوست داری فقط به تو فکر کنم ...دوست داری ذهنتو بخونم-

  دوست داری من فقط حرف بزنم و توبشنوی

:صورتم رنگ باخت  

مثل االن که دوست داشتی وقتی منو می بوسیدی منم همراهیت کنم-  

:ب دهنمو قورت دادم و گفتمآ  

خیلی خودتو دست باال گرفتی ..کامال اشتباه فکر کردی -  

:یه تای ابروش باال رفت   

..پس اگه مطمئنی که دارم  اشتباه فکر می کنم  می تونی بری ...واقعا -  

:بهش خیره موندم که ادامه دادترسیده   

می دونی چرا ؟... می دونم که نمی ری..اما نمی ری-  

:متعجب و دلنگران  از جوابش برای اینکه در برابرش کم نیارم گفتم  

رفتن کاری نداره-  

:لبخندش کش اومد و بی توجه به جوابم گفت  

..چون خودتم می دونی اگه من نباشم یخ می زنی -  

برای همین داری حرفایی ..مثال می خوای کم نیاری ..غی و نمی فهمی که چی میگیاالن دا...منتها 

 می زنی که اصال از ته  قلبت نیستن

امتحانم کنی ..پس سعی نکن با اوردن اسمایی که برام هیچ ارزشی ندارن   

:ب دهانم رو بلعیدمآ  

هیچ جا گیسو ..تو هیچ جایی نمی ری -  

تعداد ضربان قلبم به بی نهایت رسیده بود  و داشتم . می گرفت فرا تمام وجودم رو داشت ترسکم کم 

 حسابی پس می افتادم 
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با  منو از تو شوک در اورد  و..تن بازوهام  و کشیدنم تو آغوشش که در یک حرکت کامال  غافلگیرانه با گرف 

:لحظه ای بهم فرصت جا به جا شدن  نده گفتخنده در حالی که سعی می کرد   

تو بغل من ...همین جا پیش من..چون که  من دوست دارم اینجا باشی..ینجاستچون جات ا-  

چسبیده به سینه اش با دلهره ای که از شوخیش به یکباره فروکش کرده بود با چشمایی بسته و صدایی 

:که از فرط استرس و هیجان به لرز افتاده بود گفتم  

رسما داشتم از ترس پس می افتادم..ه آخه این چه طرز ابراز احساسات..خدا بگم چیکارت کنه-  

:غوشی که هر لحظه تنگ تر می شد گفتبا خنده و آ  

دست خودم نیست گاهی دوز شیطنتم زیادی می زنه باال-  

:رومی به روی سینه اش کوبیدم ا خنده دستم رو مشت کردم و ضربه آب  

کشش این شیطنتا رو نداره ..من قلبم ضعیفه .. دیگه از این شوخیا نکن-  

:با خنده ای که باعث میشد صداش بلرزه ازم پرسید  

کدوم شوخیا؟-  

خندیدم و ترجیح دادم هیچ حرفی  یبا احساس امنیتی که در آغوشش پیدا کرده بودم  با خیالت راحت تر

 نزم

 همین که احساس می کردم دوسم داره و قرار نیست  رها کنه برام کافی بود

 

*** 

 با توقف ماشین مقابل در پارکینگِ خونه ی نسبتا بزرگی یه دفعه گوشیش زنگ خورد 

 گوشیش رو در اورد و با نگاهی به من جواب داد

رومی شروع به در اوردنشون کردم م که تو دستم بودن ُسر دادم وبه آنگاهم رو به سمت دستکش ها  

رفتن دستم تو دستش  با تُرش رویی رو به لبخندی به روی لبهام نشست که دستش رو پیش اورد و با گ

:طرفی که نمی دونستم کیه جواب داد  

بله؟-  

حس نوازش آروم دستم .ورانی حرکت داد تم به صورت دسرومی انگشت شستش رو بر روی پشت دبه آ

:خوبی رو بهم تزریق می کرد  که به تندی گفت  

خوب که چی ؟-  
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رفته بود و گاهی هم مهربانانه دستم رو تو دستش گ...داشت با وجود بد اخالقی که با آدم پشت خط 

:فشاری هم بهش وارد می کرد نگاهم دوباره به سمتش کشیده شد ضمن نوازش   

چرا نمی خوای حد خودتو بدونی ؟...خه تو کی هستی که به توام باید جواب پس بدمآ-  

که کارای مهم تری از این که با تو حرف بزنم م اگر کار نداری قط  کن حاال..ی بهتره مراقب حرف زدنت باش

 دارم

 حتی واینستاد طرف حرفشو بزنه و سری  تماس رو قط  کرد 

نگاهم رو مجدد به چشماش  دادم که دیگه اون اخم چند ثانیه قبل رو نداشت در عوضش با نگاه دقیقی به 

:دستم که می خواست ببینه پماد ها  روی دستام تاثیر داشتن گفت  

کم کم داره خوب میشن.. خوبه-  

:با نگاهی به در پیش روم ازش پرسیدم  

اینجا کجاست ؟-  

:رو گرفته از من و خیره به در کرم رنگ مقابلش گفت  

خونه ی مادر بزرگم-  

ناخودآگاه ترس وجودم رو فرا گرفت  که متوجه ماشین پدر حامی که کمی باالتر و نزدیک به در پارک شده 

:بود شدم  

ومده؟پدرت هم ا-  

:یهو با صدای حامی رو برگردوندم و بهش خیره شدم  

تو چرا انقدر نگرانی ؟-  

:ب دهنم رو بلعیدم و گفتم آ  

نگران نیستم اما اینطور یهویی-  

:لبخندی زد   

همه اشون در  جریانن ..یهویی نیست -  

:با تعجب بهش چشم دوختم  

باعث میشه فکر کنم بقیه هم چنین  نبوده  نمی دونم اما از اینکه پدرت هیچ وقت راضی به این ازدواج-

 حسی داشته باشن
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:بی تفاوت شونه ای باال داد  

نظر دیگران در مورد ..نظر خودمه که اونم غیر قابل برگشته..تنها نظری که برام مهمه ...خوب داشته باشن-

کترین ذره ای برام اهمیت ندارهکوچ..زندگِی شخصیم  

:ه شوخی برای  عوض کردن حال و هوام گفتدوباره به در خیره شدم که ب  

اونا آدم خوار نیستن... گیسو-  

:ناخوادگاه تو اوج استرس به خنده افتادم و رو کرده بهش گفتم  

خواهش می کنم جدی باش-  

:کامل به سمتم برگشت و دستش رو پشت صندلیم  گذاشت و بیشتر به سمتم خم شد  

که اینبار در بزرگم می خواد همه باشیم ی مارهمی که گاهیه دو...این فقط یه مهمونی ساده است  -

 تونسته پدرم رو هم  راضی کنه که تو  این دورهمی حضور داشته باشه 

روم ببینه رو  کمی بهم خیره موند تا تاثیر حرفش  

دم ترسویی باشم اما مدام فکر می کردم بقیه هم مثل پدرش با نه اینکه آ.واقعا نمی دونستم چی بگم 

دیگه تحمل طرد شدن رو نداشتم.این ازدواج ابراز نارضایتی کنن دیدار حسابی تو ذوقم بزنن و ازاولین   

:وقتی دید چیزی نمی گم خندون دست بلند کرد و نوک بینیم رو کشید  

اونا االن می دون تو همسر منی و برای همینم هر دومونو ...این چه قیافه ای که به خودت گرفتی دختر -

تو  می ..تازه هم اگر بود..اینجا مراسم خواستگاری نیست که کسی بخواد پسندت کنه..دعوت کردن 

 خواستی منتظر تایید اونا باشی؟

به زور لبخندی زدم که دستش رو از پشت صندلی برداشت و با برداشتن گوشیش از روی داشبورد در 

 ماشین باز کرد و پیاده شد

نفس حبس شده تو سینه ام رو  م که با بستن در ماشیناما  من هنوز نشسته بودم و به در خیره بود

 بیرون فرستادم و پیاده شدم

تنها علتی که باعث میشد این همه نگرانی داشته باشم رفتارهای غیر قابل پیش بینی پدرش بود و اینکه 

.ر می کردم بقیه هم مثل اون هستنفک  

باعث آزارم بشههوامو داشت و امکان نداشت  شه در نبود حامیهر چند پدرش همی  

 ایستاده پشت در دست بلند کرد و زنگ رو زد 

دمای توی خونه فکر می کردم که روی موهام می نشست و من فقط به آ روم  بردونه های برف آروم آ

حامی خیره بهم که چیزی نمی گفتم با لبخند هر دو دستش رو باال اورد و با مرتب کردن شالی که کمی 

:ت موهام رو به نمایش گذاشته بود این فرصت رو بهم داد که کمی به خودم بیام عقب رفته بود و با سخاو  
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یکم الغر نشدی ؟-  

:متعجب ازش پرسیدم  

الغر؟-  

 وقتی دستاش از دو طرف روی گونه هام و صورت نشست تازه متوجه گرمی دستاش شدم

:تو ایفون به گوش رسیدنگاه دقیق تری به صورتم انداخت که همزمان صدای پر از خنده ی  دختری از   

عزیز شده یه خاندان که خودشو از نظرها پنهان ...شاخ شمشاد مادرجون...ببین کی اومده..ای امان -

 کرده 

حامی بدون اینکه بخواد از اینکه شاید تصویرش دیده بشه هول کنه و دستاشو عقب بکشه با دادن لبه 

:و دادجواب دختر  ال به جلو خیره تو نگاه هراسونمهای ش  

درو باز می کنی یا به زور متوسل شم؟-  

:صدای دختر خیلی آشنا بود  

!؟مورچه چیه که کله پاچش چی باشه-  

:لبخند دندونمای  حامی باعث قوت قلبم شد  

کم کم  داریم یخ می زنیم ..باز کن-  

هنوز منتظر باز لحظه ای دختر سکوت کرد و یه دفعه با صدای بلند  و پر از هیجانی بی توجه به ما یی که 

:رو به جمعی که تو خونه بود گفتکردن در بودیم   

دایی...زن عمو ..مادر جون..اومدن ... اومدن-  

چشم  به من که چیزی به قبض روح شدنم  ی حامی با تاسف سرشو تکون داد و با نگاهی از گوشه

:نمونده بود  گفت  

خیالت راحت باشه..نیست  چیزی برای نگرانی..االن دارن خیلی طبیعی رفتار می کنن -  

دستاش از شالم دور کرد و سپش خودش خیره به دری که هنوز باز نشده بود با دادن لبه های یقه 

:پالتوش رو  به باال  گفت  

...یعنی امیدارم که..اصال ..منم اصال نگران نیستم -  

یره بهش رداشتن خیهو نفسش رو بیرون فرستاد و خندون دوباره دستشو روی زنگ در گذاشت و بدون ب

:شنای همون دختر  اومدمنتظر موند که باز صدای آ  

جان دلم شازده داماد؟-  

:صدای خنده ی جمعی به گوش می رسید  
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فقط یه زحمت بکشی و مختو سریعتر از حالت استند بای در ...شما الزم نکرده از جونت مایه بذاری -

 بیاری می فهمیدی که هنوز درو باز نکردی 

:ی حواسی که به خرج داد بود جواب دادخندون از ب  

یادم رفت.... ببخشید توروخدا..ای وای -  

 بازم صدای خنده ها اومد

 ناباورانه خیره به حامی  لبهامو روی هم گذاشتم که در باز شد 

:نمی دونستم لبخندش رو به چه معنی کنم که با مکث کوتاهی گفت  

بفرمایید-  

با بستن در و نزدیک شدن به من روم از پشت سرم تو اومد و آهم ونه گذاشتم و حامی با دلشوره پا تو خ

کمرم گذاشت رویدستشو برای همراهی و دل گرم کردنم   
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با دلشوره پا تو خونه گذاشتم و حامی هم آروم از پشت سرم تو اومد و با بستن در و نزدیک شدن به من 

 دستشو برای همراهی و دل گرم کردنم روی کمرم گذاشت

 

نمای حیاط چندان جلوه ی زیبایی  ..اما به خاطر بارش برف..قدیمی بود و حیاط بزرگی داشت خونه 

 نداشت

جری نزدیک تر میشدم متوجه صدای خنده حامی شدمآهمونطور که به ساختمون   

:مضطرب بهش نگاهی انداختم و ازش پرسیدم  

چی شده؟-  

:خیره به جلو  بدون نگاه کردن به من گفت  

هیچی-  

!خندی ؟ پس چرا می-  

می خندم با شکوهی که برامون ترتیب دادن دارم به استقبال -  

 نگاه گرفته ازش به ساختمون و پنجره هایی که پرده هاشون کنار رفته بودن خیره شدم

می تونستم قسم بخورم همه بدون اینکه کسی جا مونده باشه  با خنده و شیطنت بهمون خیره شده 

 بودن 

با نگاهی به حامی که از کار و کردارشون نمی ملشون خنده ام گرفته بود در حالی که از عکس الع

:دونست چی باید بگه گفتم  

اینجا چه خبره؟-  

شونه ای باال داد و خیره به چهره های شاد و بشاشی که به  اکثرشون می خورد هم سن و سال 

:خودش باشن گفت  

گفتم که یه دورهمی ساده-  

:رومی لب زدم و گفتآکه ازمون نگاه نمی گرفتن به دمایی ناباورانه خیره به آ  

خدا کنه-  

 

خندون از ترسی که تو نگاهم می خوند دستشو روی کمرم بیشتر فشرد و خیره به همه ی اونایی که هر 

:لحظه منتظر ورودمون بودن گفت  

هستی خانواده ی مادریم بر عکس خانواده پدریم خیلی آدمای راحت و خودمونی ..اصال سخت نگیر -  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

.من هر شب  اینجا بودم ...م بوداون موقع ها که مادر  

شام یخ کرد ..اونقدر که اگر یه شب نمی اومدم زنگ می زدن و می گفتن کجایی  

:لبخندی زدم ... به همراه خنده اش  

.ا بشی می فهمی که چی می گمآشن با همه اشون که-  

خانواده پدریم راضی به این ازدواج نبودن ..ازدواج پدرم با مادرم هم خودش یه داستان طول و درازی داره   

پدریم  اونقدری  ی چون در کل هر دو خانواده از خیلی نظرا باهم تفاوت داشتن و خوب وضع مالی خانواده 

وریه بود که هیچ بمی قادر به تکون دادنشون نباشه والبته همچنان هم همین ط  

اما خبر نداشت پدر جانمان دلش پیش دختر ..مادر بزرگم می خواست پدرم با خواهر زاده اش ازدواج کنه 

 خانواده ی مظفری ها گیر کرده 

.ری که با یک نگاه عاشقش شده بوددخت  

 دختری که  ته تغاری خانواده  مظفری ها بود 

:متعجب از چیزایی که می شنیدم بی اراده لب زدم و گفتم  

همیشه فکر می کردم  ازدواج پدر و مادرت باید خیلی سنتی و بی دردسر بوده باشه-  

 

خیره به زمین و برفهایی که زیر پاش فشرده میشدن ...هم قدم باهام راه می اومد که فرو رفته در فکر 

:گفت  

ه درباره اش اونی نیست که هم..اما واقعا خوب و مهربونه... پدرم آدم سر سخت و غیر قابل پیش بینیه-

میدونم پیش خودت فکر می کنی از کسی مثل پدرم عاشق شدن بعیده..فکر می کنن  

 

:لبخندی دلنشینی بر لب هاش روند  

د تا  اینکه  من به دنیا اما واقعا عاشق بود که به خاطر مادرم چندین سال به دور از  خانواده اش زندگی کر-

.اومدم   

سرسختی هاش رو کنار گذاشت و به ظاهر ...از نوه دار شدنش اون موقع بود که پدر بزرگم خوشحال 

 مادرم رو به عنوان عروسش پذیرفت 

.کرد و نذاشت که مادرم اذیت بشه پدر بزرگم رو می شناخت فاصله ها رو حفظ..با این وجود چون پدرم   

ر بزرگم سر بزنه هفته ای یه بارو باید به ماد...درسته که کمتر به دورهمی های مادر بزرگم میاد اما

بیشتر وقت ها هم با هم میرن  سر خاک ..  
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اونم سر مهمونی های بزرگشون ...در کل  سالی دو سه بار ...ناخانواده پدریم یه چیز دیگه .. ش در عوض

 که می خوان پدرم به عنوان پسر بزرگ خانواده حضور داشته باشه می رم و می بینمشون

عصبی هستش که دوست داره همه به حرفش گوش بدن و از جواب دم خشک و متپدر بزرگم بی نهایت آ

 نه متنفره

فکر کن اگه سر میز غذا از یکی از قاشقا اشتباه  استفاده کنی براشون در حد یه گناه نابخشوده قلمداد 

 میشه

:گفتم  بودمشون واده ای که هرگز ندیدهخندون از خان  

فکر نمی کردم تا به این حد سخت گیر باشن.. عجیبه که اصال به خانواده ی پدریت نکشیدی -  

 

...:چهره ی خندونش رو به سمتم برگردوند  

اون شبی که اومدی خونه امون و حالت خوب نبود رو یادته؟...حتی بدتر -  

:سرمو باال و پایین کردم  

نمی تونم  اما وقتی تو رو با اون وضعیت دیدم به پدرم گفتم..اون شب قرار بود بریم خونه ی پدر بزرگم -

 بیام 

.. پدرم هم که فکر می کرد دنبال بهونه ام به همراهم تا توی خونه اومد و وقتی تو رو توی اون وضعیت دید

خودش  ازم خواست بهشون  زنگ بزنم و بگم که نمی یایم.  

 از اون روز به بعد پدر بزرگم خیلی از دست دوتامون عصبانیه

برای همین ناراحتیاشو فقط پیش ما بروز می ده و پیش ...دههرچند دوست نداره پسر بزرگشو از دست ب

 دیگران چیزی نمی گه

همیشه هم درباره اش بد ..تو این بین خیلی خیلی مظلوم واقع شده..گاهی دلم برای پدرم می سوزه 

همه فکر می کنن تو خودخواهی و سنگ دلی  لنگه نداره ..قضاوت میشه   

 

:ف تکون داد  و ادامه دادسری با تاسدر حالی که می خندید   

البته باید بگم این وسط منم قربانی این تعصبات و تصمیمات مستبدانه بوده و هستم و یکی از دالیلی که -

 دوست ندارم رفت و اومد چندانی باهاشون داشته باشم همینه 

:پوزخندی زد   

ی پا تو خانواده اش بذاره و که برای حفظ قدرت و ثروتش دوست نداشت هیچ غریبه ا مردی ..پدربزرگم -

 هر کار کرد که مادرم عروسش نشه 
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 نتونست مانع دل پدرم بشه

 در تمام طول عمرش اجازه نداده بود  کسی به غیر از خانواده اش در اطرافش باشن

برای همینم خیلی اذیت شد ای بود که وارد خانواده اشون شد مادرم اولین غریبه   

مادریم هیچ مشکلی با این  ی خانواده.. هرچقدر که پدربزرگم مانع این وصلت بود و مخالف در عوض 

.ازدواج نداشتن   

  

مردد برای پرسیدن سوالی که بعد از شنیدن حرفاش تو ی ذهنم نقش بسته بود لب هامو از هم باز کردم 

از پشت  پنجره نظاره گر متوجه  از حضور همه ی اونایی که نزدیک شدن به در اصلی ساختمون که با 

 اومدنمون بودن بر لبهام مهر خاموشی زدم  

خندون به استقبالمون ایستاده بودن و در میونشون پریچهر و ماهان تنها چهره هایی بودن  یبا چهره های

رامش رو  بهم می داد که قرار نیست اتاق بدی بیفتها بودن و لبخند روی لبهاشون این آکه برام آشن  

در کنار پریچهر  ایستاد بود با روی باز و گشاده خطاب به حامی که می دونست قصد اذیت  ماهان که 

:کردنش رو دارن گفت  

ورد باد آمد و بوی عنبر آ-  

:یکی که کمی عقب تر ایستاده بود با خنده و به شوخی ادامه ی شعر رو خوند  

آورد سر بر شکوفه دامبا -  

می کنن و کمی گنگ و متعجب بهشون خیره شده بودم که هنوز نفهمیده بودم دارن حامی رو اذیت 

:دوباره ماهان ادامه داد  

خ گل از اضطراب بلبلاش-  

 با آن همه خار سر درآورد
 

 تا پای مبارکش ببوسم
 

 قاصد که پیام دلبر آورد

 

همه زدن زیر خنده و حامی هم خیره بهشون بدون اینکه چیزی بگه با چهره ای خندون سری تکون داد  و 

:گفت  

.وحشتناک تر از این ازمون استقبال نکردید ..باز جای شکرش باقیه -  

 

 همه اشون بلند زدن زیر خنده و برای خوش آماد گویی پیش اومدن
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بر خالف تصوراتم بقدری گرم وصمیمی باهام سالم و احوال پرسی کرده بودن  و ازدواجمون رو تبریک گفته 

تا به این حد ازشون ترسیده بودمبودن که اصال نمی تونستم باور کنم چرا   

بزرگتر ها از جاشون بلند شدن با ورودمون به سالن  

حامی با همه اشون خیلی خودمونی و  در کمال ادب و احترام احوالپرسی می کرد  و منو هم بهشون 

 معرفی می کرد

.هر چند هنوز نتونسته بودم در این وضعیت زیاد باهاشون احساس خودمونی بودن بکنم  

اما اون حس صمیمتی که در بین تک تک اعضای خانواده ی مادریش می دیدم باعث میشد کمتر  

 احساس غریبه بودن بهم دست بده و فکر کنم که گویی مدت هاست باهاشون آشنا هستم 

 نوع نگاهشون هم طوری نبود که باعث آزارم بشه

روم و مهربونیه لبهام به لبخندی از زن  آبا رسیدن به مادر بزرگش که از چهره اش هم میشد فهمید چقدر 

 هم باز شدن

اونقدر با ذوق و لذت به من و حامی خیره شده بود که احساس کردم می تونم به اندازه ی مادر بزرگ  

 خودم هم دوسش داشته باشم

غوش گرفت و ازدواجش رو تبریک گفت که ه سمتش خم شد و چنان حامی رو در آحامی برای روبوسی ب

اشون ضعف رفتدلم بر  

شوخی هایی در گوشیشون که فقط خود ما سه نفر می تونستیم بشنویم  لبخند دلنشینی رو بر لبهام 

 نشوند

ور دختری بود که دیگه نداشتش نگاه مهربونش  رو که احساس می کردم براش یاد آحامی با دل کندن از 

:به سمتم چرخوند و دستشو به سمتم گرفت و گفت  

همچون ماهتو  ببوسم ..یا تا روی ماه ب..بیا عزیز دلم-  

در این چند سال بقدری تنهایی کشیده بودم که این صمیمت و خودمونی بودنشون گاهی باعث به وجود  

 اومدن بغض هایی می شد که مدام باید سرکوبشون می کردم

دلن و اصال  بعد از روبوسی و در آغوش کشیدنم و رفتن قربون صدقه هایی که معلوم می کرد همه از ته 

 نمایشی و تصنعی  نیستن ما رو دعوت به نشستن کرد

 در این شلوغی و همهمه هنوز پدر حامی رو ندیده بودم 

 با در اوردن پالتوم به همراه حامی نزدیک به مادر بزرگش نشستم  و جونتر ها مشغول پذیرایی شدن

 

شنیدن صدای پدر حامی که در حال نگاه های مهربون و خندون همه اشون بهم حس خوبی می داد که با 

 حرف زدن با گوشیش بود و داشت از پله ها پایین می اومد باعث شد نگاهم  به سمتش کشیده بشه
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مثل همیشه  تمیز و آراسته و خوش پوش بود و تمام حرکات و نحوی ایستادنش هم  منو به یاد حامی 

 می نداخت

ه سمت سالن پذیرایی اومدتماسش که تموم شد با قدمهایی آروم اما محکم ب   

از جاش بلند شد  یحامی که در حال حرف زدن با داییش بود با حس حضور پدرش با ببخشید  

 بالفاصله کمی بعد از حامی من هم بلند شدم 

حامی با چند قدم فاصله ازم با دست دادن به پدرش بهش سالم داد که نگاه پدرش از روی شونه ی 

 حامی به من افتاد

احساس ضعف و ترس بهم دست داده بود که با کنار رفتن حامی از مقابلش  با همون چهره ای که 

 همیشه جدی و خشک به نظر می رسید بهم خیره موند 

لبخندی به زور بر روی لبهام روندم و در حالی که می دونستم همه ی نگاهها و توجه ها  به روی ما 

رومی که خودش دستشو برای دست دادن به آش سالم بدم خواستم به..دوخته شده با رفتن به سمتش

 باال اورد 

اما خودم رو نباختم و با پیش بردن دستم به ... درونی متالطم داشتم ...هرچند با وجود ظاهری آروم

در حالی که ایط راحت کنم که با فشردن دستم سمتش با گفتن سالمی خواستم خودم رو از این شر

و بهم د با زدن بوسه ی کوتاهی بر روی گونه ام   جواب سالم رو داد  داشت به سمتم خم می ش

 خوشامد گفت

ه هوامو داره حسابی منو تو شوک فرو برد و برای چندمین بار حس داشتن پدری که همیش...با این کارش

.رو بهم هدیه داد  

یمی بهمون دوخته بقدری که نتونستم چیزی بگم و تنها نگاهایی بود که به تحسین این رابطه ی صم

 شده بود  

با زنگ خوردن گوشی حامی همونطور که هنوز دستم تو دستش بود حامی برای جواب دادن از سالن 

 بیرون رفت و پدرش کامال خودمونی و بدون اینکه به روش بیاره چه مشکالتی بین ما سه نفر وجود داره 

مراهیم کرد و با انتخاب کرده بودیم ه با گذاشتن دستش بر روی کمرم  منو تا مبلی که برای نشستن

این حس امنیت رو بهم داد که در نبود حامی هم همیشه هوامو داره نشستن در کنارم   

 

ی در مون رو زیر نظر داشتن و پدر حامهامادر بزرگ حامی  و بقیه در عین بی خیالی گاهی حرکات و رفتار

.این بین چیزی کم نمی ذاشت   

به همه چی بود  اون همیشه مثل حامی حواسش  
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ه بودند که هیچ کدومشون نه  سوالی واج رو چطور براشون مطرح کردازد نمی دونم حامی و پدرش این

می کردن و نه نگاه متعجبی بهم داشتن و برعکس بخاطر اینکه همسر حامی بودم سعی می کردن 

همراه بود  ر و رشته تحصیلیم و این توجهات گاها با سوالهایی از کاهام نذارن و بیشتر بهم توجه کنن تن  

.بعد از گذشت دقایقی حامی برگشت و درست بغل دستم جای گرفت و من بین اون و پدرش قر ار گرفتم  



 

============================================================== 
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 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)اهده بیانیز  
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.و من بین اون و پدرش قر ار گرفتم بعد از گذشت دقایقی حامی برگشت و درست بغل دستم جای گرفت  

  

خیره بهم لبخندی زد و به طبع من هم بهش با لبخندی جواب دادم یمادر بزرگ با نگاه مهربون   

جمع گرم و صمیمی بود که آدم بینشون احساس راحتی می کرد و گذر زمان رو به هیچ وجه نمی 

.تونستی احساس کنی   

ی ذاشتن لبخند  از لبهای کسی دور بمونهجونتر ها خوش صحبت و شوخ طبع بودن و نم  

همونطور که نشسته بودیم و تا شام کلی زمان داشتیم  ماهان رو کرده به حامی که به آرومی سرگرم 

:پوست کردن سیبش بود گفت  

!واال حضرت ؟... می دونی چند وقته مارو به فیض نرسوندی-  

 

قرار داشت ابروشو باال دادو با اشاره به قسمتی از سالن  که پیانوی در اونجا   

 

حامی در ابتدا خیره به ماهان که با لبخند مچ گیرانه ای بهش خیره مونده بود نگاهی انداخت و سپس 

:بدون اینکه به پیانو نگاهی داشته باشه همونطور به  پوست کردن سیبش ادامه داد و گفت  

تا شما  هستید چرا ما؟....  ماساعه  ادب نمی کنی... چون شما ما در برابر اساتید ماهری-  

 همه نگاها به حامی بود که مصرانه هیچ نگاهی به پیانو نمی نداخت 

چهره اش کامال آروم بود اما به خوبی می دونستم داره از یه چیزی فرار می کنه که ماهان رو به من 

:گفت  

...شاید شما بگی قبول کنه..حرف ما رو که گوش نمی ده -  

ونه و دیدن  پیانویی که زیادیم تو چشم بود یه درصدم این احتمال رو به خودم نمی دادم با ورودم به این خ

 که  حامی آدم پیانو زدن باشه  

:متعجب و گیر کرده در مخمصه ای که دوست نداشتم باعث اجبار حامی باشم گفتم  

من  -  

ته بود تکیه زده بود ی مبلی که ماهان روش نشسه ای خندون در حالی که روی دسته پریچهر با چهر

:گفت  

اگه من این پسر خاله ام رو  بشناسم که می دونم حتی بهت نگفته پیانو می زنه-  
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کامال چهره ی آروم و خونسردی داشت و به آهستگی برش های .نگاهم به سمت حامی کشیده شد

:سیب رو تو دهنش می ذاشت و به پریچهر خیره شده بود   

اونقدر سرش شلوغ هست که وقت نشده نشونم ..یانو زدنش رو ببینمخوب هیچ وقت فرصت نشده که پ-

 بده و برام بزنه

 طوری حرف زده بودم که فکر نکنن چیزی درباره حامی نمی دونم 

.البته  تو خونه ی خودش و یا پدرش هم پیانویی ندیده بودم که بخوام روی این مسئله حساس باشم  

 

رو به لبهاش رسونده بود و ازش چایش به آرومی فنجون  با نگاهی از گوشه ی چشم به پدرش که اونم

 می نوشید فهمیدم هر دوشون واقعا تمایلی به انجام این کار ندارن

 و این در حالی بود که همه دوست داشتن حامی این کارو انجام بده

د اماگویا ماهان ول کن این مسئله نبود که با بلند شدن از جاش و رفتن به سمت دیگه سالنی که تو دی

:همه بود گفت  

قول می دم کارتو خراب نکنم...بیا با هم بزنیم-  

همه خندون با گفته ی ماهان رو کرده به حامی که حاال پیش دستیش رو روی میز کناریش گذاشته بود 

:چشم دوخته بودن که باز حامی ممانعت کرد و گفت  

خودت بزن تا حالشو ببریم..حسشم نیست ...خیلی وقته نزدم -  

 

:برویی باال دادماهان ا  

تا خودت نیایی نمی زنم ... راه نداره جون داداش-  

که همه بخوان هی بهش  حامی کالفه نگاهی به جانبم انداخت و بیش از این سعی نکرد کاری کنه

.التماس کنن  

 حتی طرز نگاه پدرش هم حاکی از این بود که انقدر مقاومت نکنه و بلند شه

ش نبود دستمالی از تو جعبه بیرون کشید و با پاک کردن دستاش  در گیر کرده در شرایطی که باب طبع

 حالی که هنوزم با خودش درگیر بود و به انجام این کار راضی نبود از جاش بلند شد 

 همه با خوشحالی دست زدن و به رفتن حامی به سمت پیانو خیره شدن
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:شوخی با اشاره به پیانو گفت اما در میانه ی راه باز خواست از این کار سر باز بزنه  که به  

بابا این کوک نیست -  

ماهان که فرصت رو غنیمت شمرده بود قبل از عقب گرد حامی هر دو دستش رو بر روی شونه های 

:حامی گذاشت وبا هل دادنش رو به جلو گفت  

هن منو سرویس کردی د..رو دیگه ب..خودم کوکش کردم -  

.عالقه به حامی خیره شده بودم همه بلند بلند می خندیدن و من با   

حامی رو  مجبور به نشستنش کرد  پیانو با فشار بر روی شونه هاش،با رسیدن به   

بغل دستش نشست که حامی به ناچار دستی به موهاش کشید و  ..خودشم قبل از اینکه حامی در برهو 

:ماهان ازش پرسید  

چی بزینم؟-  

:تحامی شونه ای باال داد و بی میل  گف  

منم باهات میام.. هر چی خودت دوست داری بزن-  

  

اون شیطنت  و شادی رو که قبل از اومدن به خونه ی مادر بزرگش داشت رو با تن دادن به این کار گویا از 

باعث شد ...دست داده بود که با شروع حرکت دستای ماهان بر روی کالویه ها  و زدن با حس و حالش 

ن  و به سمتشون برنبقیه هم از جاشون بلند بش  

.ی چطوری پیانو  می نوازهم حامحتی منم دوست داشتم ببین  

 ولی پدرش بلند نشد و همونجا نزدیک به مادر بزرگ سر جاش نشست 

مشترک دارن که با شنیدنش با شادی شروع به  دست  ی به نظر می رسید همه با این اهنگ یه خاطره

کردن  ...زدن و همراهی کردن  

ی بی حرکت  روی کالویه ها مونده بود و به زدن و حرکت انگشتای ماهان خیره بود که دوباره دستای حام

ماهان از اول شروع کرد تا حامی سریعتر برای همراهی کردنش از خودش واکنشی نشون بده که با دیدن 

ش نشوند و من که به همراه پریچهر باال سرشون درست گوشه ی پیانو ایستاده بودن لبخندی بر روی لبها

شروع به ...پر شوق  تر از ماهان دستاشو ماهرانه به حرکت در اورد و همراه ماهان با صدای پر شوری 

:خوندن کرد  

نیست ایام تلخی و بد بخت مشکلم-  

نیست دستام ی پینه پوشوندن مشکلم   

  ...نیست برق... نیست آب ...نیست نون مشکلم 
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  ست تنهایی طلسم شکستن   مشکلم

  میشه خم من زانوی بارش از که یا میشه حل هم روزی یک ست عاشقونه

:یه دفعه همه باهم گفتن   

...ز نهار -  

 صورتهای خندون  و همراهیشون منو هم به وجد اورده بود 

:دوباره دوتاشون لحظه ای خیره به هم دیگه شروع کردن  

  زنهار-

 

لبهام خیره در  نگاه پر از ذوق و شوقم با صدای که حامی با نگاهی به من و لبخند نشسته شده بر روی 

:رساتر بدون همراهی ماهان به خوندن ادامه داد  

موهات تو میرم میشم باد من که... نهارز-  

گوشات تو میرم میشم حرف   

  ت کله تو میرم میشم فکر 

پات زیر میرم میشم بنز من  

جیبات تو میرم میشم فقر   

یییییییهی..... ت گله تو میرم میشم ُگرگ   

 

کم کم ماهان دستاشو عقب کشید و همه چی رو به خود حامی سپرد و حامی  همچنان با نگاهی به 

:دستاش  و اطمینان از قرار گیری درستشون  با نگاه مجددی بهم با کندتر کردن ریتم دستاش ادامه داد  

  ...داری گرفتار ذهن دارنو دوست رو تو همه ...داری طرفدار صدتا-

.. گرم دمتم.. گرم دمتم... گرم دمتم ...گرم دمتم  

بشم ناجور ی وصله و استرس از ُپر راه این در مقبول بلکه.... میشم دور ...میشم نزدیک  

  م ههههقص اینه... م قصه اینه  ...م قصه اینه 

چشمات تو میرم میشم برق من  

  گونت رو میرم میشم اشک 
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  شونت رو میام میشم زولف

موهات تو میرم میشم باد من  

  لبهات رو میرم میشم سیگار 

ت ریه تو میرم میشم دود  

  نمیشه گرم خامم خیال این با من خواب رخت که بیا من سراغ بخت ای 

 

 در حال تکرار این قسمت از شعر همه به خنده افتاده بودن و من فقط با لبای خندون بهش خیره بودم 

کالویه هاحرکت می کردن و به نظر می رسید همونطور که به انگشتاش به نرمی  بر روی ...پایان کار 

من رو هم به ...من جمله ... نواختن ادامه می ده در فکر فرو رفته و محو رویایی قرار گرفته که همه

 فراموشی سپرده که با پایان کار دستاش بی  حرکت سرجاش ایستادن و همه لحظه ای سکوت کردن

 

نگاهم رو پنهونی حواله ی ...بود در میون سکوتی که معلوم نبود برای چیه خیره به حامی که هنوز تو فکر

 پدرش کردم

به ما و خود حامی خیره مونده بود و گویی اونم با این نگاه خیره در فضای دیگه ..با نگاهی همچون حامی 

ه دستش ای قرار داشت که چیزی نمی گفت که پریچهر خندون از پیشم رفت و چند لحظه بعد با تنبکی ک

:بود برگشت و با دادنش به دست ماهان گفت  

هنگم برای عروس خانوم بزنی باید یه آ...ال که راضی شدی بزنی حا-  

ما ول کنت نیستیم...اینطوریاست پسرخاله جان   

 

در میون خنده ها و شوخی های دیگران با لبخندی  ..حامی که با حرف پریچهر تازه به خودش اومده بود

ماده ضرب زدن روی با اندک تاملی خطاب به ماهان که آخت  و سپس خیره به کالویه ها نگاهی بهم اندا

:تنبک بود گفت  

همزبونم باش-  

 ماهان خوشحال از انتخاب حامی آماده ضرب شد که با اولین حرکت دستای حامی اونم شروع کرد 

ه پدرش نگاهی انداختمغرق شادی خیره به حامی که با اعتماد به نفس در حال نواختن بود دوباره ب  

این دفعه با لبخند کم رنگی به نواختن پسرش خیره شده بود و همه سکوت کرده بودن تا  با لذت به این 

 موسیقی گوش بدن
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 نگاهم رو دوباره به سمت حامی برگردوندم

خودشم با لذت و خیره شده در نگاه عاشقم می نواخت و دیگه  از ناراحتی که تا چند دقیقه پیش در 

 نگاهش قابل لمس و دیدن بود خبری  نبود 

 

 آهنگ همزبونم باش در کانال 

@nilazibab 

*** 
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 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)اهده بیانیز  
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**** 

 

ایستاده در تراس طبقه دوم خونه  ی مادر بزرگش در حالی که ماگی از قهوه در  دست داشت به همراه 

.روم و یکنواخت برف خیره شده بودآمن که در کنارش ایستاده بودم به ریزش   

نزدیک کرد و با خوردن جرعه ای از قهوه اش همونطور ماگ رو به لبهاش .نیم نگاه کوتاهی بهش انداختم

:خیره به رو به رو ازم پرسید  

!تو فکری؟-  

:هوا به شدت سرد بود اما  بودن در کنارحامی می تونست این سردی و سرما رو  همه جوره ازم دور کنه  

به نظر بقیه هم وضعیتی مشابه به  تورو داشتن ..یهو رفتی تو فکر ..وقتی داشتی پیانو می زدی -  

 آهسته سرشو به سمتم برگردوند

:با تاملی کوتاه به حرف اومدتظر، با لبخندی بهش خیره موندم من  

از وقتی که بچه بودم همیشه یه گوشه از ...خودشم پیانو زدن رو بهم یاد داد ..اون پیانو برای مادرم بود-

تو  اوج خستگی و کالفگی سعی می کردم ...همیشه همین طور بود ..زندگیم با پیانو مانوس شده بود 

و سردرگمیم میشد دور کنم خودم رو  از هر چیزی که باعث کالفگی ..باز زدن  یه قطعه ی هر چند کوتاه   

ردن یه قرص آرامش بخش چون شنیدن  صدای اون کالویه هایی که باال و پایین می شدن درست مثل خو

بهترین تاثیر رو روم داشته باشن می تونستن  

:سکوت  کوتاهی کرد و سپس با دم و بازدمی نگاه گرفته ازم ادامه داد  

از برف بی زار نیستم اما  بر خالف اون حرفایی که بهت زدم و گفتم-  

:قلپ دیگه ای از قهوه اش رو نوشید  

از اینکه بخوام یاد آور کسی باشم که دیگه نیست، متنفرم ...از پیانو زدن متنفرم-  

ولی نمی ... می تونن حال و هوامو عوض کنن... اون پایینی ها فکر می کنن با مجبور کردن من  به نواختن

متنفر می کنن دونن منو بیشتر از این کار  

فقط ....تنها کسی که شرایط منو درک می کنه و می دونه این کار چقدر باعث رنجش و آزارم میشه 

 پدرمه

که هر دومونم به احترام مادر بزرگم  بالجبار سکوت کردیم و چیزی نگفتیم    

:خنده اش گرفت  
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...اما.. بچه ننه نیستم-  

:گویی بغضی به جونش چنگ انداخته بود   

.آزارم می ده وقتی می بینم هیچ کاری نمی تونم بکنم...بدجوری آزارم می ده...ار بعضی چیزا و حرفاتکر -  

چرا که  مادرم رو  اولین بار، موقع زدن پیانو دیده بود...برای پدرم هم بدتر   

 اون پیانو برای هر دومون آزار دهنده است

باید به .. احت کننده یا غلبه کردن بر ترسمونخیلی از روان شناسا معتقدن برای فراموش کردن مسائِل نار

 سمت همون چیزایی بریم  که  ازشون می ترسیم  یا که ازشون فراری هستیم 

پدرم هم به خاطر من پیانویی که ..با این درمانا نمی تونم کنار بیام..اما من روحیه ی کامال  متفاوتی دارم  

نیفته  تو خونه بود رو برد تو اتاق مادرم تا چشمم بهش  

 من فقط سعی کردم با همه چی کنار بیام

کنار بیام... با دل آدمایی که دوسم دارن و می خوان که منو شاد ببینن  

 با پستی و بلندیی های این زندگی کنار بیام و به روی خودم نیارم که چقدر تا تونسته آزارم داره

اشک ریختن پیش برده و من به لجش  بخندم و بی خیال روزایی بشم که تا می تونسته چشمامو تا مرز

 خندیدم

بدتر از همه ی این درداست... تظاهر به هر کاری  

:سرشو با تاسف تکون داد  

تظاهر به اینکه همه چی عالیه و تو می تونی با همه چی کنار بیای-  

:رنجیده خاطر از نگاه غمبارش ازش پرسیدم  

چرا می خوای تظاهر کنی ؟-  

:ندی از اون خنده بر جای مونددردناک خندید و تهش زهرخ  

...وقتی همه نگاه ها به تو باشه ..وقتی امید همه بشی -  

:نگاه غمگینشو به چشمام دوخت  

اونوقت مجبوری تظاهر به کسی کنی که ...نمی تونی که بی تفاوت باشی ..نمی تونی که تظاهر نکنی -

..نیستی   

نسخه ی جعلی از یه کس دیگه ای باشی که مجبوری نسخه ی حقیقی از خودت رو پنهون کنی تا یه 

 همه دوست دارن اون باشی
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:بی حرف بهش خیره موندم  

هیچ ..همه ی زندگی من به برآورده کردن خواسته های دیگران گذشته..همونطور که قبال هم بهت گفتم -

هیچ وقت ...وقت هیچ کاری رو با میل خودم انجام ندادم   

:دوباره کمی دیگه از قهوه اش رو خورد  ..ظره ی برفی رو به رو نگاهش رو ازم گرفت و خیره به من  

ولی خوب تو زندگیم یه کاری کردم که هیچ وقت از انجام دادنش پشیمون نیستم -  

 از گوشه ی چشم نگاهی به جانبم انداخت

ناراحت یا  د از شنیدن حرفاشازش بفهمه شایلبخندش جون گرفت و خیره به نگاهم که می تونست 

:سبت به عشقش دچار تردید شدم ادامه دادن  

عشق، مثل مریض شدن می مونه..گیسو -  

 هیچ وقت نمی فهمی  چطوری اتفاق می افته

...هو  می لرزی و دیگه کامال دیر شدهناخواسته عطسه می کنی و ی  

...!تو سرما خوردی  

بدون برنامه ریزی برای هر کسی  تو سرما خوردی و این قشنگترین اتفاقیه که می تونه  ... بدون تظاهر

.اتفاق بیفته  

 

:قلبم ماالمال از دوست داشتن و عشقی که نسبت به حامی داشتم به شدت شروع به تپیدن کرد  

این تنها چیزیه که می تونم بگم متعلق به خودم ...دوست داشتنت هرگز تظاهر نبوده و نیست -

..نجامش بدم بدون اینکه بهم دیکته کنن و ازم بخوان که ا...بوده  

فقط به خاطر دوست داشتن تو ...قطعه ای هم  که زدم فقط به خاطر تو بود  

.بابت زدن این قطعه ناراحت نیستمبه سمت پیانو نرم ،اما هر گز  شاید بعد از امروز  تا  مدت ها  دیگه  

 

.د از ته دلی بر روی لبهام نشست لبخن گر گرفته از درون،  

.عاشقانه می زدهای خاص حرفای حامی همیشه در موقعیت   

اما  وقتی هم  که لب باز می کرد و  اینطور بی رو ..اون هیچ وقت  در حال بروز احساساتش نبود 

و گم  می کردم و به دربایستی از دوست داشتن من  حرف به میون می اورد بی اراده دست و پام ر

از درون داغ می شدم سرعت تمام   



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

اینطور نسبت بهم ابراز ..هیچ کسی اینطور درباره دوست داشتنم حرف نزده بود ...چرا که هیچ وقت 

 عالقه نکرده بود 

اونقدر که فکر می کردم اگر کسی هم بهم اینطور محبت کنه احتماال قصد سر کار گذاشتنم رو  داره اما 

ال چیزی هم  ش با همه فرق داره و در عین حمی شناختم می دونستم نوع دوستنا منی که حامی رو

 مانع از بروز کلی  احساساتش می شه

:با لذت کمی دیگه از قهوه اش رو خورد و به قصد اذیت کردنم گفت...با دیدن لبخندم  

حرفم بزنیا ... می تونی به جز ذوق کردن -  

از اینکه ذهنم رو می خوند خنده ام گرفت و خیره شده در نگاهش با ذوقی که انتها نداشت سرمو به 

:خنده اش گرفت و دوباره اذیتم کرد...تکون دادم  طرفین  

....ثمری نیست که نیستا...تو نباشی ِدل ما را-  

:لب هام از لبخند به خنده ای از هم باز شدن و حرف دلمو بهش زدم  

اونقدر که فکر می کنم همین حاال هم که در کنارت هستم یه ..من گاهی در برابرت کم میارم...من-

که دوست ندارم ازش بیرون بیامرویایی ...رویاست  

 کم کم خنده ام  ته کشید و به لبخندی محو تبدیل شد 

 خیره به لبهام و چشمام که گویا می تونست به راحتی آشفتگی رو از درونشون  بخونه 

 ماگشو روی لبه های پهن نرده تراس گذاشت  

ه منظره ی برفی پشت رومی چرخید و پشت کرده ببه آ..بی نهایت آرامش داشت.. کردمنگاهش 

:با  تکیه زدن   به نرده هر دو دستش رو از دو طرف بند نرده ها کرد و با اشاره به کنارش گفت... سرش  

لطفا بیا اینجا پیش من -  

:نمی دونم چرا حرکتی نکردم که مالیم تر از قبل در خواستشو تکرار کرد  

بدون اینکه بخوایی به هزارتا چیز دیگه ...تردیدبدون ..بدون ترس ..دوست دارم االن اینجا بغل من باشی -

.فکر کنی بیای اینجا و مطمئن تو چشمام زل بزنی   

 

:چشم دوخته در نگاه منتظرش بازم حرکتی نکردم و خواستم چیزی بگم که با کالمش مانعم شد  

گفتم لطفا -  

 

 نفسم رو به آهستگی بیرون فرستادم و با قدمهایی کوتاه به طرفش رفتم 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

رار گرفتن در کنارش با نگاهی اغواگرانه خیره در صورت و نگاه پر آشوبم بعد از کمی سکوت دست با ق

 چپش رو  که در سمت من قرار داشت    بلند کرد و به روی پهلوم گذاشت 

 متعجب صورتم رو به سمتش حرکت دادم

خند بیشتری  به پهلو دوست داشت بیشتر بهش نزدیک بشم از این رو  همونطور که بهم خیره بود  با لب

.فشار اورد    

طوری که مجبور بشم  خودم هم  برای حفظ تعادل قدم دیگه  ای به سمتش بردارم و بهش نزدیک تر 

 بشم 

 حاال کامال در آغوشش بودم

صدای خنده و حرف زدن بقیه  از طبقه ی پایین به گوش می رسید و من کمی نگران بودم که کسی بخواد 

ت ببینه ما رو در این وضعی  

باره این جور مسائل برای حامی  کامال بی اهمیت بود و اصال براش اما خوب طبق معمول فکر کردن در

 مهم نبود 

 یک سر و گردن ازم بلند تر بود و من به ناچار مجبور بودم  نگاهم رو به سمت صورتش  باال تر بگیرم 

غوشش هم تنگ تر شد  و با این کار گرمای تنش بهم سرایت کرده بود که در همون لحظه حلقه ی آ

:سعی کرد که من تمام توجهم رو بهش بدم و در سکوت به حرفاش گوش بدم  

می تونم براشون بمیرم ..با این نگاهی که من می تونم بارها و بارها براشون  جون بدم ...این چهره -  

 می تونم حتی چشم بسته ساعت ها بهشون فکر کنم

!!گیسو . ...به همین زودیا از خاطرم بذارمشون کنار  چیزایی نیستن که بخوام    

:زبونم بند اومده بود   

پس هر چه زودتر ...می تونه  فقط برات یه  رویا باشه ..تا وقتی که تو خواب باشی ..رویا فقط یه رویاست-

 از این رویا بیدار شو 

:آب دهانم رو بلعیدم  و همه ی وجودم فقط گوش شد  

یا اینکه باید حتما یه ایرادی ..داری که باید یه چیزی این وسط مشکل داشته باشه؟چرا انقدر اصرار  -

هوم؟..باشه  

:روم نشون بدم جواب دادمظاهری خودم رو آدم با زدن لبخندی در حالی که سعی می کر  

شاید بخاطر اینکه توی این سالها کسی .. شاید چون که فکر می کنم هیچ کسی رو ندارم...نمی دونم -

... برای همینم هست که خیلی راحت می تونم از نگاه پدرت بفهمم که دوست داره...دوسم نداشته

 نباشم 



 

============================================================== 
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:لحظه ای تو چشمام با دقت خیره شد و اخم کرده ازم پرسید  

بهت گفته؟اون پایین کسی چیزی -  

نگاه گرفته ازش با پلکهایی که گاها باز ..حامی آدم تیزی بود و از هر حرفم می فهمید چی می خوام بگم 

:و بسته میشدن خیره به رو به رو و برفی که در حال نشستن بر روی سایر برفهای دیگه بود گفتم  

یعنی ..نه-  

 نگاهش کامال جدی شده بود

این رو بی خیال حرفایی که  تو جمع دخترونه در مورد خودم شنیده دوست نداشتم شبشو خراب کنم از 

:بودم شدم  و با لبخندی گفتم   

گاهی زیادی بدبین میشی-  

:پوزخندی زد و جواب داد  

توام گاهی زیادی تابلو دروغ می گی -  

ه گرفته ازم با لبخند بهم خیره مونده بود  و من فقط با صورتی  رنگ پریده بهش نگاه می کردم که یکهو نگا

 با کش اوردن لبخندش سرشو عقب برد  و رو به آسمون چشماشو  بست

:با نشستن دونه های  برف بر روی صورتش با صدایی که به مراتب کمی بلند تر از دقایقی پیش بود گفت   

منحصر به فرد و خواستنی.....همه ی ما مثل دونه های برفیم -  

:از کردن چشماش فقط نگاهشو به سمتم دوختمکث کوتاهی کرد و تو همون وضعیت با ب  

You are incredible -  

(تو فوق العاده ای  ) 

:ادامه داد  زدن همون یه  لبخند پر از حرفشبا    

تو حتی بلد نیستی دروغ بگی -  

نفسم به شماره افتاد  و خجالت زده نگاهم رو ازش دزدیدم  که همونطور خیره در نیم رخ و حالت بی 

سته و زیر لب شروع به زمزمه یه اهنگ روسی کرد قرارم  آه  

رومی سرش تکون می داد و با صدای قشنگی برام آنگاهم که بهش نگاه نمی کردم  به چشم دوخته در 

 می خوند 

حتی بعضی جاهاش هم خودش موزیکشو زمزمه می کرد که از این شیطنتش کم کم لبخندی بر لبام 

می خواست اون نشست و این دقیقا همون چیزی بود که  
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معنی کلمات رو نمی دونستم  و نمی فهمیدمشون که با اندک  فشار ی بر روی  پهلوم ازم خواست توجه 

 امو بهش بدم 

خیره شدم چشماش  در حال رقص و شادی بودن یبه شیطنت هایی که  تو سرم با باال اوردن  

نرده جدا کرد و بدون اینکه  دستش رو از رو همونطور که بی خیال می خوند به آهستگی  تکیه اش رو از 

 ی کمر و پهلوم برداره  رو در  روم قرار گرفت

حامی همیشه می خواست واکنش من رو به هر حرف و هر کاری که انجام می داد  ببینه و لذت ببره از 

باهاش همراه بشم .. اینکه می تونم بی حرف و سوال پرسیدن   

دست  چپم رو  تو دستش   گرفت  و  با یه ... از نرده با اون یکی دستش با وادار کردنم برای جدا شدن 

 ریتم منظم ازم خواست همراه با حرکت پا و عقب و جلو اومدناش به در خواست رقصش جواب مثبت بدم 

 گویی فراموش کرده بود کجا هستیم 

 مدام یه  قطعه از اهنگ رو  که اصال معنیشو نمی دونستم رو تکرار می کرد 

در زیر برفی که همچنان قصد باریدن داشت باهاش همراه شدم  و به ... کم کم با فاصله گرفتن از نرده ها

بدون اینکه معانیشون رو  درک کنم و بدونم که چی ..همون اندازه که متوجه بعضی از تلفظها شده بودم 

 داره می خونه  شروع به زمزمه و همخونی کردن با حامی  کردم

ن می خواست و تونسته بودم از تو نگاهش بفهمم چیزی که او    

 از تیز بودنم لبخند دل فریبی بر لبهاش روند 

هنگی که نمی دونستم ری بخونه تا من هم از این فضا و آروم تداشت با ریتم رون تر و صدای آ سعیاون  

نهایت   لذت رو  ببرم ..معنیش چیه   

بر روی شونه هام ... شالی که بر اثر حرکت ها و چرخش های مداوم  رفته رفته روی سرم عقب رفته بود

 افتاد 

حامی لحظه ای  خیره به دسته ای از موهام که جلوی صورتم ریخته شده بودن  و شالی که دیگه نقش 

 پوشش رو  برای موهام ایفا نمی کرد 

ال از روی شونه انم چشم دوخته در نگاه مشتاقم  به پایین حین یه حرکت سریع با گرفتن  لبه ی ش  

 کشیدتش 

فراموش کرده از حرفایی که شنیده بودم با قلبی که تند می زد و دوست داشتم ضمن همراهی بیشتر به 

شال بر روی برفها افتاد .. حامی نزدیک تر بشم  

و چشمایی که از شدت دوست داشتن با عشق و با  نگاهی مملو از  خواستن های  زیاد زل زده در نگاه 

حرارات بدنم باال رفت...برق می زدن   
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...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

یا به لبها و یا به چشمام دقیق می شد و  ..نگاه نمی گرفت و حین خوندن مرتب حتی لحظه ای ازم

 حریصانه تر نگاهم می کرد و من حریصانه تر از قبل می خواستمش 

ه طبقه باال اورده و از این رو  سعی می کردن همه فکر می کردن حامی برای نشون دادن خونه منو ب

 مزاحممون نشن

ناگهان حامی ..زمان به کندی می گذشت و همه چی داشت عالی پیش می رفت که در میانه ی رقص 

با یک چرخش حساب شده از پشت  منو توی ... قاعده رو بهم زد و با فشار بیشتری که به کمرم وارد کرد 

 آغوشش کشید 

چشمامو بستم  و با تمام قدرت  با استشمام ... آغوشی که بیش از من طلبم رو  می کرد فرو رفته در 

ریه هام رو از وجودش سیراب کردم... بوی خوش  ادکلنش  

قادر به باز کردن چشمام نبودم و حامی هم دیگه شعر نمی خوند و ...مدهوش شده از این همه نزدیکی  

به گردن و زیر گوشم نزدیک تر می شدن  تنها هرم گرم نفسهایی بود  که هر لحظه  

زمان متوقف شده بود ...دیگه نه اون حرکتی می کرد نه من   

...منتظر حرکتی از جانبش بودم و می خواستم منو از این بی قراری نجات بده   

غوشی بودم که برای زدن حتی یک بوسه به تردید افتاده بوددر حصار آ  

رومی گردنم رو به ون با خودش همراهی می کرد که به آبه مرز جنتردیدی که داشت منو تا به رسیدن 

 واسطه لبها ش لمس کرد

 از این تماس هرچند کوتاه لبهام بی اراده  از هم باز شدن و چشمام رو محکم تر بستم

رومی دچار نوعی عذاب و تردیده که به آ عجیب بود که حس می کردم حامی با این همه نزدیکی همچنان 

هم باز کردم و از سر استیصال و این هم خودداری  که برای خودش در نظر گرفته بود خیره به  چشمامو از

 رو به روم  لبخند تلخی رو بر روی لبهام جاری کردم

:همزمان  صدای حامی در زیر گوشم طنین انداز شد و گفت   

نیاز داری به ..بشیگاهی وقتا الزمه که تو بغل کسی که دوسش داری گم ...هرچقدرم که قوی باشی  -

 آغوشی که باهاش همه چی رو فراموش کنی 

:حس خوبی به زیر پوستم دوانیده شد و ازش پرسیدم  

مگه تو قوی نیستی ؟-  

:رومی بر روی گردنم حرکتی داد و گفتلبهاش رو نوازش وار  و به آ  

نه اونقدری که تو فکر می کنی -  
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: سیبک گلوم در هجوم عطشی که به جونم افتاده بود بی تابانه جابجا شد  

...عجیبه که من همه ی قدرت و نیرومو از تو می گیرم و تو -  

 در میانه ی صحبتهام بوسه ی ریز دیگه ای رو بر روی گردنم نشوند 

:بی اراده صدام ته افتاد و با لرزشی از درون  چشمامو بستم و اون گفت  

اینکه بتونی به هر طرف که نگاه می کنی ببینیش ...وِن قوی بودن قشنگی قان-  

صداشو می شنیدم و سعی می کردم در عصیان  بی قراری هایی که کم کم داشت هوش و حواسم رو 

اندک توجه ای که برام مونده بود رو  بهش بدم ...با خودشون به یغما  می برد  

  ز بوسه ی قبلی  بر گردنم زدو  پر حرارات تر ای دیگه  دوباره یه بوسه

می دونی عقابا چند سال عمر می کنن؟-  

:صدام می لرزید و کم کم توان ایستادنم رو داشتم از دست می دادم  

نمی دونم..نه -  

:سریع جواب داد  

سال 07-  

:دلم می خواست همین طور  به پیش رویش ادامه بده  

چقدر زیاد-  

ساله رو هم  07اما برای اینکه بتونه همین عمر ... ت نمی شه اونقدر زیاده که باور...اره خیلی زیاده-

باید یه تصمیم سخت بگیره... داشته باشه  

:روی دستاش گذاشتم و گفتم...لبخندی زدم و دستاِی یخ زده از سرمام رو   

مگه عقابام تصمیم می گیرن؟-  

پایین می شدن تکون دادی  سرشو به همراه لبهایی که همچنان بر روی پوست نرم و سفید گردنم  باال و

:و گفت  

تصمیم می گیرن..اره-  

یه ..نمی دونم چرا احساس می کردم عقابی که حامی داره درباره اش حرف می زنه باید خودش باشه

:فقط باید سعی می کردم...که باید سعی می کردم که نادیده اش بگیرم ..افکار آزار دهنده ی دیگه  

 دیگه چنگاال شون ...کنن شکار تونن نمی دیگه سالگی چهل تو  اونا ... ا پرنده های عجیبینعقاب-

...داره نگه رو طعمه تونه نمی  
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..   کلفت و زمخت بال ها شون هم و شه می  خمیده و ندک   ننوکشو   

و اوج گرفتن براشون سخت و طاقت فرسا  میشه   پرواز اونقدری  که دیگه   

که عقابی که تو اوج بوده و چیزی از چشم تیزبینش دور نمی مونده به درمونده ترین  تو این لحظه است

 حالتش می رسه

یه تصمیم سخت  اما شدنی  ..اینجاست  که باید  بزرگترین تصمیم زندگیشو بگیره   

بکوبه  ها هصخر به اونقدر  رو  نوکش اینکه کنه  می که کاری اولین و بره   بلند ی قله یه  به ن باید اول او 

 تا که کنده شه 

جایگزین قبلی  بشه جدیدی نوک تا مونه می منتظر بعدش با اون همه عذاب   

 جای به ای تازه یچنگاال تا کنه می جا از را چنگاالشو  تک تکشروع می کنه و ...جدیدش نوک با...دردناکه 

بیاره در سالم و تازه ای پر نو از تا کنه  می اش کهنه پرهای کندن به شروع آخر در و اونا رشد کنه   

 گفتنش به ظاهر خیلی راحته اما

ماه 5یعنی حدود ..روز طول میکشه  057چیزی نزدیک به ... همه ی این اتفاقا و تغییر و تحوال  

سال دیگه به زندگیش  07این قدرت رو داره که تا ..  اگه تو  این پنج ماه زنده موند و تمام این کارارو کرد

..ادامه بده  

 به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد 

سرم رو اهسته به سمتش چرخوندم  و خیره شده  در  نگاهی که برام گنگ به نظر می رسید ازش 

:پرسیدم  

چرا اینو برام تعریف کردی ؟-  

لحظه ای همونطور بهم خیره موند سرما کم کم داشت تمام وجودم رو سرد می کرد که برای فرار از جواب 

:دادن گفت  

همین طوری-  

:متعجب ازش پرسیدم  

همین طوری؟-  

خیره شده تو چشمام  کم کم حلقه ی دستاش از دور کمرم  شل شدن  و با لبخندی که نشون می داد 

:می خواد از چیزی فرار کنه گفت  

ره همین طوری آ-  
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مون غوشش بودم به سمتش چرخیدم و رو در روش  جایی که دیگه فاصله ای بینهمونطوری که هنوز تو آ

هر حرف و کار حامی به هم ربط داشت  اینو مطمئن بودم برای همین ترسیده و پر از  ..نبود قرار گرفتم 

:اضطراب گفتم    

ترجمه اش چی بود؟..شعری که خوندی -  

مت خودش کشید  تا دستاشو در هم گرفت و منو بیشتر به س...با نگاه دقیقی که تو چشمام  داشت 

ته باشهغوشش داشمنو محکمتر در آ  

  چی شده گیسو؟-

:قلبم داشت از جاش کنده میشد که صداش زدم  

حامی -  

:با محبت و لبخندی که باز به سختی رو لبهاش چپونده بود گفت  

جان دلم -  

خوب  می شناختمش و می دونستم اون قصد داشت چیزی رو سر بسته بهم ...هری دلم فرو ریخت  

 حالی کنه 
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 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)اهده بیانیز  
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دستاشو در هم گرفت و منو بیشتر به سمت خودش کشید  تا ...با نگاه دقیقی که تو چشمام  داشت 

همنو محکمتر در آغوشش داشته باش  

  چی شده گیسو؟-

:قلبم داشت از جاش کنده میشد که صداش زدم  

حامی -  

:با محبت و لبخندی که باز به سختی رو لبهاش چپونده بود گفت  

جان دلم -  

خوب  می شناختمش و می دونستم اون قصد داشت چیزی رو سر بسته بهم ...هری دلم فرو ریخت  

 حالی کنه 

 

اون داشت یه چیزی رو ازم مخفی می کرد شک نداشتم ..خوب بهش خیره شدم  

داره آروم و راحت  نگاهش رو به سمت موهام که دونه های برف  بر .... که دیدم بی خیال جواب دادن بهم

:روشون نشسته بود حرکت می ده   

معنی اون شعر چی بود؟..چرا این داستانو تعریف کردی -  

:ی زد و خیره به دونه های برف روی موهام  گفتلبخند دندون نمای   

خیلی با نمک شدی -  

نه غرق لذت شدم  و اون مطلع از حالت دگرگونم دست بلند کردم و دسته ای از ...نه خنده ام گرفت  

هدایت کرد  مموهام رو که به نظر زیادی مزاحم می اومدن رو به پشت گوش  

من کم کم داشتم به شک می افتادم که این حرفا رو بهم رامش چنین کاری می کرد که چنان داشت با آ

 زده باشه به همین منظور خواستم به حرف بیام و چیزی بگم

:که با اطمینان خاطر و خیره شده در نگاه هراسونم گفت  

منظوری نداشتم گیسو -  

اما تو -  

با در اوردن گوشیش آغوشش رو باز کرد و با قدمی فاصله ازم ..یک دفعه با شنیدن صدای زنگ گوشیش 

نگاهی به شماره انداخت..  

در حال کلنجار رفتن با خودش تماس رو برقرار کرد ..اخمی کرده و  با گذشت مدت زمان  کوتاهی  

:با شنیدن صدایی که اصال  انتظار شنیدنش رو نداشت چهره درهم کشید و اخم کرده پاسخ داد   
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تو اونجا چیکار می کنی؟-  

... 

:قدم برداشتاز اخمش رو ازم گرفت و پشت کرده به من به سمت دیگه ای صورت بر افروخته   

با اجازه کی ؟-  

:کمی صداش رو باالتر برد  

من دارم از تو می پرسم-  

دستی به روی صورت و موهاش  کشید  و لحظه ای سکوت کرد  و سپس گویا که  کس ...به هم ریخته 

تو عمل انجام شده قرار گرفت و چشماش رو ..حرف بزنه دیگه ای گوشی رو گرفته باشه و بخواد با حامی

:بست و گفت   

قاجونسالم آ-  

:خیره به چهره ی عصبی و گرفته اش   قدمی بهش نزدیک شدم   

...نه ما با هم هستیم...بله-  

:فکش مقبض شد  و چشماشو با عذاب بیشتری  روی هم گذاشت  

...اما امشب ما نمی-  

همون پدر بزرگی که تعریف های خوبی ازش نشنیده بودم ..زرگشه پدر ب فهمیدم اونی که پشت خطه  

:روم سرش گفتامی به ناچار و درمونده با تکون آاز شدت سرما لبهام به لرز افتاده بودن که  ح  

بهشون می گم ...چشم...بله-  

 یه مکالمه کوتاه که حسابی تونسته بود حال روحی حامی رو بهم بریزه

سیاه گوشش خیره مونده بود و من  ی عد از پایان تماس  بی حرف  به  صفحهبا گذشت چند ثانیه ای ب

:فقط نگاهش می کردم که یه دفعه سرشو باال اورد و چشم دوخته در نگاه دلواپس با لبخندی گفت  

!به چی همین طوری وایستادی و داری نگاه می کنی ؟...یخ زدی -  

اتفاق بدی که می ترسیدم  و  تمام وجودمو فرا گرفته بودترس  ...واقعا مونده بودم که چی باید بهش بگم

 افتاده باشه

..اما حامی استاد بی تفاوت جلوه دادن اتفاقات بد  بود   

ب تو دلشون تکون نخورهدل آدمای مقابلشونو قرص کنه که آ می دونست چطوری ته  
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و  خیره به من و صورتی که حسابی از زور سرما قرمز شده بود با تک خنده ی کوتاهی به سمتم اومد

:حین برداشتن شالی که بر روی زمین افتاده بود با تکوندنش گفت  

االن به نظرم خیلی خوردنی شدنی -  

 داشت به شیطنت خودش می خندید و می خواست که شال رو روی سرم بندازه

:دستامو باال بردم و لبه های شال رو گرفتم و دوباره ازش پرسیدم  

منظورت از اون عقابی که ..یهو با این تماس انقدر بهم ریختی  چرا..چرا معنی اون شعر رو بهم نمی گی -

 می گفتی کیه ؟

:خیلی دوست داشتم زودتر به حرف بیاد و من رو از این سردرگمی نجات بده..لحظه ای بهم خیره موند   

همه داستانایی که گفته میشن بنا ...هیچ چیزی برای این همه ترسیدن تو وجود نداره..گیسوی عزیزم-

ت که تعبیر بشننیس  

 قرار بیشتر وقتا ما فقط یه شنونده ی خوب باشیم

دوست داشتم توام بشنویش ...اونم یه شعر ساده بود که به تازگی شنیده بودمش  

:دستاش هنوز بند شالم بود و لبخند پر محبتش عمیقا داشت به تمام وجودم رسوخ پیدا می کرد  

ازت سیر ..نمی دونم چرا هر چی می بوسمت ...ببوسمتحاال هم اگه اجازه بدی فقط دوست دارم -

 نمیشم

:چشمام رو با دقت از نظر گذروند و ادامه داد  

یه حس ناب و دست نیافتنی...یه چیزی تو وجودت هست که همیشه بهم حس خوبی می ده-  

:اشک تو چشمام حلقه بست و لبخندش جون گرفت  

منو ببخش ..زدنام گاهی باعث عذاب میشنحرف ...اینو خودم خوب می دونم...من یکم عجیبم-  

 

قطره اشکی که داشت با سماجت خودش رو از گوشه ی چشمم فراری  می داد رو  سریع با سر 

:انگشتم گرفتم و با لبخندی ساختگی گفتم  

فکر کنم برای همین عاشقت شدم ..از روزای اولم آدم  عجیبی بودی -  

:خنده اش گرفت و ازم پرسید  

ت؟می ذاری ببوسم-  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

تنها کسی بود که عاشقانه می پرسیدمش ...حامی همه وجودم بود ....هیچی !...چی باید می گفتم؟

هیچی نمی دونستم که به ..اما در این لحظه واقعا نمی دونستم باید چه واکنشی از خودم نشون بدم...

 سختی لبخندی زدم و بهش خیره موندم 

تو حال خودم نیستم با قدمی بهم  نزدیک تر شد و   لبخندش رنگ گرفت و در حالی که می دونست هنوز

 دوباره  با حلقه کردن  دستاش به دور تنم فاصله ها رو  از بین برد

خیره شده در نگاهم با عاشقانه ترین حالتی که ازش سراغ داشتم قبل از بوسیدنم با متمایل کردن 

:سرش به سمت راست بدون نگاه گرفتن ازم  گفت  

النمون رو همیشه یادت بمونه می خوام تصویر ا-  

:لحظه ای چشماشو با همون لبخند بست و گفت  

..تو ذهنم مجسم کنم...همین طوری که من می تونم نگاه ترسیده اتو -  

با موهای سرکشی که همیشه دوست دارم همین طوری آزاد و رها باشن....گونه های سر و یخ زده  

:نیه ای چشماشو از هم باز کرد و بهم خیره موندرومی بعد از گذشت چند ثابا اتمام حرفش به آ  

حاال می خوام توام مثل من باشی و تک تک این لحظات رو تو ذهنت ثبت کنی -  

:با عشق تو چشمام زل زد  

خیلی کارا مونده که باید انجامشون بدیم ..هنوز خیلی چیزا مونده-  

!بپرسی چرا ؟اگه بترسی و مدام تردید بکنی و هی ..اگه اینجا جا بزینم  

تا تهش حسرت می مونه رو دلمون   

می خوای ؟....تو که نمی خوای هر روزتو افسوس بخوری   

 

 به زور سعی کردم لبخندی بر روی لبهام بنشونم 

:خوشحال از تاثیر کالمش ادامه داد  

اما...پر از تردیدی ..هنوز چشمات پر از ترسن-  

:و حرفشو ادامه داددوباره با لذت به لبها و چشمام نظری انداخت   

کلی..کلی قشنگ تر میشی..هنوزم وقتی که می خندی  -  

:نیروی خارق العاده ای در خودم حس می کردم که با تک تک کلمات حامی در حال جون گرفتن بود  

بخند گیسو -  
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 خیلی کارا مونده که هنوز دوتایی نکردیم 

 خیلی ذوقا مونده که نداشتیم و نکردیم 

ده که منتظر هر دوموننخیلی قهقه ها مون  

باشه وتو قشنگ ترین اتفاق زندگی من... پس بخند و بذار که ثبت این بوسه  

 

کم کم بدون اینکه خواسته باشم از سر ناچاری و یا استیصال  خنده ای بر لبهام جاری کرده باشم  به 

 قشنگ ترین تصویر پیش روم که با ذوق و عشق بهم لبخند می زد  لبخندی زدم 

دومون رفته رفته  خیره در نگاه عاشق هم دیگه واضح تر  و پر از رنگ تر از قبل شد لبخند هر  

غوش بگیرن که دوست داشتن تنگ تر من رو در آ حلقه ی دستایی  

همونطور که دوتایی از لبخند به خنده رسیده بودیم پیشونیش رو بر روی پیشونیم گذاشت و  با چشمایی  

فقط خودش قادر به لمسش بود با گذاشتن لبهاش به روی لبهای نیمه باز خفته در خیالی ناب که ....بسته

 و خندونم شروع به بوسیدنم کرد 

 بوسیدنی که منو هر لحظه بیشتر از قبل تشنه و وابسته تر به حامی می کرد 

وابسته ی مهربونی ها و بوسه ..حامی خوب فهمیده بود که چطور می تونه منو وابسته ی خودش کنه 

 های گاه و بی گاهش 

هوا به شدت سرد شده بود و همونطور که قفسه ی سینه ام از فرط هیجان و عطشی که تمومی 

و طرف صورت و گونه هام نداشت باال و پایین می شد  دستاشو با جدا کردن لبهاش از روی لب هام  به د

:رسوند و مکث کرده در سکوت بدون هیچ عکس العملی در همون وضعیت با چشمهای بسته گفت  

فکر کنم ضریب هوشیم از یه آدم نرمالم پایین تر اومده -  

:عجیب بود که منم دوست نداشتم چشمامو باز کنم که با خنده ازش پرسیدم  

!یعنی از صدم  کمتری ؟-  

:سته سرشو باال و پایین کرد و همراه من شروع به خندیدن کردمطمئن و چشم ب  

چرا؟-  

دستت رو می گرفتم و برای همیشه از این شهر و آدماش دورت می کردم که ...چون اگه به خودم بود -

 دست هیچ کدومشون  بهمون نرسه

:می خندیدم و اون همین طور می گفت  
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همیشه دلم می خواستم مثل یه آدم معمولی باشم که صبح تا شب کار می کنه و به این در و اون در -

 می زنه تا بتونه امورات زندگیش رو بگذرونه 

...یه آدم معمولی با یه افکار معمولی   

 از اینکه مدام باید حواسم به همه چی باشه خسته ام 

داشته باشم خسته ام از اینکه باید هوای همه چیز و همه کس رو   

 از اینکه مرتب باید مراقب رفتار  و کارام باشم خسته ام

 از اینکه باید تو محیط کار طوری باشم که دلم نمی خواد خسته ام 

...از اینکه   

یک دفعه هر دو مجددا  با شنیدن صدای  زنگ گوشیش به خودمون اومدیم  و اون نتونست حرفش رو 

 کامل بزنه

سختی دستاشو از روی صورتم پایین کشید و با در آوردن گوشیش و نگاه انداختن به شماره  از این رو  به 

:ای که دوباره منبع عذابش شده بود با آه پر از حسرتی گفت  

خیلی این باال موندیم -  

:از اینکه هر بار می اومدیم تا بخندیم چیزی مانع میشد دلگیر اما به ظاهر خندیدم و گفتم  

!تازه فهمیدی؟-  

:خنده اش گرفت و نوک بینیم رو کشید  

حال دلت خوبه رو به خاطر توجه کردن به دیگران خراب نکنکه توشون  لحظه هایی-  

 من بخوام می تونم تا خود صبح همینجا بمونم و برای این موندنم به کسی جواب پس ندم 

داشته باشم که تمام اتفاقای می تونم تا صبح همین جا بشینم و فقط به تو نگاه کنم و اونقدر دوستت 

 بینمون رو هیچ وقت از یاد نبرم 

من تو این دنیا به آدمای خودخواه  و افکار های مزاحمشون  احتیاجی ندارم گاهی باید کل دنیا رو برای یه 

فراموش کرد ... خندیدن از ته دل و  زندگی راحت  

با تمام قدرت کنارشون  بزنی و فراموششون  تو باید..هر چقدر که اونا تالش می کنن که نادیده ت بگیرن 

 کنی

:خیره در نگاه به ظاهر آرومش پرسیدم  

می تونی  این کارو کنی ؟... تو واقعا -  

:همونطور که گوشیش زنگ می خورد بی توجه بهش  خیره در نگاه مشتاقم لبی تر کرد و گفت  
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.به خاطر تو میشه هر کاری کرد..به خاطر تو  آره-  

 میشه بی خیال هر چیزی شد 

جز تو ... هر چیزی   

 

*** 

کمی بعد هر دو در حالی که هر کدوممون در فکر و خیاالت خودمون به سر می بردیم  همزمان با هم از 

..تمام توجه ام بهش بود  ...پله ها پایین اومدیم   

با اینکه بی خیال  اون تماس و حرفای پدر بزرگش شده بود اما به نظر می رسید همچنان ذهنش درگیر 

ش بیرون بیاد موضوعی که نمی تونه از تو فکر  

اونقدر  که حتی  شوخی ماهان رو که بهش گفته بود قبل از شام یه دست شطرنج بزنن رو نشنید  و 

رومی بر روی شونه اش ما رو تنها گذاشته سر به سرش می ذاره با زدن ضربه آ ماهان به خیال اینکه داره

 بود و از پله ها باال رفته بود

...باشه  احساس می کردم باید  کمی بی قرار  

اما با همه ی این حرفا  طوری برخورد می کرد که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده که  به یکباره هر دو با رسیدن 

به پایین پله ها و دیدن رحمانی و نامزدش  که اصال نفهمیده بودیم کی اومدن نگاهی به جانب هم دیگه 

 انداختیم 

نشسته بود به سمت ما کشیده شد و از همونجا با  نگاه رحمانی که در جمع جونتر ها به همراه نامزدش

 زدن لبخند عجیبی که حس خوبی رو بهم نمی داد  از سر جاش بلند شد

 حامی با حفظ ظاهر به خاطر بلند شدن رحمانی همراه من به سمتشون به راه افتاد 

:ه من گفترحمانی هم چند قدمی به سمتون اومد و با بلند کردن دستش به سمت حامی خیره در نگا  

تبریک پسر خاله-  
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 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)اهده بیانیز  
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ع جونتر ها به همراه نامزدش نشسته بود به سمت ما کشیده شد و از همونجا با نگاه رحمانی که در جم

 زدن لبخند عجیبی که حس خوبی رو بهم نمی داد  از سر جاش بلند شد

 حامی با حفظ ظاهر به خاطر بلند شدن رحمانی همراه من به سمتشون به راه افتاد 

:تش به سمت حامی خیره در نگاه من گفترحمانی هم چند قدمی به سمتون اومد و با بلند کردن دس  

تبریک پسر خاله-  

:حامی دستشو فشرد و همچون رحمانی با زدن لبخندی که بیشتر به مانند یک پوزخند بود گفت  

ممنون پسر خاله-  

بریک خانم دکتر به شما هم ت-  

لفظ به کار برده اش بقدری بد و زننده بود که پریچهر هم متعجب به برادرش خیره موند و من هم به ناچار 

:برای اینکه چیزی بروز ندم با زدن یک لبخند تصنعی به شیوه ی خودش پاسخ دادم  

ممنون دکتر -  

نمونده باشه با بلند شدن از جاش و قرار نامزدش تینا هم برای اینکه در این گپ و گفت از قافله عقب 

:گرفتن در کنار رحمانی گفت  

منم بهتون تبریک می گم...خیلی یهویی بود  ولی خب ..سالم-  

نمی دونم چرا دل آشوب گرفتم و حضور رحمانی  و نامزدش هم بدتر از همه به این آشوب و اضطراب دامن 

 زد 

فت و تشکر خشک و خالی کردحامی به ظاهر وبه رسم ادب متلکش رو ندید گر  

اصال راحت نبودم به خصوص که نگاه های خیره تینا  که مرتب از فرق سر تا نوک پام رو برانداز می کرد کم 

. کم داشت موجب  آزار و اذیتم میشد  

خوشامد گویی جالبی نبود ولی  به ناچار برای بی تفاوت جلوه دادن حضور رحمانی و نامزدش   مجبور 

عشون حضور داشته باشیم و دقایقی رو در کنارشون سپری کنیمشدیم در جم  

بزرگتر ها هم اون طرف سالن چون ما سرگرم حرف زدن بودن در این بین سعی می کردم به عنوان یه تازه 

 وارد کمتر شنونده باشم و بیشتر صحبت کنم 

رو می تونستم از برخالف من حامی توجه چندانی به صحبت هایی که میشد نداشت و همه ی این ها 

 تمام حاالت و رفتارش بفهمم

اصال انتظار اومدن رحمانی رو نداشت  و گاها در میون بی قراریهاش  نگاهی هم به سوی پدرش می 

 نداخت که اونم حسابی سرگرم صحبت کردن و حرف زدن  بود 
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ه  بود شک نداشتم موضوع فوق العاده مهمی در میون بود  که اینطور بی قرار و بی تحمل شد  

 با این وجود خیلی عادی  با چهره ای کامال خونسرد نشسته در کنام

پای روی پا انداخته بود و خیره به گفت و گوی آدمهایی که در دور و اطرافمون بودن با گذاشتن دستش بر  

روی پشتی مبلی که روش نشسته بودم سعی داشت من رو از تیر راس نگاه  های خیره و عذاب آور 

دور نگه دارهرحمانی   

پریچهر هم که به نظر می رسید تمایل چندانی به هم صحبتی با تینا رو نداره فقط سعی می کرد در حد 

همون پذیرایی کردن باهاش هم کالم بشه هرچند خود دختر هم رغبتی برای هم کالم شدن با سایرین از 

شون راحت بودم و می گفتم و باها...خودش نشون نمی داد و بر عکس من که از لحظه ورود به جمعشون

 می خندیدم سکوت کرده بود و مرتب وضعیت ظاهرش رو هر چند دقیقه یکبار  چک می کرد 

رحمانی هم  نگاهش مدام به حامی بود که در عین درگیری های ذهنی که داشت جواب شوخی ها و 

 حرفهای دیگران  را می داد و کم نمی اورد  

:من پرسیدکه یه دفعه پریچهر رو کرده به   

گیسو جون گفتی تو مطب حامی هم مشغولی ؟-  

خیره بهم جواب خواهرش رو داد و تا اومدم لب باز کنم و جوابش رو بدم رحمانی با نگاهی کینه توزانه 

:گفت  

تو مطب حامی جان مشغول بودن...بشن  فامیل ما بابله ایشو خیلی قبل تر از این که -  

ده از هم باز موندن و حامی با لبخند آرومی بهش خیره مونداز حرف کنایه آمیزش لبهام بی ارا  

:در این بین نامزدش هم تیر بعدی رو به سمتم پرتاب کرد  

ما ...یادته؟؟..آخرین بار که دیدمت  منتظر ماشین تو خیابون وایستاده بودی ..ولی خیلی  عوض شدی یا-

...رسوندیمت   

کرد بدون هیچ حرکتی فقط نگاهم به سمت تینا حرکت   

:همه سکوت کرده بودن که با آرامش گفتم  

بله اون روز دکتر لطف کردن و بنده رو هم رسوندن-  

:پوزخندی زد و با تکیه دادن به عقب گفت  

..اما  اصال شبیه تازه عروسا نیستی ..با اینکه عوض شدی...ببخشیدا -  

:رو به جمع با لحن مسخره کننده ای ازشون پرسید   

!اینطور نیست ؟-  
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درون داغ شدم  و لبخند محوِ رحمانی که به ظاهر خودش رو با گوشیش مشغول کرده بود از دیدم  از

:پنهون نموند   

یعنی االن رفتید سر خونه زندگیتون  دیگه ؟-  

:کسی حرفی نزد که خودش ادامه داد  

!!چه بی سرو صدا  و ساده ؟؟-  

:رخوندبه ناگه کامال بی قرار و نا آروم  روشو به سمت رحمانی چ   

اونم به ..البته باید من بپسندم ..بهزاد گفته قراره مراسم عروسیمون رو تو یکی از بهترین باغ تالرا بگیریم -

 همین زودیا 

:اما این دختر قرار نبود زبون به دهن بگیره..پریچهر خجالت زده از حرف تینا لبخند خجولی زد   

مگه میشه؟..مشغولی؟ هنوز طرحی هستی دیگه؟ پس چطور تو مطب هم -  

:و دوباره رو کرده به رحمانی ازش پرسید  

مگه اینطوری میشه؟-  

رحمانی کمی رنگ به رنگ شده سرشو باال آورد که حامی با همون چهره ی خونسردش  رو به تینا و 

:رحمانی گفت  

تمام وقتتون رو پر کرده...گویا حرف زدن در مورد تمام مسائل زندگی ما-  

و پنهونی جمع بر کسی پوشیده نموند و همین امر باعث تغییر رنگ چهره ی رحمانی و  لبخندی های ریز

 از جمله تینا شد 

تینا خیره به حامی که با لبخند خاصی بهش خیره مونده بود لحظه ای ساکت شد  و خواست به حرف بیاد 

 که رحمانی سریع و با تشر صداش زد

ر با حالتی قهر گونه سکوت کردتینا که انتظار این واکنش رو نداشت بالجبا  

و حامی مجددا نگاهی به جانب پدرش انداخت همون لحظه رحمانی کفری از جاش بلند شد و به بهانه 

 ای به دنبال مادرش به سمت آشپزخونه رفت 

 پدر حامی که متوجه نگاه های گاه بی گاه حامی شده بود لحظه ای بهش خیره شد 

تن با چشم هاشون هم با همدیگه حرف بزنن که پدرش به آرومی تو گویی این پدر و پسر هم می تونس

 جاش صاف نشست و نگاهش رو از حامی نگرفت 

حامی لبهاش رو به هم فشرد و در یک لحظه با جدا کردن  تکیه اش از  مبل ضمن گذاشتن دستش بر 

:روی پام به آرومی  زیر گوشم گفت  
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گردم منم االن بر می ... تو از خودت پذیرایی کن-  

همه ی حواس تینا بر روی  ..سری براش تکون دادم که با اندک فشار کمی  بر روی پام  از جاش بلند شد

 من و حامی که  داشت به سمت پدرش می رفت بود 

 کسی متوجه تغییر حاالت رفتاری حامی و پدرش نبود 

نگاهم که با برداشتن پیش  تینا که در نبود حامی و رحمانی دوباره جسارت پیدا کرده بود خیره شده در

:دستی  مشغول پوست کردن  میوه شده بودم گفت  

آشناییتون از همونجا تو ماشین ما رقم خورد نه؟-  

:متعجب سر بلند کردم و بهش خیره شدم که با تاکید دوباره گفت  

تو و حامی رو می گم دیگه-  

:با لبخند زورکی گفتپریچهر که از سبک سری تینا شرمنده به نظر می رسید رو کرده بهش   

!مگه تو و بهزاد جای خاصی باهم آشنا شدید؟...چه فرقی می کنه کجا بوده عزیزم-  

:تینا ابرویی باال داد و گفت  

خوب خانواده من از اون خانواده های سرشناسی هستن که همه دوست دارن باهاشون در ارتباط باشن-  

ز این خانواده های سرشناس باشن که افتخار گیسو جون هم جز یکی ا ی با خودم گفتم البد خانواده

 آشنایشون رو تا به حال نداشتیم 

:فهمیدم قراره در نبود حامی از طرف این دختر نیش بخورم  

باید ببخشی..اوه ببخشید اصال حواسم نبود-  

باید خیلی سخت باشه که در نبود پدر و مادرت از برادر ....متاسفم ...پدرت خیلی وقته که فوت شدن 

وچکترت هم مراقبت کنی ک  

سکوت بدی بین همه  حکم فرما شده بود و تینا خوشحال از اینکه تونسته مرکز توجه باشه با سرحالی و 

:هیجان زاید الوصفی ادامه داد   

الاقلش اینکه دیگه مستاجر نیستی ...ولی خوب شانس خوبی داشتی که با حامی ازدواج کردی -  

:از یادم رفتکردم و برای یک لحظه نفس کشیدن رو بخوبی احساس هجوم به یکباره خون به صورتم   

راستش ما همه یه چیز ...کم چیزی نیستش که ..کلی سهام و دارایی ...خانواده دکتر خیلی پولدارن-

اصال انتظار اینکه تو یهویی بیای و بشی عروسشون رو نداشتیم ... دیگه فکر می کردیم  

:ج و واج نگاهش می کردن سریع حرفشو درست کرد و واضح تر گفتو با نگاهی رو  به جمعی که ها  

آخه دریا جون حتی یکبارم اینجا نیومد اما تو هنوز نیومده عروسیتم گرفتی -  
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:خنده ای مسخره ای سر داد   

اما گویا زرنگ تر از من هم تو این جمع هست ... واال همیشه فکر می کردم من زرنگم -  

... ختی می تونستم هضم  کنمحرفایی که می زد رو به س  

 پریچهر خجالت زده مونده بود که چی بگه 

سر بلند کردم و نگاهی به حامی که در حین حرف زدن با پدرش نگاهی هم به من می نداخت انداختم  و 

 دوباره به تینا که نگاهش به من بود خیره شدم 

اما بقیه با چهره هایی گرفته سکوت ..ادذوق زده از اینکه حرفشو بهم انداخته با آرامش به عقب تکیه د

:کرده بودن که تینا طاقت نیورد و گفت  

اما تا اینجا ... من مدت زیادی نیست که نامزد بهزاد شدماا....همه ی خانواده منتظر عروسی حامی بودن-

...فهمیدم  که خیلی برای همه عزیزه  

!هوم؟؟...حتما بخاطر وضعیت مالی شما خواستن مراسمی نگیرن  

 پریچهر دستی به روی صورتش کشید و بی قرار از جاش بلند شد 

تینا لبخند دندون نماش رو کش اورد لحظه ای چشمامو بستم و تمام حرفای اعصاب خورد کنشو به همراه 

روزهای سختی  که گذرونده بودم رو به سرعت باد از جلوی چشمام گذروندم و به آنی چشمامو از هم باز 

ومی نداشت لبخندش تم..کردم   

نگاهم به چهره ای بود که با کلی آرایش سعی کرده بود خودشو زیبا تر ..دیگه توجهی به اطرافم نداشتم 

از اونی که هست نشون بده که تمام نگاه و توجهم جلب دندون جلویش شد که در دید ظاهری چیز بدی 

 نداشت

خیره بهش با تاملی کوتاه تا خواست .. اما از نظر یه دندونپزشک می تونست جلوه خوبی نداشته باشه 

:مجددا به اراجیفش ادامه بده به حرف اومدم و  گفتم  

..بدجوری تو ذوق می زنه.. دندون جلویی تون وقتی که می خندید-  

...س به تینا خیره شدنلبخندش به آنی فرو کش کرد  و همه در سکوت  و بهت به من و سپ  

.به مرز فوران خشمم رسیده بودم و دلم می خواست با تمام توان سرش فریاد بزنم  

:معلوم بود رحمانی هر چی که در مورد من می دونسته رو مو به مو بهش گفته   

بسیار بی توجه هستید  ..عجیبه با اینکه از خانواده سرشناسی هستید اما نسبت به این مسائل -  

واقعا عجیبه ...ونی که می تونست شما رو زیباتر نشون بده  توجهی نکردیدبه دند  
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:گوشه ی لبم به پوزخندی باال رفت  

!!احتماال که نمی خواید بگید پزشک حاذق  و خوبی در دور و اطراف شما و خانواده سرشناستون  نبوده -  

:رنگ پریده بهم خیره مونده بود  

از دختر زیبایی چون ..خواهش می کردید که یه فکری به حالش بکنه ...کتر دآقای ..کافی بود از  نامزدتون -

این حجم از بی توجهی به خودش بعیده...شما   

حامی که متوجه تغییرات و جو بد بینمون شده بود همونطور که گوشش به پدرش بود قدمی به سمت ما 

:چرخید   

هر چند کامال واضح و مبرهن ه که  با  درگیر کردن خودتون تو بسیاری از مسائلی که اصال بهتون مربوط -

نمی تونیدم برای خودتون وقت بذارید ..نمیشه   

کمتر از لبخند زیباتون استفاده کنید.. پیشنهاد می کنم  تا دندونتون رو درست نکردید  

:لبهام نشست  لبخند پیروزمندانه ای  آروم آروم بر روی  

می ره که بیشتر به خودش برسه   از بانوی زیبایی چون شما بیش از اینها انتظار-  

:زبونش بند اومده بود و دیگه قادر به انجام هیچ واکنشی نبود   

نیست اول به خودتون  و دندونتون برسید  بهتر-  

به نظرتون که دیر نمیشه ..یدبعددر مورد مراسم من و یا زندگی شخصی دیگران نظر بدید و حرف بزن

میشه ؟ ..  

تینا که تا قبل از این حرفا فکر می کرد تونسته تو جمع ضایعم کنه با تته پته و دستی که برای پنهون کردن 

دندونی که از نظر یه دندون پزشک می تونست جلوه زیبایی نداشته باشه جلوی دهنش رو  گرفته بود  به 

شد  همه که بهش خیره شده بودن خیر  

 چیزی به در اومدن اشکش نمونده بود 

:با بغض و اشکی که رفته رفته در حال در اومدن بود از جاش بلند شد    

هرچند به نظر می رسه جناب دکتر هم  کارای واجب تر و مهمتری از رسیدگی به شما و دندونتون -

 داشته باشن 

می تونم از منشی بخوام که یه ..بندازم   اگر ایشون وقت ندارن باعث افتخاره یه نگاهی به دندونتون 

 نوبت تو نزدیک ترین زمان ممکن براتون در نظر بگیره 

:چونه اش به لرز افتاده بود  

.خوشحال میشم بتونم برای شما که از یه خانواده سرشناس هستید کاری کرده باشم-  
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:با بغض و اشکی که رفته رفته در حال در اومدن بود از جاش بلند شد     

هرچند به نظر می رسه جناب دکتر هم  کارای واجب تر و مهمتری از رسیدگی به شما و دندونتون -

 داشته باشن 

می تونم از منشی بخوام که یه ..زم  اگر ایشون وقت ندارن باعث افتخاره یه نگاهی به دندونتون  بندا

 نوبت تو نزدیک ترین زمان ممکن براتون در نظر بگیره 

:چونه اش به لرز افتاده بود  

.خوشحال میشم بتونم برای شما که از یه خانواده سرشناس هستید کاری کرده باشم-  

 

وار بشمآگه ای بزنه از جام بلند شم وسرش بهش خیره شده بودم و این قدرت رو داشتم که اگر حرف دی  

ز گذاشتم که از درون احساس بدی داشتم اما خودم رو نباختم و خم شدم و پیش دستیم رو روی می

بهش  رنگ پریده  و چشمای قرمز تینا  متعجبی شپزخونه بیرون اومد و با دیدن چهره همزمان بهزاد از تو آ

:روم اسم نامزدش رو بر زبون اوردو سپس به جمع ما خیره شد و آ  

تینا-  

تینا که منتظر بود خودش رو برای کسی لوس کرده باشه به محض صدا کردن رحمانی اشکش در اومد و با 

 عجله به سمت پله ها دوید

و از خواهرش پرسید چی شدهرحمانی رنگ پریده به همه امون خیره شد   

:پریچهر ابرویی باال داد و خیلی آروم  گفت  

کم اورده ... فقط طبق معمول ..هیچی -  

 رحمانی عصبی شده سریع به دنبال تینا از پله ها باال رفت و حامی به سمتون اومد 

 البته حال منم چندان تعریفی نبود و با حرفایی که تینا زده بود احساس خوبی نداشتم 

حامی که می خواست از نگاه کردن  و دقیق شدن در رفتار هامون پی به همه چی ببره با نشستن در 

:کنارم  همزمان  با  برداشتن سیبی از تو ظرف   خیره به مسیر رفته شده توسط رحمانی و تینا گفت  

چیزی شد؟-  

:هستگی سرمو به سمتش برگردونم و مطمئن گفتمبه آ  

نه -  

:گفت ه تو چشمام زل زد  به خنده و تعحببا نگاهی آمیخته   

چه خوب-  
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حرص کلی با اینکه تا دقایقی پیش بقدری عصبانی و ناراحت بودم که فکر می کردم تا پایان شب باید 

تحمل کنم وبخوردم و این دختر  

آماده  اما با اومدن حامی و شنیدن صداش همه ی اون حال بد به آنی  ازم دور شد و با یه حس خوب  

:ف زدن باهاش شدم حر  

به نظر می خوای چیزی بهم بگی -  

:گرم چشم دوخت و گفتلحظه ای به نگاه پرسش  

باید همین االن بریم-  

کجا؟-  

:و به طرفم گرفت و همونطور خیره تو چشمام جواب دادسرخ تو دستش ر سیب  

می فهمی-  

:لبنخند زنان سیب رو ازش گرفتم و گفتم  

نکنه این از اون سیب زهر آلوداست -  

باشه با  شدن  توسط اطرافیان در حال کنترلرفتار و کاراش خندون  بدون اینکه براش مهم باشه شاید 

:گفت به صورتم نزدیک کردن سرش  

فقط می تونه پیش خودم باشهپاد زهرش مطمئن باش که  ...حتی اگه زهرآلودم باشه-  

 که در همون لحظه رحمانی  خیره موندم  با لبخند خجولی  تو دستم گر گرفته از جوابش به سیب سرخ

و بهم دوخت ر از پله ها پایین اومد و نگاه پر از خشمش با چهره ای سرخ و  بر افروخته ... یانعصب کامال   

 در نگاه پر از استن از کنارم خیرهبا برخنیم نگاهی بهش انداخت و  ه بودحامی که متوجه این طرز نگاه شد

:گفت خشم رحمانی  

  بزرگم خداحافظی کنیم رباید از ماد..وقت رفتنه ..پاشو عزیزم -

 با گفتن همین حرف بدون اینکه براش مهم باشه چرا رحمانی اونطوری داره نگاهمون می کنه 

.پشت کرده بهش همراه من به سمت مادر بزرگش برای خداحافظی راه افتاد  

 

*** 

کالفه و عصبی دستی به یقه لباسش برد و دگمه اولش .. نشسته بودحامی  که جلو بغل دست پدرش 

:رو باز کرد و خیره به جلو گفت  

باید زودتر از اینا یه فکری به حالش می کردم-  
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.دقیقا نمی دونستم قرار کجا بریمسوار ماشین پدرش بودیم و   

قراره کجا بریم با هم  دیگه همه چی اونقدر سریع اتفاق افتاده بود که فرصت نشده بود درباره اینکه 

 حرفی بزنیم

حتی بدون اینکه شام بخوریم در برابر نگاههای متعجب و حال گرفته ی بقیه با یه معذرت خواهی سریع از 

 خونه بیرون زده بودیم 

:پدرش با ظاهر آرومی  که پشتش دریایی از  طوفان پنهون شده بود دنده رو جا به جا کرد و گفت  

!استی فکر کنی مثال می خواستی چیکار کنی ؟زودتر هم می خو-  

 

 روشو هشدار گونه به سمت حامی که بهش خیره شده بود برگردوند

هر دو در نگاه هم دیگه خیره مونده بودن  که دوباره توجهش رو به جلو داد  و حامی تو فکر فرو  رفته  

:گفت  

!؟باز می خوای همون بالها رو دوباره  تکرار کنن-  

نده رو مجددا برای زیاد کردن سرعت عوض کرد و خیره به رو به رو  و ماشین هایی که یکی پدرش با اخم د

پس از دیگری رد می کرد چیزی نگفت  و حامی کالفه از وضعیت موجود با نگاه گرفتن از پدرش دستی به 

:روی لبهاش کشید  و خیره به بیرون و پیاده رو و خیابون هایی که هنوز شلوغ بودن گفت  

.سکوت شما رو اصال دوست ندارم این-  

 

:از حرفاشون سر در نمی اوردم که پدرش با رفتن تو الین سرعت گفت  

!!دربرابر کارای تو کاری به جز سکوت هم می تونم داشته باشم ؟-  

حاال چرا سکوت من ناراحتت می کنه؟..خوب بلدی کارتو راست و ریس کنی ..تو که استاد برنامه چیدنی   

 

انه روشو برگردوند و عاجزانه  به پدرش چشم دوخت حامی دردمند  

ینه به من که در سردگمی به سر می در ابتدا نگاه کوتاهی از آ..حامی پدرش با احساس سنگینی نگاه 

:بردم انداخت و سپس خطاب به حامی گفت  

واقعا نمی دونم -  
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 حامی هم سکوت کرد و هر دوشون بدجوری تو فکر فرو رفتن 

باید با هم قهر کرده باشن که حامی لبی فشرد و با نگاه دوباره ای از گوشه ی چشم احساس می کردم 

به پدرش  خیره شد   

 پدرش بدتر از حامی تو فکر فرو رفته بود که با رسیدن به پشت  چراغ قرمز  شیشه رو پایین داد

 آرنجشو لبه ی شیشه گذاشت و سر انگشتاش رو به روی لبهاش رسوند 

ی نگاه حامی دنده رو  خالص کرد  و با نگاهی به حامی که به نظر می رسید در این فهمیده از سنگین 

:شرایط تمام امیدش پدرش شده گفت  

باید همین امشب تموم شه.. فقط می دونم برنامه امشب هر چه که هست-  

 

:لبهای حامی به لبخند محوی از دو طرف کش اومدن  و پدرش ادامه داد  

ارج میشه اما فکر کنم بشه که امشب همه چی داره از کنترلم خ-  

 

:نگاه حامی غرق شادی و خوشی برق زد و  و ازش پرسید  

یعنی می خواید بگید که -  

:پدرش سرشو  به کندی اما مطمئن باال و پایین کرد  و جواب داد  

رهآ-  

 حامی ذوق زده با به دندون گرفتن لب پایینش نگاهش رو به بغل دستش و ماشین کناریش داد

ینه نگاه سریعی به من انداخت و برای حفظ ظاهر  حامی خنده اش گرفته بود از تو آش که از واکن پدرش

سکوت کرد و سعی کرد به روی خودش نیاره که حامی دوباره روشو برگردوند و برای مطمئن شدن از 

:چیزی که فهمیده بود  گفت  

اما واقعا شما که نمی خواید -  

:حامی  برگردوند و گفت اینبار نگاهش رو کامال به سمت  

برای کارایی که می خوام انجامشون بدم هم باید به توام جواب پس بدم ؟ -  

گوشه ی لب حامی به لبخندی باال رفت  و تسلیم وار خطاب به پدری که معلوم می کرد تا چه میزان می 

:تونه دوسش داشته باشه گفت  

نه -  
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ون نمایان شد اینبار لبخند شیرینی بر روی لبهای هر دو نفرش  

فقط باید یکم عجله کنیم -  

چون پسر  بچه ی  ...حامی با شنیدن این حرف پدرش  راحت تر  به عقب تکیه داد و خندون خیره به جلو

:گفت تخس و شیطونی که از کار پدرش لذت برده باشه خیلی خودمونی و رفیق مآبانه   

آدمو بدجوری هوایی می کنه.. عاشق این تصمیمای یهویتم-  

ینه می تونستم لبخند دندون نمای پدرش رو ببینم که در یک گفت و گوی و این اولین باری بود که از توی آ

نهایت لذت رو برده از همراهی پسرش تا به  این حد پدر و پسری    

دو به یک تصمیم واحد رسیده بودننمی دونستم هر دو چه تصمیمی گرفتن اما هر چه بود هر   

سریع تر اجراش کنن.. بود قبل از دیر شدنتصمیمی که قرار   

 

*** 

همچنان تو مسیر بودیم و من هنوز نمی دونستم قراره کجا بریم که با رسیدن به جلوی بیمارستانی که 

:ماشین رو  متوقف کرد و رو به حامی  گفت...قبال برای دیدن پدرش اومده بودم  

تا من بر می گردم توام  با گیسو حرف بزن -  

تکون داد و همونطور خیره به پدرش  که از ماشین پیاده شده بود و داشت به سمت  حامی سری

:بیمارستان می رفت  لبی تر کرد و گفت  

قراره بریم خونه ی پدر بزرگم-  

 

 همین رو گفت و صورتش رو به سمتم برگردوند

:بی حرف بهش زل زده بودم که مابقی حرفاشو بشنوم   

و همه ی این تصمیمات ...می گیره که من و پدرم باهاش موافق نیستیمگویا پدر بزرگم داره تصمیماتی -

 هم به من مربوط میشه

 

:لبهامو از هم باز کردم و ازش پرسیدم  

پدر بزرگت  چیزی درباره ی ازدواج ما می دونه؟ -  
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:سرشو با لبخند بی جونی  به طرفین تکون داد  

تو باید با ما بیای.. برای همینم-  

دوخته بودم نفسشو با قدری تامل بیرون فرستاد و رو گرفته ازم داشبورد رو باز  همونطوری که بهش چشم

:کرد و با برداشتن یه جعبه ی به نسبت کوچیک ادامه داد  

برخوردا و رفتارای  کامال خشک و . ..خانواده پدریم برخالف خانواده ی مادریم زیاد صمیمی و گرم نیستن-

 رسمی دارن

 

 با پوزخندی در جعبه رو باز کرد و کراواتی از توش در اورد 

 

:خیره به کراواتی که تو دستش بود لبهاشو بهم فشرد  و به در ورودی بیمارستان خیره موند  

قراره بهشون بگیم که من ازدواج کردم و خوب فکر نمی کنم این خبر  واکنش های خوبی به همراه -

 داشته باشه

: دوباره بهم چشم دوخت  

.نباید در این موقعیت قرارت می دادم... منو ببخش-  

 خیره در نگاه پر از حرفش سکوت کردم 

 خیلی بهم ریخته به نظر می رسید و می فهمیدم بیش از گذشته داره عذاب میکشه

:سر  برگردوند و خیره به مسیری که پدرش داشت ازش بر می گشت گفت    

چون ..منم بخاطر پدرم مجبور شدم قبول کنم ..نامزدم شد..ر بزرگم دریا پرتو  دختری بود که به تایید پد-

...پدرم در وضعیتی نبود که بخوام   

 حتی لحظه ای قادر نبودم ازش نگاه بگیرم و می خواستم تا به انتها همه ی حرفاشو بشنوم  

 یک دفعه سکوت کرد و صورتش رو برگردوند و  تو چشمام زل زد

شد و پدرش با کیفی در  بازیره مونده بودیم و چیزی نمی گفتیم که در ماشین هر دو در نگاه هم دیگری خ

سوار شد  دست   

بغل دستم روی ...هنوز متوجه حال خراب هر دوی ما نشده بود که برگشت و کیفش رو  با ببخشیدی 

 صندلی عقب گذاشت و باعث شد حامی نگاه خیره اشو ازم بگیره  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

از دید چیزی نبود که بشه  مم و این نگاه بی قرارهمچنان به حامی خیره بودماشین که به حرکت در اومد  

پنهونش کنم تیز بین پدر حامی   

بزنه یحامی سنگینی نگاهم رو حس می کرد اما در شرایطی نبود که در مقابل پدرش حرف  

وات  رو به عصبی کراخیلی از این رو  گویی که  مجبور به انجام  کاری شده باشه که باب میلش نیست  

 دور گردنش انداخت و مشغول  گره زدنش شد

نا کام موند و  کرده بود  بستن گره کراوات ه اقدام بکه بار  یناونقدر عصبی این کارو می کرد  که طی چند

..ش کرد هر بار کالفه تر از قبل باز   

رامش ماشین رو بعد از طی با آ داره حامی رو  اینطور  آزار می ده   یپدرش که فهمیده بود موضوع

جایی که هیچ رفت و اومد نبود هدایت کرد ....مسافتی به کنار خیابون   

رها کرده حامی رو خوب می شناختم از اینکه نتونسته بود حرفشو کامل بزنه و من رو در هاله ای از ابهام 

ب دریا پرتو مربوط نمی حرفی که مطمئن بودم تنها به پدر بزرگش و انتخا..ناراحت بود بود از دست خودش 

 شد 

:سمت حامی رو باز کرد و گفت ماشین رو دور زد و درپدرش پیاده شد و    

ندمش بمن برات بده ب-  

 

به شدت سرد بود شده بود و این در صورتی بود که هوا   بارش برف خیلی وقت بود که تموم   

اون هم دنبال همین بهانه برای  انگار .حامی دستاشو از روی گره ای که زده بود رها کرد و پیاده شد

م بود های خیره ا نگاهزیر از و فرار خالصی   

 

پدرش قدمی بهش نزدیک شد و خیره تو چشمای عصبی حامی با آرامش و حوصله ای که برام قابل درک 

 نبود   گره رو مجددا باز کرد و  با نگاه گذرایی به جانبم مشغول شد 

دوباره به حامی خیره شد و در حال بستن گره ...هر دومون شده  کامال معلوم بود که متوجه حال خراب

:کراوات خیره به چهره ی کالفه حامی سکوت کرد که حامی گفت  

دارم خفه می شم-  

:گوشه ی لب پدرش به لبخند کوتاهی باال رفت و با نگاه دقیقی به چشمای بسته حامی گفت  

خیلی بهت میاد ..سخت نگیر -  

 

 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

:باز و بسته شد و گفتچشمای حامی کالفه    

نمی تونم تحملش کنم ... دارم عذاب می کشم-  

 

پدرش لبخند محوی زد و به کارش ادامه داد و همونطور که مشغول کارش بود با حرکت چشماش و 

آرامشی که در رفتارش کامال مشهود بود ازم خواست از ماشین پیاده شم و بهشون ملحق بشم در 

:بی قرار تر از همیشه بود  به شوخی گفت همین حین هم   رو به حامی که  

یه کراوات بستن هم بلد نیستی -  

 

:حامی با چشمای بسته  شروع به خندیدن کرد و گفت  

آخرم اونقدر از ...شده قضیه ی سمینار فرانکفورت که دقیقه ی  نود داشتم دنبال کراواتم می گشتم -

دیرت شد ..ولش کن.. و گفتی به جهنمدستم حرص خوردی که قبل از شروع سمینار بی خیالش شدی 

فقط بدو ..  

:پدرش خندید و گره رو محکمتر کرد  

اما مطمئن باش اینجا قرار نیست بی خیالش شم...آره-  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
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...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

:امی با چشمای بسته  شروع به خندیدن کرد و گفتح    

آخرم اونقدر از ...شده قضیه ی سمینار فرانکفورت که دقیقه ی  نود داشتم دنبال کراواتم می گشتم -

دیرت شد ..ولش کن.. دستم حرص خوردی که قبل از شروع سمینار بی خیالش شدی و گفتی به جهنم

فقط بدو ..  

:کرد پدرش خندید و گره رو محکمتر  

اما مطمئن باش اینجا قرار نیست بی خیالش شم...آره-  

 حامی هم که فهمیده بود پدرش قصد  اذیت کردنش  رو داره خنده اشو بر روی لبهاش حفظ کرد 

نگاهی به من  که حاال از ماشین پیاده شده بودم و در  همون طور که درگیر گره کراوات  حامی بود با

:کنارشون ایستاده بودم گفت  

بشدت رو اعصابه!..؟.چطوری اخالقشو تحمل می کنی -  

ناخواسته لبخندی به روی لبهام نشست و همون لحظه حامی چشماشو باز کرد و خیره به پدرش که 

کننده  تکون داد  سرشو خیلی نا محسوس و نا امید..داشت بهش می خندید   

:پدرش خندون با تموم شدن کارش دستاشو از گره کراوات جدا کرد و گفت  

...تموم شد-  

حامی در حالی که  همچنان  آثار خنده از حرف های  پدرش رو لبهاش باقی مونده  بود دستی به روی  

:می رفت گفتیقه اش کشید   و با خیره شدن به نقطه ای  نامعلوم همونطور که با یقه اش ور   

!؟چرا نمی تونیم مثل آدمای عادی یه ساعت دور هم بشینیم  و حرف بزنیم... هیچ نمی فهمم- . 

 

نگاهی به جانبم ... پدرش خیره به حامی که کالفگیش کم کم داشت زیاد میشد و با یقه اش درگیر بود 

:انداخت و با لحن مهربانانه ای گفت  

ب هستش لطف می کنی بری و  برام بیاریش  گیسو جان یه جعبه تو کیفم روی صندلی عق-  

 دلم لرزید  و برای لحظه ای بهش خیره موندم این اولین باری بود که اینطور صدام می زد

طوری که حتی حامی هم برای لحظاتی به پدرش که در حال در اوردن گوشی  از جیبش بود خیره موند     

یگه انداختیم که همون لحظه گوشی رو به سمت منو و حامی نگاهی به هم د... در حال تماس گرفتن 

:حامی گرفت و گفت  

همونطور که من به قولم عمل کردم..حاال وقتشه که به قولت عمل کنی  -  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

نمی خواستم فکر کنن که دارم به حرفاشون گوش می دم بنابراین  همونطور که در ماشین رو باز می 

بهشون انداختم  کردم تا جعبه ای که گفته بود رو در بیارم نگاهی  

خیره در چهره ی مصمم پدرش تعلل کردکه پدرش گوشی رو تو دستش تکون داد ...حامی  غافلگیر شده 

:و  گفت  

بگیرش -  

حامی گیر افتاده در شرایطی که ناخواسته توش قرار گرفته بود  دست بلند کرد و  گوشی رو از تو دستش 

ت ایستادنمون  به راه افتاد و گوشی رو به گوشش گرفت و با نگاه کوتاهی به من در مسیری خالف جه

 نزدیک کرد 

پدرش  برای مدتی که حامی داشت از مون فاصله می گرفت سر جاش ایستاد و به دور شدنش چشم 

 دوخت 

بقدری که مطمئن شد دیگه صداش به گوش ما نمی رسه    

 در همون حین سر  برگردوند و به من  و جعبه ی تو دستم خیره شد 

دونستم باید چیکار کنم که با زدن لبخند کمرنگی  به طرفم گام برداشتنمی   

:مقابلم که ایستاد جعبه رو از تو دستم گرفت و گفت  

یه مراسم باشکوه بگیرم و از داماد شدنش غرق لذت ... خیلی دوست داشتم برای تنها دارایِی زندگیم-

 بشم 

:ه دادهر دو در سکوت به هم دیگه خیره موندیم و اون ادام  

شب عروسیش خودم گره ی کرواتش رو ببندم و سر به سرش بذارم و کلی برنامه های دیگه که به نظر -

 می رسه دیگه نمی شه انجامشون داد 

:در جعبه رو به سمتم باز کرد   

این گردنبند از مادر بزرگم به مادرم و از مادرم به مادر حامی  رسیده و حاال قراره به تو برسه-  

خیره به گردنبند درون جعبه سر بلند کردم و به چشماش که دیگه توشون رنگ بدبینی و تردید شوک زده 

 دیده نمی شد  زل زدم

:خیره به من که هنوز تو شوک به رسمیت شناخته شدنم  به عنوان عروسش  بودم  گفت  

نه رفتارهایی ممکنه یه سری حرفایی بشنویی که ناراحتت کنه ممک...امشب ممکنه خیلی اتفاقا بیفته -

برعکس باید خیلی قوی و محکم باشی ..اما تو نباید خودتو ببازی ..ببینی که دلخور و دلچرکینت کنه   

 تنها خواهشم ازت اینکه در هر شرایطی هوای حامی رو داشته باشی

 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

:لبخند دلگرم کننده ای به روم پاشید   

قعی که این گردنبند رو مادرم بهش داد مو.. کسی مادر حامی رو به عنوان عروس اون خونه قبول نداشت-

 اتفاقای خیلی بدی افتاد

چیا باهات حرف زده ی نمی دونم حامی درباره..اما من امشب اینجام که اون اتفاقای بد دوباره تکرار نشن  

.اما این کالفگی که  تو هر دوتون می بینم  اصال خوب نیست    

برای همین ممکنه اینطور کالفه شده باشه.. ی حامی می ترسه تو برداشتای بدی از حرفاش کرده باش  

خوب در اون زمان کاری از دست هیچ کس بر نمی ..من و پدرم مجبورش کردیم..دریا انتخاب اون نبوده

حامی هم فقط به خاطر من تن به این خواسته داد..اومد  

صبر و در یک و البته این نامزدی که بهش تحمیل شد بیشترش هم بخاطر خودش بود که می دونم سر 

موقعیت مناسب درباره ی همه ی این چیزا باهات حرف می زنه و می فهمی که چرا من  مخالف این 

 ازدواج بودم 

:از درون گر گرفتم و نگاهی به حامی که همچنان در حال حرف زدن بود  انداختم و ازش پرسیدم  

!حامی چه قولی بهتون داده؟-  

با دقت بهم نگاه . ه آرومی نگاهم رو به سمت پدرش برگردوندم صدایی از حامی به گوش نمی رسید که ب

:می کرد   

چرا  به حامی جواب مثبت دادی  ؟-  

رفتار تندی نداشت و برعکس چون پدری که می خواست به بچه اش آرامش داده باشه .زبونم بند  اومد 

 باهام حرف می زد 

:انتخاب حامی چی بودهمی خواست با پرسیدن این سوال یادم بیاره هدفم از   

بعد ..همونطور که مالک حامی چنین چیزی نبوده..مطمئنم مالک تو فقط دوست داشتن حامی نبوده-

اما قرار نیست اون چیزایی که بین تو و حامی هست  تغییر کنه ..امشب ممکنه خیلی چیزا تغییر کنه 

جواب مثبت داده باشی البته اگه واقعا دوسش داشته باشی اگه واقعا با تمام وجودت بهش   

 چون اصال بهت نمیاد از اون دخترای احساساتی باشی که جذب ظاهر و موقعیت کسی شده باشن 

نشون بده می تونی سر همه ی تصمیماتت ..یه انتخاب احساسی نبوده..از حاال نشون بده انتخابت 

 بایستی 

:ادنگاهی به جانب حامی انداخت و سپس خیره تو نگاه نگرانم ادامه د  

پس نذار افکار مزاحم  دیدتو ..حامی فقط نگران کسایی میشه که دوسشون داره...اون فقط نگران توه-

..نسبت بهش خراب کنه   



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

 هنوز نتونسته بودم باور کنم که راضی به این ازدواج شده و منو به عنوان عروسش قبول کرده

بود رو نمی تونستم ازش مخفی کنم و البته در این میون ترس مبهمی که همچنان گریبان گیرم شده    

.متوجه از  ترس نهفته  شده در   نگاهم  لبخندی دلگرم کننده ی دیگه ای نثارم کرد   

.سر صبر و حوصله گردنبند رو از تو جعبه در اورد... مکث کوتاهی کرد و سپس  با طمانینه   

 اولین بار بودی که اینطور خودمونی و صمیمی باهام حرف می زد 

 وقتی که از مقابلم کنار رفت تا گردنبند رو برام ببنده نفسم به یکباره رفت و به حامی ناباورانه  خیره شدم 

با رد کردن گردنبند از روی سرم همونطور که اقدام به بستنش می کرد با همون صدای آروم و اطمینان 

:بخشش گفت  

بازی شطرنجمونو یادت میاد؟-  

ت مشغول گفت و گو بود با ضربان قلبی که شدت گرفته بود  سرمو باال و به کندی خیره به حامی که سخ

:پایین کردم و به آهستگی گفتم  

بله-  

:می تونستم طرح لبخند نشسته شده بر روی لبهاش رو تجسم کنم  

حتی ...می خوام مثل اون روز از همه چیزایی که می ترسیدی ازت بگیرم  از خودت و حامی دفاع کنی -

ن روز بیشتر از او  

:لبهام از شدت تعجب نیمه باز موندن  

یعنی اگرم داشتم فقط به خاطر هر دوتون بود اما از حاال به بعد ...من دیگه با این ازدواج مشکلی ندارم-

 دیگه هیچ  مخالفتی ندارم

نشونه ای  برای تایید حرفام..این گردنبندم  

:ییر رو باور کنمتو حال عجیبی دست و پا می زدم  و نمی تونستم این همه تغ  

در ...حامی فکر می کنه االن فقط برای به کرسی نشوندن حرفمونه که  داریم می ریم خونه پدر بزرگش -

 حالی که دیگه همه چی برای من تموم شده است

 کارش تموم شده بود  و حاال  رو در روم  ایستاد  بود 

ی که معلوم می کرد از مکالمه ی تلفنیش واقعا نمی دونستم چی باید بگم که  روشو برگردوند و به حام

 چندان دلخوشی نداره  و به سمتمون  می اومد چشم دوخت

 همه وجودم سرد شده بود و به پدرش که با آرامش داشت به اومدن حامی نگاه می کرد خیره شدم



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

اندازه با پدرم با اینکه سعی می کرد در همه ی شرایط هوامو داشته باشه ولی یادم نمی اومد تا به این 

ته دلم رو  از وقایعی که ازشون بیم و ترس داشتم قرص و محکم کرده باشه..حرفاش   

و خوب اگر منصفانه هم در نظر می گرفتم باید می نگاهش منو به یاد حامی می نداخت نیم رخ و طرز 

ن بودن گفتم که خیلی وقت بود که حضور و بودنش در کنار حامی منو به یادم پدرم می نداخت و همی

 هاش بهم قوت قلب می داد

:همین طور که من به اون و اون به حامی چشم دوخته بود لبهامو از هم باز کردم و گفتم  

اونقدر خسته بود که نا نداشت بره و تو جاش بخوابه و ..همیشه آخر شبا که پدرم بر می گشت خونه -

بیارم خوابش می بردهمونطور نشسته قبل از اینکه من براش چایی که هوس کرده بود   

طرز نگاهش درونم رو آروم می کردو گویی این خود  پدرمه .آهسته سرشو برگردوند و بهم چشم دوخت

:که  در مقابلم ایستاده   

همونجا کنارش می نشستم که شاید از خواب بیدار بشه و  بهم بگه ..دلم نمی اومد بیدارش کنم -

 دستت درد نکنه بدجوری هوس چایی کرده بودم

:مکثی کردم و ادامه دادم  

همین ..اما اون بیدار نمیشد و من فقط به چای سرد شده اش چشم می دوختم و به این فکر می کردم -

همین که حضور داره و سایه اش باال سرمه  برام کافیه...که هست   

:بدون پلک زدن بهم نگاه می کرد و واقعا نمی دونستم چطور این کلمات از دهانم خارج می شدن  

آدمی مثل من  دوست داره که باشید....که در هر شرایطی ..مثل حضور شما-  

در کمال ناباوری بعد از گذشت لحظاتی که گمان می کردم نباید  واکنش خوبی ..خیره در نگاه پر حسرتم

.لبخند کم رنگ و محبت آمیزی بر روی لبهاش نقش بست .. به حرفام داشته باشه  

بود از محبت هایی که دلم برای داشتنشون پر می زد اونقدری برام کافی بود که همین لبخند پدرانه که پر 

لبخندی بر روی لبهام بنشونم... تمام وجودم از محبتش سیراب بشه و در جواب لبخندش  

 و این نگاه خیره به قدری به درازا کشید که حامی بهمون رسید و در مقابل پدرش قرار گرفت 

 هر دو نگاه گرفته از هم بهش خیره شدیم
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 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)اهده بیانیز  
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:بدون پلک زدن بهم نگاه می کرد و واقعا نمی دونستم چطور این کلمات از دهانم خارج می شدن   

باشیدآدمی مثل من  دوست داره که ....که در هر شرایطی ..مثل حضور شما-  

در کمال ناباوری بعد از گذشت لحظاتی که گمان می کردم نباید  واکنش خوبی ..خیره در نگاه پر حسرتم

.لبخند کم رنگ و محبت آمیزی بر روی لبهاش نقش بست .. به حرفام داشته باشه  

ی بود که همین لبخند پدرانه که پر بود از محبت هایی که دلم برای داشتنشون پر می زد اونقدری برام کاف

لبخندی بر روی لبهام بنشونم... تمام وجودم از محبتش سیراب بشه و در جواب لبخندش  

 و این نگاه خیره به قدری به درازا کشید که حامی بهمون رسید و در مقابل پدرش قرار گرفت 

 هر دو نگاه گرفته از هم بهش خیره شدیم

 

ستوار  و محکم خیره به چهره ی حامی با یکم گرفته است اما بر عکس اون پدرش ا ماحساس می کرد

تا وقت  لبخندی دست پیش برد  و  دو طرف یقه ی کتش رو گرفت و به ظاهر مشغول مرتب کردنش شد

:بیشتری رو  برای خودش و حرف زدن با حامی بخره   

!چرا انقدر شل؟-   

:حامی لبخند تلخی زد و خیره در نگاه آروم پدرش گفت  

د آخرم کار خودتونو کردی-  

من هیچ وقت بد تو رو نمی خوام حامی ...من و تو مردونه یه قول و قراری گذاشتیم و توام قبولش کردی -   

 

 حامی به زور لبخندی به روی پدرش پاشید 

لبخند دندون نمای پدرش  گواه این رو می داد که بالخره تونسته کاری کنه که حامی کاری بر خالف 

:می کرد که ازش پرسیدمیلش انجام بده و همین نگرانم   

چی شد؟-  

دو هفته ی دیگه..خیلی بخواد  دیر بشه ...نمی دونم گفت یه هفته دیگه -  

:لبخند رضایت بر روی لبهای پدرش خودنمایی کرد و یقه کت حامی رو رها کرد و گفت  

عالیه-  

 در همین حین  نگاه حامی به سمت من و گردنبند بسته شده به دور گردنم کشیده شد 

 گردنبندی که رفته رفته لبخند دلنشینی رو  بر روی لبهای حامی نشوند 
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چرا که دیگه مطمئن بود پدرش با دادن گردنبندی  که متعلق به مادرش بوده این ازدواج رو به رسمیت 

 شناخته 

من هم همچون خودش دلنگران بودم  اما اونقدر  تو اون کت و شلوار جذاب و خوشتیپ شده بود که دلم 

ی خواست به چیزای بد فکر کنم نم  

 خیره در نگاه یکدیگری اولین نفری بودم که بهش لبخند زدم

لبخندی که به لبهای اونم سرایت کرد و با اون نگاهی که دیگه غم و ناراحتی چند دقیقه ی قبل رو 

.نداشت  شروع  به لبخند زدن کرد  

 

*** 

 

شدت تپش قلبم اوج گرفت...داشتبا رسیدن به مقابل خونه ای که از بزرگی چیزی کم ن  

خونه مادری حامی در برابر بزرگی  این خونه هیچ بود    

هر دو لنگه ی در شروع به باز شدن کردن... با زدن چند بوق پشت سر هم  

 همونطور که حامی تعریف کرده بود آدمای این خونه از اون چیزی که فکر می کردم متفاوت تر بودن

بود و تنها یه خدمه ی آقا و خانم اونم با لباس های فرم باالی پله ها به  کسی برای استقبال نیومده

 انتظارمون  ایستاده بودن

 پوزخندی روی لبهای حامی جا خوش کرد و پدرش با نگاهی به حامی  ماشین رو خاموش کرد 

:حامی خیره به دو مستخدم ایستاده باالی پله ها سری به  طرفین تکون داد و گفت  

هیچ چیز اینجا  عوض نمیشه.. هیچ وقت -  

:پدرش سر برگردوند و خیره به اون دو نفر گفت  

نمی شه یه شبه همه چی رو عوض کرد....بعد یه عمر -  

 با گفتن این حرف در ماشین رو باز کرد و رو گرفته از حامی پیاده شد 

:ی در برد که همون لحظه ازش پرسیدم حامی فرو رفته در فکر دست به سمت دستگیره  

کنم پدرت زیاد احساس می!؟..باید حتما امشب می اومدیم-  
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:حامی دمی گرفت و سپس نفسش رو با حسرت بیرون فرستاد  

تا پدر بزرگمم بفهمه من دیگه ..باید بخاطر اونی که زده به سیم آخر و اومده اینجا می اومدیم... آره-

 تمایلی به ادامه ی این بازی مسخره ندارم 

به همراهش که  پیاده شدم  اولین چیزی که تو نگاهم چرخ خورد بزرگی خونه ای بود که نمی شد  از 

های  و سپس دو خدمه ای که می شد نگاه دیدن زیبایش حتی در این تاریکی شب هم دست کشید

د  اشون رو  به خوبی حس کر متعجب و شوک زده  

مون رو  ا  رعایت ادب  به همه امون سالمی داد و وروداز خیره شدن زیاد پرهیز کنه ب  زن که سعی داشت

 خوشامد گفت

با اینکه حسابی ترسیده بودم اما سعی می کردم در کنار حامی با چهره ای به ظاهر آروم و محکم قدم 

 بردارم

ما رو تا جایی که معلوم نبود کجا باید ... هرچند متوجه نگاه های گاه و بی گاه خدمتکاری  که از پشت سر

باشه مشایعت می کرد بودم و همین طرز نگاه برای ایجاد حس نا امنی در منی که همچنان ترس در 

 وجودم رخنه کرده بود کافی بود 

 با رسیدن به سالن نسبتا بزرگی که کسی توش نبود منتظر شد که پالتوهامون رو در بیاریم 

ر نگرفته بودمهمه چی به شدت خشک و رسمی بود و تا بحال در چنین موقعیتی قرا  

.حامی و پدرش هر دو  رفتاری کامال متفاوت با اونچه که  در خونه ی مادر بزرگ ازشون دیده بودم داشتن  

کامال معلوم بود  به راحتی اونجا نیستن و با شناختی که ازشون  داشتم فهمیده بودم  مدام در حال 

 تظاهر کردن و اجرای  اصولین که مجبور به رعایتشون هستن

یه سری دستورات بهش داد و تاکید کرد که هر چه ..پدرش با صحبتهایی که از زن شنیده بود   این بیندر 

 زودتر برای انجامشون اقدام کنه 

 زن چشمی گفت و با فاصله ازمون به راه افتاد

تا اینجا از روی رفتارهای خدمه فهمیده بودم همه به شدت از پدر حامی  حساب می برن  و گویی که  

رگ خونه اون باشه در برابر حرف ها و دستوراتش سر تعظیم فرود می اوردنبز  

البته طرز برخورد و رفتار پدر حامی هم چیز ورای اون چیزی بود  که همیشه ازش می دیدم    

صدای بی قرار ضربان قلبم رو به وضوح می شنیدم  و هر لحظه احساس ضعف بهم دست می داد که 

ست حامی بر روی کمرم نگاهم رو بهش دادم قبل از ورود  با نشستن د  

بی حرف به همراه نگاه آروم و آغشته به لبخندش که بهم این اطمینان را می داد که هیچ چیزی برای 

منو به سمت سالن اصلی  همراهی کرد ... نگرانی وجود نداره   
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ایی مواجه شدم این لحظات سخت  به کندی سپری می شدن که به محض ورود به سالن اصلی با آدم ه

 که با دیدنمون لحظه ای شوک زده بهمون خیره مونده بودن

باعث اون همه تعجب و سرگردانی شده بود ..البته باید گفت حضور من در کنار حامی و پدرش   

 هرچند این نگاه ها زیاد دوام پیدا نکرد و همه برای سالم و احوالپرسی از جاشون  برخاستن  

 می تونستم پوزخند تمسخر آمیزی که  از این طرز برخورد در چهره ی حامی هویدا شده بود رو ببینم 

بین دو کشور ..این احوالپرسی بقدری خشک و رسمی بود که مرتب فکر می کردم این یه مالقت رسمی 

جمع شدن  با زبان های بیگانه است که دو طرفین فقط برای مذاکراتی نه چندان دوستانه در کنار  هم  

ی پدری هم فامیل های زیادی داره از جمله دو  عمه و  تا اینکه متوجه شده بودم حامی از طرف خانواده

 عمویی که فعال در بینشون نبود و خوب البته همگی هم ازدواج کرده بودن  و دارای عروس و داماد بودن

بم کرده بود ی تک تکشون حسابی معذ حضور همگی اعضای خانواده و نگاه های خیره  

وخالی و کوتاه اکتفا کرده بودن به همراه  بعد از آشنا شدن با همه اشون که فقط به دادن یک سالم خشک

 حامی  برای نشستن به سمت نزدیک ترین مبلهای موجود در سالن حرکت کردیم

 همه چیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته بودو نمی تونستم این فضای سنگین رو تحمل کنم 

با نشستن در کنار حامی رو به جمعی که لحظه ای ازمون نگاه نمی گرفتن نیم نگاه کوتاهی به جانب 

:پدرش که هنوز نرسیده گوشیش زنگ خورده بود و در حال حرف زدن بود انداختم   

اما خوب چه میشه کرد که  اینجا همیشه اولش ....کاش می تونستم بهت بگم همیشه اولش سخته-

سختخوبه و آخرش   

نوع خاصی ...با حرفی که حامی به آرومی و خیره رو به آدم های مقابلش زده بود نگاهم رو بهش دادم 

 بهشون نگاه می کرد

اونقدر جو سنگین بود و کسی حرف نمی زد که حتی نمی تونستم کوچکترین حرکتی به خودم بدم و فقط 

ی پدر حامی رو که با جدیت با آدم اون طرف خط حرف می زد رو  می تونستم صدای جدی و پر جذبه 

 بشنوم 

نجون های قهوه ای سردرگم و فرو رفته در خودم بودم که با ظاهر شدن همون زن خدمتکار و قرار دادن ف

که با دقت مقابلمون قرار می داد تونستم نفس حبس شده ام رو به راحتی بیرون بدم و نگاهم رو باال تر 

 بیارم 

 خیره بهم با لبخند مهربونی که بر روی لبهاش رونده بود متعجبم کرد

د و نگاه  داشت بهم قوت زنی که از بدو ورود با طرز نگاهش باعث دلهره و ترسم  شده بود حاال با این لبخن

 قلب می داد
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نبود و این در شرایطی بود که همچنان نگاه ها .. هنوز خبری از آقاجونی که حامی درباره اش حرف زده بود

 به سمت من بود 

ی حامی در حال گپ و  ی تلفنیش با یکی از شوهر عمه ها حامی بر خالف پدرش که بعد از پایان مکالمه

یشه کرده بود و چیزی نمی گفتگفت و گو بود سکوت پ  

که در همین حین عمه ی بزرگ حامی  خیره به من و سپس به گردنبندی که به دور گردنم بود لبخندش 

 محو شد و نگاهش رو به سمت اون یکی خواهرش چرخوند 

حامی نشسته در کنارم با حالت خاصی پا روی پا انداخت و با لذت بیشتری  به همه اشون که کم کم 

بردن خیره شد ن پی به همه چی  میداشت  

تنها صدایی بود که می تونست فضای سنگین بینمون رو ..ی حامی  صدای اروم حرف زن پدر و شوهر عمه

 بشکنه و کمی حواس ها رو از من و خیره شدن بهم پرت کنه

ن زن عموی حامی هم ازم چشم بر نمی داشت و دو عمه حامی هم با نگاه های معنا داری سعی داشت

 زودتر از همه چیز سر در بیارن

که قرار بود با پدر بزرگش رو در رو  بشم  مزمان به کندی در حال سپری شدن بود و نگران زمانی بود  

ی چشم به پدر حامی نگاهی انداختم گویا مسئله ی مهمی پیش اومده بود که همچنان تمام  از گوشه

 حواسش پی صحبت با طرف مقابلش بود

شون گرفتم با  اومدن دوباره همون زن خدمتکار خودم رو کمی عقب تر کشیدم نگاهم رو که از  

:گوشی رو به سمتش گرفت و گفتش گوشی به دست به سمت پدر حامی رفت و با حفظ فاصله رو به  

گویا ...تاکید داشتن اگر بشه همین االن  باهاتون صحبتی داشته باشن...اقای فرزین پشت خط هستن-

ونستن شما رو پیدا کنن امروز نت  

:پدر حامی  سری تکون داد و ضمن بلند شدن از جاش و گرفتن گوشی از دست زن گفت  

ورودمون رو اطالع  دادی؟ -  

:زن بله ای گفت و  ادامه داد  

البته هنوز مهمون هاشونم هستن..گفتن همین االن می خوان که  شمارو  تو اتاقشون ببینن  -  

شرایط عجیبی بود که حامی به آرومی نگاهش رو به سمت پدر ش ..خیره بودن همه منتظر به پدر حامی 

 حرکت داد

پدرش خیره به حامی  برای جواب دادن  به تلفن  در حال ترک کردن سالن گوشی رو به گوشش نزدیک 

 کرد و  حامی راحت تر به عقب تیکه داد 

های اخمالو ازم نگاه نمی گرفتن حاال همه متوجه گردنبند دور گردنم شده بودن و با اون نگاه   
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کمی بعد یکی از شوهر عمه های  حامی هم با چهره ای  غضب آلود سالن رو به همراه یکی  از 

 پسرهاش  ترک کرد 

حامی خیره به کارو کردارهاشون  با شیطنتی که مدتی بود ازش خبری نبود رو کرده به عمه ی بزرگش 

:که اسمش فلور بود  گفت  

ن عزیزم ؟احوال عمه جا-  

:چهره های خندون بچه هاشون نشون می داد که اونا الاقل نباید با حامی مشکلی داشته باشن  

اما شما کم لطف شدی و به ..باز پدرت رو می بینیم ..خیلی وقته خبری ازت نیست ... خوبم حامی جان-

.ما سری نمی زنی   

ان شاهلل بسته ای که ...مبارکتون  هستم همیشه جویای احوال .. زیر سایه ی پر محبت شما عمه جان-

.به دستتون رسیده باشه..فرموده بودید که از فرانسه براتون تهیه کنم   

:فلور با کمی رنگ به رنگ شدن  به ناچار به  لبخندش وسعت بیشتری داد و گفت عمه  

اره به زحمت افتادی عمه جان -  

:و گفتلبخند حامی که حاکی از تظاهری بودنش بود بیشتر شد   

تا باشه از این زحمتا...چه زحمتی عمه جان -  

داماد عموش با لبخندی که میشد فهمید منظور حامی رو از این حرف  گرفته  بیشتر شد و به بهانه ی 

فنجون رو به لبهاش رسوند ..خوردن قهوه اش   

بر روی دسته  رومی انگشتاش رو  کهی در کنارم تکیه داده به عقب به آحام..اصال حس خوبی نداشتم 

مبل گذاشته بود باال و پایین کرد و با دیدن نگاه های خیره ای  که اصال دوستانه نبود بهشون با جدیت 

.بیشتری خیره شد   

ی کوچیک و پیش بردن  اون منتظر یه جرقه مگویا بر خالف من که از استرس در حال پس افتادن بود

 اهدافش بود

نظرشون هم  آدم ترسو یی به نظر برسم بنابراین خم شدم و به شدت موذب بودم امانمی خواستم در 

فنجون قهوه امو برداشتم و کامال عادی تو دستم نگهش داشتم و به نگاه خیره ی زن عموش که مجددا 

 بهم خیره شده بود لبخندی کوتاهی زدم

 لبخندم هیچ جوابی نداشت و تنها نگاهش رو ازم گرفت و به سمت دیگه ای چشم چرخوند  

مه ی دیگه حامی که به دنبال کشف حقیقت ماجرا بود با نگاهی که نشون می داد از این وضعیت ع

:وحضور من کامال ناراحته رو به حامی گفت  

که نتونستم تو مراسم سال مادرت حضور داشته باشم در جریانی که ..باید منو ببخشی  حامی جان -

این شد که نتونستم  برای سال مادرت ب ..م مدتیه که  در گیر مراسمای نامزدی نازنین هست....  



 

============================================================== 
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:حامی لبخند دندون نمایی زد و قبل ازاینکه بذاره عمه اش حرفشو تموم کنه گفت  

..امسالم روش ..نفرمایید عمه جان شما که هر سال وقت نمی کنید -  

 به آنی لبخند نشسته شده بر روی لبهای عمه اش خشکید  و به نگاه خندون حامی خیره موند 

:با ورود همون زن  خدمتکار حامی نگاه گرفته از عمه اش رو بهش گفت  

برای شام می مونیم ..سارا خانم برای شام امشب سه سرویس دیگه اضافه کن -  

:زن با لبخندی  چشمی گفت که همون لحظه  عمه فلور رو به زن گفت  

سارا سرویس نقره ای رو بچین -  

:گش انداخت و بعد از کمی رو به همون زن گفترزبحامی با خنده  نگاهی به جانب عمه ی   

همون غذای مورد عالقه منه دیگه ؟-  

:زن که از صمیمت حامی لبخند رو لبش جا خوش کرده بود با محبت مادارنه ای گفت  

بله آقا -  

عمه فلور با حرص  نگاه از هر دوشون گرفت و رو کرده  به من و گردنبند دور گردنم  پر حرص تر از قبل 

:فتگ  

می تونی بری سارا-  

:زن لبخندشو خورد و چرخید بره  که حامی ازش پرسید  

چک به دستتون رسید؟-  

:زن خجالت زده سری باال و پایین کرد و گفت  

نمی دونم با چه زبونی باید ازتون تشکر کنم..بله آقا-  

:جا شد و گفتحامی بی خیال نگاه های عصبی و گاها غیر دوستانه ی اطرافیانشون  تو جاش جا به   

به خودم بگید که با آقای اسماعیلی حرف بزنم ..اگه بازم مشکلی بود  -  

... فقط قبل رفتن حتما بامن تماس بگیرید  که دوباره سفارشتون رو  بهش بکنم ...باهاش هماهنگ کردم  

خدا از بزرگی کمتون نکنه..چشم اقا-  

ش رو کمی پایین تر کشید   که عمه فلور  با خروج زن حامی دستی به سمت یقه اش برد و گره کروات

:طاقت نیورد و به حرف اومد  

انقدر که تو بهشون بها می دی می ترسم از  فردا این ما باشیم که باید  براشون کار کنیم ... عمه جان-  
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این رو گفت و جمع تمسخر گونه  شروع به خندیدن کردن حامی با لبخند غم انگیزی بهشون خیره شد و 

:دجواب دا  

ما که به جز پول هیچ برتری دیگه ای نسبت بهشون ... چه اشکالی می تونه داشته باشه عمه جان؟-

 نداریم

همین که یه تنه بعد از فوت همسرش دو تا بچه اشو بزرگ کرده و تا به اینجا رسونده باید بگیم کار بزرگی 

کاری که خیلی از ماها با این همه ادعامون هنوز نکردیم ..کرده  

:کامال معلوم بود که جمع نشسته در سالن قصد مقابله و تخریب حامی رو دارن  

یه پسر معلول که یه گوشه افتاده و از سر صدقه ی آقاجون  و پدرت هزینه هاش داره پرداخت ...عمه جان-

 میشه که خرجی نداره

واال ... خت می کنیدخترشم که یه دانشجویه که  هزار ماشاهلل  تو داری تمام هزینه های جهازشوپردا

 هرجوری که نگاش می کنم نمی تونم توش هیچ هنری ببینم 

:نگاهی به جانبم انداخت و پر کینه تر ادامه داد  

تو ..البته باز جای شکر داره که  با هم طراز خودش داره ازدواج می کنه و می دونه که حدش کجاست -

.دارن و چطور برخورد کننخانواده ما هم که الحمدهللا همه می دونن چه جایگاهی   

بزرگتر کوچیکتر سرشون میشه و برای تصمیمات بزرگ زندگیشون ازشون کسب تکلیف می ..همه هم 

 کنن 

 

 در این بین متوجه دخترش رویا بودم که  با حرف های مادرش پوزخندی به روی لبهاش جا خوش کرده بود 

:ر خورد کنه با لبخند حرص دراری گفتحامی که تا این لحظه سعی کرده بود در کمال ادب و متانت ب  

اره باز خداروشکر جایگاهشون رو می دونن و به کسایی جواب مثبت دادن که قبل از ازدواج طرف شغل و -

...کارش معلومه  و قرار نیست این بنده خداها بازم غصه ی جور کردن یه کار رو براش بخورن  

نیست و ادعایی هم ..زیادم قابل سکونتم نیست  اون بنده خدا هم چشمش به همون یه خونه ته باغ که

 نداره 

:متوجه منظور حامی نبودم که یکهو از عمه اش پرسید  

تو جمع نمی بینمشون..؟.راستی خسرو جان چطورن-  

:عمه فلور رنگ پریده با لبخندی تصنعی گفت  

همون قراردادیه  که  دنبال..االنم تو سفر دبی ...این روزا  فقط یکم سرش شلوغه..اونم هست عمه جان -

 قراره خیلی برای شرکت منفعت داشته باشه 
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:یه تای ابروی حامی باال رفت  و با پوزخند صدا داری که کامال آشکارا زده بود گفت  

ی شما  و ازدواجش با رویا یکی از  همین که تونست خودشو به واسطه...این پس عجب َجنمی داره -

.فرین دارهآو محکم کنه هزار مدیرای ارشد هولدینگ کنه و جا پاش  

هرچند کمی بد شانسی اورد و با ...الحق که خوب می دونست چقدر با شما می تونه خودشو باال بکشه 

کلی ضرر به شرکت رسوند...یه قرار داد بچگانه   

شوهر عمه اش از اینکه دامادش داشت  زیر آماج حرفهای حامی بشدت زیر سوال می رفت به ظاهر 

:شون داد و پا رو پا انداخت و گفتخودش رو آروم ن  

خسرو هم هنوز اونقدر فرصت داره که بتونه خودشو به همه ..گاهی برای اوج گرفتن باید ریسک کرد دکتر -

 ثابت کنه 

:لبخند حامی بیشتر شد و خیره به مرد جا افتاده مقابلش گفت  

تموم بشه جناب فرهمندامیدوارم این تثبیت شخصیت  طوری پیش نره که  برای همه امون  گرن -  



 

============================================================== 
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دامادش داشت  زیر آماج حرفهای حامی بشدت زیر سوال می رفت به ظاهر شوهر عمه اش از اینکه 

:خودش رو آروم نشون داد و پا رو پا انداخت و گفت  

خسرو هم هنوز اونقدر فرصت داره که بتونه خودشو به همه ..گاهی برای اوج گرفتن باید ریسک کرد دکتر -

 ثابت کنه 

:ه مقابلش گفتلبخند حامی بیشتر شد و خیره به مرد جا افتاد  

امیدوارم این تثبیت شخصیت  طوری پیش نره که  برای همه امون  گرن تموم بشه جناب فرهمند-  

:ا نگاهی به دختر عمه اش رویا بدون اینکه به کسی اجازه حرف زدن داده باشه ادامه دادو ب  

بی شک حضورت در کنارش  می تونست نقش موثری در .. !؟رویا جان شما چرا با خسرو جان  نرفتی-

 پیشبرد اهداف شرکت و قراردادی که قراره به واسطه اش خودشو تثبیت کنه داشته باشه 

 

ه مادرش خیره شد که عمه فلور با بی جواب گذاشتن سوال حامی رو کرده بهمون ازش رویا در سکوت ب

:پرسید  

؟ی خواید خانم رو بهمون معرفی کنیحامی جان نم-  

 

حامی کامال ریلکس بدون اینکه ناراحت باشه چرا عمه اش سوالش رو بی جواب گذاشته به راحتی  تکیه 

با این سوالش همه رو وادار به خیره کردن به من  و حامی اشو به مبل داد و  خیره به عمه بزرگش که 

:کرده بود جواب داد  

بنده مطیع اوامر شما و بزرگای این  جمع هم هستم ...شما امر بفرمایید...چرا که نه عمه جان-  

سپس رو کرده به من با  رومی رو به جمعی که منتظر جوابش بودن چرخوند ولحظه ای نگاهش رو به آ

:رامشی گفتلبخند پر آ  

خانم دکتر گیسو پاکزاد هستن....ایشون همسرم -  

 

 شنیدن همین چند تا کلمه به قدری شوک کننده بود که دیگه صدایی از کسی در نیاد

حتی با ورود سارا زن مهربونی که فقط با دیدن حامی لبخندش جون می گرفت تغییری در نگاه های شوک 

:ینی رو به لبهای حامی هدیه داد و رو به سارا خانم گفتزده اشون  حاصل نشد  و همین لبخند دلنش  

گیسو جان خیلی دوست داره...سارا خانم بی زحمت زیتون فراموش نشه-  
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رنگ پریدگی ها و نگاه های مات و مبهوت همه  به قدری ترسناک شده بود که احساس می کردم راه 

:نفس کشیدنم به زودی  بند خواهد اومد   

ن میگم بیارناال...قابله چشم آ-  

:و سپس رو کرده به عمه فلور اعالم کرد  

.خانم میز شام آماده است-  

 

روم و بی تفاوت  و با لذت بهشون خیره شده بود و فقط در ز کسی در نمی اومد و حامی کامال آصدایی ا

خیره این بین داماد عموش  و یکی دیگه  از دختر عمه هاش که اسمش نازنین بود با لبخند به حامی 

 شده بودن

 و برعکس بقیه که  از این ازدواج شوک زده بودن با طرز نگاه هاشون  اظهار خوشحالی می کردن

هر دو سعی می کردن واکنش زیادی از خودشون ...هر چند به خاطر سکوت ناگهانی و نگاه های آشفته  

 نشون ندن 

نگاه هاشون به ما خصمانه است  سارا که نمی دونست چرا همه تا به این حد در سکوت فرو رفتن و طرز

:رومی از جاش برخاست و رو کرده بهم گفتسر جاش ایستاده بود که حامی به آ بال تکلیف  

قول می دم که اگه یه همین امشب از غذهاش بخوری ..دست پخت سارا خانم خیلی خوش مزه است -

ز یادت نرهدیگه مزه اش ا  

انواده رو رصد می کرد تا ببینم کی از اون وضعیت در میان از مضطرب در حالی که نگاهم تک تک اعضای خ

 جام بلند شدم و بی حرف در کنار حامی قرار گرفتم

و این چیزی نبود که اصال  برای حامی مهم باشه چرا که باگذاشتن کسی قصد بلند شدن نداشت  گویا

:دستش بر روی کمرم  و نشون دادن مسیری که باید می رفتیم گفت  

به زودی پدر بزرگم هم به ما ملحق میشه ...ین طرف عزیزماز ا-  

 

 آخ که لبخندای بی خیال حامی هر بار ترس بیشتری رو به جونم تزریق می کرد

به محض خارج شدن از سالن صدای رویا که از پشت سر  بهمون خیره مونده بود توی گوشم طنین انداز 

:شد  

!!دریا ؟... شوخیه دیگه نه؟؟پس-  

اما بی تفاوت به حرف رویا من رو به سمت دلخواهش ... مطمئن بودم حامی هم صداش رو شنیده 

 هدایت کرد 
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:باخروج از سالن و دور  شدن از تیر راس نگاه هاشون با صدای آرومی به حرف اومد و گفت  

چرا انقدر ترسیدی؟-  

تو سرم جوالن می دادن  ترس و دلهره نمی ذاشت به افکارم مسلط بشم و مدام سوال های مختلفی

سوال هایی که تو جواب دادن بهشون عاجز بودم و نمی تونستم هم که پاسخ درستی براشون پیدا کنم ..  

رومی بیرون فرستادم و برگشتم و بهش که بی خیال آدم و عالم بهم خیره نفس حبس شده ام رو به آ

:شده بود گفتم   

درست ..اصال حس خوبی ندارم ..و طور خاصی نگاهم می کنناز اینکه این گردنبندو دور گردنم می بینن -

چیزی که حتی خودمم نمی دونم چی می تونه باشه...مثل اینکه چیزی رو ازشون دزدیده باشم   

:لبخند قشنگی به رو لبهاش نشوند   

اونا به هر چیزی که تو ...ی مادر بزرگم ازت استقبال کنن انتظار نداشته باش اینجا به گرمی خونه-

اونا یه عمرِ که ...محدودشون تعریف نشده باشه بدبین هستن و به همین خاطرم  باهاش مقابله می کنن

.نمیشه هم عوضشون کرد..همین طوری زندگی کردن  

 

نمی دونستم چی تو سرش می گذره ...به صورت و آرامش خفته شده در نگاهش چشم دوختم... متحیر

ل خرابم بدون کوچکترین تردیدی قدمی بهم نزدیک شد و که برای تسالی خاطر و آرامش بخشیدن به حا

:گفت  

تا وقتی من در کنارت هستم و پدرم از حمایت می کنه نباید نگران چیزی باشی -  

اونا همچنان امیدوارن که همه ی این حرفا و اتفاقا  یه شوخی بی مزه  بوده ...تازه هنوز بازی شروع نشده

 باشه

حاال وقت اینکه یکمی هم اونا به ساز ما برقصن...این خانواده خدمت کردیم من و پدرم به اندازه کافی به   

:بی حرفش بهش زل زدم  

...نگرانیت واقعا بی مورده-  

اون رو به رسمیت می  همگی..یا و اینکه این خانواده نمی دونستم چی باید بگم که با یادآوری در

:شناسن گفتم  

دما ه عنوان نامزدت اینجا و بین این آحضور دریا ب-  

:بی اعتنا به حرفی که زده بودم  پوزخندی زد  

اونا حضور هر کسی که براشون سودآور  باشه مهمه-  
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مطمئن باش اگه اونا  می دونستن با ازدواج با تو کلی منفعت و سود  بهشون می رسه یه کلمه هم از 

.حرف نمی زدندریا   

هر چی که به ..چرا که اون  با عقلش حرف نمی زنه..نباید ناراحت و دلخور حرفای رویا باشی البته تو

 زبونش بیادو بی فکر می گه

 

فهمیده بود حسابی سردرگم و هراسون شده هستم بنابراین دوباره یه قدم دیگه  بهم نزدیک تر  شد  و 

:رو در روم با نگاهی جدی خیره تو چشمام گفت  

یعنی همه ی آدمای این خونه رو خوب می شناسم...مو خوب می شناسممن شوهر عمه ا-  

برای ..مطمئن باش ته توی زندگیتو در اوردن ..با اومدن دریا به اینجا و حرفایی که تا االن به آقاجونم زده 

 همینم پدرم قبل از اومدن به اینجا بهت تاکید کرد که محکم باشی و با حرفاشون پا پس نکشی

منتها از این به بعد باید یاد بگیری  یه گوشتو در ..چیزا بشنوی و خیلی حرفا بهت زده بشه ممکنه خیلی 

 کنی و اون یکی رو دروازه تا بتونی خود اصلیتو بهشون نشون بدی 

 نباید کم بیاری 

عمه فلور با دیدن اولین نقطه ضعف و سستی از جانبت  هر کاری می کنه که زیر بار  حرفای اعصاب خورد 

ش  کم بیاری  و بکشی کنارکن  

 نذار دست بذار رو نقطه ضعفات 

 نذار این نگاه ترسیده ای که من االن دارم تو چشمات می بینم رو ببینه

.اون فقط می خواد جا پای بچه هاشون محکم کنه ...عمه فلور خیلی به من و مادرم بدهکاره  

میشه ناراحت بود و مادرم رو به هر بهانه ای ه...از اینکه اون هیچ وقت پسر دار نشد و مادرم پسر اورد 

 عذاب می داد

با اینکه دل خوشی از دامادش خسرو نداره اما همیشه و همه جا سنگشو به سینه می زنه و می خواد  

 که اونو باال ببره 

:متحیر بهش زل زدم  

پس این یه جنگه؟-  

ره یه جنگه آ... با اومدن تو  به خطر بیفته اما برای اونایی که ممکنه تمام منافعشون...برای من و پدرم نه-

.تمام عیاره  

اینطوری بهت بگن که وصلت با ..خیلی کارا هم  از دستش بر میاد ...دم قدرتمند و پر نفوذیه آ...پدر دریا 

خرسندا ی  قماری که می تونه کلی امتیاز برای خانواده..یعنی پیروز شدن تو یه قمار بزرگ ..خانواده پرتو 

..داشته باشه  
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با این ازدواج اونا  می تونن این امپراطوری بزرگ  رو که برای خودشون راه انداختن رو تا چندین سال دیگه 

اونقدر که تا هفت پشتشونم خم به ابرو نیارن..حفظش کنن  

قاجونم حسابی رخونه رسوندن و باعث شدن موقعیت آخسر و شوهر عمه ام ضررای زیادی به شرکت و کا

برای همینم دارن سعی می کنن یه جوری خرابکاریاشون رو با این وصلت ماست مالی ..به خطر بیفته  

تو این راهم از هیچ کاری مضایقه نمی کنن..کنن  

پدرم همیشه به عنوان پسر بزرگ خانواده مجبور بوده که  همه جوره در کنار ...وضعیت نابسامانیه  

و خوب عمه هایی که همیشه طلبکار بودن و  خانوادش باشه و این خرابکاری ها رو راست و ریست کنه

 انتظار داشتن بیشتر بهشون توجه بشه

 همونطور که می بینی اینجا فقط اسمش خونه است

...دما پشت نقاب همه ی این  آ...فااین حرپشت پرده ی همه ی   

که نمیشه تو یکی دو جمله همه اشون رو خالصه کرد و  گفتکلی حرفای ناگفته وجود داره   

..وجود من  برای همه اشون یه خطر بزرگ محسوب میشه  

توی این خانواده به جز من دوتا پسر دیگه هم هست ...اونا از وابستگی پدر بزرگم به من بشدت هراسونن

بنابراین ..که از نظر سنی از من کوچیکتر هستن و خوب اونی نشدن که خانواده ها ازشون انتظار داشتن

ها به سمت منه االن همه نگاه ها و توجه  

چرا که اونا خوب می دونن پدر بزرگم  می خواد بخاطر اینکه من تنها نوه ی پسری قابل اعتمادشم همه 

 چیز رو به نامم بزنه 

بعدم به هر کی ..تا خیالش از بابت همه چی راحت شه ..به شرط اینکه تن به این ازدواج بدم...منتها

 همون سهم عادی و معمولی خودش رو بده

دمای دیگه ی این خونه قابل پذیریش نیست سهمی که پذیریشش از سوی آ  

اونا دوست ندارن من اینجا باشم و ترجیح می دن همیشه ازشون دور باشم ..اما به ناچار سکوت کردن

.اونا رو به خواستشون می رسونه..ازدواج من با دریا...  

خیاالت خامی که مدام تو ...بدست بگیرنمن از اینجا دور میشم و اونا می تونن کنترل همه چی رو 

 ذهنشون در حال پرورش دادنش هستن

اولین کاری هم که می خوان بکنن اینکه  این دارایی ها رو زیاد تر کنن و با نقوذی که  پدر دریا داره  

 قدرتشون رو بیشتر 

ر خودشون شدنیهخواسته هایی که از نظ..اونا با نامردی می خوان که منو قربانی خواسته هاشون کنن  

 

 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

:لبهامو بهم فشردم و ازش پرسیدم... فرو رفته در فکر و خیره تو چشماش  

با منم ازدواج کردی که فقط حالشون رو بگیری؟-  

لحظه ای خیره تو نگاهی که کم کم داشت رنگ شک و تردید و بدبینی به خودش می گرفت لبخند 

:زد و جواب داد یقشنگ  

...خوب باشه با تو ازدواج کردم که حال دلم-  

ینده ام باید ه به خودم و بقیه نشون بدم هنوز ـدمم و این منم که برای زندگی و آبا تو ازدواج کردم ک

نه اونا ..تصمیم بگیرم  

 در سکوت بهش خیره مونده بودم

:با تامل بیشتر ی نگاهم کرد و لحظه ای این ارتباط چشمی رو قطع نکرد  

منو بشناسی که باید بشینم و فقط به حال خودم تاسف بخورم  اگه هنوز  نتونسته باشی در این مدت-  

 

البته ..تمام اجزای صورتم رو از نظر گذروند و با لبخند بیشتری به من و تردید نشسته در نگاهم  خیره موند

:پیشروی بیشتر رو به افکار منفیم بده ی نه اونقدری که اجازه   

به من و درخواستم جواب مثبت دادی و  همسر م   الزم به یاد اوریی هست که بگم  خیلی وقته که -

الزمه که بازم خودمو  بهت ثابت کنم؟!شدی؟  

:در سکوت بهش خیره شدم که شونه ای باال داد و گفت  

چه بسا از این ضعف خوشحال ترهم میشن ..میشن گیسو ن متنفر ازت... ضعفت بابت.. وقت هیچ مردم-  

چرا که نمی تونن در حد تو باشن ..متنفر میشن ازته که هات توانایی و قدرت خاطر به فقط  اونا  

اهمیت نده که اونا چی می گن و چه نظری ..اهمیتی ندی دیگران اتنظر به و باشی قوی کن سعی پس

 در موردت دارن

ازت دارن یایهاهمیت نده که چه خواسته   

بیشتر تو رو تو خودتت  بیشتر ناامیدت می کنن و..چون هر چی بیشتر منتظر نظرات و حرفاشون بمونی  

 فرو می برن

 من و تو نباید االن و اینجا درباره تصمیمی که خیلی بیشتر گرفتیم بحث کنیم و به شک و تردید بیفتیم

 من و تو باید اینجا وهمین  االن بهشون نشون بدیم که انتخابمون درست و آگاهانه  بوده

تو که نمی خوای خوشحالشون کنی؟..اونا امشب فقط می خوام نا امیدی من و تو رو ببینن  

:رومش لبخندی زدم و گفتمخیره در نگاه آ  
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تو که قرار نیست نا امیدم کنی ؟..تو چی ؟-  

:خنده بی خیالش دلم رو زیرو رو  کرد  

..هیچ وقت  ازم ببینی...نه و قرارم نیست همچین چیزی رو -  

کاری که ..برای اینکه هیچ وقت نذاشتم نا امیدم کنن  .. اگه هنوز قدرت جنگیدن دارم..اگه االن اینجام 

 قراره توام  از این به بعد انجامش بدی 

:سری کج کردم و با مکث کوتاهی گفتم  

نقطه ی آغاز منم همین نا امیدی بود ...غاز مین ناامیدی می تونه بشه نقطه ی آگاهی ه-  

مدارم درباره چی  باهاش حرف می زن فهمیده بود کهکامال    

اینکه  در روزهای نا امیدی و بی کسیم پا تو زندگیم گذاشته بود و با بودنش بهم اعتبار و امنیت بخشیده 

 بود

:به همین منظور لبخندی چاشنی حرفش کرد و گفت   

!؟...پس همیشه هم نا امیدی بد نیست-  

:شونه ای باال دادم  

اما اگه تهش تو رو  به چیزی برسونه که نقطه ی امن زندگیت باشه خیلیم خوبه...خوب باشه امانه اینکه -  

:ابرویی باال داد   

!پس با این تعریفی که تو داری  باید گفت هر کسی می تونه  یه نقطه ی امن تو زندگیش داشته باشه؟-  

:روم  سرمو باال و پایین کردم و جواب دادممطمئن و آ  

من االن رو به روم ایستادهنقطه امن -  

رامش بخشی بر روی لبهاش م خارج شده بود رفته رفته لبخند آبا شنیدن تک تک کلماتی که از دهان

دمهایی که بهش نزدیک می شدن کردنگاهش رو معطوف  میز شام و آرومی به آ نشست و   

 

*** 
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سر میز شام با نشستن در کنار حامی در برابر نگاه هایی که علنا بهم حالی می کردن حضورم اینجا 

آماده کرده بودمخودم رو برای شنیدن هر حرفی ...زیادیه  

میزی که از انواع و اقسام  غذاها پر شده بود و همه منتظر ورود مردی بودن که می دونستن با اومدنش 

 خیالشون رو از بابت دروغی بودن این ازدواج راحت می کنه 

نگاهم رو نمی تونستم زیاد به اینور و اونور بچرخونم که لحظه ای با نشستن دست حامی بر روی پام 

رو به سمتش برگردوندم  سرم  

با دیدن نگاه خیره ام لبخندی به روم پاشید که این لبخند اطمینان بخش از دید عمه فلور و دخترش دور 

:نموند و  خیره به ما به حرف اومد و گفت  

برای امشب خیلی تمرین کردی که خوب و موجه به نظر برسی درسته؟-  

:از رو بسته بود چشم دوختم سر بلندکردم و به عمه فلوری که شمشیرش رو   

به پدرت رفتی یا مادرت؟!..چهره قشنگی داری-  

رنگ از صورتم رخت بر بست و لحظه ای گنگ نگاهش کردم که همون حالتش رو حفظ کرد و  با لبخندی 

همونطور که به عقب تکیه می داد تا سارا خانم سوپ رو به داخل ظرفش بریزیه خیره در نگاه متعجبم 

:گفت  

...وارم به پدرت رفته باشی امید-  

:منظورش رو از این حرفا نمی فهمیدم  

اینطور نیست؟...تنها زندگی کردن باید خیلی سخت باشه-  

:تمام حواسم بهش و تکون خوردن لبهاش بود .این زن واقعا موجود وحشتناکی بود   

به ..مون نوازی هستیم اما ما آدمای مه..درسته که مثل شما دعوت نبودن..کاش مادر رو هم می اوردین-

 خاطر عزیزانمون مهمون های سر زده رو هم می پذیریم 

:نازنین که با فاصله یک صندلی از عمه اش پشت میز نشسته بود با چهره ای تو هم رفته گفت  

اونقدر حامی برامون عزیز هست که ...ما آدمای مهمان نوازی هستیم ....بله عمه فلور درست می گن-

.. مون عزیز باشن و قدمشون سر چشمون باشهعزیزانشونم برا  

عمه فلور که از حرف نازنین متحیر مونده بود  نگاه تند و تیزی به جانبش انداخت و با همین نگاهش وادار 

 به سکوتش کرد
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با این حرکت بقیه هم حساب کار دستشون اومد که در همین لحظه حامی بی توجه بهشون و خطاب به  

:عمه فلور گفت  

اما گیسو برای اومدن به خونه ی خودش نیازی به اجازه نداره...ممنون نازنین جان-  

عمه ها و زن عموش به طرز بدی بهش خیره مونده بودن و حامی خیره به میز و ظرفی که داشت توسط 

:سارا از سوپ پر میشد ادامه داد  

حتی نیاز به اجازه ی-  

:یکهو عمه اش تو حرفش اومد و گفت  

!؟.ارات که  نمی خوای بگی برنامه های سفرت رو عقب انداختیبا اینک -  

:حامی برای اندک زمانی در سکوت فرو رفت و عمه ماهرانه بقیه  حرفاشو ادامه داد  

!؟!در جریانی که تو و دریا کلی برنامه دارید که باید با هم دیگه انجامشون بدید؟-  

:نگاهی به بقیه انداخت  

کلی مهمون دعوت شده و اونوقت تو  ...عقد برنامه ریختیم همه ی ما کلی برای مراسم -  

 

 همه داشتن به حامی که با این سوال عمه اش سر شو باال اورده بود و بهش زل زده بود نگاه می کردن

:آرامش حامی زیادی غیر طبیعی بود که  با تامل کوتاهی جواب داد  

تمام برنامه های کاری و زندگیم به شما جواب  چرا فکر می کنید که  من باید درباره...ببخشید عمه جان -

 پس بدم ؟

:رنگ صورت عمه فلور پرید و سریع بدون اینکه از موضع خودش کوتاه بیاد گفت  

اما در مورد حساسیت های آقاجون که خودت ...  نه تو  قرار نیست به کسی جواب پس بدی-

مخصوصا حاال که رسما با ...یری کنهنباید هیچ چیزی بدون اطالع اون تغی.. در جریانیبیشتر از ما 

 این کارت داری به همه امون بی احترامی می کنه عمه جان 

:با پابان جمله اش بهم خیره شد و همچنان حرفش رو ادامه داد  

حضور این خانم اینجا چه توجیه ای می تونه داشته ..با توجه به همه ی حرفایی که بهت زدم -

 باشه؟

:جا خوش کرد و دربرابر حرفهای عمه اش کم نیوردپوزخندی گوشه ی لب حامی   

کاش این توجیه ها رو هم در مورد تک تک اعضای خانواده اتونم در نظر می گرفتید عمه جان-  

:صورت رویا به یکباره رنگ باخت و بقیه هم مضطرب به هم دیگه خیره شدن  
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ه که ندونم کاری های خسرو یا اینکه رویا جان زیادی عاشق ...یا شما خودتون رو زدین به اون راه-

 جانتون رو نمی بینید

در مورد همسر من اینطوری صحبت نکن -  

:حامی سرش رو به سمت رویا که این حرف رو زده بود حرکت داد   

منم به خودم چنین ..وقتی خودتون به خودتون اجازه می دید درمورد همسر من هر چیزی بگید-

 حقی رو می دم  و کوتاه هم نمیام 

لی که شرایط هر لحظه داشت بدتر می شد حامی با صدایی که به مراتب کمی از حد در حا

معمول باالتر رفته بود  خطاب به عمه ای که با نگاه خشمگینش نگاه از حامی نمی گرفت ادامه 

:داد  

برای چی خسرو بدون اجازه پدر و آقاجون با شرکتی که جز بدنامی برامون نداره قرارداد همکاری -

!ه ؟می بند  

مبلغ قابل توجهی رو از حساب شرکت خارج ..برای چی همسرتون بدون اجازه پدر و امضای من 

 می کنه و برای اینکارش جوابگو نیست

چرا دامادتون یهو هوس می کنه ویالیی رو در شمال خریداری کنه که تمام هزینه هاش از شرکت 

 تامین میشه

ه باید با کسی نامزد کنه که تا حاال دوتا زن طالق برای چی فریبا به خاطر منافع شرکت و خانواد

هیچ وقت خدا هم پیشش نیست و مرتب بهانه ی کار و شرکت رو میاره..داده  

و بدتر از همه چرا اون آدم باید کسی باشه که به تازگی با شرکتش قرار داد همکاری بسته شده 

شرکتی که رو به ورشکستگی بوده..  

ید صداشم دربیاد و چیزی بگه که مبادا  به شما و انتخاباتون بر بخوره چرا فریبا در این باره نبا  

:رویا با حالتی عصبی شده صندلیش رو عقب کشید و با نگاه آتیشش خطاب به حامی گفت  

تو حق نداری باهاش اینطوری صحبت کنی ..با مادر من درست صحبت کن -  

 

:پوزخند پر از تمسخر حامی به سمت رویا کشیده شد  

یعنی باور کنم اون مردی که هیچ عالقه ای بهش نداری رو  به عنوان .؟..دیگه چرا رویاتو -

ید یه اونقدر غرور و شخصیتت پایین اومده که هر بار که عذابت می ده با خر..همسرت قبول داری 

رومت نگه دارهسرویس طال گولت می زنه که آ  

!!هر بار شاهد کاراش هستی و هیچی نمی گی   

!اما  تو چرا؟..ساکته..زبون نداره ... میگیم فریبا مظلومه.؟.میشیتو چرا ساکت   



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

فریبا با نگاهی که می تونستم هاله ای از اشک رو تو چشماش ببینم به حامی خیره شد و رویا با 

 حرف حامی ساکت موند

:حامی نگاه گرفته از هر دو شون روشو سمت عمه برگردوند  

نذاشتید عمه جان برای بقیه  هم که با تصمیماتتون  کم-  

 

پسر اون یکی عمه اش انداخت و با نگاهی به فریبا با ناراحتی و دلخوری ... نگاهی به جانب اهورا

:گفت   

دلش پیش یکی دیگه و مجبورش می کنید  کسی دیگه ای رو انتخاب کنه-  

حامی بهتره که تمومش کنی -  

:حامی خیره به شوهر عمه اش که اونم عصبانی بود گفت  

چون دارم حقیقت رو می گم ؟...تمومش کنم؟ چرا -  

 

:خنده حامی به شدت همه رو عصبی کرده بود  

پس چرا ..من که دارم به سبک خودتون بازی می کنم ...؟به مذاقتون خوش نیومد ..چی شد -

 خوشتون نیومد ؟

 

:حامی  خوشایند هیچ کدومشون نبود هایلبخند  

اگه این کار خوب نیست پس کار !..اما من نه ؟..د چرا شما اجازه دارید تو همه چیز من دخالت کنی-

 شما هم خوب نیست دیگه 

 فریبا با نگاه کوتاهی  به اهورا از روی صندلیش بلند شد  و بی حرف به سمت طبقه ی باال رفت

حامی راحت تر .. اهورا کالفه لب پایینش رو به دندون گرفت  و سکوت بدی تو جمع حکم فرما شد 

:کیه داد از قبل  به عقب ت  

اما همیشه بخاطر منافعی که معلوم  ...همه امون می دونیم که این وسط چه اتفاقایی افتاده -

 نیست قراره به کی برسه قربانی شدیم 

 

 

 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

:عمه خیره به حامی با صدای بلندی گفت  

باید همه از خواسته هامون کوتاه بیاییم.. برای حفظ این خانواده..آره-  

 

:اش پوزخندی زدحامی از شنیدن حرف عمه   

!؟..پس چرا شما کوتاه نمیای عمه جان!!....خیلی جالبه!...همه ؟-  

خونه هایی که هر ....سفرای خارجتون که همیشه پا بر جاست....یه نگاهی به خودتون بندازید 

حسابای پر از پولی که خدا می دونه چقدر توشون پره...گوشه ای از این  شهر به نامتون شده   

شما یکی کوتاه ... سر انگشتی دستتون میاد که اگه همه کوتاه اومده باشن با یه حساب 

 نیومدی عمه جان

 

هیچ کس انتظار این هم بی پروایی از حامی رو نداشت و با دهان هایی نیمه باز بهش چشم 

:دوخته بودن  

همه رو گوشت قربانی خودتون  کردید....بی رودربایستی-  

 حتی رویا و فریبا رو

 

:ن بند اومده بود و با وحشت فقط به حامی خیره مونده بودنهمه زبونشو  

چنینی اجازه ای رو هم  به ...  من گوشت قربونی شما نیستم  ...اما خیالتو راحت کنم عمه جان-

 کسی نمی دم 

 این اجازه رو نمی دم که برای خودتون ببرید و بدوزید و تنم کنید 

نمی خوام مثا اهورا حسرت کش باشم و مثل فریبا تحمل ..چنین اجازه ای رو به کسی نمی دم 

تو تنهاییام بشینم و زار زار گریه کنم ..کنم و مثل رویا   

غالم حلقه به گوش باشم که هر طور که شما دوست داشتید به ...نمی خوام مثل داماداتون 

 سازتون برقصن 

 

:و حامی در اوج عصبانیت ادامه داد صدایی از کسی در نمی اومد   

نظرتون .. ؟هوم..چطوره از این به بعد  شما یه کمی کوتاه بیای و نذاری که بقیه انقدر زجر بکشن -

 چیه؟



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

عمه که تا لحظه ای پیش از شدن عصبانیت در حال قرمز شدن بود با خونسری به عقب تکیه زد و 

:خیره در نگاه حامی گفت  

اما تو ...هیچ وقتم به من نگفت تو ..بودمادرت انقدر گستاخ ن-  

:با مکثی چهره حامی رو کامال رصد کرد و به تمسخر ادامه داد  

معلوم نیست که به کی رفتی -  

 

:حامی پوزخندی زد  و عمه فلور با بدحنسی قصد کرد حامی رو عصبانی کنه   

ی عمهزیادی خودتو بزرگ گرفت ..تو لیاقت جایگاهی که االن رو داری رو نداری-  

:حامی به تک خنده ای که بی شباهت به پوزخندهم نبود بسنده کرد  

لیاقت دریا رو هم نداری -  

:با اشاره به من که در کنار حامی نشسته بودم گفت  

لیاقت تو امثال همین  دختریه  که نه پدرش معلومه کیه نه مادرش-  

تو رو چه به این همه ..ارایی و بزرگیقاجون زیادی بهت پر و بال داده وگرنه تو رو چه به این همه دآ

 اظهار فضل و نظر دادن

بهت یاد نداد باید ..تو همون  لیافتت  مادر مطربته که جز پیانو زدن چیز دیگه ای بهت یاد نداد

 احترام بزرگتر از خودت رو داشته باشی

تو مشتش حامی عصبی دستمال روی میز رو که مدتی بود بین انگشتاش به بازی گرفته بود  رو 

:جمع کرد و با نگاهی طوفانی خیره در نگاه عمه ش گفت  

عجیبه که فکر می کردم الاقل در تمام این سال ها به حرمت همه ی اون خوبی هایی که  مادرم -

 در حقتون داشته دیگه این حرفایی که خودتونم قبلوشون رو ندارید  نمی زنید 

اونقدی ..هم از اون موقع ها بازتاب نداشته  خوب بودن مادرم .. اما چه حیف که دیر فهمیدم

 نداشته که حرمت نگه دارید 

الاقل حرمت پدرم رو داشته باشید و اگرم حسی خوبی به مادرم ندارید  این حرفا رو مرتب تو 

 گوش همه فرو نکنید

بیشتر ..بیشتر منو از خودتون دل سرد  می کنید ..چون هر چی بیشتر درباره مادرم صحبت کنید 

بیشتر حس می کنم که دوست ندارم عمه ای مثل شما ....ودتون رو پیش من سبک می کنیدخ

 داشته باشم

 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

:لحظه ای سکوت کرد و خوب چهره ی عمه اشو از نظر گذروند  

حرفایی که فکر نمی کنم زیاد دوست داشته ....خیلی حرفا ..خیلی حرفا رو دلم مونده عمه-

 باشید که بشنویشون

.هم دیگه خیره شده بودن و چیزی دیگه ای نمی گفتن هر دو در سکوت به   

لحظه ای که حامی آماده بود تا عمه فلورحرف دیگه ای بزنه و ..لحظه ی بد و نفس گیری بود 

خودشو خالی کنه و عمه ای که پی برده بود حامی که امشب مقابلش ایستاده کسی نیست 

 که دربرابر حرفاش سکوت کنه و کوتاه بیاد 

 

م  با ترس گوشه ای از میز ایستاده بود و بقیه هم بی حرف به حامی و عمه فلور خیره سارا خان

بودن که به ناگه همگی با شنیدن صدای مردی که کمی دور تر از میز در نزدیکی پدر حامی 

:ایستاده بود سر برگردوندیم  

به نظر می یاد که باید حرفای خیلی مهمی باشه-  

شکسته و پیر با نگاهی اخمالود که هیچ شباهتی به حامی و مردی عصا بدست با چهره ای 

:پدرش نداشت دوباره به حرف اومد  

خیلی دوست دارم حرفاتو بشنوم-  

رومی از روی صندلی بلند شد و من هم به دنبال حامی در حامی به احترام پدر بزرگش به آ

:کنارش ایستادم و صدای حامی در گوشم پیچید  

سالم آقاجون-  

 

م و به آرومی سری باال و پایین کرد...و سپس به روی من کشیده شد در ابتدا به  حامی نگاه مرد

 سالم آهسته ای بر لبهام روندم

سخت تر می کرد  برام سنگین و مدت دار بود که نفس کشیدنم رو هر لحظه ینگاه خیره مرد بقدر  

نگاهش به روی حامی بود و نگاهم در پی پدر حامی بود  که کمی عقب تر  با چهره ای خونسرد  

 ازش نگاه نمی گرفت 

:به پدر بزرگش خیره شدی مصمم تری حامی متوجه از سنگینی نگاه پدرش با چهره   

بازیمون نصفه موند...آخرین باری که اینجا بودی -  

:حامی لبخندی بر روی  لبهاش نشوند   

بازی لذت بخشی بود-  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

 نگاهش در نگاه آروم حامی ثابت موند 

دیدن مردی مسن تر و ضعیف تر از این مردی که رو به رومون ایستاده بود رو داشتم انتظار  

اما در عوض مردی رو می دیدم که در رفتار و کردارش ...مردی که حتی نتونه به راحتی  راه بره

جدی و مقتدر بود که نمی تونستم باور کنم که این مرد پدر بزرگ حامی باشه یبقدر  

بود دار پدر حامی بیشتر از هر چیزی دیگه ای شبه بر انگیز در این بین سکوت معنا  

 فضای خشک و سرد بین اعضای خانواده حتی رمق فکر کردن از آدم رو هم می ربود

که در همون لحظه پدر بزرگ  به آرومی و بی توجه به همه ی اونایی که سر میز به انتظارش  

چند دقیقه پیش اونجا بودیم قدم برداشتایستاده بودن پشت کرده بهشون به سمت سالنی که   

حامی نیم نگاهی به جانب پدرش انداخت و در برابر نگاه آروم پدرش که به نظر می رسید کلی 

حرف برای گفتن داره کمی صندلیش رو عقب کشید و  پشت سر پدر بزرگش به همون سمت راه 

 افتاد

 نگاهم با استرس به  سمت پدرش کشیده شد  

د و همون لحظه  با بستن و باز کردن چشماش ازم خواست آرامش خودم رو متوجه نگاهم ش

 حفظ کنم و فعال همچون سایرین در سکوت تنها نظاره گر باشم

 

 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)اهده بیانیز  
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============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

حامی نیم نگاهی به جانب پدرش انداخت و در برابر نگاه آروم پدرش که به نظر می رسید کلی 

شید و  پشت سر پدر بزرگش به همون سمت راه حرف برای گفتن داره کمی صندلیش رو عقب ک

 افتاد

 نگاهم با استرس به  سمت پدرش کشیده شد  

متوجه نگاهم شد و همون لحظه  با بستن و باز کردن چشماش ازم خواست آرامش خودم رو 

 حفظ کنم و فعال همچون سایرین در سکوت تنها نظاره گر باشم

 

 

عصاشو  کنار ...در پشت میز مخصوص بازی شطرنج  پدر بزرگ با نشستن.. به سالن با ورود

به لبه ی میز  تکیه داد و بدون تامل و خیره شدن در نگاه منتظر حامی  که حاال در  دستش

اولین مهره ی سفید رنگش رو حرکت داد با لبخند دلنشینی ایستاده بود مقابلش   

نداشتم  واز این رو نگاه گذرایی به جانب پدر حامی انداحتم  از این بازی خاطره ی خوبی  

 با قرار دادن مهره در جای دلخواهش  سرش رو باال آورد و به حامی چشم دوخت 

 طرز ایستادن حامی به گونه ای بود که ناخواسته بهم احساس قدرت و نیرو می داد

اش پیدا باشه دست چپش رو با با مکث کوتاهی بدون اینکه استرس یا حالت نگرانی در چهره 

کنار زدن کتشو در جیب شلوارش فرو برد و همون لحظه  با توجه به حرکت مهره ی پدر بزرگش 

 مهره ی خودشو حرکت داد 

:پدر بزرگ نگاه گرفته از حامی همزمان با حرکت دادن مهره ی بعدی  گفت  

!دی ؟ گویا کاراتو دورا دور انجام می..خیلی وقته به شرکت سر نزدی -  

 

:حامی ایستاده رو در روش با همون ژست  به صفحه شطرنج چشم دوخت و جواب داد  

از من مدیر الیقی که در شان شما باشه در نمیاد ..خانوم جون همیشه می گفت -  

 

:سرش رو باال اورد و به حامی زل زد  

!فکر نمی کنی برای گفتن این حرفا یکمی دیر باشه؟-  

مهره ها داشت حرکتی بعدی رو انجام داد و منتظر حرکت بعدی پدر حامی با دقتی که در حرکت 

 بزرگش موند 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

:سکوت خفقان آور هر دو  نشون می داد که طوفان وحشتناکی در راهه  

مطبم که نمی ری؟-  

حرکت بعدی رو در ..این بار اخم کم رنگی در چهره حامی نمایان شد و بعد از حرکت پدر بزرگش 

 سکوت انجام داد

چشم دوختم و به پدر حامی برگشتم   

 مونده بودم چرا در حمایت از حامی چیزی نمی گه و کاری نمی کنه

 در حالی که معلوم بود قدرت انجام هر کاری رو داره

مهره اشو پیش ..پدر بزرگ با تامل نگاهش رو از حامی گرفت و با دقت به مهره های حرکت کرده 

:برد  

آخرین بار کی با دریا حرف زدی ؟-  

به حرکت مهره ها چشم دوختم و سپس به آدمهایی که ترسیده و با حالت رعب آوری  لحظه به  

 لحظه ی این بازی رو رصد می کردن

حامی دست پیش برد و خواست مهره ای رو حرکت بده که منصرف شده از حرکتی که می 

دیگه خواست انجام بده دستشو عقب کشید و سپس با چین دادن به گوشه ی چشماش مهره 

:ای رو جا به جا کرد   

گویا از اتاق کار شما هم تماس گرفته بود ...تلفنی باهاش حرف زدم... همین دو ساعت پیش-  

:و یه دفعه رو به پدر بزرگش که انتظار این حرکت رو از حامی نداشت   گفت  

کیش-  

صفحه ی لبخندی به روی لبهای پدر حامی اومد  و من هراسون به پدر بزرگش که با اخم به 

 شطرنج خیره شده بود چشم دوختم 

پدر بزرگ صرف نظر از بازی که راه انداخته بود به عقب تکیه داد و به حامی که همچنان به صفحه 

:خیره بود گفت  

با اَدهم تماس گرفتم -  

دستش رو  عقب کشید  و ..حامی که قصد داشت به بازی ادامه بده با شنیدن حرف پدر بزرگش 

:سر جاش با لبخند محوی به پدر بزرش خیره شد صاف ایستاده در  

دیگه از امشب حق امضامو نداری حامی -  

حامی متوجه از حرف پدر بزرگش نامحسوس سری تکون داد و پدر بزرگ خیره به نگاه عجیب 

:حامی که نمیشد چیزی ازش فهمید ادامه داد  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

چیزایی که بر عهده ی تو بوده رو  به می خوام حق امضا و سایر ...باید یه سری اوراقو امضا کنی -

 خسرو واگذار کنم

نگاه عمه فلور غرق در شادی و هیجان  برق زد و حامی با لبخند دلنشینی فقط به پدر بزرگش 

:چشم دوخت  

و البته که دیگه پدرت تو بیمارستان جز سهام دارای اصلی  نخواهد بود -  

 

رده بود  کامال  متوجه وخامت اوضاع بودم که با وجود لبخندی که بر روی لبهای حامی جا خوش ک

 چطور داره از دورن خودخوری می کنه  و چیزی بروز نمی ده

 نا باورانه سرم رو به سمت پدر حامی برگردوندم  و بهش خیره شدم

 چنان آرومش در وجودش جاری بود که من داشتم در برابرش کم می اوردم

ده بودنهمه در سکوت با وحشت به پدر حامی خیره ش  

پدر بزرگ از حالت راحتیش در اومد و تکیه اش رو از مبل جدا کرد و خم شده  رو به جلو دست بلند 

:کرد و مهره ی بعدی رو حرکت داد  

من با پدرت حرف زدم ...البته همه ی اینا بسته به تصمیم تو داره-  

:حامی دیگه مهره ای رو  حرکت نمی داد که خیره به پدر بزرگش گفت  

.بدون اطالع پدرم بوده و اون در جریان هیچ  چیزی نیست ..کارهایی که انجام دادم  تمام-  

 

رومی زد   و با نگاهش از حامی خواست مهره اشو حرکت بده پدر بزرگ لبخند آ  

کامال معلوم بود حامی دیگه کنترلی بر روند ادامه ی این بازی نداره  و تنها جهت رفع تکلیف مهره 

 ای رو بی هدف پیش برد 

:نیشخندی زد و مهره اشو حرکت داد..پدر بزرگ خیره به حرکت ناشیانه ی حامی   

کیش...داری از پدرت دفاع می کنی ؟-  

تباهش به دنبال راه گریزی گشت که در این بین پدر بزرگ ناباورانه از اش..حامی خیره به مهره ها 

:نذاشت بیش از این بینشون سکوت ایجاد بشه  

...حاال می تونی انتخاب کنی ....همه چی بستگی به تو داره ..همونطور که گفتم -  

خیلی چیزا عوض میشه...با انتخابی که می کنی  ..یادت نره  
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نده بود و با اخم محوی   بدون جلب توجه لب حامی همچنان به صفحه ی شطرنج خیره مو

:پایینشو به دندون گرفته بود  

به انتظار قول و قرارایی که چند وقت پیش باهاش ..یه نفر تو اون اتاق به انتظار تو نشسته-

 گذاشته بودی 

 هراسون به نیم رخ غرق در آرامش پدر حامی خیره شدم

رزخی می دیدم که به همین راحتی ها نمی بشدت اضطراب داشتم  و حامی رو گرفتار  در ب

:تونست از توش بیرون بیاد   

چند وقت پیش یکی از سهام دارای بیمارستانی که پدرش ..تو در جریان خیلی از چیزا نیستی-

قصد فروش سهامش رو کرد و از اونجایی ...به خاطر یه سری مسائل شخصی و کاری ...رئیسشه

هامدارای اصلی جز سهامدارا باشه  از من خواست منم جز سبه که پدرت قصد نداشت غریبه ای 

چون به نظر می رسید  پدرت حسابی  کم اورده بود که چنین ..جز سهامدارای بیمارستان باشم

 چیزی رو ازم می خواست

 بعد از پدرت بیشترین سهام  متعلق به دکتر طاهر نژاد بود که حاال متعلق به منه 

 

تونستم ...ردن یکی دیگه از سهام دارای دیگه و خرید سهامش هر چند در این بین  با راضی ک

فکر نمی کنم اونجا دیگه متعلق به پدرت ...اوه ببخشید..سهام دار اصلی بیمارستان پدرت

درست نمی گم حامی ؟...باشه  

اما به خوبی می ..حامی بی حرکت و به ظاهر مقتدارنه به صفحه ی شطرنج خیره مونده بود 

:ه شدت تحت فشار حرفای پدر بزرگشهتونستم حس کنم ب  

خودت بهتر از هر کسی می دونی که  پدرت چقدر برای اون بیمارستان زحمت کشیده-  

 

لبخند غمگینی بر روی  لبهای حامی نشست و به آرومی سرشو باال اورد و خیره به چهره ی 

:خندون پدر بزرگش جواب داد  

تهتمام عمر و جونیش رو برای اون بیمارستان گذاش-  

:پدر بزرگ در تایید حرف حامی سری تکون داد و مهره اش رو با فراغ بال حرکت داد  

؟اونم بیمارستانی که از هیچ به ... تو که دوست نداری تمام اختیارات اونجا  از دست پدرت در بیاد-

.اینجا رسوندتش  
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ی خیره شدمتمام وجودم سرد شد و درد مبهمی در دلم رخنه کرد و ناباورانه باز به پدر حام  

چنان با آرامش دستاشو تو جیب شلوارش فرو برده بود که گویا در حال تماشای  یه فیلم مفرح و 

..شاده  

معلوم نبود در اون اتاق بین هر دو نفرشون چی گذشته  بود که نتیجه اش پیش کشیدن بحثهایی 

:بود  که حامی در جریان  هیچ کدومشون نبود   

تونی خیلی راحت این حلقه رو از تو دستت دربیاری و به سمت اون  می...حاال تصمیم با خودته -

 اتاق بری و با دریا درباره مراسم عقدتون حرف بزنی 

و زندگی جدیدتون رو شروع کنید از اینکه یه هفته بعدش می تونید با خیال راحت به سفرتون برید  

  

 

یرون سرجاش باقی مونده بود تا یه چیزایی این وسط درست نبود که حامی اینطور سرگردون و ح

:پدر بزرگش همین طوری پیشتازی کنه و با بی رحمی حرفاشو بزنه   

و البته خوب می تونی هم از پدرت بگذری و پا بذاری به روی  تمام زحماتی که در تمام سالهای -

.عمرش برای تو و اون بیمارستان کشیده  

 

حرفایی رو هم در ذهن نداشتم و امشب  حتی تصور شنیدن  چنین...قلبم تو دهنم اومده بود 

 داشتم به بدترین شکل ممکن از شنیدنشون شوکه میشدم

:با اتمام  حرفاش با تکیه دادن به عقب هر دو دستش رو بر روی دسته های مبل گذاشت  

نمی تونی مهربون و دل رئوف باشی و همه چی رو باهم داشته ...توی عرصه ی قدرت و تجارت-

.!!باشی  حامی  

که قدرت انجام هر کاری ... مثل خودت یه دندون پزشک موفق..ریا هم شان خودت و خانواده اتهد

..رو داره   

اما بعدها می فهمی هر ..االن فکر می کنی من چقدر می تونم آدم سنگ دل و بی رحمی  باشم

به همونطور که برای پدرت می خواستم و اون توجهی ..کاری که  کردم  فقط بخاطر خودت بوده 

کار خودش رو کرد  و حرفام نکرد  

چیزی ..جز اون بیمارستانی که االن دیگه نمی تونه روش ادعایی هم  داشته باشه هم  و حاال

 براش باقی نمونده

البته با یه انتخاب و تصمیم درست ... تو می تونی حمایت منو داشته باشی  
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:صدایی از حامی در نمی اومد  

تمام ...کافیه تو همه چی رو قبول کنی ...رات انجام بدم می تونم خیلی راحت کارای طالق را ب-

حتی بیشتر از اون چیزی که انتظارشو داره..حق و حقوق این دختر هم بهش می دم   

به ..آینده ی درخشانی داری ..تو بزرگترین نوه ی منی...الزم نیست نگران چیزی باشی حامی ..

دن دندونای مردم تو کلینیکای سطح پایین جای تدریس توی این دانشکده و اون دانشکده و کشی

رئیس و آقای خودت باش .. می تونی ...  

من فقط ..پس بفهم ..تو هم خون منی ..با دریا می تونی دنیای قشنگ تری برای خودت بسازی

.خوبیت رو می خوام  

 

در تنگای بدی گیر کرده که هیچ واکنشی از خودش نشون نمی ده ..به نظر می رسید حامی  

ه دیدنش در این وضعیت نبودم که همون لحظه پدر بزرگ با دیدن تردید و سکوت حامی  حاضر ب

بیش از این صبر و فرصت دادن بهش  رو جایز ندونست  و نگاه گرفته ازش به من خیره شد و ...

:گفت  

... تو نمی خوای توی این انتخاب و تصمیمی  که به نظر برای حامی کمی سخت و دشوار شده-

 کمکش کنی ؟

هاج و واج با لبهای نیمه باز بهش خیره مونده بودم که همون لبخند عذاب آورش رو به روی لبهاش 

:نشوند  

حامی رو هم از این همه تردید و دو دلی نجات بدی ..مثال می تونی با در اوردن اون گردنبند -

بشکنه ... اون احتماال نگران دل توه که ممکن در این بین با تصمیمش...  

ونی این بار سنگین رو از رو دوشش برداری و بذاری که  راحت تر تصمیمشو  بگیره تو می ت  

 

آدم های این خونه به قدری ترسناک حرف می زدن که قدرت هر گونه کاری از جمله  حرف زدن رو 

:ازم سلب می کردن   

رو  این که سعی کنی بین پدر و پسر...تو می تونی انتخاب رو برای هر دوتون  راحت تر کنی-

...عاقالنه ترین تصمیمی هستش  که می تونی تو زندگیت داشته باشی...خراب نکنی   

تو آدمی ..تو هیچ کدوم از ما ها رو نمی شناسی ...تو باید کامال منطقی به این موضوع فکر کنی 

...نیستی که با معیار ها و رفتارهای ما سازگار بشی  

.و منزوی  بسازه چیزی دیگه ای برای تو ندارهاین ازدواج جز اینکه از تو یه آدم سرخورده   
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اونوقت بعد از ..مطمئنم حتی دووم هم  بیاری این خوِد حامی ه که بعِد چند سال ترکت می کنه 

 چند سال زندگی باید دوباره برگردی همین جایی که هستی 

 

دی و با نرمش کنه  با من  خیلی ج.. بر خالف حرف زدن با  حامی که سعی داشت با زبوِن خوش

:لحن سردتری حرف می زد   

آدمای عاقل باید بدونن کی و چه وقت چیکار کنن که چیزی تغییر نکنه و یا اگرم قصد تغییر دارن   -

 باید  طوری تغییرش بدن که بعد از گذشت سالها از کردشون پشیمون نشن

بینتون  هست جز یه باید باور کنی که  هر چی هم که االن ..تو و حامی به درد هم نمی خورید 

.حس زودگر و هیجانات جونی که قرار زود آتیشش بخوابه  چیز دیگه ای  نیست  

 

طوری حرف می زد که مطمئن بود حرفش رو گوش می دم و دقیقا همون کاری رو می کنم که 

:خواست دلش بود  

از هم جدا  مثل دوتا دوست که بعد از مدتی...اصال اینطوری بهش فکر کن که یه مدت باهم بودید -

 میشن و هر کی می ره پی زندگی خودش

 

 حامی هنوز نگاهش به صفحه ی شطرنج بود و همه به من خیره شده بودن

نگاهم در پی حامی بود که هنوز دستش تو جیب شلوارش بود و اخم غلیظی زینت بخش  چهره 

 اش شده بود

رامش به همه چی خیره بودن سارا با اضطراب دستاشو تو هم گرفته بود و بر خالف بقیه که با آ

 مرتب انگشتاشو در هم می فشرد 

.از این که حاال همه از من می خواستن کاری کنم که کار همه رو راحت کنم حال بدی داشتم  

 به آرومی نگاهم رو به پدر حامی که کمی دورتر از بقیه  ایستاده بود دادم

به اینجا با بستن گردنبند به دور  طرز نگاهش به من درست همون نگاهی بود که قبل از اومدن

 گردنم بهم داشت

غرق در نگاهش مجددا با ..همونقدر پدرانه و همونقدر خالصانه که دلم رو مطمئن و قرص می کرد 

:ازش رو گرفتم.. صدای پدر بزرگ  

و خوب این حق رو هم داری که  خودخواهانه تصمیمی بگیری و کاری کنی که هر دو شونه رو -

از چیزی که می تونست براشون باشه محروم کنی برای همیشه   

کلی  نگاه پر  از عذاب رو از جانب دو نفرشون تحمل کنی ...محروم کنی و  یه عمر   
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:در این شرایط واقعا نیاز به حمایتی داشتم تا ته دلم رو قرص و محکم کنه   

دم که همیشه در برای همینم حاضرم هر کاری براش انجام ب... هحامی خیلی برام مهم و عزیز-

 آسایش و رفاه باشه

تو هم  اگه  واقعا حامی برات مهمه  باید حاضر باشی که بخاطرش از خودتو و خواسته هات 

 بگذری  و بذاری که به زندگی که حقشه برسه 

..اون سر دنیا همه چی براش آماده و مهیاست  

ره تو و برهم زدن زندگی در واقع همه چی داشت خیلی خوب پیش می رفت اما با  ورود به یکبا

...که قبل از تو تشکیل شده بود همه چی بهم ریخت  

حس چندان .. وجود داشته  ...تو زندگی که قبل از تو...فکر کنم بودنت به عنوان نفر سوم 

 خوشایندی نباشه خانم دکتر 

 

ب پایین در عرض چند دقیقه بدترین حسهای دنیا رو بهم تحمیل کرده بود و منو به اندازه یه زن خرا

 اورده بود 

...این همه حس حقارت و تهی شدن دیگه در توانم نبود   

نمی دونم چرا در این لحظه بیشتر از هر کس دیگه ای محتاج کمک پدر حامی بود که به کندی 

 نگاهم  رو به سمتش حرکت دادم

 طور خاصی بهم چشم دوخته بود 

اراده دستم آهسته و بی رمق  به  همونطور خیره به پدر حامی بی..  بعد از گذشت لحظاتی

..سمت گردنبند باال رفت  

همه ی این حرف و حدیث ها و تحقیرهایی که مستحقش نبودم برای گردنبندی بود که پدر حامی 

..برام بسته بود   

چقدر ساده بودم که فکر می کردم اگر پدرش به این ازدواج راضی باشه همه چی حله  و زندگی 

می ده روی خوشش رو بهم نشون  

 شاید این سکوت و بی توجهش  هم تاییدی بر  حرف های پدر بزرگ بود 

هر دو در نگاه هم دیگه خیره مونده بودیم و کم کم داشتم ایمان می اوردم اونم با حرفای پدر 

 بزرگ کامال موافق هستش و می خواد این کار رو هر چه سریعتر تمومش کنم 
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همونطور خیره به پدر حامی بی اراده دستم آهسته و بی رمق  به ..  بعد از گذشت لحظاتی

..سمت گردنبند باال رفت  

مستحقش نبودم برای گردنبندی بود که پدر حامی همه ی این حرف و حدیث ها و تحقیرهایی که 

..برام بسته بود   

چقدر ساده بودم که فکر می کردم اگر پدرش به این ازدواج راضی باشه همه چی حله  و زندگی 

 روی خوشش رو بهم نشون می ده

 شاید این سکوت و بی توجهش  هم تاییدی بر  حرف های پدر بزرگ بود 

ره مونده بودیم و کم کم داشتم ایمان می اوردم اونم با حرفای پدر هر دو در نگاه هم دیگه خی

 بزرگ کامال موافق هستش و می خواد این کار رو هر چه سریعتر تمومش کنم 

 

حس بدی ...از اینکه نمی خواست با حامی باشم  ...اولین باری که پدر حامی رو دیده بودم

.لقا می کرد که آدم اضافی هستمحتی طرز نگاهش هم اینو بهم ا....نسبت بهش داشتم  

 اما االن و در این زمان طرز نگاهش چیز دیگه ای می گفت و همین من رو سردرگم تر می کرد 

دقیقا یاد لحظه هایی افتادم که با نگاهش به حامی خیره میشد و حامی می تونست منظور 

 پدرش رو از تو چشماش  بفهمه 

طوری نگاهم می کرد  که . حمل بودنم رو اونجا نداشت تو اون آشفته بازاری که کسی تاب و ت

وجودم  رو غرق در آرامش می کرد  و این اطمینان رو بهم  می داد که به من  اعتماد کامل داره و 

 دوست داره همون کاری رو  کنم که خواسته ی دلشه

 سر انگشتام به گردنبند  رسیده بودن

با تفریح بیشتری  بهم خیره شدپدر بزرگ خیره به من و حرکت آروم دستام    

اون داشت رسما غرور این پدر و پسر رو می شکست و اونا رو به خاطر فداکاری برای هم دیگه تو 

 تنگنا قرار می داد 

پدری که با تمام وجود ازم می خواست پسرش رو  در مقابل دیگران بی اعتبار نکنم و حامی که 

و فدا کنهحاضر نبود به خاطر خودش تمام زندگی پدرش  

دوباره به چشم های پدر حامی خیره شدم..در انتخابی سخت ..مونده بر سر دوراهی   

ار گونه با طرز نگاهش ازم اخط طوری که تنها من متوجه باشم... به طور کامال نامحسوسی

 خواست این کارو نکنم  

بگیره خود بی شک در این لحظات نفس گیر تنها کسی که می تونست درست ترین تصمیم رو 

 اون بود که سکوت پیشه کرده بود



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

در این جمع به خاطر انتخابش سر افکنده کنمرو اون پدری بود که دوست نداشت پسرش   

 نمی دونستم دقیقا چی تو سرش می گذره که هیچ حرفی نمی زنه 

 اما تا اینجا خوب فهمیده بودم می خواست یه هیچ وجه زیر بار حرف زور پدر بزرگ نرم

.ی دستم گردنبند رو لمس کرد و نگاه گرفته از هر دوشون تو فکر فرو رفتملحظه ا  

 

حامی بدجوری ساکت شده بود و چیزی نمی گفت که بعد از گذشت مدتی که به نظر زیاد هم 

:طوالنی نمی اومد  دستمو پایین اوردم و خیره به نقطه نامعلومی گفتم  

ی و چه وقت تصمیم بگیره بدونه کبله درست می گید آدم عاقل باید دقیقا -  

 

:بزرگ خیره شدمریک دفعه سرمو باال اوردم و توی چشمای منتظر پد  

کی انتخاب کنه و چطور انتخاب کنه -  

 

.پروای  پدر بزرگ دوخته شده بودحامی همچنان پشتش به من بود و من نگاهم در نگاه بی   

که هر چی زودتر گردنبندو از گردنم معلوم بود که حوصله سخنرانی و زیاده گویی نداره و می خواد 

 در بیارم

:نگاهش بهم می فهموند که شک نداره این کارو در کمتر از چند دقیقه ی دیگه انجام می دم   

.قل هیچ وقت همه چیزو نمی دونه باید اینم بدونید که یه آدم عا... اما -  

 

و لبخند کم رنگی  بر  حامی متعجب برگشت و نگاهم کرد...چینی بین ابروهای پدر بزرگ نشست

:روی لبهای پدر حامی نشست  

فقط یه آدم احمقه که می تونه درباره همه ی چیز اظهار نظر کنه -  

 لطفاگه بخوام خیلیم   و ندارم آدمها بودن احمق یا بودن عاقل به اعتقادی هیچ من که این با

اما تمام ... مهم می دونم تا تفکیک کردن این دو تا رو نستندو بهتر و بیشترتالش بر  ...کنم

 تالشم رو می کنم که احمق فرض نشم 

 های ویژگی ناو با رو  صفت تا  دو این کاریشون هم بکنی بازم نمی تونی  هرهرچند بعضیا رو 

...کنی  پاک نذهنشو از رو  مسخره  

 از نظر شما من باید عاقل باشم



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

نظر شما باز کردن این گردنبندی که دکتر خرسند خودشون برام در این لحظه عاقل بودن من در 

.بستن  

.و بهشون احترام می ذارم کسی که به اندازه ی پدرم قبولشون دارم   

 کسی که هر خواسته ای از من داشته باشه بهش نه نمی گم و بی چون و چرا انجامش می دم 

لی باشم و به احترام کسی که این پس با این اوصاف  من سعی می کنم در تعابیر شما فرد عاق

 گردنبندو به گردنم بسته بی احترامی انجام ندم 

:مکثی کردم و ادامه دادم  

بی احترامی انجام ندم و  به این گردنبند  دست نزدم چرا که بی احترام کردن دکتر خرسند در -

 واقع بی احترام کردن شخص خود شماست

:لبخند کم رنگی زدم  

عمه فلور امشب چندین بار نداشتن پدر و مادرم رو به رخم کشیدن -  

اما هر بار با لحنی که بهم تاکید کنه اونا هیچ ارزشی .. از اینکه هر دوشونم یکبار هم ندیده بودن

بهم یاداوری کرد آدم بی کس و کاریم.. نداشتن  

زوی شدن و تنها شدنم رو ندارهو همین االن شما بهم یاد آوری کردید این ازدواج نتیجه ای جز من  

ممنون که خیلی چیزی رو دارید پدرانه بهم گوش زد می کنید و می خواید که زندگی خوبی 

از این بابت واقعا ازتون تشکر می کنم..داشته باشم  

 حامی باید به داشتن پدر بزرگی چون شما به خودش افتخار کنه 

کردم درست مثل من که همیشه به وجود پدرم افتخار می  

همیشه ..ده شدپدری که هر بار نبودنش تو سرم کوبی..اونم مثل شما خیلی  چیزیا رو بهم یاد داد

وابسته اشون نشم ..دمای اشتباهی تو زندگیم رو در رو نشمبهم یاد داد با آ  

احترام به داشته هایی که می تونم داشته ..دمااحترام به شخصیت آ..رام به بزرگتراحت... اون بهم

احترام به خیلی از چیزایی که االن شما نگرانشون هستید و ازم می خواید که از ..باشم 

 داشتنشون دست بکشم رو بهم یاد داد 

شما و خانواده اتون رو نمی شناسم حق  ..و چون خودتون گفتید من...نه احمق ..من نه  عاقلم 

تصمیمی رو به گردن حامی می ذارم  هر گونه انتخاب  

بدون لحظه ای تردید می رم  ..اونقدر قبولش دارم که حتی ازم بخواد برم  

 

 



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

:حامی مدتی بود که کامال به سمتم چرخیده بود و بهم خیره شده بود   

به زعم تمام برنامه ها و کارهایی که ناخواسته انجام شد و  دکتر خرسند در برابرشون بی تقصیر -

به هر تصمیمی که هر دوشون  بگیرن احترام می ذارم...د و در برابر کار انجام شده قرار گرفتن بو  

من کوچکتر از اونی هستم  که بخوام اظهار نظر کنم ..همونطور که عمه فلور گفتن   

می رم چون می ...حتی اگه ازم بخواد برم...برای من ارزش داره...هر تصمیمی که حامی بگیره 

.ی نمی گیرهم اشتباهدونم تصمی  

 

ی مصمم اخم کمرنگی بر روی صورتش نشست و به آرومی سری باال و پدر بزرگ خیره به چهره 

 پایین کرد و نگاهش رو به حامی داد 

از گوشه ی چشم نگاهی به جانب پدرش انداخت..نگاه حامی که ازم کنده نمیشد   

رش بیرون اورد  و با نگاهی به لبخندی روی لبهای پدر حامی نشست و دستاشو از جیب شلوا

:سارا گفت  

رو بیار  لطفا اون کیف من-  

 همه در سکوت بهش خیره بودیم

در کمال آرامش کیف رو روی میز پایه کوتاه گرد نزدیک در ورودی ..با گرفتن کیف از تو دست سارا

مت پدر در کیفش رو بست و به س..گذاشت و با در آوردن یک سری برگه و نگاه انداختن بهشون 

:بزرگ راه افتاد و با گذاشتن برگه ها در مقابلش گفت  

من تمام سهامی که برام مونده بود رو  به شما واگذار کردم -  

جز اینکه فقط می تونم جز یکی از پرشکای ..دیگه هیچ سهمی توی اون بیمارستان ندارم

.بیمارستان باشم  

 

بست  و لبهاش بهم فشرده شدحامی با شنیدن این خبر با عذابی درد اورد چشماشو   

پدر بزرگ که اونم چون حامی از این حرف شوکه شده بود به کندی دست پیش برد و برگه ها رو 

:برداشت و پدر حامی ادامه داد  

فکر می کنم دیگه ادامه این بازی به مصلحت نباشه-  

.رو برای اون بیمارستان گذاشتم من همه ی سالهای عمرم  

رض افتادم تا بیمارستانو به جایی برسونم که االن رسیدهبه ق...بی پولی کشیدم  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

محبت ها و خوبی هایی که برام کردید رو فکر می کنم با واگذاری این سهام بهتون یه جورایی 

 جبران کرده باشم 

 راستش با حرفایی که امشب شنیدم از خودم خیلی نا امید شدم 

..من اگر حرفی پشت سرم زده میشه همه ی این سالها تالش کردم طوری باشم که بعد از   

نه درباره ی جون کندم برای بیمارستانی ..به خوبی باشه نه اینکه درباره مال و منالم گفته بشه

 که واقعا هیچ ارزشی برام نداره

...خیلی برام درد آوره ...فقط اون بیمارستان بوده ...اینکه فکر کنید تمام زندگیم   

:نگاهش رو به سمت حامی گرفت  

سرمایه ای که کسی نمی تونه ..تمام این سالها تمام زندگی و دار و ندار من فقط یه چیز بود -

باهاش تهدیدم کنه و کاری کنه که از کردم پشیمون بشم..روش دست بذاره  

من تصمیم گیرنده زندگی بین دو آدم نیستم و تنها کاری که ازم بر میاد ایجاد شرایطیه که کارو 

راحت تر کنم  برای هر دو نفرشون  

:سرش رو به سمتم برگردونم و خیره در نگاهم گفتم  

...یه لحظه بیا اینجا...گیسو جان  -  

 با نگاه خیره همه که روم سنگینی می کرد مسخ شده به طرفش قدم بر داشتم

بی خیال از ناراحتی  و خشمی که در چهره ی اکثریتشون مشهود بود پشت سرم قرار گرفت و با 

دنبند و گذاشتنش بر روی میز شطرنج رو کرده به حامی که همچنان در عذاب وجدان باز کردن گر

:قرار داشت به حرف اومد  

چه من اون ...اسم گیسو تو شناسنامه ی تو نوشته شده..این گردنبند چه باشه چه نباشه-

...بازم پدر توام ..بیمارستانو داشته باشم چه نداشته باشم  

کسایی که دوست دارن..من و گیسو خانواده اتیم...نشی از اینجا چه رونده بشی چه   

کلی جای دیگه برای این کار ..من تو اون بیمارستانم طبابت نکنم ...برای من عذاب نداشته باش

دیگه ریاست و پزشک بودن تو اون بیمارستان  در ...تازه من دیگه موقع بازنشستگیمه...هست

پس نگران چیزهایی که برام ارزش نداره نباش ..نداره برابر تو که تنها دارایم هستی هیچ ارزشی

فکرتو بهم نریز..  

هم من هم حامی می دونستم که پدرش چطور داره دست رو تمام عالیق و خواسته هاش می 

:ذاره و کاری می کنه که دل پسرش رو قرص و محکم کنه  

تو سر همون ..بمونیتنها خواسته ای که ازت دارم اینکه سر اون قولی که مردونه بهم دادی -

 قولت بمونی دیگه بقیه اش حل شدنیه



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

 اونقدم مرد بارت اوردم که بدونم هزار بارم زمین بخوری می تونی بلند شی و از نو شروع کنی 

 نشون بده که تمام عمرم رو برای چه چیز  ارزشمندی گذروندم 

نشون بده تمام عمرم رو به چه هدفی زندگی کردم...نشون بده پسر منی  . 

 

هر دو در نگاه هم دیگه خیره مونده بودن احساس می کردم هر لحظه قراره چشمای حامی از اشک پر 

چرا که انتظار این همه از خود گذشتگی رو از جانب پدرش نداشت..بشه   



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

 

 موج نهم
:هب قلم  

...(نیال)اهده بیانیز  
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============================================================== 
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هر دو در نگاه هم دیگه خیره مونده بودن احساس می کردم هر لحظه قراره چشمای حامی از اشک پر 

.نداشتچرا که انتظار این همه از خود گذشتگی رو از جانب پدرش ..بشه   

 

 

نشست  بر روی لبهای پدرش یلبخندی اطمینان بخشدر همون لحظه   

 لبخندی که حتی به منم آرامش می داد

به سوی  شروم سربا گردش آ حامی خیره در نگاه پدری که  برای حفظ پسرش هر کاری می کرد

و حرکت دادن   به صفحه ی شطرنج ی که منتظر شکسته شدن هر دو نفرشون بود خیرهپدر بزرگ

:یکی از مهره ها گفت  

!چی میشه؟..اگه برنده ی این بازی من باشم -  

:پدر بزرگ خیره به حامی و حرکت مهره اش برگه های توی دستش رو باال اورد و  گفت  

بازنده های اصلی این بازی  هستید ... و هم پدرت...هم تو ... فعال که با انتخابایی که کردید-  

حمایت جانانه ی  پدرش  جون دوباره ای گرفته بود لبخندش پر رنگ تر از قبل  حامی که گویی با

:شد وگفت  

برای تصمیم گیری هنوز زوده..تا پایان بازی خیلی مونده-  

با تفریح به حامی چشم دوخته بود که حامی با همون لبخند با اشاره به مهره ها ازش خواست 

 حرکت کنه

:گرفت و با حرکت مهره ی مورد نظرش گفتپدر بزرگ لب زیرینش رو به دندون   

از این خونه که رفتی دیگه به پشت سرتم نگاه نکن -  

:حامی با چهره ای خندون مهره ی بعدیش رو حرکت داد  

و اگه شما ازم خواستید که برگردم چی ؟-  

:پدر بزرگ مطمئن جوابش رو داد  

هرگز چنین چیزی اتفاق نمی افته-  

داد که همون لحظه سارا به همراه دو مرد وارد سالن شدحامی لبخند زنان سری تکون   

:نگاهم بهشون بود که پدر بزرگ با حرکت مهره اش گفت  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

اَدهم اون اوراق و اسناد رو هر چه زودتر آماده کن -  

:و با نیم نگاه کوتاهی به هر دوشون ادامه داد  

و داده میشهاز همین امشب تمام اختیارات حامی به ت..خوب شد توام اومدی خسرو -  

برق خوشی و شادی در نگاه مرد کت و شلوار پوشی  که حاال می دونستم خسرو نام داره 

 شروع به درخشیدن کرد

 پدر حامی راحت و بی دغدغه روی نزدیکترین مبل نشست

تنها کسانی که در این شرایط راحت تر از همه بودن و دیگه چیزی براشون اهمیت نداشت فقط 

ودن خود حامی و پدرش ب  

ادهم با آماده کردن تمام مدارک و اوراقی که پدر بزرگ ازش خواسته بود آماده و منتظر نزدیک 

 بهشون ایستاد

بی حرف مهره اشو ..حامی مهره ی بعدیش رو حرکت داد و پدر بزرگ شادمان از حرکت حامی 

 جلو برد و با خوشحالی یکی از مهره های حامی رو بیرون انداخت

:نگاهی کامال خونسرد گفتحامی خندون  با   

عالی بود -  

 و مهره خودش رو پیش برد 

عمه فلور ایستاده نزدیک  به دامادش خسرو، چیزی هایی رو دم گوشش می گفت که در اون 

:لحظه حامی با حرکت بعدی پدر بزرگ گفت  

چیزی به پایان بازی نمونده-  

نگاهی به جانبش انداخت و ...پدر بزرگ خیره به صفحه ی شطرنج با حالتی گنگ از حرف حامی 

 مهره ی بعدیش رو حرکت داد 

همه جا در سکوت فرو رفته بود و همگی به هم دیگه خیره مونده بودن که یک دفعه ادهم به حرف 

:اومد و گفت  

ببخشید جناب خرسند-  

:پدر بزرگ دستشو باال برد و با نگاهی دقیق تر به مهره ها گفت  

االن نه-  

اما-  

نهاالن ... گفتم-  



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

حامی سر خوشانه از روندی که به ظاهر نشون می داد که در حال شکست خوردنه  اون یکی 

 دستشم تو جیب شلوارش فرو برد و منتظر حرکت بعدی شد 

 پدر بزرگ دقیق و با دقت خیره به همه ی مهره ها با لحظه ای تردید مهره ای رو جلو برد 

:از مهره ها ببره گفتحامی پوزخندی زد و قبل از اینکه دست به یکی   

خالد عدنان تو آخرین سفرش  به ایران درباره شراکتی حرف می زد که شما خیلی خواهانش -

شراکتی که تنها توسط  شما و یا اون کسی که بهش حق امضا دادید  می تونسته انجام ...بودید 

شراکتی که فقط من و شما ازش خبر داشتیم...بشه  

مستقیم به چشمای حامی زل زد و این در حالی بود که نگاه حامی پدر بزرگ سرشو باال اورد و 

:فقط به روی مهره ها بود   

می گفت خسرو تو جلسه ی که هیچ کدوممون توش حضور نداشتیم درباره واگذاری خیلی از -

واگذاری همه اون چیزایی که حتی روحمونم ازش خبر نداشته ...چیزا حرف زده   

که روش اون همه سرمایه گذاری کرده بودید   از جمله همون مجتمع تجاری   

 رنگ از رخسار خسرو رخت بربست

 دیگه آثاری از لبخند بر روی لبهای پدر بزرگ نبود 

:حامی هنوز مهره ای از مهره هاش  رو تکون نداده بود  

اونم مشتریایی که همه اشون رو تو بزم ...کلی هم مشتری دست به نقد پیدا کرده ...می گفت-

ونی های شبانه بعضی از کلوپای شبانه ای که اسم و رسم چندان مناسبی هم نداره پیدا و مهم

 کرده

جالب ترش اینکه همه رو هم با گرفتن کلی پول متقاعد کرده  که به زودی با تایید شما به  همه 

 ی سهمشون می رسن  

 رنگ به روی صورت هیچ کس نمونده بود 

:که بهش خیره مونده بود دوباره به روی مهره ها چرخوند حامی نگاهش رو بی توجه به پدر بزرگ  

توی یک از همین  مهمونی های شبانه هم که همه فکر می کردیم خسرو جان سخت در حال -

همه چی رو ...با لو رفتن مهمونی و ریختن پلیسا به اونجا   انجام کارای شرکته ورق بر می گرده و

 میشه

چرا که تو اون ..ه درگیر خوشگذرونی بوده  دستگیر میشهاین وسط خسرو جان هم که  مثل بقی

چیزای دیگه پیدا شده ..مهمونی کلی مواد و خوب  

چون خسرو طبق معمول تنها به فکر ..که البته هیچ کدومشون هم به خسرو ربطی نداشته 

 خوشگذرونیاش بوده



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

 نگاهم در پی رویا به حرکت در اومد

به برداشتن حتی  یک قدم هم نبود زبونش بند اومده بود و خسرو هم قادر  

:حامی با تاسف لبهاشو بهم  فشرد  و حین تکون دادن سرش ادامه داد  

اما هیجان داستان به اینجا ختم نمیشه چرا که طولی نمیکشه و خسرو به راحتی و قبل از اینکه -

رتمند  به چرا که یه آدم قد...حتی هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد...به زندان بره ازاد میشه

یه ادمی که کلی اونجا برا خودش اسم و رسم داره...راحتی اونو از اون تو در میاره  

:حامی به ارومی به سمت خسرو چرخید  و با نگاهی خاص  به چهره رنگ و رفته اش گفت  

؟...خسرو جان نمی خوای از خودتو و اون فرد با نفوذ صحبت کنی  -  

.:ونده بودمشوک زده چون بقیه  به خسرو خیره م  

دختری که نزدیک به !...نمی خوای درباره دختری که پدرش  تو رو از اون تو در اوردم چیزی بگی ؟ -

!چندین ماهه که همسر رسمی و قانونی تو شده؟  

:رویا با لبهایی نیمه باز و چشمانی که پر از اشک شده بودن به خسرو خیره مونده بود  

خودشو ...از اعتبار شما ..دستگاهی برای خودش راه انداخته در زیر سایه شما خسرو اونجا دم و -

 اونجا طوری نشون داده که گویا همه کاره است و همین ازدواج هم در همین راستا اتفاق افتاده

اون خوب خودشو اونجا جا داده ..بدون اینکه کسی از ماها از این جریانات  خبر داشته باشه

و دخترشو بهش داده طوری که اون مرد هم گولشو خورده..  

و البته ...االنم اگر اینجاست  تنها  به لطف خانواده دختریه که االن همسر خسرو محسوب میشه

 هدفهایی که پشت پرده است و ماها هنوز  ازشون  بی خبریم  

پولهایی که معلوم نیست کجا رفتن و خریدارهایی که همگی منتظرن که هر چه زودتر به حقشون 

 برسن

 دیدن رنگ و روی پدر بزرگ در این شرایط، دلهره به جونم انداخته بود 

لبهاش  تکونی خوردن تاکه شاید چیزی بگن اما دریغ از یک کلمه که یکهو خیره به ادهم سکوت 

:کرد و ادهم نگران از وضعیت پیش اومده لبهاش تکون خورد  

...جناب خرسند من-  

و خسرو با لبهای خشک شده با قدمی عقب رفتن  پدر بزرگ عصبی از روی صندلیش بلند شد 

.بهش خیره موند   

:حامی همونطور خیره به مهره ها ادامه داد   
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خسرو از طریق یه ادم مهم تو شرکت  و چند نفر دیگه خودشو جای من جا زده که بتونه همه -

ادید و از تاسف اوره اما همه فکر می کردن شما به خسرو حق امضا د..کارارو راست و ریست کنه

اونم به لطف اون شخص خاص که همچنان تو شرکت شما  فعالیت ..طرف شما وکالت تام داره

 می کنه

من طی چند ماه اخیر دو سه باری به دبی سفر داشتم   

حامی گردش کوتاهی روی پاشنه ی پاش انجام داد و با نگاهی به عمه فلور که وضعیتش بدتر از 

:همه بود گفت  

نجا از داخل همین خونه اوراق و اسناد مهمی که خیلی هم مهم بودن رو به گویا کسی از همی-

دست خسرو جان رسوندن که با استفاده از اون  اسناد تونسته دست به جعل بزنه و دست به 

 کارهایی بزنه که

عمه با لبهایی لرزون خیره به حامی و پدر بزرگ با تته پته یکهو به سمت خسرو رفت و با ناباوری 

:گفت  

تو به من گفتی که..تو -  

پوزخندی گوشه ی لب حامی خودنمایی کرد  و با آرامش برگشت سمت پدر بزرگی که دیگه واقعا 

:حرفی برای گفتن و عذاب دادن حامی و پدرش نداشت  

همونطور که گفتم من چند باری در این مدت به دبی سفر داشتم-  

:ت برای چی بودهحاال می فهمیدم نبودن های ناگهانی حامی در این مد  

خیلی زودتر از ..پلیس رو در جریان گذاشتیم... توسط خالد.. وقتی فهمیدم قضیه از چه قراره-

اما قبل از اینکه بتونن کاری کنن خسرو ..اونچه که فکرشو کنید خریدارها متوجه همه چی شدن

 به ایران بر می گرده  و االن هم  تو دبی توسط پلیس تحت تعقیبه 

:ضطرب و آشفته و عصبانی نگاهش رو به روی حامی چرخوندپدر بزرگ م  

...خوشبختانه  با صحبت هایی که از قبل با خالد عدنان داشتم -  

به موقع من رو در جریان گذاشت و قبل از اینکه خسرو با داشتن اسنادی که از داخل همین خونه 

...در اختیارش قراره گرفته  بتونه کاری کنه جلوش رو گرفتیم   

پولهایی که معلوم ..ن فقط خسرو مونده و یک سری طلبکار که به دنبال پول هاشون هستن اال

 نیست کجان

شایدم اون این بازی رو راه ..و البته همسری که با وعده و عیدهای  زیادی با خسرو  ازدواج کرده

دن شما بازی کثیفی راه انداختن که جز بدنامی و بی اعتبار کر..کسی چه می دونه ..انداخته 

 چیز دیگه ای در پی نداره



 

============================================================== 

...(نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  
 

شما با همون حق امضای کوچیکی که به خسرو برای یک سری موضوع دادید تونست خودشو 

 جای من معرفی کنه و سر اون یه عده رو کاله بذاره و از اسم و رسمتون سو استفاده کنه

 سر این موضوع هم متاسفانه  جلوی ساخت و سازهای شرکتتون گرفته شده 

رکا با فهمیدن این موضوع خواستار گرفتن حق و حقوقشون شدن  و خوب شرایط داره  تمام ش

 طوری پیش می ره که اگه

اگه چی؟-  

:این سوالی بود که با لحنی لرزون از بین لبهای پدر بزرگ خارج شده بود  

من در این مدت سعی کردم راضیشون کنم که فعال اقدامی انجام ندن-  

:بزرگ برگشت نور امید  به چشمای  پدر  

منتها به شرط و شروط ها-  

با لبخندی خطاب به پدری که هنوز بی حرف سر .. حامی سرش رو کج کرد و خیره به مهره ی فیل

:جاش نشسته بود  گفت  

می شه  همون حرکت معروفتون رو زد دکتر ...با این مهره ی فیل -  

:می رو به پدر بزرگش گفتپدر حامی خیره  بهش با لبخند شیرینی به پسرش چشم دوخت و حا  

جلسه ای که شرکا تنها با حضور من و ....برای هفته ی آینده قرار یه جلسه ی فوری گذاشتم-

جلسه ای که حتی اگر منم ....پدرم که از گذشته در تمام معامالت حضور داشته برگزار میشه

ونا می خوان به ا....البته این خواسته ی من بوده..نباشم  با وجود پدرم پیش خواهد رفت 

.شخصی که از گذشته می شناختن اعتمادی دوباره کنن و راضی به بستن قرار داد جدید شدن  

قراردادی که به نظر می رسه به همین راحتی ها هم پیش نخواهد رفت   

خوشبختانه قبل از اینکه خسرو  بتونه از اعتبار شرکت سو استفاده کنه و بتونه به طور رسمی 

اون با زدن یه شعبه ...جلوی هر گونه معامله ای رو از سوی شرکت  گرفتیم ...ببنده  قرار داد ها رو

 ی دیگه با اسم و رسم شما سر خیلیا رو اونجا کاله گذاشته 

برگشتنشم به ایران تنها برای راضی کردن شما برای دادن حق امضای دیگه ایه که بتونه کارو 

 تموم کنه 

که ما ازش بی خبریم البته شایدم به دنبال اسنادیه   

اون قصد داره  با خیال راحت تری به دبی برگرده و اونوقت شما رو با کلی طلبکار که معلوم نیست 

 چه وعده وعیدهایی بهشون داده تنها بذاره

:بی شک در این لحظه خسرو یه فرد نابود شده تلقی میشد  
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اما یه اشکال بزرگ داری..تو ادم خیلی زرنگی هستی خسرو-  

عمه فلور رو ناخواسته با خودت ..همه ی کارات حساب شده بود...زیادی خودخواه و جاه طلبی

همراه کردی و کلی بهش وعد  وعید دادی و اونم بخاطر دخترش هر چی رو که می گفتی قبول 

 می کرد 

خودتم نفهمیدی که ..فقط عدنان رو فراموش کرده بودی..همه چی داشت خوب پیش می رفت 

افتاده چه اتفاقی  

فراموش کردی همه با پول خریده نمیشن..فراموش کردی که منم مهره های خودمو دارم  

اون خودش رو به ..پدرش  رو پدر من جراحی کرده..پدر عدنان با پدر من دوستی دیرینه ای دارن 

نمی ...اون هیچ وقت ما رو به تو یی که همه چیز رو تو پول می بینی ..پدرم مدیون می دونه  

وشهفر  

دیگه فکر نکنم تو خود این کشورم جای امنی برای پنهون ..من از طرف اقاجون ازت شکایت کردم

 شدن داشته باشی

عمه فلور با گذاشتن دست راستش  بر روی قفسه ی سینه اش  به سختی چند قدمی رو عقب 

ت رفت و با رسیدن به  اولین مبلی که در  پشت سرش قرار داشت  ناباورانه بر روش نشس  

:قطره اشکی بی صدا از گوشه ی چشم رویا به روی گونه اش لغزید  

االن همه اشون به دنبال خسرو هستن و عمال نمی ..طلبکارا فهمیدن که سرشون کاله رفته  -

..تونن نسبت به شرکت و شما اقاجون شکایتی داشته باشن  

گذاشت وگرنه معلوم نبود چه همه ی اینا رو هم مدیون عدنانیم که منو زود در جریان کارای خسرو 

 بالیی سرمون می اومد

اما همونطور که گفتم پلیس تا مشخص شدن همه چیز جلوی ساخت و سازها رو گرفته و همین 

به هر حال از اسم شما و شرکتتون استفاده شده و تا تکلیف همه چیز ..صدای شرکا رو در اورده

 مشخص نشه نمیشه کاری کرد

:خته خطاب به حامی که در مقابلش ایستاده بود گفتپدر بزرگ عصبی و بهم ری  

تو اونا رو می تونی راضیشون کنی مگه نه؟..تو -  

:لبخند دلنشینی بر روی لبهای حامی نشست  

...سرکله زدن با اونا که کار چندین و چند  ساله ی منه آقاجون -  

اما فقط...رگ خوابشون دستمه  

خیره به حامی که دستشو از جیب شلوراش در اورده بود  نگاهی به جانب پدر بزرگ انداختم 

دستی به روی لبها و چونه اش کشید ..  
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به نظرتون بازی تموم شده آقاجون ؟-  

 حامی لبی تر کرد و به لبهای نیمه باز اقاجونش چشم دوخت 

ی بر روی لبهاش روند  و با کمی نمی دونستم چی داره تو ذهنش می گذره که لبخندی دل فریب

متمایل شدن  به سمت  صفحه شطرنج در برابر دیدگان  آشفته و پر از خشم پدر بزرگ با حرکت 

:مهره ی فیل و زدن یکی از مهره های اصلی  پدر بزرگ گفت  

....یه حرکت کامال اصولی و آگاهانه  ...این حرکتم از خودش یاد گرفتم...بازی پدرم حرف نداره -  

 

نگاهم رو پایین اوردم و خیره به صفحه ی شطرنج و دست حامی که با تعلل مهره رو سرجاش 

اب دهانم رو بلعیدم..می ذاشت   

 

:بی شک این لحظه در برابر نگاه منتظر پدر بزرگ اوج اتفاقات امشب  بود  

کیش و مات-  

:پدر برگ ناباورانه به مهره ها چشم دوخت  

تموم شده است آقاجون حاال می تونیم بگیم که  بازی-  



 
=====================================================  
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 موج هنم

:هب قلم  

(...نیال)اهده بیانیز  
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....یَ حشکت کبهال اصْلی ّ آگبُبًَ  ...ایي حشکتن اص خْدش یبد گشفتن...ثبصی پذسم حشف ًذاسٍ -  

ًگبُن سّ پبییي اّسدم ّ خیشٍ ثَ صفحَ ی ضطشًح ّ دست حبهی کَ ثب تؼلل هِشٍ سّ سشخبش 

اة دُبًن سّ ثلؼیذم..هی راضت   

:ثی ضک ایي لحظَ دس ثشاثش ًگبٍ هٌتظش پذس ثضسگ اّج اتفبقبت اهطت  ثْد  

کیص ّ هبت-  

:پذس ثشگ ًبثبّساًَ ثَ هِشٍ ُب چطن دّخت  

حبال هی تًْین ثگین کَ  ثبصی توْم ضذٍ است آقبخْى-  

 

ّ ثب ًین ًگبُی ثَ خبًت خسشّ کَ ُش لحظَ ثب ثشهال ضذى ّاقؼیت دس حبل ػقت گشد کشدى ّ ثیشّى 

:سفتي اص سبلي ثْد گفت  

خسشّ خبى ثب اختیبساتی کَ اص طشف آقبخْى داضتن اصت ضکبیت کشدم -  

حتی هی تًْن ثگن خْدتن تب ..ّلی هوٌْع الخشّخی .. تْ هی تًْی ُویي االى اص ایٌدب ثیشّى ثشی

 االى فِویذی توبم حسبثبت هسذّد ضذى

اّهذًت ثَ ایٌدب یَ سیسک ثْد تب ثتًْی یَ کبسی کٌی ّ دّثبسٍ ثب کوک ػوَ فلْس اص هخوصَ قسش 

هی دًّن ثب یؼقْثی ّ فالذ دستتْى تْ یَ کبسَ است ّ اص ًجْد هي ّ آقبخْى کوبل ..دس سی 

ثِتشٍ قجل اص ایٌکَ کبس ثیخ پیذا کٌَ خْدت ثب پبُبی خْدت ثشی ّ خْدتْ تسلین ...استفبدٍ سّ ثشدیذ

 کٌی

چشا کَ ثب اّى گٌذی کَ تْ دثی ثَ ثبس اّسدی ثؼیذ هی دًّن دیگَ حوبیتی ُن اص خبًت پذس صى خذیذ 

 داضتَ ثبضی 

دس حبلی کَ حبهی ثب حشفب ّ ثبصیص ُوَ سّ تْ سبلي هیخکْة خْدش کشدٍ ثْد ثب آساهص ثب ُوْى 

ژست خبظ خْدش  هطغْل هشتت کشدى هِشٍ ُب ّ گزاضتٌطْى سشخبُبضْى ضذ کَ آقب خْى 

:ثبالخشٍ ثَ حشف اّهذ  ّ سّ ثَ حبهی گفت  

حبال کَ ثبصی سّ ثشدی چی هی خْای ؟-  

 

:تک خٌذٍ ی کْتبُی ثش سّی لجِبی حبهی ًطست  

ثب ضشکبیی کَ ُوگی تٌِب ثَ دًجبل یَ ثًَِْ ی کْچیک .. سفتي هي ثَ دثی ّ ثستي قشاسداد خذیذ- 

 ثشای ثشُن صدى هؼبهلَ  ُستي  هٌْط ثَ ثبصگشدًّذى توبم سِبم پذسهَ

!!حبهی -  

حبهی سّ ّاداس کشد کَ سش ثشگشدًَّ ّ  ثِص خیشٍ ثطَ... صذای خطبة گًَْ پذسش  
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:ُشچٌذ ایي لحي اخطبس گًَْ ُن  ًتًْست هبًغ حشفِبی ثؼذی حبهی ثطَ  

سِوی کَ ثب تالش خْدتْى ...دس ثشاثش چیضی کَ داسم ثَ ُوَ ثش هی گشدًّن دادى سِن ضوب -

 ثْدٍ چیضی ًیست

هي ثب ..ُیچ کبسی ًوی کٌن ..اگَ ایي سِن ثَ ضوب ثشگشدًّذٍ ًطَ هي قذم اص قذم ثش ًوی داسم

تک تک اّى ضشکبیی کَ هی خْاى ضشساضْى سّ ثَ ُش ًحْی  کَ ضذٍ خجشاى کٌي حشف صدم ّ 

ساضیطْى کشدم کَ ُوَ چی هثل قجل  خْاُذ ضذ حتی ثِتش اص قجل  ّ اًّب تٌِب ثب ثستي  قشاس داد 

اگَ هي ًجبضن قشاسدادی ًخْاُذ ثْد..ساضی ثَ ایي کبس ضذى... خذیذ ثب هي  

 پذسش اص خبش ثلٌذ ضذٍ ثْد ّ ثب چِشٍ ای اخوبلْد ثَ حبهی خیشٍ ضذ

:حبهی ثب آساهص سّضْ ثَ سوت پذس ثضسگ گشفت  

تب هٌن دقیقب ُوْى ..ثیوبسستبى پذسهْ ثِص ثشگشدًّیذ..سِن پذسهْ ثِص ثش گشدًّذیذ آقبخْى -

.کبسی سّ کٌن کَ ضوب هی خْایذ   

 

هْخی اص اضطشاة .. ًفس کطیذى ُبی ػصجی پذس ثضسگ دس هیْى ایي ُوَ اػصبة خْسد کٌی ُب

 سّ ثَ ُوشاٍ داضت

حتی پذس حبهی ُن سبکت ضذٍ ثْد ّ ًوی دًّست چی ثبیذ ثگَ کَ پذس ثضسگ ُوًْطْس خیشٍ ثَ 

:حبهی کَ ثب آساهص خبصی ثِص ًگبٍ هی کشد خطبة ثَ ادُن گفت  

ُویي فشدا ثبیذ ایي کبس ..ادُن ُوَ ی کبسُبی الصم سّ ثشای اًتقبل سِبم  ثَ هِشداد اًدبم ثذٍ-

 توْم ضذٍ ثبضَ

:هی تًْستن ًگبٍ پیشّصهٌذاًَ ِی حبهی سّ  دس ًگبُص ثخًْن  

آیب  ًیبصی ُست کَ خبیی  سّ اهضب کٌن؟-  

 ضیطٌِت کالم حبهی هی تًْست پذس ثضسگص سّ تب ثَ حذ هشگ صهیي گیش کٌَ 

کبهال خلغ سالذ ضذٍ  دس ثشاثش حبهی کَ داضت ثِص گشفتي حق اهضب سّ طؼٌَ هی صد  ثب 

:ػصجبًیت سّ ثَ ادُن گفت  

حبهی ُوچٌبى حق اهضبهْ داسٍ ..ُش چیضی کَ الصهَ  سّ دس اختیبس  حبهی قشاس ثذٍ-  

 

ایي ضکست دس ثشاثش حبهی ثَ ضذت ثشای ُوَ گشّى توْم ضذٍ ثْد حبهی ثب ًگبُی ثَ ادُن کَ 

سًگ ثَ سّ ش ًوًْذٍ ثْد آخشیي هِشٍ سّ ُن سشخبش گزاضت ّ قجل اص ایٌکَ اص دس اصلی سبلي 

:خبسج ثطَ ثب صذای سسبیی گفت  

ثِتشٍ ثَ فکش یَ ّکیل خذیذ ُن  ثبضیذ ....الجتَ آقبخْى -   
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ایي دفؼَ ُوَ ثب تؼدت  ثشگطتین ّ ثَ حبهی  خیشٍ ضذین  ّ حبهی دس کوبل آساهص چشخیذٍ ثَ 

:سوت ادُن گفت  

!خیلی ثشای سفتي ػدلَ داسیذ آقبی ادُن ؟-  

حبهی قذهی اص هیض فبصلَ ..ادُن هیخ کْة ضذٍ سشخبش ثَ کٌذی ثَ سوت حبهی ثشگطت 

:گشفت ّ ُوًْطْس خیشٍ ثِص اداهَ داد  

تْی ایي گیش ّ ّیش  تْام خْة ًقطتْ ثبصی کشدی ّ  تب تًْستی  اص آة گل الْد هبُی ..ایي ّسظ -

..گشفتی   

...خْة پْالیی  کَ حقت ًجْد سّ  ثَ خیت صدٍ  

خیلی تویض ّ حشفَ ای کبساسّ طْسی پیص ثشدی  کَ کسی ًفِوَ تْ دثی داسٍ چَ اتفبقبیی هی 

...افتَ  

ثشای ُویٌن ..کبهال آگبٍ ثْدی ّ هی دًّستی کَ ثضّدی پذس ثضسگ حق اهضبضْ ثَ خسشّ هی دٍ

 ایٌدب کطًْذیص تب ُش چَ صّدتش ایي کبس اًدبم ثطَ 

پس ثبیذ یَ کبسی هی کشدی کَ صّدتش ثتًْی آخشیي پْل گٌذٍ ای ..هی دًّستی پبی خْدتن گیشٍ

اًّن دسست قجل اص ایٌکَ آقبخْى یب هي اص ُوَ چی ..کَ هی تًَْ ًصیجت ثطَ سّ ثَ چٌگ ثیبسی 

..سش دس ثیبسین   

!!ّاقؼب ُْضوٌذاًَ ػول کشدی خٌبة ادُن  

اص هشیضی آقبخْى استفبدٍ کشدیذ ّ قجل اص اّهذى هي ثَ دثی ...تْ ُش هؼبهلَ کلی ثَ خیت صدی 

.سؼی کشدیذ طْسی ًطْى ثذیذ کَ آقبخْى حق اهضب سّ ثَ خسشّ دادٍ   

.یَ ضشکت صْسی ساٍ اًذاختی ّ توبم خشیذاسایی کَ هی ضٌبختی سّ سًَّ ی اّى ضشکت کشدی   

ساٍ اًذاختي یَ ضشکت صْسی ثشای تْیی کَ چٌذیي سبلَ کَ ّکیل پذس ثضسگن ُستی کبسی 

 ًذاضت

اگَ تْ ًجْدی خسشّ قذست .... اص اػتوبد آقبخًْن سْء استفبدٍ کشدی ..تْ ّکیل ّاقؼب ثذی ُستی

...چشا کَ ساٍ ّ چبٍ ُب سّ فقظ تْ ثلذ ثْدی ...اًدبم ُیچ کذّم اص ایي کبساسّ ًذاضت  

 اّى آدم هِن تْ ضشکت  تْ ثْدی کَ خسشّ ثبُبش دست ثَ یکی کشد 

 

ثَ خبًت آقبخْى ثشگطت...ادُن سًگ پشیذٍ   

آقبخْى سًگ ّ سّ سفتَ ّ ثی حبل قذهی ػقت سفت ّ ًبگضیش اص اتفبقبت پیص اّهذٍ  سّی صٌذلی 

پذس حبهی ًگشاى اص ّضؼیت پیص اّهذٍ قذهی ثَ پذسش ًضدیک ضذ ...ًطست   

:خسشّ دس حبلی کَ ًفس ًفس هی صد خیشٍ ثَ حبهی گفت  

تْ یَ دسّغگْی کثیفی -  
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:حبهی پْصخٌذی صد  

پْال سّ ثَ حسبة ُوسشت سیختی هگَ ًَ؟خیلی اهیذ داضتی ظشف اهشّص فشدا خْدتْ ثِص -

آخَ خْدتن ...یَ پْلی ُن هی راضتی کف دست ادُن ّ صثًْص سّ هی ثستی ...ثشسًْی 

ُش ثبس یَ پْلی ثِص دادی ّ صثًْص سّ ثستی ...آدِم پشیذًبی ثضسگ ًیست .. فِویذٍ ثْدی ادُن  

پس ثبصم اضتجبٍ کشدی ...اًّی کَ ًطْى هی دى ًجبضي...اهب ثبصم حْاست ًجْد کَ ضبیذ آدهب 

ُْایی هیطَ...ًفِویذی کَ ادُن ُن اگش پْل صیبد ثجیٌَ ..  

  اًّقذس کَ هوکٌَ تْ سّ ُن دّس ثضًَ ّ ثشای خشاة کشدًت صّدتش اص هْػذ هقشس دست ثَ کبس ثطَ

پس اّهذ ّ توبم هذاسکی کَ ثش ..اّى هی خْاست ُوَ ی فکش ّ رُي هبُب سّ ثَ سوت تْ ثکطًَْ

 ػلیَ تْ ثْد سّ طْسی دم دستن قشاس داد کَ خْدهن ثبّسم ًویطذ 

 حتی ػوَ فلْس سّ ُن خشاة کشد تب خْدضْ ثیگٌبٍ خلٍْ ثذٍ

ُش طْسی کَ ًگبٍ هی کٌن خسشّ تٌِب کسی کَ ایي ّسظ کلی ضشس کشد ّ چیضی دستص سّ 

خْد تْ ثْدی .. ًگشفت   

ثَ  دًجبل کبسای طالقص ..داسم ثَ اّى یکی ُوسشت فکش هی کٌن کَ ثؼذ سفتٌت اص  دثی 

داهبدضْى ... هسلوب اّى ّ پذسش ثب اّى ُوَ  کجکجَ ّدثذثَ دّست ًذاسى یَ آدم کالُجشداس...افتبدٍ

 ثبضَ 

:حبهی ثب لجخٌذ تبسف ثبسی سشضْ تکْى داد  

صبحت کلی پْل ضذٍ کَ هی تًَْ ًجْدًت سّ ثب اًّب خجشاى کٌَ..اّى ثب تْ یب ثی تْ -  

:خسشّ ًبثبّساًَ ثَ حبهی خیشٍ ضذ  

خْدتْ ثَ چی فشّختی خسشّ ؟-  

 

خسشّ خیشٍ دس ًگبٍ پش اص اضک سّیب ثب خطن ًفس ًفس هی صد ّ ادُن ثذتش اص خسشّ ثشای ًدبت 

:سّ کشدٍ ثَ حبهی ثب صذای ثلٌذی گفت... خْدش  

تْ ُیچ هذسکی ثشای اثجبت حشفبت ًذاسی -  

:حبهی لجخٌذی صد ّ ُوضهبى ثب دستی کَ ثَ سّی لجِبش هی کطیذ خْاة داد  

اتفبقب اگش ثشای کبسای  خسشّ هذسکی ًذاضتَ ...تْ خْدت ّکیلی ّ هی دًّی دقیقب چیکبس کشدی -

هطوئي ثبش ثب هذسک هحکن ّ قبثل ... ثشای تْیی کَ توبم ایي سبلِب ًقطَ هی کطیذی..ثبضن 

 قجْلی  خلْ اّهذم

پذس ثضسگ ًگبٍ گشفتَ اص ُوَ ثب حبلی خشاة اص سّ صٌذلیص ثلٌذ ضذ ّ سشگشدّى ّ سًگ ّ سّ سفتَ  

 ثَ سوت اتبقص ثب قذهِبی کٌذی ثَ ساٍ افتبد

 ُوگی تب ثَ لحظَ ی خشّخص اص سبلي  ثِص خیشٍ هًْذٍ  ثْدین
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ّضؼیت ثذی ثْد کَ اصال اًتظبسش سّ ًذاضتن..ُیچ کس حبل خْثی ًذاضت  

 دقبیق ثَ کٌذی سپشی هی ضذى کَ دس ایي ٌُگبم ادُن اص فشصت استفبدٍ کشد ّ ثب ػدلَ اص 

..سبلي خبسج ضذ   

 حبهی پْصخٌذی صد ّ ثی تْخَ ثَ سفتٌص اص دس اصلی سبلي ًگبٍ گشفت 

سّی .. اهب خسشّ کَ گْیب فِویذٍ ثْد ُوَ چیضضْ اص دست دادٍ ّ دیگَ ساٍ فشاسی ثشاش ًوًْذٍ

 اّلیي هجلی کَ دس دستشسص قشاس گشفت ًطست ّ ثب حبلی صاس  سشضْ ثیي دستبش گشفت

حبهی ُن کَ اص ّضؼیت پیص اّهذٍ حسبثی ثِن سیختَ ثْد  ثب خطن دستی ثَ سوت یقَ ی 

پیشُي ّ کشاّاتص ثشد ّ ثب کالفگی هطِْدی تب خبیی کَ اهکبى داضت  گشٍ کشاّاتص سّ کطیذ ّ 

سؼی کشد اص دستص خالظ ثطَ کَ ثَ ًبگَ ایي خْ سشد ّ خطک ثب ضٌیذٍ ضذى  صذای 

ّحطتٌبک ّ هِیجی کَ هؼلْم ًجْد هٌطبش اص کدبست اص ثیي سفت ّ ُوگی  ثی اسادٍ سش 

 ثشگشدًّذین ّ  ثَ دس ّسّدی سبلي خیشٍ هًْذین 

 پذس حبهی ُْل کشدٍ  قجل اص ُوَ ثب قذهِبی تٌذی اص سبلي خبسج ضذ 

.چٌذ ثبًیَ ثؼذ ثقیَ ُن ثب ػدلَ ثَ دًجبلص ثیشّى سفتي   

ًگشاى ّ ُشاسْى ثب قذهِبی کٌذ ّ آسّهی حشکت کشدم ّ  ثَ آدم ُبیی کَ هقبثل دس ثضسگی ایستبدٍ ثْدى 

 خیشٍ هًْذم 

 دس اّى لحظَ حبهی سّ دیذم کَ ثؼذ اص پذسش ّاسد ُوْى  اتبقی ضذٍ ثْد کَ هٌجغ ُوَ ی اّى  صذاُب ثْد 

 ُش قذهی کَ ثش هی داضتن ضذت  دلِشٍ  ّ اضطشاثن ثیطتش هیطذ



 
=====================================================  

(...نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  

 

 

 موج هنم

:هب قلم  

(...نیال)اهده بیانیز  

135 
 

 



 
=====================================================  

(...نیال)زاهده بیانی : موج نهم به قلم  

 

حاهی ُن کَ اص ّضؼیت پیؼ اّهذٍ حغاتی تِن سیختَ تْد  تا خؾن دعتی تَ عوت یمَ ی 

پیشُي ّ کشاّاتؼ تشد ّ تا کالفگی هؾِْدی تا جایی کَ اهکاى داؽت  گشٍ کشاّاتؼ سّ کؾیذ ّ 

عؼی کشد اص دعتؼ خالؿ تؾَ کَ تَ ًاگَ ایي جْ عشد ّ خؾک تا ؽٌیذٍ ؽذى  فذای 

ّحؾتٌاک ّ هِیثی کَ هؼلْم ًثْد هٌؾاػ اص کجاعت اص تیي سفت ّ ُوگی  تی اسادٍ عش 

 تشگشدًّذین ّ  تَ دس ّسّدی عالي خیشٍ هًْذین 

 پذس حاهی ُْل کشدٍ  لثل اص ُوَ تا لذهِای تٌذی اص عالي خاسج ؽذ 

.چٌذ ثاًیَ تؼذ تمیَ ُن تا ػجلَ تَ دًثالؼ تیشّى سفتي   

ًگشاى ّ ُشاعْى تا لذهِای کٌذ ّ آسّهی حشکت کشدم ّ  تَ آدم ُایی کَ هماتل دس تضسگی ایغتادٍ تْدى 

 خیشٍ هًْذم 

 دس اّى لحظَ حاهی سّ دیذم کَ تؼذ اص پذسػ ّاسد ُوْى  اتالی ؽذٍ تْد کَ هٌثغ ُوَ ی اّى  فذاُا تْد 

 ُش لذهی کَ تش هی داؽتن ؽذت  دلِشٍ  ّ اضطشاتن تیؾتش هیؾذ

 

 لحظَ ای تؼذ ایغتادٍ دس کٌاس یکی اص ػوَ ُای حاهی تَ دس ًیوَ تاص اتاق خیشٍ هًْذم

 اص حظ حضْسم دس کٌاسػ تَ آسّهی عشؽْ تَ عوتن حشکت داد 

 

اص ایي ًگاٍ پش ػزاب کَ سّم عٌگیٌی هی کشد آُغتَ ًگاُن سّ تَ چؾن ُای پش اص تؼجثؼ دادم کَ یکِْ 

ُش دّ ّحؾت صدٍ اص ُن ًگاٍ گشفتین ّ «تَ هي دعت ًضى » :تا ؽٌیذى فذای تلٌذ حاهی کَ هی گفت

.هجذدا تَ دس اتاق خیشٍ ؽذین   

 

  ًگاٍ عٌگیي ُوَ ی آدهایی کَ اًّجا حضْس داؽتي سّ هی تًْغتن  تَ  سّی خْدم حظ کٌن 

ؽٌیذى فذای حاهی ایي لذست سّ تِن دادٍ تْد کَ تی تْجَ تَ ًگاٍ ُایی کَ اصم جذا ًوی ؽذ اص 

 تیٌؾْى ػثْس کٌن ّ تَ دس ًضدیک تؾن 

پذس حاهی سّ  تا چِشٍ ای تَ ظاُش آسّم اها اص دسّى هتالطن دیذم کَ ...تا لشاس گشفتي دس آعتاًَ ی دس اتاق  

 عؼی دس خْاتًْذى پیشهشد فشتْت ّ ؽکغتَ ای داؽت کَ ًوی ؽذ لحظَ ای اص لشصػ دعتِاػ ًگاٍ 

 گشفت 

 عشم سّ هات ّ هثِْت کوی دیگَ حشکت دادم

 دسیا تا سًگ ّ سّیی پشیذٍ ًضدیک تَ پٌجشٍ ی تضسگ اتاق کَ توام ؽیؾَ اػ ؽکغتَ تْد  ایغتادٍ تْد 

.حاهی سّ ًوی دیذم ّ اص ایي سّ  ًفظ کؾیذى تشام عخت ؽذٍ تْد   

اتاق تَ خاطش ّجْد پشدٍ ُای صخین ّ تٌِا ًْس کن یکی اص آتاژّسُا سّؽٌایی چٌذاًی ًذاؽت کَ هجذدا تَ 

 دسیا کَ ًگاُؼ هیخ کْب  فْستن ؽذٍ تْد چؾن دّختن 
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حغاتی تشعیذٍ تْد کَ تا حظ حشکت چیضی ًضدیک تَ پاُاػ ًگاُن سّ تَ پاییي ّ پؾت هیضی کَ هاًغ 

 دیذم هیؾذ کؾًْذم 

 تا دلت تیؾتش تًْغتن عش کفؼ ُای حاهی سّ تؾخیـ تذم

 تا تذًی لشصّى اص هیاًَ ی دس ػثْس کشدم ّ ُوًْطْس خیشٍ تَ کفؾِاػ یکشاعت تَ عوتؼ سفتن

 ُش چمذس ًضدیک تش هی ؽذم تا فحٌَ ُای تشعٌاک تشی هْاجَ هیؾذم 

خشدٍ ُای ؽکغتَ ؽذٍ ی ؽیؾَ پٌجشٍ ای کَ تی سحواًَ تَ ُش عوت ّ عْ سیختَ ؽذٍ  تْد ّ تکَ 

 ُای تضسگ گلذًّی کَ دیگَ چیضی اصػ تالی ًوًْذٍ تْد 

 دسیا تا چِشٍ ای سًگ پشیذٍ عشجاػ ایغتادٍ تْد ّ ًگاٍ اصم تش ًوی داؽت کَ تَ هحض سعیذى تَ عش هیض 

 ًگاُن تَ جاًة صهیي ّ گْؽَ ای اص دیْاس کَ حاهی  تِؼ تکیَ دادٍ تْد سعیذ 

چؾواؽْ تغتَ تْد  ّ تا کوک دعت چپؼ دعت ساعتؾْ دس تشگشفتَ تْد ّ عؼی داؽت هاًغ سیضػ 

 خْى ُای تیؾتش تؾَ

فذای لذهِایی کَ اص پؾت عش دس حال ّاسد ؽذى تَ داخل اتاق تْدى سّ هی ؽٌیذم اها ُوَ ی حْاعن 

 پی حاهی تْد کَ پاییي پاُای دسیا سّی صهیي ًؾغتَ تْد  ّ دسد هٌذاًَ تَ ػمة تکیَ دادٍ تْد  

تی تْجَ تَ خشدٍ  ؽیؾَ ُا .. تا للثی هچالَ ؽذٍ اص ایي ُوَ دسدهٌذی   

تَ عوت حاهی سفتن ّ صاًْ صدٍ دس تشاتشػ دس هماتل چؾوایی کَ ٌُْص تغتَ تْدى دعت تلٌذ کشدى ّ تا 

گشفتي دعتؼ خْاعتن ّضؼیت دعتؼ سّ چک کٌن  کَ تَ آسّهی پلکِاػ سّ اص ُن  تاص کشد ّ تِن خیشٍ 

 هًْذ 

 ُوَ دس حال سعیذگی تَ هشدی تْدى کَ کوی اّى طشف تش سّی هثل افتادٍ تْد 

تا دیذى تکَ ی تضسگ  اص ؽیؾَ ای کَ دس ُجْم  خْى ُای سیختَ ؽذٍ ُوچٌاى دس هیاًَ دعتؼ لشاس 

ًگاُؼ تْ فْستن چشخی خْسد ّ لثخٌذ کْچیکی تش ..دعت پیؼ تشدم ّ اص کف دعتؼ دس اّسدم.....داؽت

 سّی لثِاػ خْدًوایی کشد 

ُوَ عکْت کشدٍ تْدى ّ دس ایي هیاى تٌِا فذای پذس حاهی تْد کَ اص عاسا خاًن  هی خْاعت عشیغ 

 داسُّای پذس تضسگ سّ تیاسٍ 

اضطشاب ّ ًگشاًی دس ًگاٍ تک تک آدهِای داخل اتاق هْج هی صد کَ دسیا هغتافل ّ تشعیذٍ  دّ لذهی 

:ػمة سفت ّ تا تکیَ صدى تش دیْاس پؾت عشػ خیشٍ تَ صهیي ّ خشدٍ ؽیؾَ ُای ؽکغتَ ؽذٍ  گفت  

... هي ًوی خْاعتن کَ-  

 تا حشف دسیا ُوَ کَ ُوچٌاى ًگشاى حال پذس تضسگ  تْدى تَ دسیا ّ ها خیشٍ ؽذى 

:اها حاهی تی خیال ُوگیؾْى  تا پْصخٌذ  عشؽْ  تَ طشف دسیا حشکت داد ّ تا توغخش گفت  

... تاصی خْتی ساٍ اًذاختی -  
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 ُیچ ّلت فکش ًوی کشدم اًمذس اص خْد تی خْد تؾی کَ ًتًْی کاس دسعت ّ غلظ سّ اص ُن تؾخیـ تذی 

 

هشدد تا گْػ ُایی کَ اص ؽٌیذى ایي حشفا  تیض ؽذٍ تْدى گْؽَ ی ؽالن سّ  هحکن تش سّی  تشیذگی کف 

.دعتؼ فؾشدم  

:گْؽَ ی چؾوای حاهی اص حظ دسدی کَ داؽت اریتؼ هی کشد تٌگ ؽذى ّ اداهَ داد  

!ُش چی تْ تگی؟ !؟..تِت هیگن تاؽَ..فکش کشدی تا تِذیذ کشدى هي ّ پذس تضسگن-  

!چی ؽذ اّى ُوَ ادػا؟!؟..اّى ُوَ تضسگی ّ فخش !چی ؽذ اّى ُوَ کواالت ؟  

 

.دسیا لحظَ ای ًگاُؼ سّ تاال اّسد ّ تَ ًگاٍ خیشٍ ی حاهی چؾن دّخت   

.ًگاُن دس چؾوای حاهی دس حال گشدػ تْد ّ اّى فمظ تَ دسیا ًگاٍ هی کشد   

احغاط هی کشدم لشاسٍ تَ صّدی اتفاق تذی تیفتَ  ّ ایي حظ تذ ُش لحظَ تیؾتش دس ّجْدم صتًَْ هی 

 کؾیذ 

هی خْای  تا ایي تچَ تاصیا تا تشعًْذى ها تَ چی تشعی .؟.یِْیی پاؽذی ّ اّهذی  ایٌجا  کَ چی تؾَ - 

 ؟ 

 یؼٌی اّى عِام ّ اّى ؽشکت لؼٌتی اًّمذس تشات اسصػ داؽت کَ صدی صیش اّى ُوَ عال  ُوکاسی ؟

دّسم صدی ّ حاال اّهذی ..اها تْ صدی صیش ُوَ چی ...  کوی تاُام هذاسا کي..تِت گفتن کوی تاُام ساٍ تیا

 چی سّ طلة هی کٌی ؟

:عکْت تذی دس فضای اتاق حکن فشها ؽذ ّ لحي توغخش آهیض حاهی تاص طٌیي اًذاص ؽذ  

هٌْ ؟اًّن اص کی ؟اص پذس تضسگن؟ًکٌَ ساعتی ساعتی تاّست ؽذٍ ػشّط ایي خاًْادٍ ای ؟-  

!!حاهی -  

فذای هحکن ّ ُؾذاس گًَْ ی پذس حاهی لحظَ ای حاهی سّ ّاداس تَ عکْت کشد  اها چیضی ًگزؽت کَ 

:حاهی طالت اص کف دادّ  تا چؾوِایی تغتَ عشی تکْى داد ّ گفت  

چشا االى ًَ؟پظ تشای چی اّهذین ایٌجا؟ تشای چی اّى گشدًثٌذّ گشدى گیغْ تغتیذ ؟-  

:تا تاص کشدى چؾواػ خیشٍ دس ًگاٍ پذسػ اداهَ داد  

هگَ ًیْهذٍ تْدی کَ اص پغشت دفاع کٌی ؟هگَ ًیْهذی تا ُوَ ی اّى ًاهشدیایی کَ دس حك هادسم کشدى -

 سّ تالفی کٌی ؟هگَ ًیْهذی داغی کَ عال ُاعت تْ دلن هًْذٍ سّ اص تیي تثشی ؟

االى ّلت ایي حشفا ًیغت..حاهی -  

:حاهی لقذ کْتاٍ اّهذى ًذاؽت  
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...االى کَ ُوَ دّتاسٍ دس ًمؼ طلثکاس ظاُش ؽذى ّلتؾَ..االى کَ ُوَ ُغتي..اتفالا االى ّلتؾَ  -  

تغَ ایي ُن دم ًضدى ّ تَ ًاچاس پزیشفتي  ...تغَ ایي ُوَ هشاػات  ّ عکْت  

 

یِْ ًگاُؼ سّ اص پذسػ گشفت ّ تَ تمیَ کَ تا فِویذى حال هغاػذ پذس تضسگ کوی آسّم گشفتَ تْدى خیشٍ 

:ؽذ  

چَ ...یادتًَْ ّلتی پذسم گفت اصدّاج کشدٍ ......اسٍ یادتًَْ ؟...یادتًَْ تشای اّلیي تاس  هادسهْ ایٌجا دیذیذ  ؟-

 حالی ؽذیذ؟ اًگاسی تاسیخ داسٍ دّتاسٍ تکشاس هیؾَ

:یِْ ًگاُؼ سّ هغتمین تَ ػوَ ی تضسگؼ دّخت  

؟ اّى سّصم ُویٌجا ُوَ اتْى  تْ ..یادتَ ّلتی گشدًثٌذ سّ دّس گشدًؼ دیذی چیکاس کشدی !.؟..یادتَ ػوَ-

 ُویي اتاق تْدیذ

سًگ تَ سّی ػوَ اػ ًوًْذ ّ هي هتحیش خیشٍ تَ عکْت خفتَ دس ًگاٍ ُوَ اؽْى ًین ًگاُی تَ 

:جاًثؾْى اًذاختن  

تا کؾیذى گشدًثٌذ اص گشدى هادسم  تاػث ؽذی سد کؾیذٍ ؽذى صًجیش تا ...اها تا ُوْى کاست .. هي ًذیذم-

ُش تاس ایي عْال هضخشفن سّ اص .. تا دیذًؼ.. تَ آخش ػوشػ سّ گشدًؼ تالی توًَْ  ّ هي ُش سّص صًذگین

آخَ چشا؟....خْدم تپشعن   

!هگَ هادسم تاُاؽْى چیکاس کشدٍ تْد ؟  

:ًگاُؾْ تَ عوت دیگَ ای گشفت ّ خیشٍ تَ ػوَ ی دیگَ اػ گفت  

!تْ چی ػوَ هِیي؟؟تْ یادت ُغت کَ اص ُش صخن صتًْی اعتفادٍ هی کشدی کَ حالؾْ تگیشی؟-  

یادتَ چمذس آتؼ ؽذی تَ جًْؼ .. ّلتی ًتًْغت تؼذ اص هي تچَ دیگَ ای تیاس  

:تاتی  تَ عشػ داد ّ سّ تَ صى ػوْػ تا توغخش ّ فذای غضة آلْدی اداهَ داد  

ُویؾَ کاسی هی کشدی کَ تْ جوغ عاکت ...ؽوا کَ خْب تایذ یادت هًْذٍ  تاؽَ!..ؽوا چی صى ػوْ ؟-

 تؾَ ّ چیضی ًگَ

کاسی کشدیذ کَ پذسم سّ هجثْس کشدیذ تشای چٌذیي عال صى ّ صًذگیؾْ تشداسٍ  ّ اص !...ُوَ یادتًَْ هگَ ًَ ؟

 دعتتْى فشاس کٌَ

:پذسػ ػقثی تلٌذ ؽذ ّ تَ عوت حاهی چشخیذ ّ خْاعت چیضی تگَ کَ حاهی گفت  

ًٍْ ی عش تَ صیش ّ آسّم خشعٌذا اّهذٍ حك خْدػ ّ ..هي اهشّص اّهذم حموْ تگیشم...عاکت ًویؾن -

 هادسؽْ تگیشٍ

تَ .. تشای ایٌکَ تشاػ هِن ًثْد صى تشادسػ هشدٍ ... هادسی کَ تْ تٌِایی هشد ّ ػوَ ی ػضیض تش اص جاًن

یَ تاسم عش خاک هادسم ًیْهذ..ػشّعی دختش ػ سّ ساٍ اًذاخت..چِل ًشعیذٍ   
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 تاصٍ تا کوال افتخاس تشاهْى  کاست دػْتن فشعتاد

:یِْ عشؽْ تَ عوت پذسػ چشخًْذ  

پظ چشا تاص کَ ..پظ چشا ُیچی ًوی گی؟ !..ؽوا  هگَ یَ ػوش اص ایٌکاسا دلت خْى ًؾذ ّ ًغْخت؟-

!خْاعتي ُوْى تالُا سّ عش پغشت تیاسى عاکت ؽذی؟  

تشای ایٌکَ ُوْى صًی کَ ُوَ ی ایٌا ..تَ خاطش ؽوا کْتاٍ اّهذم ...هي فمظ تَ خاطش ؽوا  ُیچی ًگفتن 

ُیچ ّلت سّ حشف پذسم حشف ًضًن..اصػ تذؽْى هی اّهذ تِن یاد دادٍ تْد حشهت تضسگتشتْ داؽتَ تاػ  

 ُش سّص تشام یَ تشًاهَ  سیختیذ ّ کاسی کشدیذ کَ ًتًْتن چیضی تگن

 

خیشٍ تَ پذس تضسگی کَ  تَ آسّهی الی پلکِاؽْ تاص کشدٍ تْد ّ تَ ّاعطَ ی لشؿ صیش صتًْیؼ کوی سًگ ّ 

:سّػ تاص ؽذٍ تْد اداهَ داد  

ایٌکَ هي تٌِا ًٍْ ی پغشی ُغتن ّ ؽوا هی خْایذ تَ ّاعطَ ...دّعت داؽتٌت ػزاتن هی دٍ آلاجْى-

 ی هي ایي خاًذاًْ حفع کٌی ػزاتن هی دٍ 

پذسم سّ تحت فؾاس گزاؽتیذ ّ هٌْ هجثْس تَ اصدّاج تا کغی کشدیذ کَ حتی  یَ رسٍ ُن تِؼ احغاط 

 ًذاؽتن

:آُغتَ ًگاُؼ سّ تَ پذسػ سعًْذ ّ تا حغشت ّ غن،خیشٍ دس ًگاٍ پشیؾْى پذسػ گفت  

ُوَ ُذفؾْى اص ایي اصدّاح هؼلْم تْد جض پذسی کَ تَ دًثال ُذف دیگَ ای تْد-  

:احغاط کشدم تا ایي حشف حاهی سًگ فْستؼ تَ عفیذی صد ّ دسدهٌذاًَ تَ حاهی  خیشٍ هًْذ   

پذسی کَ هی دًّغتن چشا هٌْ داسٍ هجثْس تَ ایي اصدّاج هی کٌَ -  

حتی حاضش ؽذ ًقف عِام  تیواسعتاًی کَ توام ػوش ّ جًّْیؼ سّ تشاػ گزاؽتَ تْد سّ اص دعت تذٍ تا 

  هٌْ تا دسیا  ساُی کؾْسی کٌی کَ خْاعت هي ًثْد 

:حاهی غشیة ّ عشگؾتَ ًگاُؼ سّ اص ُوَ اؽْى گشفت ّ تَ هي خیشٍ هًْذ   

کاسی کشدم کَ ُوَ ی تشًاهَ ُا ّ آسصُّاؽْى تِن تشیضٍ ....اها هي تَ ُوَ اؽْى سّ دعت صدم-  

تا تاهل تذّى  پلک صدى  تک تک اجضای فْستن سّ اص ًظش گزسًّذ ّ لثخٌذی چاؽٌی چِشٍ صسد آلْد ّ 

:دسدهٌذػ کشد  

ُوَ کاس کشدم ّ خْدهْ تَ ایي دس  ّ اّى دس صدم  کَ ًؾَ اًّی کَ اًّا هی خْاى-   

:پْصخٌذی صد  

.تْ تْدی  ّ پذسم ... غافل اص ایٌکَ ایي ّعظ تَ تٌِا کغایی کَ داؽتن ظلن هی کشدم ّ هی کٌن -  
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:فصل پاایین   

 
 ثب پبییي اّردى ػًَْ اس تْی هُْبم  ًفظوْ ثَ آرّهی ثیزّى دادم   

ثؼذ اس اتفبلبی خًَْ ی پذر ثشرگ حبهی ُز طَ ثب حبلی ًَ چٌذاى خْة ثَ خًَْ ی پذر 

.حبهی ثزگؼتَ ثْدین  

  حبهی در حبل دّع گزفتي ثْد 

هی دًّظتن ثزای آراهغ دادى ثَ افکبر آسار دٌُذع ّ اتفبلبت پیغ اّهذٍ ًیبس ثَ تٌِبیی ّ 

 فکز کزدى دارٍ

 ػًَْ رّ طزجبع گذاػتن ّ اس جبم ثلٌذ ػذم

.ػت طختی رّ ُز طَ ًفزهْى پؼت طز گذاػتَ ثْدین   

 ػجی کَ هطوئي ثْدم ُیچ کذّهوْى دّطت ًذاػتین دیگَ تکزار ثؼَ

ثب ایٌکَ فکز هی کزدم ثؼذ اس حزفبی سدٍ ػذٍ ثبیذ ُوَ چیش تغییز کٌَ اهب در توبم طْل 

هظیز ُز دّ ًفزػْى طکْت کزدٍ ثْدى ّ چیشی ًگفتَ ثْدى ّ ثَ هحض ّرّد ثَ خًَْ ُز 

 کض ثَ طوت اتبق خْدع رفتَ ثْد

هجذدا ثب گْع طپزدى ثَ صذای آثی کَ هی اّهذ ثَ در ثظتَ ًگبُی اًذاختن ّ اس اتبق 

 ثیزّى اّهذم 

ًگزاى حبل پذر حبهی ثْدم ثَ ًظز هی رطیذ ثب ّجْد ...ثَ طوت آػپشخًَْ راٍ افتبدم

 ظبُز ثی تفبّتغ چٌذاى حبل هظبػذی ًذارٍ 

خْاطتن ثَ راُن اداهَ ثذم اهب ثَ ًبگَ ثب ػٌیذى ًْای هْطیمی ّ دیذى در ًیوَ ثبس 

کتبثخًَْ ّ ًْر ضؼیفی کَ ثَ ثیزّى هی تبثیذ طزجبم ایظتبدم ّ ثب دلت ثیؼتزی ثَ داخل 

.اتبق ّ هزدی کَ پؼت هیش ًؼظتَ ثْد خیزٍ هًْذم  
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 تکیَ دادٍ ثَ صٌذلیغ ثب لجخٌذی هحْ اهب غوگیي ثَ لبة ػکض رّی هیش سل سدٍ ثْد 

 ثَ آُظتگی  طز جبم چزخیذم

 گْیب اهؼت خْاة اس چؼن ُبی ُوَ اهْى فزاری ثْد 

 لذهی ثَ طوت در ثزداػتن 

 ُوًْطْر کَ ًشدیک تز هی ػذم چِزٍ اع سیزًْر چزاؽ هطبلؼَ ّاضح تز هی ػذ

 رطیذٍ ثَ جلْی در، حزکت پبُبم رّ هتْلف کزدم 

اّل احظبص کزدم اًّمذر هحْ لبة ػکض ُظت کَ اصال هتْجَ حضْرم ًؼَ اهب در کوبل 

آراهغ ّ ثذّى تغییزی در ّضؼیتغ ،ُوًْطْر کَ  ثَ لبة ػکض خیزٍ ثْد طزػْ ثبال اّرد 

:ّ چؼن دّختَ در  ًگبٍ هتؼججن  گفت  

هیؼَ است خْاُغ کٌن ثزای یَ فٌجْى لٍِْ ثیبری ؟-  

:لحظَ ای ػْک سدٍ ثِغ خیزٍ هًْذٍ ثْدم کَ لجخٌذ کن رًگغ جْى گزفت  

تٌِبیی لٍِْ خْردى لطفی ًذارٍ...ثزای خْدتن ثیبر-  

ثی حزف ثؼذ اس گذػت هذت سهبى کْتبُی کَ ًتًْظتَ ثْدم ثَ حبالت درًّیغ پی ثجزم  

 طزی تکًْی دادم ّ ثزای اّردى لٍِْ ػمت گزد کزدم

 کوی ثؼذ ّلتی فٌجْى رّ اس تْ طیٌی ثزهی داػتن تب جلْع رّی هیش ثگذارم

  ثظتَ ی کبدّیی کَ اّلیي ثبر ثزاع اّردٍ ثْدم رّ ثب طوبًیٌَ اس تْ کؼْع در اّرد

ایظتبدٍ پؼت هیش ثِغ خیزٍ ثْدم کَ ثظتَ رّ رّی هیش . ثظتَ ای کَ ٌُْس ثبس ًؼذٍ ثْد

:گذاػت ّ ثب اػبرٍ ثَ هجل پؼت طزم گفت  

چزا ایظتبدی؟-  

رّی هجل ًؼظتن ..لذهی ػمت رفتن ّ ثب گذاػتي طیٌی ثز رّی هیش   

ثذًؼْ  اس هیش فبصلَ داد ّ اًگؼتبع رّ ثَ لجَ ی فٌجْى رطًْذ ّ خیزٍ ثِغ طز 

 اًگؼتبع رّ رّی جذارٍ لیْاى کؼیذ 

ثَ ًظز هی رطیذ اس اّى ظبُز طزد ّ جذیغ ثیزّى اّهذٍ ّ دلغ هی خْاد کَ ثب کظی 

:حزف ثشًَ  

حبهی کجبطت؟-  
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:ثب هکث کْتبُی جْاة دادم  

رفت دّع هیگزٍ... سیبد رّ ثَ راٍ ًجْد-  

:در ًگبُغ دلٌگزاًی هْج هی سد  

دطتغ چطْرٍ؟-  

ثزیذگی دطتغ اًّمذر ػویك ًیظت-  

 ًبهحظْص طزػْ ثبال ّ پبییي کزد 

ُز دّ ثزای لحظبتی طکْت کزدٍ ثْدین کَ ثزای تغییز جْ ثیٌوْى ثب ثزداػتي فٌجْى ّ 

:رطًْذًغ ثَ لجِبع خیزٍ ثَ ثظتَ ی کبدّ ػذٍ گفت  

ثبیذ حذص ثشًن؟-  

در همبثلن پذری رّ هی دیذم کَ در پؼت ًمبة همتذارًَ ّ طختغ ،کلی درد ّ حزف 

 ًبگفتَ داػت

:ًبخْاطتَ ثزای اس ثیي ثزدى فضبی خؼک ثیي دّ ًفزهْى لجخٌذی ثَ لجِبم ًؼًْذم    

ًَ ًیبسی ًیظت-  

هِزثبًبًَ ،ثَ لجخٌذم ثب لجخٌذی جْاة داد ّ ضوي گذاػتي فٌجْى طز جبع ثب ثزداػتي 

ثظتَ ای کَ حتی اس یبد هٌن رفتَ ثْد، تکیَ دادٍ ثَ صٌذلیغ ثب آراهغ ػزّع ثَ ثبس 

 کزدًغ کزد

توبم حزکبتغ رّ سیز ًظز داػتن ّ گْػن توبهب  پز اس ًْای هْطیمی طٌتی کَ در حبل 

 پخغ ثْد ػذٍ ثْد

هی دیذم کَ طؼی دارٍ خْدع رّ اس  فکز کزدى ثَ هْضْػبتی کَ راجغ ثِؼْى چیشی 

 ًوی دًّظتن رُبیی ثذٍ

 غن پٌِْى ػذٍ در پض ًگبُغ رّ خْة هی فِویذم

ثَ یبد رّسایی هی افتبدم کَ پذرم اس غن ّ غصَ طؼی هی کزد فمظ لجخٌذ ثشًَ کَ ُن 

 خْدػْ ُن هبُب رّ آرّم کٌَ

ثب در اّردى جب للوی خبتن کبری ػذٍ ّ دیذى ًمغ ّ ًگبر رّع ًگبُی ثَ جبًجن اًذاخت ّ 

:هي ًبخْدآگبٍ ثَ حزف اّهذم  

ًوی دًّظتن طلیمَ اتْى چیَ-  
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درع رّ ثبس کزد ّ ثب دیذى طت خْدًْیض ّ رّاى ًْیض  درًّغ لجخٌذی سیٌت ثخغ 

:لجِبع ػذ ّ هي ثَ ػیطٌت گفتن  

فکز هی کزدم ُوْى رّس اّل اًذاختیٌغ ثیزّى-  

ثَ ُوزاُن آُظتَ ّ آرّم ػزّع ثَ خٌذیذى کزد ّ هي غزق در خٌذٍ ُبی آرّهغ هجذدا  

:ثَ یبد پذرم افتبدم   

هي ُویؼَ ثَ اًتخبثبی حبهی احتزام گذاػتن ،حتی اگَ ثبة هیلن ًجْدٍ ثبػَ-  

 

:رّاى ًْیض رّ ثَ دطت گزفت ّ ضوي  حزکت اًگؼت ػظتغ ثز رّی ثذًَ اع گفت  

حْاطت ثیؼتز ثِغ ثبػَ...حبهی ایي رّسا حبل خْثی ًذارٍ-  

:ًگبُن ثِغ ثْد  

..حبهی ّلتی ثِن هی ریشٍ....ًگبٍ ثَ ثی خیبلیبع ّ خٌذٍ ُبی ظبُزیغ ًکي-   

 طؼی هی کٌَ ُوَ چیشّ ػبدی جلٍْ ثذٍ

.طؼی هی کٌَ کَ ثَ ُوَ ًؼْى ثذٍ حبلغ خْثَ  

 طؼی هی کٌَ ثَ ُوَ حبلی کٌَ کَ چیشی ثزای ًگزاًی ّجْد ًذارٍ

 اهب هي خْة هی دًّن چمذر حبلغ ثذٍ

:چؼوبع ثَ رًگ غن در اّهذى ّ خیزٍ ثِن اداهَ داد  

تٌِبع ًذار -  

:ثب هْجی اس اضطزاة کَ حظبثی داهٌگیزم ػذٍ ثْد اسع پزطیذم  

خیلی ثِن ریختَ ّ ...چیشی ُظت کَ هي اسع ثی خجزم؟ حبهی هثل ُویؼَ ًیظت-

 آػفتَ اطت

ًگبٍ گزفتَ اسم رّاى ًْیض رّ ثَ درّى جب للوی ثزگزدًّذ ّ خیزٍ ثَ جبیی کَ رّی هیش 

:داػت ثزاع ثبس هی کزد گفت  

جبی ُوچیي جب للوی رّی هیش خبلی ثْد -   

:جْاة طْالن رّ ًذادٍ ثْد ّ ثزای ُویي ثَ چؼوبم ًگبُن ًوی کزد  

کبع جْاة طْالوْ رّ هی دادیذ-  
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:طزػْ ثبال اّرد ّ چؼن دّختَ در ًگبٍ دلْاپظن گفت  

ایي طْالْ ثبیذ اس خْد حبهی ثپزطی ًَ هي-  

چٌذ ثبر اسع پزطیذم اهب چیشی ًوی گَ...خْدع جْاثن رّ ًوی دٍ-  

: خیزٍ در ًگبٍ هٌتظزم ،ثَ آرّهی اس رّی صٌذلیغ ثلٌذ ػذ   

..دیز ّلتَ -  

:اس ایي تغییز ًبگِبًی ػْکَ ػذم کَ ثب لجخٌذی طؼی کزد ُوَ چیش رّ ػبدی ًؼْى ثذٍ  

هي دیگَ ثزم ثخْاثن ...ػبلی ثْد...ثبثت لٍِْ هوٌْى-  

 

ثب خزّجغ اس کتبثخًَْ ، افکبر آسار دٌُذٍ ام ثَ ُز طوت ّ طْیی گزیشی سد  کَ یک دفؼَ 

 خیزٍ ثَ لبثی کَ تب دلبیمی پیغ ثِغ سل سدٍ ثْد دطت ثلٌذ کزدم ّ ثَ طوتن خْدم 

 ثزع گزدًّذم

حبهی ایظتبدٍ پؼت طز هبدرع کَ ثز رّی صٌذلی ًؼظتَ ثْد خیلی صویوبًَ 

 دطتبػْ ثَ دّر گزدًغ حلمَ کزدٍ ثْد

 صْرتغ رّ ثَ صْرت هبدرع ًشدیک کزدٍ ثْد ّ ُز دّ خٌذّى ثَ دّرثیي لجخٌذ هی سدى 

 چِزٍ ی آرّم ّ هِزثًْی داػت  ّ ثزخالف هبدر هي کَ فمظ ثَ فکز خْدع ثْد

.در ًگبُغ هْج هی سد... ػؼك ثَ سًذگی ّ خبًْادٍ   

 

*** 
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*** 

سرگردون با ذهنی پر از سوال وارد اتاق که شدم حامی رو مقابل اینه دیدم که در حال خشک 

 کردن موهاش بود ..خیره بهش به تخت نزدیک شدم 

 از توی اینه  نگاهی بهم انداخت 

در این مدت به همه ی چیزهایی که می تونست به حامی ربط داشته باشه فکر کرده بودم اما به 

ده بودم جواب درستی نرسی  

 فارغ از خشک کردن موهاش برگشت و به سمتم اومد 

یه چیزی زی مثل خوره به جونم افتاده بود..یه چیستش افتاد نیاز به پانسمان داشت.نگاهم به د

 شبیه به دلتنگی  که برای اوردن وسایل مورد نیاز  گفتم:

بشین برات ببندمش ...-  

لبه ی تخت در حالی که باند رو به دور  برهمچنان ساکت بود و چیزی نمی گفت که نشسته 

 دست بریده حامی  می بستم  پوزخند صدا دارش در گوشم طنین انداز شد:

قاجونم چه وعده ای بهش داده بود که بعد از فهمیدن همه چیز از خود بی نمی دونم چش بود و آ-

 خود شد و  قصد کرد کار دست خودش بده

زده بوداونقدر می شناختمش که بدونم الکی کاری نمی کنه ..کافی بود یکم دیرتر برسم...رگشو   

 اون حاضره برای رسیدن به خواسته هاش تا پای جونشم پیش بره

وقتی دیدم با گلدون زده شیشه رو شکسته و می خواد با تکه ی افتاده روی زمین رگشو 

ینمون به وجود اومد ناخواسته دستم برید..تعادلمو از بزنه...دیگه صبر نکردم..تو کشمکشی که ب

 دست دادم و افتادم زمین 

 تازه اون موقع بود که به خودش اومد

باال اورد و بهم خیره شد:رو سرش   

احساسات  غیر منطقی آدما..اونا رو به خاک می شونه  -  

 نگاهم رو به چشماش دوختم:

عنی هیچ زنی نمی خواد که این حرفا رو بشنوه .ی.می دونم عالقه ی به شنیدن این حرفا نداری.-

 ...فقط می خوام بدونی هر کاریم که کردم..بخاطر پدرم بوده..

ممکن بود اتفاقای بدتری بیفته..من فقط می خواستم  ،با بی خردی که اون دختر به خرج داده بود 

 جلوی اون اتفاقا رو بگیرم
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تم:نگاه گرفته ازش دور آخر باند رو به دور دستش بس  

ند وقتی بتونی کار مراجعه کننده ها تو راه بندازیبا این دست فکر نکنم تا چ-  

 خیره به دستی که کارم باهاش تموم شده بود گفت:

ازت انتظار داشتم امشب به همون اندازه قوی و محکم  بودی که-  

.. اما نگاهم ازش جدا نمی شد..می دونستم قصد داره ذهنمو از چیزی که تو فکرشه دور کنه. 

 چرا ؟:

تمام مدتی که سکوت کرده بودی فکر می کردم قراره یه تصمیم بد بگیری حامی..از اون -

 تصمیمایی که دیگه هیچ راه برگشتی نداره

 با قدری تامل جای جای صورتم رو از نظر گذروند:

تو مگه بهم شک داری؟-  

 نفسم رو به سختی بیرون دادم:

دما رو تو وضعیتی قرار می ده که ممکنه تصمیماتی بگیرن ط آبه تو شک ندارم اما ...گاهی شرای-

 که خواست دلشون نیست

اما من فقط برای کسایی جون می دم که خیلی برام ارزشمندن...حق با توه -  

دمای ارزشمند به اهدافشون می خوان..برای همون آنه برای کسایی که منو فقط برای رسیدن 

رم مثل تو و پدرم ..تا پای جونمم پیش می  

تا چیزی تو دلشون تکون نخوره ..اما برای اونایی که ارزش ندارن نه...    

 من فقط نیاز داشتم که سرو سامونی به افکارم بدم...

 نیاز بود همه چیز رو بسنجم و بفهمم که دارم چیکار می کنم 

نمی تونستم نسنجیده عمل کنم .ر حال از چند طرف تحت فشار بودم.به ه  

وری حس و حال پدرش گفتم:آ لحظه ای با یاد  

دم عجیبیهپدرت آ-  

 با تعجبی که میشد در نگاهش خوند جواب داد:

درانه  حمایتم می کنه..اونقدر که همیشه شرمنده اش می شم پعجیب نیست..فقط خیلی -  

 به تایید حرفش سرمو آهسته باال و پایین کردم:

رابطه ای که بین شما دو نفره حاکمه ...-  
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لحظه ای سکوت کردم:تو نگاهش   

خیلی قشنگه ...بیشتر به جای اینکه حس کنم یه رابطه ی پدر و پسر ی بینتونه..احساس می -

 کنم انگار دوتا رفیقید که سعی می کنید هیچ چیزی برای همدیگه کم نذارید

نگاه گرفته ازش ...چیزی نگفت و در سکوت به من و موهام خیره موند که خجول از این خیرگی 

:...گفتم  

حاال از این به بعد چی میشه؟-  

 دست پیش اورد و با فرو بردن انگشتاش تو موهام و مرتب کردنشون گفت:

می خوای چی بشه.؟..هیچی..همه چی مثل سابق پیش می ره..منتها دیگه الزم نیست از این -

بعد نگران کسایی مثل دریا و خسرو باشیمبه   

ورد...از طرز نگاهش  گر گرفتم و دستپاچه نگاهش همچنان در حوالی صورت و موهام چرخ می خ

از اینکه شاید موهام نامرتب شده باشن خواستم به روشون دستی  بکشم و نظمی بهشون 

داده باشم که خیره بهم با دستش  مانعم شد و با لبخندی که خیلی خواستنی ترش می کرد 

 گفت:

زلف آن است که بی شانه دل از جا ببرد-  

ازش بپرسم و اونم بی کم و کاست  ذهنمو  ن ...همه ی سواالی تویدلم می خواست همین اال

بده بهم جواب همه اشون رو   

 اما از نوع نگاهش می فهمیدم بیش از یه دوش آب گرمی که  گرفته نیاز به آرامش داره

 آرامشی که معلوم بود حسابی ازش فراریه 

بهام مهر خاموشی زدم همونطور که انگشتاش بین موهام می لغزید خیره در نگاهش بر ل  

رومی از بین موهام به سمت پایین و گردن و صورتم سوق پیدا کرد دستش به آ  

انگشتایی که اغواگرانه روی گردنم کشیده می شدن و انگشت شستی که کنج لبم جا خوش 

 کرده بود  .. منو مجبور به بستن چشمام می کرد

:گرمای دستش رو دوست داشتم   

دمی که شبیه تر به خودمه دم دیگه ام گیسو ...آآ من کنار تو ...یه-  

 از درون لرزیدم و بی اراده کلماتی که قرار بود تو ذهنم حبسشون کنم  از دهانم خارج کردم:

چرا باهام حرف نمی زنی ؟-  

 سکوت مدت دارش  باعث باز شدن چشمام شد 

رومی کنج لبم رو نوازش می کردانگشت شستش یه آ  
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دادم..اخم کم رنگی زینت بخش چهره اش شده بود و مصرانه به لبهام  نگاهم رو به چشماش

 چشم دوخته بود و حرکت انگشتی که متوقف نمیشد:

رها کردم-  

 هر آنچه را که به من آویخت

 ما در حال سقوطیم

 از دیوار کوتاه عمر 

 هیچ چیز ارزش سخت گرفتن ندارد 

 جز دستانت 

 صبرم لبریز شده بود:

کلمات  بازی کنی ؟می خوای با -  

 خنده اش گرفت و اخم صورتش از بین رفت:

می خوام بهت بگم انقدر فکر نکن ...-  

برام شدی معما ...چرا نباید بهت فکر کنم؟چرا هر چی که به تو مربوط میشه ...من ازش بی -

 خبرم؟!

روی تخت  خندون دست آزادش رو  به آرومی به  دورم کمرم حلقه کرد و همزمان با خوابوندنم به

 لبهاش رو به لبهام نزدیک کرد :

تنها کسی بودی که واقعی دوسم داشتی  بعد از پدر و مادرم..تو -  

 بهم قشنگترین حسارو دادی ..

هر وقت که دلم گرفت ..بغلم کردی ...   

 هر موقع دپرس بودم حالمو خوب کردی 

از چیزی بی خبر بمونی هستی که به من مربوط میشه..پس مطمئن باش قرار نیست ی تو بهترین

 ...چیزی برای پنهون کردن وجود نداره

در فاصله ای که بینمون نمونده بود گر گرفته به چشماش زل زدم که بی هوا لبهاش رو به روی 

 لبهام گذاشت و بی وقفه شروع به بوسیدنم کرد 

د شده غرق در بوسه هاش  همونطور که با لبهاش بر روی لبهام بوسه می زد از خود بی خو

 دست هام  به میون  موهای نیمه خیسش رفتن و سرشو بیشتر به خودم نزدیک تر کردم 
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لحظه ای حین نفس نفس زدن لبهاشو از لبهام جدا کرد و خیره در نگاه بی قرارم همونطور که 

 لبهاش مماس لبهام بود گفت:

برام مثل نفس می مونی گیسو -  

دم یک سوال بزرگ تو ذهنم نقش می بست..سوالی وقتی این سکوت ها و حرف نزدنها رو می دی

 که یکهو و بی مقدمه  بر زبونم اومد:

می ترسی ولت کنم و برم؟-  

 هر دو نفس زنان  به چشم های هم دیگه خیره مونده بودیم که با لبخند غمگینی ناباورانه گفت:

ره...تا حاال تو زندگیم انقدر نترسیدم که االن می ترسمآ-  

ی گفتم از جوابش وحشت نکردم:دروغ بود اگر م  

دلت می خواد درموردش حرف بزنیم ؟-  

تشنه  ش بود و اون هنوز خیمه زده بر روی تنم..لحظه ای گنگ نگاهم کرد... دستام هنو توی موها

:بود ی لبهای نیمه بازم  

روم نمیشم گیسو تو رو می خواد...من با حرف زدن آ االن فقط دلم-  

 صورتم رنگ باخت:

نمی خوای بفهمی ؟!سکوتت کم کم داره دیونه ام می کنهنگرانتم... چرا -  

 چشم دوخته در نگاه نا آرومم .. بی تابانه دستاش رو  به زیر لباسم لغزوند 

اون به پیش رویش همین طور داشت ادامه می داد ...حس و حسابی در برابرش کم اورده بودم  

امر باعث میشد  بیشتر خودمو بهش خنکای دستاش بر روی تنم ته دلم رو  خالی کرد  و همین 

 بفشارم

 بی تحمل از حرکت لبهاش بر روی صورت و گردنم  سرمو رو به سمت پنجره حرکت دادم 

 حامی بدون اینکه فرصتی از دست داده باشه عمیق تر از قبل به بوسه زدن هاش ادامه داد

امی سعی می کرد از دست و تابی به بدنم دادم و حینی که ح بی قرار از این همه نزدیکی ..پیچ

 لباسم با باز کردن دگمه هاش خالص بشه..سرم رو دوباره به سمتش برگردوندم  

 در این لحظه اون برام جذابترین مرد کل زندگیم بود 

رامش برسونمش  مردی که دلم می خواست به آ  

فتن صورتش همونطور که بر سر و صورتم بوسه می زد دستامو از تو موهاش بیرون کشیدم و با گر

 به سمت خودم وادارش کردم دست از بوسیدنم بکشه  و فقط  تو چشمام زل بزنه :



 

===================================================  
 موج نهم به قلم: زاهده بیانی )نیال...(

 

 

رم که حاضرم همیشه خوشحال تر از من باشی می خوام بدونی اونقدر دوست دا-  

 می خوام بدونی من تورو حتی از خودمم بیشتر دوست دارم 

یچ وقت رهات نمی کنم اونقدر دوست دارم که هر چی هم باشه و من ازش بی خبر...ه  

 نگاهم رو تو نگاهش چرخوندم و از ته دل گفتم:

قسم می خورم -  

 با پایان حرفام بدون دادن هر گونه  مجالی... لبهامو به لبهاش رسوندم...

خندون از اینکه باهاش همراه شده بودم..حین بوسه های عمیقی که بر لباهام می نشوند با 

غوشم کشید دستاش به دو بدنم سخت و محکم در آحلقه کردن   

*** 
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*** 

 

دهنش رو باز کنهیره از مراجعه کننده ام خواستم با برداشتن گ  

رو باز کرد و با بررسی که و گوش بده دهنش ز شدت درد فقط سعی می کرد حرفامپسری که ا

 روی دندونش داشتم گفتم:

کار زیاد داره..کار یه جلسه نیست-  

با چرخش به سمت میزم نگاهم به راحله افتاد که از وقتی فهمیده سرشو نامحسوس تکون داد .

 بود تمام حرفام راستن کمتر با من چشم تو چشم می شد 

ازم دوری کنن  بقیه ی بچه ها هم با حفظ  فاصله سعی داشتن  

 به سمت مراجعه کننده برگشتم و تزریق رو انجام دادم

حامی  اونطرف سالن باال سر یکی از بچه ها ایستاده بود لحظه ای نگاهم به سمتش رفت و 

 خیره به دستش که باند پیچی شده بود خودمو با صندلی بیشتر به مراجعه کننده ام نزدیک کردم

اعتی اومدنش با تاخیر همراه بود وارد سالن شدهمون لحظه رحمانی که دو سه س  

 

حامی از گوشه ی چشم نگاهی بهش انداخت اما اون بی توجه به سمت یونیتش رفت و مرادی 

 با عجله به دنبالش برای اوردن مراجعه کننده جدید راهی شد

زد  اکثر بچه ها مشغول بودن که با شنیدن صدای راحله که داشت با یکی از بچه ها حرف می

 حواسم رو به کارم دادم:

می ریزه....تا یه هفته به هم ریخته ام هر وقت می رم اونجا اعصابم بهم-  

 فاطمه نفسش رو بیرون داد:

خوب شد اسم من نیست-  

 

 راحله کفری و آشفته روشو برگردوند که چشم تو چشم من شد و خیره بهم نگاه کرد

کنهنمی دونستم چرا داره این همه ازم دوری می   

 کالفه یکهو وسایلشو روی میز رها کرد و از سالن خارج شد
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متعجب از رفتارش به رفتنش چشم دوختم که همون لحظه حامی به باال سرم رسید و با دقت به 

 کارم خیره شد

 می تونستم سنگینی بعضی از نگاه ها رو به روی خودمون حس کنم 

د:حس خوبی در وجودم سرازیر شیشتر بهم نزدیک شد.ب  

یه طرح داوطلبانه داریم..داوطلب می شی؟-  

 

باش به نیشخندی از هم باز شد لحظه ای ل  

 برگشتم و بهش که درست باال سرم ایستاده بود نگاهی انداختم:

اره حتما-  

سرشو مطمئن باال و پایین کرد و بی خیال بقیه بچه هایی که هنوز بهشون سر نزده بود  صندلی 

خودش کشید و حین نشستن روش گفت:پشت سرش رو به سمت   

امیدوارم بقیه هم مثل تو داوطلب بشن-  

 

نگاهم همچنان بهش بود که پا رو پا انداخت و با در اوردن خودکارش به برگه های توی دستش 

ست  به باال خیره شد و خواست حرفی بزنه که همون لحظه  رحمانی با چهره ای درهم یکرا

ی که همه ی توجهش به برگه ها ی تو دستش بود گفت:سرمون اومد و رو کرده به حام  

من با دکتر مینایی هماهنگ کرده بودم که تا بیام کار مراجعه کننده هام رو راه بندازه ...االن که -

خه برای چی؟ذاشتی و گفتی کار خودش رو بکنه..آاومدم میگه ن  

 

گفت:حامی با آرامش زیر چندتا اسمو خط کشید  و خیره به برگه ها   

وانین کلینیک مستثنی هستی دکتر قیادم نمیاد بهت گفته باشم شما از -  

 

رحمانی  اخم کرده با فکی منقبض لحظه ای نگاهی به جانبم انداخت و درصدد دفاع از خودش بر 

 اومد:

ره؟یدی.. حاال مستنثنی نیستم دیگه..آتا دیروز با من می گفتی و می خند-  
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رگه های دیگه فرستاد و با بررسی دقیق تری به برگه ی جدید حامی برگه ی رویی رو به زیر ب

 گفت:

شی .ی که االن بخوای ناراحتش باموقع خندیدن هم از چیزی مستثنی نبود-  

 

رحمانی کالفه لحظه ای سکوت کرد و با نگاهی به فاصله ی بین من و حامی که چیزی نبود ادامه 

 داد:

مو برای امروز گذاشتی تو لیست ؟اگر داوطلبانه دیگه قضیه ی این طرح جدید چیه ؟چرا اسم-

 است که لیست درست کردنت دیگه برای چیه؟

 

 حامی اصال نگاهش نمی کرد و مشغول کار خودش بود:

ر مراجعه کننده هات مونده ...تازه می گی چرا باید اسمت تو طرح باشه؟دیر اومدی ...کا-  

 

شد: دستای رحمانی مشت شد  و کمی به سمت حامی متمایل   

داری باهام لج می کنی ؟-  

 حامی متعجب سرشو باال اورد و زل زده  تو چشماش گفت:

خیلی خودتو دست  باال گرفتی  -  

 رنگ  صورت رحمانی پرید :

کتر طرحی هستی که فقط باید بگه چشم دمثل اینکه یادت رفته تو فقط یه -  

داوطلبانه باشه چه اجباریبگی چشم و  کاری که بهت محول  شده  رو درست انجام بدی..چه   

 

 رحمانی شوکه شده به آرومی سرجاش صاف ایستاد و با نگاهی به من با حرص گفت:

فقط طرحی بودن مال منه دیگه؟!-  

مضطرب بهش خیره شدم. می دونستم بابت قصیه ی خونه ی مادربزرگ حامی و حرفای تینا باید 

 ازم کینه داشته باشه:

چرا تو مطبت پاکزادم که طرحیه...پس-  
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 حامی اینبار با لحنی که کمی توش قاطعیت بیشتری بود مانع از ادامه ی حرفاش شد و گفت:

نت باش ...پاکزاد نه...خانم دکتر پاکزاد کشمشم دم داره ..مواظب حرف زد-  

 لبهام رحمانی از شدت عصبانیت بهم فشرده میشد:

من همینطور ساکت نمی مونم -  

داد: و با اشاره به من ادامه  

همین پاکزاد -  

 حامی اخطار گونه و با صدای رساتری گفت:

دکتر پاکزاد -  

 رحمانی که انتظار این برخورد رو نداشت کمی خودشو جمع و جور کرد و باالجبار گفت :

دکتر پاکزاد-  

 حامی تاکید کرد :

خانم دکتر پاکزاد -  

و حامی خیره در نگاهش رحمانی که کارد می زدی خونش در نمی اومد به حامی خیره موند 

 جواب داد:

برو هر کاری که دلت می خواد بکن.ساکت نمون..اصال -  

ماده اسامی که اعالم کردم بعد از ظهر آمنتها قبلش کار مراجعه کننده هاتو راه بنداز و بعدشم با 

 باش که باهاشون بری

 پوزخندی زد:

گه برای چی بیان؟.. شما هواشو داری البد خانم دکتر پاکزادم مستثنی هستن  و نمیان...بله دی-

 دیگه

وی پشتی صندلیم ر رحامی لبخندی به پهنای صورتش زد و با بلند کردن دستش و گذاشتنش ب

شفته رحمانی گفت:خیره در نگاه آ  

همونطور که خودت گفتی این طرح دواطلبانه است...منتها هر کسی بیاد براش یه امتیاز خوب -

خواست بیا. محسوب میشه...شما اگه دلت  

خانم دکتر پاکزاد جزو کسانی هستن که دواطلبانه قراره بیان ..منم چون  که تحمل دوریشون رو  

 ندارم حتما  میام...دیگه ؟
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 رحمانی با حرص بر لبهاش مهر سکوت زد 

و خواست حرف دیگه ای بزنه که حامی از جاش بلند شد و رو کرده به سمت بچه هایی که 

گفت: سخت مشغول کار بودن  

طرح امروز کامال دواطلبانه است..اجباری درش نیست..اسامی هم که اعالم کردم برای این بود -

خوب بوده و دوست داشتم که باشن که کارشون   

پس لطفا بی توجه به اون اسامی  .. کسانی که می خوان بیان و در این طرح حضور داشته 

 باشن همین االن اعالم کنن

 

 همون لحظه راحله هم وارد شد 

نگاهم در  دور تا دور سالن به چرخش در اومد..کسی چیزی نمی گفت و حرکتی نمی کرد که 

 دست از کار کشیده..دستمو به عنوان اولین نفر باال بردم

 نگاه حامی به سمتم کشیده شد  و با جدیت گفت:

کسی پیش بیاد ..این طرح به نگران نباشید قرار نیست در صورت نیومدنتون مشکلی برای -

 پیشنهاِد من برگزار شده و تمام مسئولیتش هم با منه

مصمم  دستشو باال اورد  و گفت:مکن مهری با دیدن دست باالی من،در غیر ممکن ترین حالت م  

منم هستم دکتر -  

 لبخند محوی بر روی لبهای حامی نشست

ر نمی کرد با برداشتن  قدمی رو به مالیری هم که حتی ذهنم برای اومدنش به سمتش  خطو

 جلو گفت:

منم میام -  

 حامی که انتظار این همه کم لطفی  از جانب بچه ها رو نداشت با نگاهی امیدوارانه ادامه داد:

هنوز  برای یه نفر دیگه جا  داریم-  

 ناخوداگاه نگاهم به سمت راحله کشیده شد 

د و به سمت دیگه ای خیره شد که موعدی با تا نگاهم رو به روی خودش دید نگاهشو ازم دزدی

 لبخند دندون نمایی گفت:

جهنمو ضرر ...منم میام-  

 



 

===================================================  
 موج نهم به قلم: زاهده بیانی )نیال...(

 

روم شده از بچه هایی که قرار بود بیان چرخید و رو کرده به رحمانی که در یک قدمیش حامی آ

 ایستاده بود گفت:

دیگه به اومدن شما هم نیازی نیست دکتر  ...خوب خداروشکر-  

 

و بی حرف با خیره شدن در نگاه آروم حامی لبهاشو بهم فشرد و بالفاصله  از رحمانی رنگ پریده 

 کلینیک بیرون رفت 

 حامی بی توجه به رفتن رحمانی مجددا در کنارم نشست و با نگاهی به نگاه منتظرم گفت:

خیلی وقته که خودشم نمی دونه داره چیکار می کنه ...وقتشه که یه نفر درست و حسابی -

جاش بنشونتش سر  

ماجرای این طرح دواطلبانه چیه؟-  

 

رو روی پاش دسته می کرد گفت: همونطور که برگه ها  

با دکتر صدیقی حرف زده بودم می فهمی ..چند وقتی بود که در موردش-  

اونم تو قالب یه طرح داوطلبانه قبول کرد ..البته امید داشتم بچه های بیشتری از این طرح 

 استقبال کنن

اورد و خیر تو نگاه مشتاقم  گفت:سرشو باال   

اگه تو خسته ای می تونی نیای-  

 ساکشن هوایی رو به دهن مراجعه کننده ام نزدیک کردم و قبل از شروع کار گفتم:

تو هر چی که اراده کنی من تا تهش هستم  -  

*** 
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*** 

هر پنج نفری منتظر اومدن حامی بودیم ..هنوزی خبری از ماشین نبود ..مهری در فاصله ای کمی 

بود و مالیری هم هر از گاهی با موعدی حرف می زد  از موعدی ایستاده  

روم شده ی مهری رو از اومدن موعدی ببینم اب بود اما می تونستم نگاه آشکر هنوز میونه اشون

 و درک کنم که چقدر از این اومدن و همراه شدن باهاش خوشحاله

پایین اومدن از پله ها بند کوله امو روی دوشم جابه جا کردم که همون لحظه حامی اومد و ضمن 

 گفت:

یه خبر خیلی خوب ...ماشین نداریم -  

 در حالی که می خندید ازمون پرسید:

نظرتون چیه یه دربست بگیریم ؟-  

بادمون ماشینی در اختیارمون قرار بگیره،همگی که مثل همیشه منتظر بودیم از طرف دانشکده 

 خوابید و چیزی نگفتیم که خودش ادامه داد:

ز بچه ها رو بردن یکی از مراکز آموزشی و االن ماشین نیست گروهی ا-  

امروز از اون روزهایی بود که من و حامی هم با ماشین بیرون اومده بودیم و البته که هیچ کدوم  از 

 بچه ها هم ماشین نداشتن 

ون نمی دونستم این چه طرحی بود که از همون اولشم چیزی در اختیارمدر کنار حامی راه افتادم.

 قرار نداده بودن

 با خروج از درب اصلی دانشکده حامی با نگاهی به تعدادمون  لبهاشو بهم فشرد :

به گمونم اگه یه دربست بگیریم همگیمون  جا بشیم-  

آدمای این جمع همونایی بودن که خواسته یا ناخواسته باعث رنجش و مالیری به خنده افتاد. 

ناراحتی من و حامی شده بودن و این حضور یکهیشون یه معنا بیشتر نمی تونست داشته 

 باشه...

وریش برای هیچ کدوممون چندان دلچسب نبود:اونم جبران گذشته ای بود که یادآ و  

فقط باید یکمی صمیمی تر بشینیم جا میشیم دکتر -  

 حامی خندون  رو کرده به خیابون برای اولین تاکسی که می اومد دست بلند کرد 

احساس می کردم داره تمام تالشش رو می کنه که این جمع به ظاهر خوب اما از درون متالشی 

 رو حفظ کنه و کاری کنه که همه چی خیلی خوب و عادی پیش بره
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صبی و بد اخالقی به نظر می رسید با دیدن تعدادمون گفت:راننده که مرد ع  

کجا  می رید؟ -  

 حامی با دادن آدرس خواست در جلو رو باز کنه که راننده گفت:

از همین حاال گفته باشم کرایه اش زیاد میشه ها ..دیگه چونه نزنی هی بگی آقا زیاده و کمش -

 کناا

درو باز کنه  که  یکهو ماشینی از پشت سر تاکسی  حامی سری باال و پایین کرد و دوباره خواست

 که در مقابلمون ایستاده بود بوقی زد و با چراغ دادن خواست نظرمونو به سمت خودش  جلب کنه 

 همگی سر باال کردیم و خیره به راحله که بهمون خیره شده بود به هم دیگه نگاهی انداختیم

ود با باز کردن در و پیاده شدن از ماشینش با از طرز نگاهمون کمی دست دست کرد اما خیلی ز

 لحنی که باعث خنده ی جمع مشید گفت:

دکتر داشتید منو جا می ذاشتید-  

 حامی خوشحال از اومدن راحله در تاکسی رو بست و رو کرده به راحله گفت:

به موقع اومدی -  

لم برای این لبخند و با لحن دوستانه حامی لبخند به روی لبهای راحله اومد و بهم خیره شد. د

 نگاه دوستانه ای که با امید بهم خیره شده بود به شدت تنگ شده بود

نگاهی که بهم می گفت باید همه ی اتفاقات بد رو فراموش کنیم و دوباره با لبخند به هم دیگه 

 خیره بشیم

مهری و موعدی و مالیری صندلی عقب نشستن و من به همراه حامی در صندلی جلو جای 

تیم گرف  

حاال شده بودیم یه جمع صمیمی و دوستانه که کلی  دلخوری های عجیب و فراموش نشده  در 

 نهانمون پنهان شده بود

 مهری که نمی تونستم چون سابق باهاش راحت باشم و مالیری که فقط باید تحمل میشد

بخند کم مهری با وجود مشکالتی که باهمسرش داشت اما از نشستن در کنارش  بعد از مدتها ل

رنگی بر چهره اش نشسته بود و راحله ای که داشت چون قبل با شیطنت حرف می زد و سعی 

 می کرد گل لبخند بر لبهامون بیاره

 

*** 
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یفم رو روی یکی از با دیدن چهار یونیت دسته دوم و وسایلی که چندان نو و بروز نبودن متعجب ک

 میزا گذاشتم .

با تعجب به دور و اطرافشون نگاه می کردنبقیه هم دست کمی از من نداشتن و   

هر چند از همون ابتدا با ورود به اینجا و دیدن بچه های  بیمار و مغمومی که هر روز زندگی 

 خودشون رو  در ناامیدی و درد و رنج میگذروندند حالم گرفته شده بود

اما چهره ی حامی نشون می داد این اولین باری نیست که به اینجا میاد و از همون ابتدا هم با 

 ورودش مورد توجه کارکنان و مسئولین بود 

تکلیف ایستاده بودیم که راحله گفت:همگی تو اتاق بال  

امین شده باشه تبه نظر نمیاد این امکانات از طرف دانشکده -  

ی کرد ذوق زده از اونجا رو داشت برای شروع کار  آماده و مهیا م در همون حین خدمه ای که

 حضورمون گفت:

ی کشن و هفته ای یه روز اینجا میان م.ایشون زحمت اینا از لطف آقای دکتره..-  

 اگر نبودن که همین چهارتا یونیتم اینجا نبود 

خیره مونده بودیم: همگی به  مرد جا افتاده ای که تند تند همه چی رو جا به جا می کرد  

فظ کنه..وجود دکتر برای این بچه ها نعمتهخدا حفظش کنه..شما ها رو هم ح-  

و با کمک  وردندا بیمارستان به شون خود مطب از،رو هم  حداقلی امکانات همیناز  مکدو هر

برنمی پیش ارو کارچندتا دیگه از دوستاشون دارن   

راحله به سمتم چرخید  متعجب بهش خیره مونده بودم که بیرون رفت و  

 مهری در حال بستن دگمه های روپوشش گفت:

شیم..اینطوری زودتر کارا پیش می ره  تا دکتر بیاد بهتره ما هم آماده-  

به سمت میز پشت سرش برای جا به جایی رفت.    

 میز بزرگ بود و به تنهایی نمی تونست کاری از پیش ببره

ه بهش گفت:موعدی دستی به موهاش کشید و رو کرد   

تو بیا اینور من از اونور جا به جاش می کنم -  

مهری لحظه ای  خیره به همسرش که سعی می کرد نگاش نکنه سری تکون داد و به حرفش 

 گوش داد و هر دو با برداشتن میز و جا به جا کردنش دست به کار شدن

م کرد لبخند دزدانه ای بر روی لبهای راحله نشست و پنهانی چشمکی  حواله ا  
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 لبخندم جون گرفت 

با لبخند بهشون خیره شده از بچه های سرخوش دانشکده بود ، حتی مالیری هم که بی خیال و

 بود

 

در حالی که با یکی از ن وسایل  منتظر اومدن حامی شدیم.با عوض کردن لباسمون و آماده کرد

 مسئولین  در حال صحبت کردن بود وارد اتاق شد :

ت شماپس این لیست خدم-  

 حامی سری تکون داد و لیست رو از تو دستش گرفت:

یکم فشرده کار کنیم امروز تمومه-  

 زن سری باال و پایین کرد و با خوشامد گویی به همه امون رفت تا ما کارمون رو شروع کنیم 

 حامی لیست به دست به سمتمون اومد و رو کرده به همه امون گفت:

ی دونم شرایط کار در اینجا ممکنه کمی براتون  سخت باشه م.بچه های اینجا خیلی حساسن..-

 اما شما از پسش بر میایید 

 مخاطراتی دچار هابافت و دهانی  ناحیهتو  کنندمی استفاده بچه های اینجا که داروهایی دلیل به

دن که کمم نیستش  

ن و داشت عفونت استعدادمتاسفانه خیلیاشونم هستن که بخاطر اینکه تحت درمان هستن  و 

کنن خارج دهنشون  محیط از دندون هاشون رو  نشد مجبور ،می شن  درمانیشیمی دارن  

.نمی خوام واکنش بدی نسبت بهشون داشته .دارم آگاهتون می کنم هر چیزی ممکنه ببینید .

 باشید

هر چی هم پیش اومد می خوام آرامشتون رو حفظ کنید و در کمال دقت و آرامش کارتون رو انجام 

د بدی  

.هر جایی هم به مشکل بر خوردید من اینجا هستم..پس جای هیچ  نگرانی نیست   

 

کمی نگران بودم اما سعی کردم به خودم و توانایی هام اطمینان کنم و کمتر استرس و ترس به 

 خودم راه بدم

اولین مراجعه کننده با راهنمایی حامی به سمت یونیتی که مهری و موعدی باال سرش  ایستاده  

دن رفتبو  
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مهری و موعدی با شوخی و خنده  .یه دختر بچه کوچیک که دلم برای رنگ و روی زردش ریش شد

 سعی در ایجاد ارتباط باهاش کردن 

 بعدی یه پسر بچه ای که اونم به مالیری سپرده شد 

به همراه پدرش که لحظه ای ساله ، 8-7بودم که یه پسر بچه ی با وسایل روی میز مشغول 

رها نمی کرد روی یونیت نشست خیره به عینکی آفتابی که به چشماش زده بود دستشو 

 لبخندی نثارش کردم

اما خیره بهم  بدون هیچ واکنشی  سعی کرد روی یونیت دراز بکشه   

حامی بغل دستم بود و قبل از من با نشستن روی صندلی و نزدیک کردن خودش به پسر بچه 

 گفت:

دستتو می دی من؟-  

ون نگاه کردن به حامی گفت:پسر بچه بد  

بابام هست-  

حامی لبخندی زد و از پدرش خواست این سمت یونیت که فضای بیشتری برای نشستن داشت 

 بنشینه

بستم و خیره به نگاه اندوهگین مردی که به پسرش خیره  مونده بود پیشبند رو برای پسر بچه 

مشو پرسیدممهیا کردن وسایل کار ازش اس ضمن فاصله گرفتن ازش برای  

 با مکث کوتاهی جواب داد:

یونس-  

چه اسم قشنگی -  

 تمام حواسم پی عینک آفتابیش بود:

 -یونس جان فکر نمی کنی هر جایی که  میروی باید عینکتو برداری

در سکوت بهش خیره بودم. چیزی نگفت . خواستم دستامو به سمت عینکش ببرم و خودم برش 

 دارم که حامی به آرومی با گذاشتن دستاش بر روی دستام گفت:

 -آره باید برداره ،اما من دوست دارم آقا یونس رو همین طوری با عینک ببینم 

 متعجب از واکنش حامی دستامو عقب کشیدم

 حامی از جاش بلند شد و رو بهم گفت:

 -شما کارشو انجام بده تا من به بچه های دیگه سر بزنم 
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 سری تکون دادم و دست به کار شدم  

 یک ربعی از شروع کارم می گذشت که گوشی پدرش زنگ خورد

  مرد با معذرت خواهی و گفتن حرفی دم گوش پسرش از تو اتاق بیرون رفت 

 سعی می کردم با حرف زدن ارتباط بیشتری باهاش برقرار کنم  

 همین طوری که مشغول بودم یهو ازم پرسید:

 -تو هنوز اسمتو نگفتی ؟

آینه رو داخل دهنش بردم و مطمئن شده از کاری که روی دندونش  انجام داده بودم بیرونش اوردم 

 و گفتم:

 -گیسو 

لحظه ای فکر کرد و چون عینک رو چشماش بود نتونستم واکنش رو به فهمیدن اسمم ببینم که 

 بی مقدمه گفت:

 -من هیچ دوستی ندارم

 متعجب بهش خیره شدم و قبل از اینکه دوباره دست به کار شم خم شده به سمتش گفتم:

 -مگه میشه گل پسری مثل تو هیچ دوستی نداشته باشه ؟!

جوابم رو نداد و سکوت کرد. رومو برگردوندم تا وسیله ی مورد نیازمو بردارم که همون لحظه  

 صدای آرومش توی گوشم طنین انداز شد :

 -آره میشه

 همین که سرمو برگردوندم . دستاشو به سمت عینکش برد و از روی چشماش برداشتش.

 با پایین اوردن عینک ،شوک زده بهش خیره موندم  

 اصال تو باورم نمی گنجید... جفت چشمهاش نبودن 

 نفسم برای لحظاتی بند اومد و از این حالت منقلب شدم

 آروم  با لبخند محزونی گفت:

 -بخاطر تومور چشمی جفت چشامو تخلیه کردن

 نفسم بند اومده بود:

 -خیلی ترسناکم مگه نه؟!

 بغض به جونم چنگ انداخته بود و لحظه ای احساس کردم نمی تونم به درستی  کارمو انجام بدم
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 لبخندش کش اومد و ازم پرسید:

 - با من دوست میشی؟

 می دونستم اگر لب از لب باز کنم صدای بعض آلودم  ممکنه ناراحتش کنه 

  همون لحظه دست حامی بر روی شونه ام نشست و به دادم رسید :

 -منم می تونم از دوست باحاال ها باشما ..تازه موتورم دارم

 پسر سرشو به سمت صدا حرکت داد و از حامی پرسید:

 -گیسو نمی خواد با من دوست بشه ؟!

سریع آب دهنمو بلعیدم و با اندک فشار دستی که بر روی شونه ام احساس می کردم جواب 

 دادم:

 -اگه بذاری تمام دندوناتو  درست کنم آره که باهات دوست می شم

 -راست می گی؟

 حالم به معنای واقعی کلمه بد و گرفته بود:

 -آره که راست می گم 

کار کردن  در اونجا روحیه باالیی می طلبید .تازه معنی حرفایی که  راحله تو کلینیک زده بود رو  

 درک می کردم

همه امون سعی می کردیم بگیم و بخندیم اما اینو خوب می دونستیم با دیدن این بچه ها 

 وضعیت روحی چندان مناسبی نداریم 

 در اون چند ساعت کار مداوم سعی کرده بودیم کار اکثر بچه های اونجا رو انجام بدیم

 

چند ساعت کار طاقت فرسا حسابی خسته ام کرده بود اما خم به ابرو نمی اوردم و تالشم رو 

می کردم که یه دختر دیگه  برای بیرون اوردن دندونش توسط یکی از کارکنان اونجا به سمت 

 یونیت راحله رفت

ناخواسته نگاهم به سمش کشیده شد. احساس کردم تو نشستن مشکل داره که همراهش رو 

 به راحله گفت:

 -شرایطش طوریه که نمی تونه رو یونیت بشینه

 با حرِف زن، نگاهم رو کامال معطوفشون کردم 

 راحله سرگردون ابتدا به من و سپس به حامی که باال سر مالیری ایستاده  بود خیره موند
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حامی که از ابتدا حواسش به همه امون بود سریع به سمتشون رفت و بدون اینکه مشکلی به 

 وجود اومده باشه رو به دختر گفت :

 -اشکالی نداره روی اون تخت به پشت بخواب 

 راحله متعجب و خیره به حامی گفت:

 -ولی دکتر 

 حامی که در حال باز کردن باند دور دستش بود گفت:

 -شما خسته شدی ..من کارشو انجام می دم 

 راحله که آثار ناراحتی در چهره اش هویدا شده بود به ناچار عقب کشید 

 حامی با باز کردن باند و شستن دستاش مشغول دست کردن دستکش شد

می دونستم زخم دستش ممکنه که اذیتش کنه اما بی توجه به دردی که ممکن بود آزارش بده 

رو به دختر که به جای یونیت روی تخت و روی شکم خوابیده بود و قبل شروع کار بی حسیش 

 توسط راحله تزریق شده بود گفت:

 -خیلی زود کارت تموم میشه

 همراه دختر که  با دیدن شرایط غیر عادی دختر فکر می کرد به مشکل بر بخوریم به حامی گفت:

 -اگه نمیشه ببرمش ... 

حامی بی توجه به حرفی که همراهش زده بود با اخم ظریفی با برداشتم گیره و آینه، خم شده 

 به سمت دختری که با حرف همراهش غم به چهره اش نشسته بود گفت:

 -قول می دم اصال دردی احساس نکنی 

 با دیدن بارقه هایی از نور امید در چشمای دختر، ناخواسته لبخندی به روی لبهام نشست

حامی برای در اوردن دندون دختر مجبور شد به زیر تخت بره و در حالت درازکش بعد از کمی حرف 

 زدن و سر به سر گذاشتنش دندونشو در بیاره..

 هر چهارتایی به حامی که در اون وضعیت قرار گرفته بود خیره مونده بودیم و حرفی نمی زدیم 

در تمام مدتی که حامی به دانشکده ی ما اومده بود شاهد مسائل و مراجعه کننده هایی بودم 

 که اگر من به جای حامی می بودم ممکن بود از پس هیچ کدومشون برنیام 

اما حامی بی خیال از مشکالت و مسائلی که ممکن بود پیش بیاد ،با روی باز و بدون احساس 

 نگرانی کارشون رو راه می نداخت
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شرایط کار به شدت سخت بود و من تازه فهمیده بودیم که حامی چند سالی هست که هفته ای 

یکبار به این بچه ها سر می زنه و سعی می کنه با کار کردن بر روی دندوناشون شرایط رو تا به  

 اندازه ای هم برای اون بچه ها و هم برای خانواده هاشون بهتر  کنه 

روز درد آوری بودی ،از هر سن و سالی با شرایط خاصی که داشتن  زیر دستمون اومده بودن و ما 

 مجبور بودیم که کارشون رو راه بندازیم

حامی هم با وجود زخم دستش که بعد از هر نوبت کار،شست و شوش می داد با ما همراه شده 

  بود 

 آثار خستگی کامال در چهره اش معلوم بود اما به روی خودش نمی اورد 

 کارم روی دندون پسر جونی که در تمام مدت به خاطر مصرف داروهاش درد داشت تموم شده بود 

بقیه ی بچه ها همچنان مشغول بودن که دست از کار کشیدم و حین بلند شدن با در اوردن 

دستکشهام به دنبال حامی که با زنگ خوردن گوشیش از اتاق بیرون رفته بود به سمت سالن 

 اصلی راه افتادم
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 کارم روی دندون پسر جونی که در تمام مدت به خاطر مصرف داروهاش درد داشت تموم شده بود 

بقیه ی بچه ها همچنان مشغول بودن که دست از کار کشیدم و حین بلند شدن با در اوردن 

دستکشهام به دنبال حامی که با زنگ خوردن گوشیش از اتاق بیرون رفته بود به سمت سالن 

 اصلی راه افتادم

 

همون موقع خدمه ی آقایی که از ابتدای ورودمون سریع همه چیز رو برامون آماده و مهیا کرده بود 

 با نزدیک شدن به من سینی چایی که در دستش بود رو به طرفم گرفت و گفت:

 -خسته نباشید خانم دکتر 

 لبخندی نثار ش کردنم و ضمن تشکر کردن ازش دوتا لیوان چای برای خودم و حامی برداشتم:

 -دکتر  خرسند رو ندیدید؟

 - داشتن با تلفن حرف می زدن...به گمونم داشتن  به  سمت محوطه می رفتن

 سری باال پایین کردم و به طرف محوطه راه افتادم 

از ساختمون که خارج شدم گوشی به دست دیدمش که پشت به من در حال حرف زدن بود  .هر 

 چه بیشتر بهش نزدیک تر می شدم صداش واضح تر میشد:

 -باشه بهش می گم..

... 

 -بله می دونم 

... 

 من دیگه باید برم

.. 

 -باشه خداحافظ

 با حس حضورم در پشت سرش، گوشی رو پایین اورد و به سمتم برگشت

 لیوان چای رو به سمتش گرفتم:

 -خسته به نظر می رسی

 دست باال اورد و با گرفتن لیوان چای به  چشمام خیره شد

 - چند وقته که اینجا میای؟
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 هنوز تو چشمام خیره بود:

 -سه چهار سالی میشه

 -یکی از پرستارا می گفت که اکثر هزینه های بخش دندون پزشکی اینجا  با توه؟!

 سرشو باال و پایین کرد و جواب داد:

 -دو سه نفر دیگه از همکارا هستن...هر کدوم سعی می کنیم یه گوشه از کارو بگیریم

 -پس این طرح ربطی به دانشکده نداره؟

 چشم دوخته در نگاهم گفت:

 -نه نداره

 -آقای هاشمی می گفت با اکثر بچه های اینجا دوستی 

 لبخند تلخی زد:

 -اره خوب این بچه ها که با دو سه قلم دارو و آمپول، زودی خوب نمیشن که برن ..

تک و توک تو این چند سال از اینجا رفته باشن..اونقدر که تعدادشون زیاد میشه..کمتر خوب 

 میشن و می رن...تو بهترین حالت بیماریشون عود نمی کنه..البته خوب باید همیشه امیدوار بود 

بیشتر وقتا که میام هستن و می بینمشون...یه مدتم که پیش میاد نتونم بیام باهاشون در 

 تماسم 

 اینکه حامی چنین کارهایی می کرد برام قابل تقدیر و ستایش بود:

 -باید حس خوبی باشه

 هنوز لبخند تلخش رو روی لبهاش حفظ کرده بود:

-همیشه هم خوب نیست...وقتی شاهد درد کشیدناشون باشی ..همچین خوبم نیست..دیدی 

 که خیلیاشون با درد روی یونیت می نشستن 

 باراش ریز دونه های برف شروع شده بود.

 خستگی از سر و روش می بارید

 لیوان رو بین دو دستم محکم گرفتم:

 -ممنون که امروز بودی و نذاشتی که دل اون پسربچه رو  بشکنم
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 لیوان رو به لبهاش نزدیک کرد:

-همه اش می ترسیدم اتفاقی که اون سری سر بچه های معلول پیش اومد...اینجا هم پیش 

 بیاد..کلی اضطراب داشتم

 یه تای ابروش باال رفت:

 -اما خوب از پسش بر اومدی 

 سری باال و پایین کردم:

 -به لطف تو آره...کار سختی بود اما تونستم 

 لیوانش رو پایین اورد و خیره به محتویات درونش یه دفعه سرشو باال اورد 

 -کارت تموم شده؟

 -آره

 -می خوام با یکی آشنات کنم 

 متعجب ازش پرسیدم:

 -اینجا؟

-آره...می دونی بچه های اینجا از نظر روحی خیلی داغونن...برای همین خیلیام هستن که 

 دوست دارن باهاشون باشن و این ناراحتی و غم رو ازشون دور کنن

 لیوان چایش رو روی نیمکتی که در نزدیکش قرار داشت گذاشت و دستشو به سمتم گرفت:

 -با من بیا 

 مردد خیره بهش منم لیوانم رو  روی نیمکت گذاشتم و دستمو بلند کرد و توی دستش گذاشتم..

 لبخند دندون نماش  کش اومد و منو در جهت مخالف ساختمون به سمت دیگه ای کشوند 

 پر از تعجب لحظه ای برگشتم و به پشت سرم نگاهی انداختم کسی نبود .

 سریع سرمو برگردوندم و به حامی که به رو به روش خیره بود و مستقیم می رفت نگاه کردم

 با رد کردن محوطه  به یه ساختمون قدیمی رسیدیم..از پله ها باال رفتیم .

کمی بعد صدای آواز خوندن  دختری که به همراه آهنگی که در حال  پخش شدن بود به گوشم 

 رسید

 صدای دختر  بشدت آشنا بود 
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مجددا به دور وبرم نگاهی انداختم  و رومو برگردوندم که همون لحظه با استشمام بوی تند رنگ 

 چینی به بینیم دادم

 حامی برگشت و با نگاهی به چهره ی متعجب و گنگم گفت:

 -خوشت میاد بیا

 هنوز کالمی از دهنم در نیومده بود که با عبور از راهرو به جلوی یه در دو لنگه ای باز رسیدیم

دختر الغر و تکیده ای که پیرهن بلند چهارخونه ای به تن داشت و دو سر روسریش رو از پشت 

 سر گره زده بود ...در مقابل دیدم قرار گرفت 

 هنوز متوجه حضور ما نشده بود و به همراه خواننده در حال آوازخوندن بود

 نگاهم در پی قلم موی توی دستش بود  که داشت باهاش روی دیوار رو رنگ می کرد و طرحهای 

 زیبایی می کشید 

 

 به همراه حامی قدمی به داخل گذاشتم

دستمو رها کرد ...نگاهی بهش  انداختم ..به سمت وسایل رنگ رفت و با برداشتن قلم مویی که 

 آغشته به رنگ سبز شده بود به طرف دیوار مقابلش حرکت کرد .

متحیر خیره به هر دوشون سر جام ایستاده بودم که حامی چون همون دختر همراه خواننده 

 شروع به خوندن کرد و قلم مو رو در جایی که نقاشی ...نیمه مونده بود کشید:

My baby I love 

 عزیزم دوست دارم

My baby I love your voice 

 عزیزم صداتو دوس دارم

Oh my baby I love 

 اوه عزیزم دوست دارم

Oh my le-e-e-lady 

 اوه خانمم
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 دختر با شنیدن صدای حامی که توش رگه هایی از خنده بود 

  روشو برگردوند و سپس متوجه از حضورم  نگاهی هم به جانب من انداخت 

البته به اندازه ی من متعجب و شوک زده به نظر نمی اومد و با نیمچه لبخندی که بر لبهاش 

 نشسته بود با پایین دادن  ماسکش  رو به حامی گفت:

 -االن داری اهنگ مورد عالقه ی منو مسخره می کنی 

حامی که دقیقا قصدش همین بود دوباره صداشو مثل خواننده بم کرد و در ادامه مسخره کردن 

 دختر ادامه داد:

 من بی تو سردمه

 میام پیِشت

 بدون هیچ دلیلی

 منو لمس کن

 یهویی، غیر َعمد

 یه چیزی بهم بگو

 که حالمون عوض شه

 هیجان انگیَزن

 چشات

 یه جهان وحشیَن

 مثل نارنیا

 اونا رو توی تاریکی وِل کن

 ولی با دقت بهم نگا کن

 

 تلفظای بانمک حامی یهویی منو و دختر رو به خنده انداخت 

اونقدر که خود حامی هم به خنده افتاد و خوندنش رو قطع کرد و دختر با برداشتن یه پیرهن  و 

 پرت کردنش به سمت حامی گفت:

 -الاقل این پیرهنو تنت کن 

 با دهانی نیمه باز یاد این جمله افتادم 
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این جمله رو یکبار دیگه  پشت تلفن شنیده بودم و بعد صدای خنده حامی ..اون لحظه فکر می 

 کردم حامی باید با کسی باشه و هر فکری راجع بهش کرده بودم 

 اون از حامی می خواست برای کثیف نشدن لباساش این پیرهنو تن کنه 

 شرمگین از افکاری که اون روز در مورد حامی داشتنم چشم بسته  لبخندی بر لبهام نشست 

 چطور تونسته بودم ندونسته درموردش قضاوت کنم 

کمی بعد هر سه نفر  نشسته به دور میز کوچیکی که یه فالسک چای و چندتا لیوان یکبار مصرف 

 روش قرار داشت به هم دیگه خیره شده بودیم و حرفی نمی زدیم  که دختر گفت:

-این آهنگ مورد عالقه ی همسرم بود ...هر وقت می خواست منو خوشحال کنه اینو برام  می 

 خوند

 احساس می کردم باید در مورد کسی حرف بزنه که دیگه وجود نداره:

 -فوت کردن؟!

 نگاهی به جانب  حامی انداخت و خندون گفت:

 -طالقم داد

 مات بهش خیره موندم

جعبه ی بیسکوت رو به طرفم گرفت.متعجب از بی تفاوتیش دست بلند کرد و بیسکویتی 

 برداشتم:

 -تا فهمید سرطان دارم..شعر خوندناشو فراموش کرد و توی یه طالق توافقی ازم جدا شد 

 لبخندش کش اومد:

 -احتماال االن دارن این آهنگو برای یه نفر دیگه می خونه 

 منقلب از جریان زندگیش  سکوت پیشه کردم که با بی قیدی گفت:

-خوب مطمئنم حامی این آهنگو برات نمی خونه ..البته از اراداتی که به این آهنگ داره کامال 

 مشخصه

 حامی شروع به خندیدن کرد و ضمن خم شدن و برداشتن بیسکویتی برای خودش  ازش پرسید:

 -تا هفته ی دیگه اینجا برای بچه ها آماده میشه ؟

 -یکم بیشتر بمونم آره

با همه ی شاد بود و خندیدن های دختر اما غمی بزرگ در پستوی نگاهش دیده میشد که هر 

 کسی رو می تونست تو فکر ببره:
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 -خیلی تو رنگایی ..داری خیلی به خودت فشار میاری

دختر سری چرخوند و خواست چیزی بگه که یک دفعه در اوج ناباوری متوجه کاله گیسی که از زیر 

 رو سری رو سرش گذاشته بودم شدم

 کاله گیس کمی کج شده بود  

 دختر خندون دستی به کاله گیس کشید و گفت:

 -نشد یه بار آبرو داری کنه 

 حامی خندن  با گذاشتن بیسکویت تو دهنش گفت:

 -قبلیه بیشتر بهت می اومد 

 دختر همونطور که دستاش روی کاله گیس بود . در حال تنظیم کردنش گفت:

 -خیر سرم خواستم الکچری بازی در بیارم و بگم موهامو رنگ کردم 

 حامی خندون و به تمسخر برای خندوندن دختر  گفت :

Oh my le-e-e-lady- 

 دختر با ناراحتی ساختگی رو بهم گفت:

 -باز مسخرم کرد

 و یه دفعه به همراه حامی بلند زدن زیر خنده.

 اونقدر که منم به همراهشون شروع به خندیدن کردم

 همون لحظه  گوشی حامی زنگ خورد و حامی برای جواب دادن از تو سالن خارج شد نگاهم به 

 بیرون رفتنش بود که دختر گفت:

 -دکترا شش ماه پیش ازم قطع امید کردن و گفتن یه ماه دیگه بیشتر زنده نیستم 

 ناباورانه رومو به سمتش برگردوندم :

 -اما می بینی که بعد از گذشت 6 ماه هنوز می خونم و دارم نفس می کشم

 این یعنی که هنوزم میشه با خوندن آهنگ کسی که یه روزی عاشقش بودی زنده موند 

 ته نگاه پر از غمش رو با لبخندی از بین برد  وگفت:

-خیلی از تو تعریف می کنه...ِسری پیش که اینجا بود اصال دل و دماع انجام هیچ کاری رو 

 نداشت..اما امروز فقط می خنده و اینا همه از وجود توه
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 با لبخند چهره امو از نظر گذروند:

-می دونم اومدن توی همچین محیطایی و دیدن بچه های سرطانی ...دل و دماغ زیادی  برای 

 حرف زدن نمی ذاره

 همه ی ما سعی می کنیم این شرایطو کمی بهتر کنیم 

یکی مثل من با نقاشی و یاد دادن نقاشی به بچه ها ...یه کسیم مثل همسر تو با درست کردن 

 دندوناشون... سعی می کنه که لبخند به روی لبهاشون بیاره 

 اولین باریه که اینجا میای ؟

 سری باال و پایین کردم:

 -آره ...

 -برای موندن تو اینجا باید روحیه ی خیلی باال یی داشته باشی

 اینجا ممکنه روزی یکی دو نفر بمیرن...از نظر روحی داغون میشی 

 اگه همین بگو بخندها هم نباشه که هیچی

خوشحال میشم گاهی بیای و به ما سر بزنی ..آدما به دیدن هم دیگه و حرف زدنه که زنده 

ان...کاش همه می فهمیدن بزرگترین ثروت توی این دنیا ...سالمتی و تندرستیه..نفس کشیدن و 

 در کنار هم بودنه 

البته اگه دیگه هم نیای بهت حق می دم ...مردی که منو عاشقانه دوست داشت.. وقتی فهمید 

 سرطان دارم... چنان رفت که انگاری از اولم وجود نداشته 

 لبخند تلخی بر لبهام روندم:

-با اینکه با دیدن چهره های بیمار بچه های اینجا...حال آدم دگرگون میشه اما حسی که از اوردن 

 لبخند به روی لبهای این بچه میاد یه چیز دیگه است 

 لبخند دلنشینی زد:

 -آره..حامی هم فقط برای همین لبخندا میاد

 دستشو به سمت بلند کرد:

 -رفیقیم رفیق ؟

خیره به چهره ی دختر ریز نقشی که در زیر چهره رنگ و رو رفته اش کلی شیطنت می بارید 

 دست بلند کردم و دستمو توی دستش گذاشتم:

 -رفیقیم رفیق
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 خوشحال از قبول کردن درخواستش ...با چشمکی همچنان که دستمو رو می فشرد گفت:

 -اما تو دیگه آهنگ منو مسخره نکن

 به خنده افتادم:

 -باشه

 خندون مجددا دستمو بیشتر فشرد :

 -حق داره دوست داشته باشه

*** 
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 چند روزی میشد که خونه ی خودمون نرفته بودیم و  پیش پدرش مونده بودیم 

گاهی علت رفتارهای حامی رو نمی فهمیدیم... اینکه تا چه حد می تونست وابسته ی پدرش 

باشه و بخواد که پیشش بمونه  و یا اینکه مدتی ترجیح می داد ازش دور باشه  و دورا دور ازش 

 خبری بگیره 

فنجون قهوه به دست  در آستانه در اتاق ایستادم  و بهش که روی صندلی راک کالسیکش تاب 

 می خورد و از پنجره به بیرون خیره شده بودم چشم دوختم

 نگاهم رو به پایین تر و به کتابی  که بسته شده روی پاهاش قرار داشت حرکت دادم 

تا چند دقیقه پیش صدای حرف زدنش رو که داشت با کسی تلفنی حرف می زد رو می شنیدم و 

فکر می کردم که باید یکی از دوستانش باشه اما به یکباره سکوت کرده بود و خونه در سکوت 

 سردی فرو رفته بود

 به آرومی وارد اتاق شدم و با بستن در به سمت میز رفتم 

 با گذاشتن فنجون قهوه بر روی میز  با یه بیت شعر سرحرف رو باز کردم:

 -سر رشته ی شادیست خیال خوش تو 

 با شنیدن صدام به کندی سرشو به جانبم  چرخوند 

ته نگاهش غم عمیقی جا خوش کرده بود...از اون غمای که فریاد می زد باید اتفاق ناخوشایندی 

 افتاده باشه

با چهره ای به ظاهر اخمالود کامال به سمتش برگشتم و تکیه داده به میز در حالی که دست به 

 سینه می شدم گفتم:

 -این چهره ی بی حال وناراحت ..واقعا  برای دکتر حامی خرسند خودمونه؟

 کنج لبش به تلخندی باال رفت ..می شناختمش یه چیزی داشت عذابش می داد

نفسش رو به آرومی بیرون فرستاد  و دستش رو برای فراخوندن من به سمت خودش به طرفم 

 بلند کرد 

زل زده به نگاه آرومش تکیه امو از میز جدا کردم و با ذهنی به مراتب درگیرتر از قبل به سمتش 

 گام برداشتم

همین که بهش رسیدم خیره در نگاه خندونم... دستشو به دستم رسوند و ضمن برداشتن کتاب 

 از روی پاهش با دست دیگه اش منو دعوت به نشستن بر روی پاهاش کرد
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همونطور که دستم توی دستش بود با شیطت و لبخندی که بر روی لبهام جا خوش کرده بود با 

نشستن بر روی پاش  هر دو دستم رو به دور گردنش حلقه کردم و خیره تو چشماش که سعی 

 می کرد با حفظ ظاهر و زدن لبخند ..رنگ غم رو از دیدگانش دور کنه گفتم:

 -چی شده؟

 سرشو کمی عقب کشید تا با دید بهتری بهم خیره بشه:

 -به چی فکر می کنی که این همه تو فکری ؟نکنه دیگه می خوای به من فکر نکنی ؟!

فهمیده بود دارم سر به سرش می ذارم بدین منظور دستشو باال اورم  و با کنار زدن دسته ای از 

 موهام  که کمی جلوی دیدم رو گرفته بود گفت:

 -در سرم نیست به جز حال و هوای تو و عشق 

 غرق لذت خودمو بیشتر بهش نزدیک تر کردم بوی ادکلنش مشامم رو پر کرده بود :

 -تا چند دقیقه پیش که خیلی خوب بودی !!

 فقط بهم خیره موند:

 -به خاطر تلفنی که بهت شده است؟!

 موهام رو رها کرد و با سر انگشتاش گونه و لبم رو لمس و نوازش کرد 

  خیره بهش با نگرانی صداش زدم:

حامی -  

 به کندی  دستش رو از لبهام جدا کرد اما از خیره شدن تو چشمام دست نکشید

م:با تردید ازش پرسید  

خوبی ؟-  

 فقط بهم خیره موندو با مکث نسبتا طوالنی جواب داد:

نه اصال خوب نیستم ..هر وقت که یکیشون می ره..حالم بد ...نمی دونم...یعنی راستش -

 میشه..احساس می کنم راه نفس کشیدنم بند اومده ...

 دمی گرفت و دردمندانه ادامه داد:

نم... برای کسانی که چند ساله می عذاب آوره  که هیج کاری نمی توم براشون بک-

 شناسمشون نمی تونم کاری بکنم 

 با بغض و حسرت لبخندش رو کش اورد:
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شاید حق با پدرم بود ..باید یه پزشک متخصص می شدم تا یه دندون پزشک بی خاصیت که فقط -

 می شینه و مرگ اطرافیانشو  تماشو می کنه

 

وابستگی عجیبی به اون مرکز و بچه هاش تو این چند وقت خوب فهمیده بودم که حامی  

 داره...بچه های مریضی که خوب شدن هر کدومشون هم به همین  راحتی ها نبود.

می شناختیش؟-  

دکترا خیلی وقت بود که ازش قطع امید کرده بودن...نمی دونم اگه پدر و مادرش بفهمن چه -

 حالی بهشون دست می ده

راحت درباره مردن حرف می زدبا اینکه سنی نداشت اما همیشه خیلی   

همیشه می گفت..دیر یا زود بالخره میمیرم..این اصال برام مهم نیست..اما اینکه بعد مردنم 

 اطرافیانم عذاب بکشن خیلی برام سخته 

همیشه سعی می کردم بهش امید بدم..اما خودمم خوب می دونستم همه ی این امید دادنا  

 الکیه...

 پوزخندی به خودش زد:

.ودشم به امید دادنام می خندید و مسخره ام می کردخ-  

 

 حال خوبی نداشت...از این رو سعی کردم کمی بهش دلداری بدم:

ه و عذاب داشته باشیتو مقصر نیستی... نباید انقدر احساس گنا-  

 نگاهش بهم بود.

یدمولی عذاب می کشم..در تمام این سالها فقط عذاب کش-  

 یادته اون روزی که تو کلینیک حالت خیلی بد بود... درباره ی فرشته ها باهات حرف زدم؟

 با مکث کوتاهی ادامه داد و گفت:

 -گفتم یکی از دوستام اونا رو برام تعریف کرده 

 خیلی کوتاه براش  سری باال و پایین کردم و گفتم:

 -آره یادمه

 



 

===================================================  
 موج نهم به قلم: زاهده بیانی )نیال...(

 

 به واسطه ی زبونش لبی تر کرد:

 -اون کسی بود که تو یکی از همین بیمارستانا و مراکز باهاش آشنا شدم 

 یه مهندس همه چی تموم که سرطان داشت.

 با اینکه بیماری داشت هر وقت که می دیدمش کلی انرژی ازش می گرفتم

 خیلی با بیماریش جنگید...اما آخرم نتونست و ...

 با حسرت نفسش رو بیرون فرستاد.

-عجیب بود اما همیشه می خندید..درد داشت می خندید...همسرش رهاش کرده بود  بازم 

میخندید...تمام زندگیشو باخت... بازم خندید...همش ازش می پرسیدم مرد حسابی به چی می 

 خندی؟!...چی تو رو انقدر سرپا نگه داشته ؟!اما هیچی نمی گفت و بهم می خندید 

 یه هفته قبل مردنش ازم یه خواهشی کرد ..خواهشی که دلیل تمام خنده هاش بود 

درخواست سختی بود اما به خاطر دوستیمون  نتونستم بهش نه بگم..درخواستی که به خاطر 

 اینکه من تنها امیدش بودم نتونستم بهش جواب رد بدم 

 درخواستی که داره پیرم می کنه

 االنم دلم می خواد گریه کنم اما نمی تونم 

 با بغض بهش خیره شده بودم

 لبخندی زد

دستام به سان چند دقیقه قبل دیگه دور گردنش محکم حلقه نشده بودن و هر کدومشون به 

 آرومی بر روی شونه های حامی قراه گرفته بودن:

 -چه درخواستی ؟

 لبخندش کش اومد:

 -حرف زدن درباره این چیزا...جز اینکه تورو ناراحت کنه هیچ چیز دیگه ای نداره

 -اما تو ناراحتی ..ناراحتی تو ناراحتم می کنه

 -ناراحتیم زود تموم میشه..من دیگه عادت کردم

غمگین از حرفش... نگاهم رو به سمت کتابی که به خاطر نشستنم ..از روی پاهاش  برداشته 

 بود و لبه ی قفسه ی کتابخونه اش گذاشته  بودم ُسر دادم و گفتم:

 -یه بار این کتابو از تو دستم گرفتی و به جاش یه کتاب دیگه که نو بود بهم دادی 
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 تا سرمو برگردوندم نگاهم در نگاهش که با دقت  بهم خیره شده بود گره خورد :

-کشف کردن تو خیلی داره برام سخت میشه حامی..همه اش به این فکر می کنم اگه رمز اون 

 کلماتی که تو کتاب مشخص کردی رو در بیارم ...اون وقتکه همه چی رو در مورد تو فهمیدم

 یه تای ابروش رو باال داد:

 -تو دختر باهوشی هستی 

 شونه ای باال دادم:

 - توام  آدم خیلی سر سختی هستی ..باید به زور از زیر زبونت حرف کشید 

به زور لبخندی بر لبهاش روند  و باکشیدن انگشت شستش بر زیر لب پایینم  خیره تو چشمام 

 گفت:

 -خانم کنجکاو دیگه چیا می خوای بدونی ؟

-من فقط می خوام ناراحت نباشی..می دونی..با از دست دادنای آدمای مهم زندگیم به این 

نتیجه رسیدم...این زندگی خیلی کوتاه تر از اون چیزیه که بخوام هر لحظه اشو تو غم و اندوه 

 بگذرونم 

 وقتی می بینم چقدر می تونستم با پدرم بگم و بخندم  ونکردم فقط افسوس می خورم

 افسوسی که دیگه  فایده ای نداره

یا مثال افسوس این رو بخورم که کاش مادرم یکم حس مادری داشت ..شاید اونوقت این دنیا انقدر 

 در نظرم سنگ دل و بی رحم جلوه نمی کرد

 یا اینکه برادر بزرگترم می تونست کلی حمایت گرم باشه تا یه بار سنگین بر روی دوشم 

 این حسرتا جمع میشن و میشن یه غده  سرطانی  ..

غده ای که مجبورت می کنه که  برگردی به  گذشته ی تاریکت و  سعی کنی که این غده رو با یه 

 خاطر خوب فراموش کنی

 یه خاطر از بچگیات که به یادتت بیاره اون موقع ها ..همه چی خوب بود و کاش قدر اون لحظه ها 

 رو بیشتر  می دونستی.

 چرا که دیگه هیچ کدوم اون لحظه ها دیگه قرار نیست   تکرار بشن 

 نگاهم توی صورتش چرخی خورد:

-نمی خوام توام بشی یه غده که بعدها فقط بگم کاش بیشتر بود ..کاش بیشتر دوستش داشتم 

..کاش فقط باهاش می خندیدم..نمی خوام توام به یکی  از این کاش هایی که فقط برام حسرت 

 میارن تبدیل بشی 
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 دستام رو باالتر اوردم و در دو طرف صورتش قرار دادم 

 حامی خیلی وقت بود که دستاشو پایین اورده بودو از دو طرف پهلوهام رو گرفته بود:

 -یه وقتایی آدم باید شیطون بشه و بزنه به سیم آخر  

 طرح زیبای لبخندی برروی  لبهاش خودنمایی کرد:

 -بعضی وقتها که دل آدم میگیره....فقط یه چیز الزم داره!

 لحظه ای سکوت کردم و با تامل ادامه دادم:

-یه صدای آروم...نه واسه اینکه باهات حرف بزنه ها ... نه...فقط واسه اینکه بگه که اونم 

  هست....که یادت بیاره شادی تو فقط واسه خودت نیست

 واسه اونم هست..واسه اونم هست که باید شاد باشی

 برای همینم هست که االن دلم می خواد فقط بخندی ...شیطون بشی و بزنی به سیم آخر 

توام مثل من غم و تلخی دیدی...مثل من خیلی چیزا رو از دست دادی...اما هر دو به این باور 

 رسیدیم که می تونیم برای کسی که دوسش داریم شاد باشیم..شاد باشیم و شاد بمونیم 

 انگشتاش به آرومی به پهلوهام فشار وارد می کردن و من هم با لبخند بهش خیره مونده بودم:

 -فکر می کنم اگه بزنم به سیم آخر همچین خوبم نباشه ها

 در حالی که صدام از شدت خنده به لرز افتاده بود به شوخی و خنده گفتم:

 -با اینکه می دونم  دارم چه بالیی سر خودم می یارم ...اما به خندیدن تو و خودم کلی می ارزه

 -آهان... پس تو فکر می کنی که من یه آدم 

 به میون حرفش اومدم:

 -آره دقیقا تو یه آدم زورگو و مغرور و خودخواهی که فقط به خودش فکر می کنه

 -انتظار نداری که با این حرفات این آدم زورگو و خودخواه و مغرور بهت رحم کنه؟!

 -نه اصال ...فقط انتظار کمی مالطفت دارم 

 از شدت خنده سرشو رو عقب کشید ... خندون سرم رو  بر روی شونه اش گذاشتم

دستاش به آرومی کمر و پهلوهام رو نواز شم می کرد و من مست از بودن در آغوشی که به 

خاطر من قصد کرده بود بخنده بوسه ای بر گردنش زدم و حلقه ی دستام رو به دور گردنش محکم 

 تر کردم :
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- یه وقتایی تو این زندگی ... تو باال و پایین هاش ... تو سرد و گرمی هاش .. توی کار خدا می 

 مونی ! 

 با شنیدن صداش ..گوشام تیزتر شدن:

-هرچی با خودت میای دو دوتا چهارتا میکنی بازم به بن بست میرسی ...نمی دونی چی شد که 

  اینجوری شد

یه وقتایی هجوم افکار اینقدر روت فشار میارن که صدای له شدن ذهنتو ... فکرتو ... جسمتو  

  خیلی راحت میتونی بشنوی

 یه وقتایی یه حرف اونقدر تو رو بهم می ریزه که دیگه نمی تونی ادامه بدی

 یه وقتایی هیچ چیزی نیست که بخوی تغییرش بدی 

 یه وقتایی واقعا می مونی که باید چیکار کنی 

 آغوشش تنگ تر شد و بوسه ای بر گونه ام نشوند:

 -االن تو همون یه وقتا گیرم گیسو ...تو همون یه وقتایی که راه دررو نداره

 قفسه ی سینه اش  به آرومی باال و پایین شد و آرامش خاصی بهم داد 

 دستاش باال تر اومد و سرم رو از روی شونه اش جدا کرد و مستقیم تو چشمام زل زد:

-تو تمام این یه وقتا همیشه دوست داشتم تنها باشم تا حسابی باخودم فکر کنم... با خودم 

 خلوت کنم ..بقدری که پدرم رو همیشه کالفه می کردم 

 اما االن فقط دوست دارم تو باشی ...چون به بودنت .. احتیاج دارم

 به خنده هات..به صدات..احتیاج دارم ..

 می خوام که همیشه باشی 

 

محو نگاه آرامش بخش و لبهایی که تکون می خوردن و باهام حرف می زدن سکوت کردم 

 ..سکوتی که به موجبش حامی هم سکوت پیشه کرد  وعاشقانه بهم خیره شد:

 -فکر کنم اگه موهاتو مدل پسرونه بزنی خیلی بهت بیاد ..از تغییرای یهویی خیلی خوشم میاد

 از تغییر فضا و حرفی که زده بود..یهو زدم زیر خنده و سرم رو به عقب روندم

  خیره در نگاه خندونم محکم تر منو به خودش فشرد:

 -عزیزم
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 نگاهمو بهش دوختم:

 -سعی کن که همیشه همینطوری بخندی..همیشه همین طور خوب بمونی

 سرم رو به خودش نزدیکتر کرد ...پیشونیش رو به روی پیشونیم گذاشت و چشماش رو بست:

 -من همیشه تو رو همین طوری که هستی دوست دارم.

 

فرو رفته در خلسه ای شیرین با چشمهایی بسته  به این فکر می کردم  که هر آدمی می تونه  

 در انتهای هر سفر به ابتدای راه فکر کنه..به اینکه آیا میشد این مسیر و سفر رو بهتر شروع کرد .

 به اینکه ممکن بود به این لحظه و به این نقطه ای که انتظارش رو نداشت هرگز نرسه...

خندون پیشونیش رو از روی پیشونیم برداشت و چشم دوخته در نگاه پر از تاب و تبم به شیطنت 

 گفت:

 -شاید باورت نشه!!

 متعجب ازش پرسیدم:

 -چیو؟!

 همونطور خندون جواب داد:

 -اینکه میشه بعضی از شبا نخوابید و تا خود صبح اذیتت کرد

 خندون از اینکه  داشتم به چی فکر می کردم و به چه جوابی رسیده بودم  گفتم:

-فکر می کردم می خوای از زبون شازده کوچولو حرف بزنی و بهم بگی که  می خوای تا خود صبح 

 به خود من فکر کنی 

 کمی بلند تر از قبل خندید و با نگاهی از گوشه ی چشم به در بسته ی اتاق گفت:

-لحظه لحظه ی زندگی رو عشق کن..فقط فکر نکن ..از مسیر زندگیت لذت ببره..این لحظات دیگه 

 تکرار نمی شن

 با بوسه ای بر گونه ام دوباره آغوشش رو  تنگ تر کرد  

کمی بعد  با فاصله ی کمی که ازم گرفت دستاشو به سمت پایین و تیشرتم هدایت کرد و با 

 گرفتن لبه ی انتهایی تیشرت خیره شده در  چشمام گفت:

 -بیا بزنیم به سیم آخر...آخرش یا غمه یا خنده..اما االنو که  می تونیم بخندیم 

گر گرفته به آرومی دستامو از شونه هاش جدا کردم و بهش که قصد در اوردن تیشرتم رو داشت 

 کمک کردم 
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 با طمانینه و خیره بهم بدون اینکه لحظه ای ازم نگاه بگیره تیشرت رو در اورد 

 با افتادن تیشرت از توی دستش بر روی زمین.. همونطور خیره شده در نگاه بی قرارم گفت:

 -حاال تو ..حاال نوبته توه

 لحظه ای تو چشماش خیره موندم...شیطنت کالمش رو دوست داشتم

در هر کاری هر قدمی که بر می داشت سعی می کرد منو هم وادار به برداشتن یه قدم به جانب 

 خودش بکنه 

 دستام رو به سمت یقه ی پیرهنش اش حرکت دادم .

 

با نشستن انگشتام به روی اولین دگمه از پیرهنش ...همونطور خیره شده در نگاهش شروع به 

 باز کردنش کردم:

 -دوتایی باید زد به سیم آخر ..تنهایی که لطفی نداره خانم دکتر

ناگهان با رسیدن به آخرین دگمه بی معطلی و بدون اینکه مجالی بهم داده باشه با حلقه کردن 

 دستاش به دور کمرم  و در آغوش گرفتنم از روی صندلی بلند شد 

به محض برخاستنش از ترس نیفتادن پاهام به سرعت به دور کمر و دستام به دور گردنش  حلقه 

شدن و هر دو بی وقفه با گذاشتن لبهامون بر روی لب های دیگری  با ولع شروع به بوسیدن هم 

 دیگه کردیم

 وقتی خم شد  تازه متوجه تختی که می خواست منو روش بذاره شدم..

با قرار گرفتن بر روی تخت در حین بوسیدن ...دستاشو از دور بدنم  رها کرد اما من بیشتر 

 گردنشون چسبیدم و به بوسیدن هام شدت بیشتری دادم

  با کمک زانوش که لبه ی تخت گذاشته بود سنگینی تنشو از روی بدنم برداشت و با بی قراری 

پیرهنی که دگمه هاش.. توسط  من باز شده بودن رو از تنش بی تابانه در اورد و به سمتی پرت 

 کرد

با خالصی از پیرهنی که دیگه تو تنش نبود خودشو باالتر کشید و دوباره بدنشو مماس تنم کرد و 

 منو  محکم تر در   آغوش گرفت 

 هیچ کدوممون  قصد رها کردن همدیگری رو نداشتیم 

هر چه که  بیشتر می گذشت هر دو عطش بیشتری برای باهم بودن رو در خودمون حس می 

 کردیم 

یک دستش به دور بدنم تنیده شده بود و با دست دیگه اش گردن و  سرم رو  محکم گرفته بود و 

 نمی ذاشت که برای اندک زمانی لبهام از لبهاش دور بمونه 
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بعد از چند بار غلت زدن و جا به جا شدنمون روی تختی که حسابی بهم ریخته شده بود با قرار 

 گرفتن بر روی بدنم با جدا کردن لبهاش از روی لبهام و تازه کردن نفسش 

 دست به زیر بدنم برد و با باز کردن گیره لباس زیرم خیره تو نگاه تبدارم گفت:

-خیلی حس خوبیه که یه نفر تمام و کمال مال تو باشه..بتونی از ذره ذره وجودش لذت ببری و 

 بدونی که اونم دلش می خواد با تو باشه..با همه ی وجودش 

با احساس باز شدن گره لباس زیرم ... در حالی که فقط نفس نفس می زدم  نگاهم رو تو نگاه 

 بی قرارش  حرکت دادم

 زبونم بند اومده بود:

 -آره االن فقط دوست دارم نگات کنم..الزم نیست چیزی بگی گیسو

فاصله ای بینمون باقی نمونده بود  و تنها هرم گرم نفسهاش بود که نوازشگرانه صورتم رو به بازی 

 گرفته بود 

دستش به آرومی بر روی لباس زیرم  که به تنهایی ما بین بدن هامون باقی مونده  بود قرار گرفت 

 و خیره تو چشمام  به پایین کشیدش 

 چشمام از شدت هیجانی که وجودمو فرا گرفته بود  بسته شدن  و با لبهایی لرزون آه کشیدم

 خودشو باز  باالتر کشید و بوسه ی کوتاه و داغی بر روی شونه ی برهنه ام نشوند

داشتم از شدت لذت دیونه می شدم از اینکه انگشتاش به نرمی و حالت وسوسه کننده ای در 

 جای جای بدنم به گردنش در اومده بودن

من غرق لذت بودم و چشمامو بسته بودم وحامی بدون لحظه ای درنگ فقط به من خیره  شده 

 بود که به ناگه  با شنیدن صدای بم و گیراش  گوشام تیز شدن:

 -جان را به تمنّای لبش بردم و نگرفت

  خیره بهم بی حرکت موند ...چشمام بی اراده از هم باز شدن 

هنوز بهم خیره بود و منتظر نگاهم می کرد که برای گذر از این لحظه و رسیدن هر چه  سریعتر به 

 خواسته ی دلم به آرومی لبهامو تکون دادم و گفتم:

 -گفتم بستان بوسه بده، گفت گران شد

 لبخند قشنگی زینت بخش نگاه و لبهاش شد:

 -یک عمر به سودای لبش سوختم و آه
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نفس کم اورده بودم ...فهمیده بود که خیلی از قسمتای اون کتاب رو خونده بودم و خوب می 

دونست چقدر تونسته بودم توش رو کنکاش کنم..شاید داشت برای اون چیزی که تو ذهنش بود 

 امتحانم می کرد که به آهستگی لب زدم و به جون کندی گفتم:

 -روزی که لب آورد ببوسم رمضان شد

 خندید و با همون نگاه پر از تمنا تکرارکرد:

 -رمضان شد

با حرکت مجدد دستاش  و بوسه های پر حراراتی  که بر جای جای بدنم می زد طاقت از کف داده 

دوباره چشمام بسته شدن و حتی لحظه ای به این فکر نکردم چه هدفی و منظوری می تونه 

 پشت این شعری  که در کتاب نوشته شده بود باشه

 حتی نفهمیدم منظور حامی با یاد آوری شعری که مطمئن بود من خونده بودمش چیه؟؟!!

 

*** 
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 *** 

 فرمون رو به آرومی چرخوندم و ماشین رو تو جای همیشگیش پارک کردم

 با نگاهی به اطراف خم شدم و با برداشتن وسایل از روی صندلی از ماشین پیاده شدم

 امروز حامی کمی دیرتر به کلینیک می اومد و از این رو خودم به تنهایی اومده بودم

 هوا سرد بود و فقط دلم می خواست سریعتر وارد ساختمون اصلی بشم 

بند کیفم رو روی دوشم انداختم و به پاهام سرعت بیشتری دادم که تو یه لحظه با شنیدن صدای 

 رحمانی که کمی دورتر از من و نزدیک به ماشینش ایستاده بود هول شده سر جام ایستادم

 -تنهایی خانم دکتر؟؟!!

 آب دهانم رو به سختی بلعیدم و  با چرخیدن به سمتش قدمی به عقب رفتم

خیره بهم با گذاشتن سیگاری ما بین لبهاش،فندکشو در اورد و با روشن کردنش با پک عمیقی 

 دودش رو به بیرون فرستاد

 دست خودم نبود نمی دونم چرا هر وقت که تنها می دیدمش به ترس  می افتادم

 با تفریح و لذت بهم خیره شده بود که دوباره سیگارو بین لبهاش قرار داد و پک دیگه ای بهش زد:

 -قدیما تو سالم دادن پیش قدم می شدی خانم دکتر ؟!

صدام در نمی اومد و اونم  حین سیگار کشیدنش فقط بهم زل زده بود ...با استرس نگاهم رو به 

 دور و اطراف چرخوندم تا که شاید کسی رو ببینم:

 -چرا انقدر  ترسیدی؟!...رنگ به روت نمونده

 ازحرکتم خنده اش گرفت:

 -این ترسو منم خیلی وقته که حس می کنم ...از وقتی که همسر عزیزت به زندگیم گند زد

البته اگر بخوایم خیلی دقیق تر بشیم باید بگم از بچگی همیشه وجود مزخرف و نحسش باعث 

 ترس و نگرانیم بوده...

 هرجایی که حضور داشت محال بود که به چشم بیام ..محال بود کسی بهم توجه کنه

 تمام زندگیم تحت تاثیر کار و کرداراش بود

 با آرامش سیگارش رو باال اورد و پک دیگه ای رو خیره به چشمام زد و  ادامه داد:

-هر کاری که می کرد سرکوفتش رو  به من می زدن..می دونی از اینکه دندونپزشک باشم حالم 

 بهم می خوره
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 فقط برای اینکه به همه نشون بدم هیچی ازش کم ندارم، اومدم تو این رشته

 پوزخند صدا دارش تو گوشم پیچید:

 -اما هیچ فایده ای نداشت...چرا که هر کاری که می کردم اون چند قدم جلوتر از من  بود

 سرشو با تاسف تکون داد:

 -هیچ وقت نتونستم بهتر از اون باشم.

 نگاهی به سرتا پام انداخت :

-به نظر می رسه که خیلی  خاطرتو می خواد ...اونقدری که شنیدم جلوی خانواده ی پدریش هم 

 در اومده و زبون همه اشونو بسته

 پوزخندش بیشتر رنگ گرفت:

 -راستش رو بخوای خودمم نمی دونم چرا اینجا وایستادم و دارم این حرفا رو بهت  می زنم

 همونطور خیره بهم لب پایینیشو به دندون گرفت:

 -تو باید یکی از نقطه ضعفای حامی باشی.

 از چیزایی که تو سرش می  گذشت واهمه داشتم:

 -االن باید دلشوره گرفته باشی ...

 پوزخندی نثارم کرد:

 - حتما هم منتظری از یه جایی سر و کله ی حامی پیدا بشه و بیاد کمکت

 سرخوش باز سیگار رو بین لبهاش گذاشت

 چرا فکر می کردم که دیگه باهام کاری نداره و دیگه سر راهم قرار نمی گیره:

-راستی انگاری .. چند وقت پیش ...برای پول نزول کردن پیش همسر خانم دکتر  رفته 

 بودی..درسته ؟!

 حامی ازش خبر داره یا مثل خیلی از  چیزای دیگه ای که  ازش پنهونش کردی..بی خبره ؟

 اونقدر بهم ریخته و عصبی به نظر می رسید که بفهمم زده به سیم آخر:

-می دونی زورم میاد زندگی من به گوه کشیده بشه اما شما دوتا خوش و خرم برای خودتون 

 زندگی کنید.

 

 همه ی رفتارها و واکنش هامو زیر نظر گرفته بود و لحظه ای ازم نگاه نمی گرفت:
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-قبل از اینکه بیام اینجا یه سر به همون یارو زدم و ازش خواستم تو این زمینه کمی کمکم کنه و 

 باهام راه بیاد 

 اما خوب ...نمی دونم چرا آدم شده بود و اصال به روی مبارک خودشم نمی اورد که کسی مثل تو 

 رو می شناسه

 درباره ی همایون، همسر الناز حرف می زد :

-خوب که فکر می کنم می بینم  برای شروع همین که بذر شک و بدبینی رو تو دل حامی بندازم 

 کافی باشه

 اینکه واقعا ندونه تو توی گذشته ات  چیکارا  کردی

یادته که چطور کاری کردم که  اون پیاما و تماس تلفنی ها گردنت تو بیفته و همه فکر کنن که 

 تویی که مزاحم من میشی 

درست کردن چندتا سفته که از قضا امضاهایی مشابه به امضاهای خودتو رو  داره که دیگه نباید  

 کار چندان سختی باشه

 نظرت چیه ؟هوم؟خودم به شخصه که فکر می کنم ایده ی فوق العاده ای باشه

 با لذت به چهره ی هراسونم چشم دوخت:

-خیلی راحت ...همین سفته های دروغی  ...یه مدت زندگی تو و حامی رو خراب می 

 کنه...حامی رو باید از درون خرد کرد

 با تاسف سری براش تکون دادم:

 -خیلی برات متاسفم 

 اگر کمی ..فقط کمی حامی رو می شناختی

 می دونستی کسی نیست که به حرفای آدمی  مثل تو که هر بار ثابت کرده چقدر می تونه 

 پست و کثیف باشه  توجهی کنه و با شک و تردید زندگیشو پیش ببره

 اصال برای آدمی مثل تو ارزش قائل نیست که بخواد به حرفای صد من یه غاز و دروغیت  گوش بده

 با حرص لب پایینش رو به دندون گرفت :

-نه خوبه..نه به اون روزایی که جرات نگاه کردن به منو نداشتی نه به االن که باال منبر می ری  و 

 افاضه فضل می کنی 

 -مشکل تو و امثال تو همین خود بزرگ بینیتونه ...که فکر می کنید برای خودتون کسی هستید 

 پوزخند زد:

 -زندگی با حامی خوب به زبونت اورده خانم دکتر ....اوه ببخشید... خانم دکتر پیزوری
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قدمی به سمتم برداشت که با ترس قدم دیگه ای عقب رفتم و همون لحظه نگاهم به نگاه مهری 

 که باالی پله ها ایستاده بود و به ما نگاه می کرد افتاد  و دوباره به رحمانی خیره شدم

 نگرانیم از دیدن مهری دوچندان  شد اما سعی کردم به روی خودم نیارم:

 -از جلوی راهم برو کنار

 خنده اش گرفت:

- اگه نرم؟ ..اصال گیرم االن رفتم کنار ..بعدشو می خوای چیکار کنی ؟چطور می خوای جلومو 

 بگیری؟

 -بهتر حواستون رو جمع کنید و ببینید که  کجا هستیم آقای دکتر!!

 با تمسخر نگاهی به دور و اطرافمون  انداخت :

 -کجاییم مثال؟!

باز قدم دیگه ای بهم نزدیک شد ..می دونستم اونقدر احمق نیست که در این محیط بخواد بالیی 

 سرم بیاره اما بازم از این حرکاتش می ترسیدم

که همون لحظه هر دو با شنیدن صدای دکتر موعدی که باالی پله ها به تنهایی ایستاده بود و 

 رحمانی رو مخاطب خودش قرار داده بود  سر برگردوندیم و بهش خیره موندیم

 فاصله امون به اندازه ای بود که موعدی متوجه ی حرفای رحمانی نشه

 رحمانی دستی براش بلند کرد  و به آرومی بهم گفت:

 -لذت ببر از این زندگی کوتاه و منتظر یه بمب بزرگ باش

 حامی زندگیمو به گند کشید، منم زندگیشو به گند می کشم 

 همونطور که با آبروم پیش پدرم بازی کرد با آبروش بازی می کنم

 لذت ببر خانم دکتر ..بشین و فعال از این لحظه ها لذت ببر

با اندک تاملی نگاهی به جانبم انداخت و سپس با لبخند چندش آوری رو گرفته ازم به سمت دکتر 

 موعدی راه افتاد و با سرخوشی رو بهش بلند گفت:

 -سالم دکتر 

خیره بهش آب دهانم رو بلعیدم و تازه متوجه مهری که چندین قدم عقب تر از موعدی به نظاره ما 

 ایستاده بود شدم

 همون لحظه گوشیم به صدا در اومد و نگاه ازشون گرفتم  
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اما با دیدن شماره ناشناسی که مرتب بهم زنگ می زد  بی توجه بهش به سمت کلینیک راه 

 افتادم و این در صورتی بود که دیگه خبری از اون سه نفر نبود

به خوبی متوجه شده بودم که  مهری متوجه از شرایط پیش اومده همسرش رو به کمکم 

 فرستاده

و همین امر بهم یادآور میشد که مهری هم به اندازه من از رحمانی و کارهایی که می خوا بکنه 

 ترسیده

*** 

 در تمام مدت سنگینی نگاه رحمانی رو روی خودم حس می کردم 

 و نگران از حرفایی بودم که می خواست عملیشون کنه

هرچند من گناهی مرتکب نشده بودم اما از اینکه می خواست دردسری درست کنه که حامی رو 

 به واسطه اش مورد اذیت و آزار قرار بده، بر اضطراب و نگرانیم دامن می زد

از شروع به کارم دو ساعتی می گذشت  و حضور بچه های ترم پایین امروز رو  به شلوغ ترین روز 

 مبدل کرده بود 

 دل تو دلم نبود و همه اش فکر می کردم که  شاید اتفاقی برای حامی افتاده باشه

 که بالخره در شیشه ای باز شد و حامی به همراه دکتر صدیقی وارد شدن

همونطور که هر دو مشغول گپ و گفت بودن به سالم چندتا از بچه ها جواب دادن و راهشون رو 

 به سمت ابتدای سالن ادامه دادن

با نگرانی ساکشن رو سرجاش گذاشتم و ماسکمو پایین دادم و از گوشه ی چشم بدون اینکه 

 رحمانی متوجه باشه نگاهی به جانبش انداختم

 همه ی حواسش در پی حامی بود که با لبهای خندون در حال حرف زدن  بادکتر صدیقی  بود

از این نگاه پر کینه می ترسیدم از این نگاهی که می تونست کلی کینه و نفرت رو به همراه  

 خودش داشته باشه بشدت هراسون بودم و دل تو دلم نبود 

 هر از گاهی  نگاهم بین دوتاشون به چرخش در می اومد و دوباره نگاهم به حامی ختم می شد

 حامی فارغ از دغدغه های فکریم سعی می کرد بخنده و خوب باشه

 

 کار مراجعه کننده ام تموم شده بود 

همونطور نشسته با صندلی خودمو عقب کشیدم و خواستم بلند شم که همون لحظه دو نفری از 

 بچه های ترم پایینی برای پرسیدن سوال هایی مقابلم قرار گرفتن و دیدم رو کور کردن
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مجبور به پاسخگویی بودم. به ناچار نگاه گرفته از حامی به سواالشون که گاها بی معنا و حوصله 

 سر بر بود پاسخ دادم

 

در گیر جواب دادن ها  و توضیح هایی که کمی ذهنم رو از رحمانی دور کرده بود بودم که  مهری 

 باال سرم قرار گرفت

متوجه از سنگینی نگاهش  بحث رو زودتر جمع و جور کردم و ازشون خواستم که اگر سوال دیگه 

 ای دارن از سایر همکارانم بپرسن

 با رفتنشون خودم رو مشغول وسایل روی میز کردم که به آرومی حرکت کرد و رو در روم قرار گرفت

ناراحت از حضور بی موقعش  همونطور که فایل ها رو جابه جا می کردم  بدون نگاه کردن بهش 

 گفتم:

 -ممنون برای صبح

 نامحسوس سری برام تکون داد و گفت:

 -فکر کنم قصد داره یه کارایی بکنه-

 بی حرکت نگاهم رو به سمتش باال اوردم

 زبونش رو به روی لب پایینیش کشید و با نگرانی که تو صداش کامال مشهود بود ادامه داد:

 -راستش دیروز پیش منم اومده بود و مدام ازم می پرسید که تو  از همسر الناز پولی گرفتی یا نه 

 وقتی از من چیزی دستگیرش نشد رفته سراغ همسر الناز 

 متعجب ازش پرسیدم:

 -همسر الناز؟؟!!

 سری باال پایین کرد:

-از من نشنیده بگیر ..رحمانی حسابی تو بدهی افتاده...نمی دونم چی تو سرش می گذره 

 ..ولی خیلی مراقب خودت باش ..داره به هر ریسمونی چنگ می ندازه

امروزم حس کردم حضورش داره اذیتت می کنه  برای همین  از همسرم خواستم بیاد و صداش 

 کنه

بهش خیره بودم که لحظه ای سکوت کرد و  سپس با کلی  من من و کلنجار رفتن با خودش 

 گفت:

 -می گم که گیسو ... حاال که سفته یا چکی که به 
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 به میون حرفش رفتم:

 -ممنون که به فکر می .

 از جوابم شوکه شده  سرشو کمی عقب کشید و خواست حرفی بزنه:

 -من فقط برای جبران 

-مهری من و تو فقط می تونیم یه همکار باقی بمونیم ...کینه ای نسبت بهت ندارم.. ازتم متنفر 

 نیستم 

 اما نمی تونم به عنوان یه دوست در کنار خودم ببینمت ..هرچقدرم که بخوای نگرانم باشی 

 ناباورانه نگاهش رو به چشمام دوخت:

-اعتماد کردن به آدما دیگه  برام سخت شده ...سخته که بخوام به همین راحتی حرفاشونو باور 

 کنم 

از حرفم زبونش بند اومده بود و نمی دونست که چی باید بگه که به ناچار سرشو به آرومی 

تکونی داد و ناراحت از گذشته ای که خودش مسببش شده بوده و برامون رقم زده بود با فرو بردن 

 دستاش توی  جیبهای  روپوشش به سمت دیگه ای رفت.

عصبی دستکشامو در اوردم که همون لحظه نگاهم به نگاه حامی که گوشی به دست داشت با 

 کسی حرف می زد و به من خیره شده بود افتاد

لحظه ای در نگاه هم دیگری خیره موندیم که کالفه از شرایط پیش اومده دستکشا رو توی سطل 

 انداختم و از روی صندلی بلند شدم  

خیلی خوب  می دونستم رحمانی با توجه به شرایطی که مهری درباره اش گفته بود  آدمی 

نیست که بخواد این بازی رو زیادی کش بیاره ..چرا که اینبار خودش بدجور گرفتار خرابکاری هاش 

 شده بود

  با نگاهی به ساعت که نزدیک شدن به ظهر رو نشون می داد از کلینیک بیرون زدم 

مراجعه کننده ای نداشتم..دلم هوای آزاد می خواست ..با دیدن ریزش تند دونه های برف به دنبال 

 پالتوم  وارد اتاق شدم

 از حرفای مهری و رحمانی بوی خوبی مشام نمی رسید

 مشوش و دل نگرون پالتوم رو  تنم کردم و از ساختمون اصلی بیرون زدم 

 مسیر همشگی از برف پوشیده شده بود از محوطه خارج شدم و واز درب اصلی عبور کردم

حاال که همه چی خوب پیش رفته بود نمی خواستم حامی رو با دردسرهایی که رحمانی می 

 خواست پیش روش بذاره از دست بدم 
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گنگ و حیرون  ...گوشیم رو در اوردم اول می خواستم با الناز تماس بگیرم اما پشیمون شده از 

 تصمیمم گوشی رو به دوباره به  همراه دستم در جیب پالتوم فرو بردم

 اصال متوجه اطرافم نبودم 

 کمی باال تر از دانشکده  یه محوطه ی کوچیک برای بازی بچه ها قرار داشت که به جز دوتا تاب و 

 سر سره چیز دیگه ای نداشت 

 کالفه و سرگردون به طرفش رفتم

 شاید بهتر بود با الناز تماس می گرفتم اون حتما در جریان همه چیز بود

مستاصل روی اولین نیمکت بی توجه به برف نشسته شده  روش نشستم و به حرکت ماشین 

 ها و آدمهای تو خیابون چشم دوختم 

 نگاهی که چیزی رو نمی دید  و باعث میشد که در فکر فرو برم 

 به دنبال راه حلی بودم که منو از این وضعیت نجات بده 

 اگر دوباره اون دردسرها و کشمکش ها شروع میشد دیگه توان مقابله کردن باهاشون رو نداشتم 

  

نمی دونم چقدر در اون وضعیت قرار گرفته بودم که با قرار گرفتن یه لیوان قهوه ی داغ که خیلی 

 سریع  بوش مشامم رو پر کرده بود  سرم رو  به به سمت صاحب دست حرکت دادم 

 حامی ایستاده باال سرم با نگاهی خنثی بهم خیره شده بود 

 با همون روپوش و بدونی اینکه پالتویی از روش پوشیده باشه:

 -اینجا چیکارمی کنی؟!

 لیوانو کمی بیشتر به سمت گرفت و همین سوالو از خودم پرسید:

 -تو اینجا چیکار می کنی ؟وسط این همه شلوغی و سرما؟!!

به دونه های برفی که به آرومی بر  روی موها و شونه هاش می نشست چشم دوختم و حین 

 گرفتن لیوان از تو دستش گفتم :

 -سرما می خوری... الاقل یه چیزی تنت می کردی 

 لیوان کاغذی رو به لبهاش نزدیک کرد  و ضمن مزه مزه کردن قهوه اش گفت:

 -اگه احتیاج داری حرف نزنی ..خوب حرف نزن

 اگه الزم می دونی یه مدتی آدما دور و برت نباشن... از همشون دور بمون

 اگه حس می کنی جایی که هستی عذابت می ده.. سعی کن از اونجا دور بشی



 

===================================================  
 موج نهم به قلم: زاهده بیانی )نیال...(

 

اگه احساس می کنه از همه کس و همه چیز خسته ای ..برو یه مدت استراحت کن و بخودت 

 برس... اما جا نزن

 جا زدن کار آدمای ترسو

 رنگ از رخسارم پرید و نگاهم رو تا به چشماش  به حرکت در اوردم 

 با چهره ای آسوده دست چپش رو با کناز زدن  روپوشش تو جیب شلوارش فرو برد و دوباره کمی 

 از قهوه اش رو نوشید :

 -منظورت چیه؟!

 لبخند معنا داری نثارم کرد و با قلپ بعدی که از قهوه اش می نوشیدجواب داد:

 -می خوام یه جایی ببرمت 

 متعجب با نگاهی به اطراف  و سرمایی که تا به مغز استخونم نفوذ پیدا کرده بود ازش پرسیدم:

 -االن؟کجا؟

 -آره االن..اما کجاشو بذار بعدا بفهمی 

 لبهامو بهم فشردم:

 -یه ساعت دیگه مراجعه کننده دارم

 نفسش رو بیرون فرستاد :

 -زیاد طول نمی کشه

اصال بهتر بود با خودش حرف می زدم. آره اینطوری بهتر بود..اون منطقی بود و همه چیز رو راجع 

 به رحمانی و کارهایی که کرده بود می دونست 

 -ببین من باید راجع به  یه موضوعی باهات حرف بزنم

 با مالیمت لیوانشو پایین اورد و خیره در نگاه هراسونم به آرومی گفت:

 -عزیزم بذارش برای بعد ..االن فقط دنبال من بیا 

به ناچار با جدیت کالمش بر لبهام مهر خاموشی زدم و به کندی از جا کنده شدم  و خواستم 

دوباره حرفمو بهش بزنم  که مطمئن از اینکه به دنبالش راه می افتم  خم شد و   لیوان نیمه 

 خورده از قهوه اش رو  لبه ی نیمکت گذاشت و  به سمت دانشکده راه افتاد 

گیج و ناباور لحظه ای خیره بهش  که در حال عبور کردن از خیابون و در اوردن  روپوشش بود سر 

 جام ایستادم 



 

===================================================  
 موج نهم به قلم: زاهده بیانی )نیال...(

 

داشت به درب دانشکده نزدیک می شد که مضطرب وسردرگم  لیوان دست نخورده امو همونجا 

کنار لیوانش گذاشتم و با نگاهی به ماشین هایی که از خیابون عبور می کردن به دنبالش با 

 قدمهای تندی به  راه افتادم 

*** 
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*** 

 

 

نشسته در کنار حامی که به سمت مقصدی نامعلوم می روند و حرفی نمی زد به بیرون خیره 

 شده بودم 

با گذشت مدت زمانی که کم کم داشت تاب و تحملم رو  لبریز می کرد سر برگردوندم و ازش 

 پرسیدم:

 -هنوزم نمی خوای بگی که کجا می خوایم بریم؟!

همونطور که همه ی حواسش رو به رانندگیش داده بود از گوشه ی چشم نیم نگاهی به جانبم 

 انداخت و گفت:

 -صبر داشته باش

 در اوج دل نگرانی هام به خنده افتادم و ازش پرسیدم:

 -سورپرایز ه؟؟

 لبخند محوی بر روی لبهاش نشست و ترجیح داد که در برابر سوالم  سکوت اختیار کنه

 کمی بعد با عوض کردن دنده  توی یه خیابون فرعی پیچید 

با وارد شدن به اون خیابون  همونطور که حواسش به جلو بود  گوشیش رو در اورد و مشغول  

 شماره گیری شد 

 سر سری نگاهی به دور اطراف انداختم که شاید بفهمم  کجا اومدیم

  گوشی رو که دم گوشش نگه داشت همون لحظه گفت:

 -رسیدیم

 سرشو باال و پایین کرد:

 -باشه 

با پایان مکالمه اش که فقط شامل همین چندتا کلمه ی کوتاه  شده بود سریع گوشی رو پایین 

 اورد و با چرخوندن فرمون ،ماشین رو به آرومی وارد یه  پارکینیگ چند طبقه ای کرد 

 متحیر به کارهای پر رمز و راز حامی بهش خیره مونده بودم 
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کمی جلوتر نگهبان با دیدن ماشین حامی،  نرده استیل  رو کنار زد و حامی با زدن بوقی به 

 راهش ادامه داد

ماشین همین طور که  به آرومی هر طبقه رو طی می کرد گویی چیزی رو  در دلم فرو می ریخت 

  و ته دلم خالی میشد

 هر چه باالتر می رفتیم از تعداد ماشین های پارک شده کاسته می شد

  با آشوبی که در دلم بر پا شده بود حامی رو صدا زدم 

 اما اون بی توجه به من و نگرانی های نهفته شده در وجودم  طبقه ی بعدی رو هم رد کرد

وقتی دیدم توجهی بهم نداره نگاه گرفته ازش با استرس به صندلیم تکیه دادم و خیره به رو به رو 

 گفتم:

 -داری منو می ترسونی 

 با آرامش بدون اینکه نگاهم کنه  جواب داد:

 -چیزی برای نگرانی وجود نداره عزیزم

همونطور که آب دهانم رو می بلعیدم و قلبم به شدت تپیده میشد از گوشه ی چشم نگاهی 

 بهش انداختم 

ورای نگاه آرومش معلوم بود از  یه چیزی ناراحته و به دنبال هدف خاصی سکوت کرده که قبل از 

 اینکه مانعم بشه به حرف اومدم :

 -رحمانی 

 اینبار با جدیت نگاهش رو بهم دوخت و گفت:

 -االن نه عزیزم

 رفتار عجیبش به طرز رعب آوری ساکتم کرد

کم کم از سرعت ماشین کاسته شد و من تعجب کرده از این تغییر سرعت ،دوباره به اطراف 

چشم چرخوندم که  یک دفعه با دیدن همایون که در کنار ماشینش  به اومدن ما چشم دوخته بود 

 ،قلبم توی دهنم اومد و متحیر بهش خیره موندم 

 حامی ماشین رو با اشاره دست همایون برای پارک کردن به سمت چپ هدایت کرد 

 جایی مابین دو ماشین نسبتا بزرگ ... مکانی  کامال تاریک والبته دورتر از ماشین های دیگه

وقتی دستی رو کشید  و سوئیچ رو برای خاموش کردن ماشین چرخوند پیامکی برای گوشیش 

 اومد 
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تکیه داده به عقب به آرومی گوشیش رو برداشت و با چک کردن محتوای پیام  ..پوزخندی روی 

 لبهاش نشوند و رو کرده بهم گفت:

 -هر اتفاقی افتاد از تو ماشین پیاده نمیشی

 رنگ به روم نمونده بود و با وحشت نگاهش می کردم که سریع گفتم:

 -بیین من . 

 بی توجه به حرفی که می خواستم بزنم  با لحن شمرده و آهسته ای گفت:

 -فقط تو ماشین بمون گیسو

 با لبهایی نیمه باز بهش خیره موندم 

با برداشتن موبایلش از ماشین پیاده شد و به سمت همایون که به انتظار اومدنش سر جاش 

 ایستاده بود رفت

 همونطور که حامی به همایون نزدیک می شد نگاهم رو با وحشت  به همایون دوختم

 حامی پشتش به من بود و همایون  کامال رو به روم قرار داشت که  لحظه ای نگاهش رو بهم 

 دوخت ..

موجی از اضطراب و دلهره  چون رسوبی داغ در جای جای بدنم رسوخ پیدا کرد و احساس کردم 

 دیگه راهی برای نفس کشیدنم ندارم 

 دو قدم مونده بود که حامی بهش برسه نگاه ازم گرفت و به حامی چشم دوخت 

 آب دهانم بشدت خشک شده بود که  همون لحظه بی اراده  لبهام شروع به لرزیدن کردن

با اینکه مرتکب  هیچ کار اشتباهی نشده بودم...اما دچار ترس شدیدی شده بود..ترسی  که 

 نمی ذاشت لحظه ای از این رو در رویی  چشم بردارم

 ترس از دست دادن حامی

برای لحظاتی که فکر می کردم همه چی تموم شده است و حامی قراره چیزهایی رو راجع به 

من بشنوه که حتی روحمم ازشون خبر نداره هر دو به گرمی به هم دیگه دست دادن و لبخندی 

 نثار هم دیگه کردن 

ناباورانه  و  بی حرکت به هر دو شون خیره موندم که لحظه ای حامی برگشت و نگاهی بهم 

 انداخت و دوباره به همایون که همچنان دست حامی رو به گرمی می فشرد خیره شد

حامی  گوشیش رو باال اورد و در جواب حرفی که همایون بهش زده بود لبخندی زد و سریع 

 مشغول تایپ کردن شد 
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گیج و سر در گم بهشون خیره بودم که همایون چیزی گفت و حامی با تکون سر ضمن تایید کردن 

 حرف همایون به سمت دیگه ای از پارکینگ رفت جایی که اصال تو دیدم نبود 

همون لحظه که با حال بدی به این صحنه ها خیره شده بودم همایون سرشو باال اورد و بهم 

 چشم دوخت 

 فکر اینکه شخصی مثل همایون قرار بود زندیگم رو خراب کنه ورای تصوراتم بود

نمی تونستم چنین اجازه ای بدم که  ناخوداگاه دستم به سمت دستگیره در رفت و خواستم از تو 

ماشین پیاده بشم که یک دفعه با شنیدن صدای ماشینی که وارد این طبقه شده بود دستم بی 

 حرکت موند

همایون نگاه گرفته از من به سمت ماشین خودش رفت و تکیه زده بهش با لبخند خاصی به راننده 

 ماشین خیره شد

 سرم رو به سمت ماشینی که تازه وارد پارکینیگ شده بود چرخوندم..

 چشمام تا به آخرین حد از هم باز شده بودن... رحمانی پشت فرمون بود و به همایون زل زده بود

  لبخند محو همایون تبدیل به  لبخند دندون نمایی شد و حالم رو تا به اندازه مرگ بد کرد 

همایون منتظر پایین اومدن رحمانی  با در اوردن پاکت سیگاری از تو جیب کتش  مشغول در اوردن 

  یه نخ سیگار از توش شد 

رحمانی بی حرکت تو ماشین مونده بود که همایون با گذاشتن سیگار ما بین لبهاش شروع به 

 روشن کردنش کرد

 احساس کردم همایون به قصد، ت  ن صداشو باالتر برده که خطاب به رحمانی گفت:

 -نمی خوای پیاده بشی دکتر ؟!

رحمانی که دید خوبی بهش نداشتم با خاموش کردن ماشین همون جلوی ورودی پارکینیگ در 

 ماشینش رو باز کرد  و ازش پیاده شد

 دستی به پیشونی عرق کردم کشیدم که صدای رحمانی به گوش رسید:

 -شما ؟؟!!!

 همایون با پکی که به سیگارش زده بود لبخند زنان گفت:

 -خودت دعوتم کردی اینجا

 رحمانی شوکه شده با تردید ازش پرسید:

 -من ؟

 همایون سیگار رو از لبهاش جدا کرد :
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 -آره تو..مگه بهم پیام ندادی که اگه بیام اینجا یه سری سفته بهم می دی 

 رحمانی زبونش بند اومده بود

 -فکر کنم اشتباهی شده

 همایون مطمئن جواب داد:

 -اشتباه؟؟!!فکر نکنم دکتر 

و همون لحظه دست تو جیب کتش برد  و با در اوردن گوشیش  و باز کردن قسمتی از پیاماش  و 

 نگه داشتنش  در مقابل چشم های  رحمانی گفت:

 -اینا رو تو مگه برام نفرستادی ؟!.

رحمانی خیره به صفحه ی گوشی همایون هیچ حرکتی نمی کرد که گوشی رو از مقابل 

چشماش دور کرد و همونطور خیره به رحمانی در حالی که گوشیش رو تو جیب داخلی کتش می 

 ذاشت گفت:

 -حاال من اینجام 

 دستشو به سمت رحمانی بلند کرد:

 - سفته ها

 رحمانی ترسیده لحظه ای خیره به همایون سریع نگاهی به دور و بر انداخت 

از اونجایی که حامی ماشین رو جایی پارک کرده بود که تو تاریکی قرار بگیره اصال متوجه منی که 

 داخل ماشین بودم نشد

 همایون خندون به واکش رحمانی گفت:

 -خودت گفتی اگه بیام اینجا سفته ها رو بهم می دی ..یاال بدشون  دیگه

 رحمانی برآشفته از رفتارهای  همایون یک دفعه عصبانی شد و گفت:

 -چرا داری چرت و پرت می گی؟! ..کی من به تو پیام دادم آخه؟!

دوباره به  دور خودش چرخید ...گویا مطمئن بود به غیر از همایون شخص دیگه ای هم باید اینجا 

 باشه 

صدای خنده ی های  همایون جریحه دار ترش کرد طوری که یک دفعه  تو چشماش براق شد و 

 گفت:

 -این کارا یعنی چی؟داری باهام بازی می کنی ؟!
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یک دفعه خنده ی همایون بند اومد و با چهره ای پر از خشم در حالی که به رحمانی نزدیک می 

 شد گفت:

 -دقیقا جواب همون بازیه که با خانم دکتر پاکزاد راه انداختی دکتر

از همینجا هم می تونستم نگاه پر از خشم رحمانی رو به روی همایون ببینم که با حالت 

 هیستریکی به خودش گرفت و به همایون گفت:

 -نمی دونم داری درباره ی کی حرف می زنی 

 همایون مستقیم و زل زده  توی چشمای  رحمانی گفت:

 -همون خانم دکتری که می خوای با دادن یه سری سفته تقلبی اذیتش کنی 

 رحمانی ساکت شد و یه دفعه با صدای بلندی گفت:

 -اصال نمی فهمم داری درباره چی حرف می زنی ؟!

 یک تای ابروی همایون باال رفت:

 -یعنی  می خوای بگی که خانم دکتر پاکزادو نمی شناسی ؟!

 رحمانی خیره به همایون سکوت پیشه کرد 

 همایون مجددا  دستشو به سمت رحمانی بلند کرد:

 -سفته ها؟؟

 رحمانی کوتاه بیا نبود:

 -کدوم سفته ها ؟چی می گی برای خودت؟

 همایون کالفه دوباره گوشیش رو در اورد  و بعد از کمی ور رفتن باهاش  شروع به خوندن کرد:

-اگه اون سفته هایی که به جای تو امضا کردمشون رو می خوای راس این ساعت بیا آدرسی که 

 بهت می گم

   در ضمن  به همسر عزیزتم چیزی نگو که خیلی بد میشه 

 رنگ به روی رحمانی نمونده بود که سریع گفت:

-شماها دست به یکی کردید و می خواید که  اذیتم کنید ..مگه نه ؟..اینطوری می خوای طلبتو 

 وصول کنی ؟

رحمانی که باور نمی کرد قراره اینجا و بدین شکل گیر بیفته   با چشمانی بسته لبهاشو بهم 

 فشرد و خواست حرفی بزنه که همایون گفت:
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 -اون سفته ها رو  قبل از اینکه دیر بشه بده و برو 

 رحمانی با تمسخر به همایون خندید و یه دفعه بدون اینکه یادش باشه تا دقایقی پیش داشته  

 منکر سفته ها می شده  ازش پرسید:

-تو چیکاره اشی که پی سفته هایی؟!  ...آهان نکنه با توام ریخته رو هم  و سر پسر خاله ی 

 بدبختم کاله گذاشته؟؟!!

 دهانم از این همه وقاحت  باز موند:

 -می دونستم از اون عوضیاست... از اون عوضیا که هر بار می تونه با یکی باشه 

دختره ی کثافتِ هفت خط ...کسی که به دوست خودشم رحم نکنه و با شوهرش بپره بهتر از 

 این نمیشه 

در همون لحظه که با هر حرف رحمانی در حال باال اوردن بودم  و واقعا نمی دونستم  باید چیکار 

 بکنم دستی بر روی شونه اش نشست

رحمانی هول کرده سریع  حرفشو قطع کرد و نیم چرخی به جانب کسی که دستشو  بر روی 

 شونه اش گذاشته بود زد 

 به محض دیدن حامی شوکه شده نگاه خشمگینش  رنگ تعجب گرفت  و قدمی عقب کشید :

-بعد این همه عمری که گذروندی هنوز یاد نگرفتی  در مورد  یه خانم دکتر  محترم  باید چطوری 

 حرف بزنی ؟

 هنوز حرفش تموم نشده بود که مشت جانانه ای بر  صورت رحمانی  خوابوند

برای اولین بار بود که حامی رو این چنین عصبی و خشمگین می دیدم به حدی که بخواد دست 

 روی  کسی بلند کنه 

  رحمانی کنترلش رو از دست داد و چند قدمی رو با  با قدمهای نامتعادل به عقب  رفت

 همایون با لذت عقب کشید و به ماشینش تکیه زد 

حامی که از زدن رحمانی سیر نشده بود و خشمش فرو کش نکرده بود با چند گام بلند دیگه .. 

مجددا خودش رو به رحمانی رسوند و مشت محکم دیگه ای رو  به سمت صورتش رونه کرد و 

 گفت:

 -فکر کردی بی کس و کاره که اینطوری بلند شدی و اومدی  اینجا که باز تهدیدش کنی ؟

 بی معطلی ضربه ای دیگه ای رو  به صورت رحمانی و همون جای قلبی زد :

-فکر کردی اینقدر بی غیرت و عوضیم که بذارم هر غلطی که خواستی باهاش بکنی ؟فکر کردی 

 هر کی به هر کیه و هر غلطی که خواستی می تونی بکنی ؟
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 یک دفعه بلند بر سرش فریاد زد:

 -اره؟!

رحمانی چنان ترسیده بود که قدرت انجام هیچ کاری رو نداشت و از ضربات پی در پی حامی 

 حسابی گیج و منگ شده بود

باورم نمیشد حامی در جریان همه چیز باشه اما حضور هر سه تاشون اینجا و بدین شکل برام غیر 

 قابل باور بود 

-تمام پیامایی که  امروز  از طرف گیسو دریافت کردی  کار من بود ..همه اشو نو  من بهت دادم و 

 بعدم برای همایون فرستادم 

توی احمقم نفهمیدی ..بس که توی اون ذهن مریض و بیمار گونه ات  پرسه می زنی ... نفهمیدی 

 که داری چه اشتباهی می کنی 

 شماره ی قبلی گیسو  ...خیلی وقته که دست منه و دیگه ازش استفاده نمی کنه 

 

خون از گوشه ی لب رحمانی بیرون زده بود و با چشمهایی از حدقه بیرون زده به حامی خیره 

 شده بود 

 -کثافت پست ...

 رحمانی به سختی خودش رو کنترل کرده بود که زمین نیفته 

-چندین  بار بخاطر فامیل بودن به خاطر حرمت مادرت ..به خاطر  پدرت که مرد محترمی بود چشم 

 پوشی کردم اما دیگه ازت نمی گذرم بهزاد 

 مشت بعدی چنان تو صورت رحمانی فرود اومد که من قالب تهی کردم 

 رحمانی اینبار بر روی زمین و نزدیک به پاهای همایون افتاد و با ترس به حامی خیر شد 

 خشم سرتاسر وجود حامی رو فرا گرفته بود 

رحمانی وحشت زده دستی به  گوشه ی لبش کشید و سپس خیره به سر انگشتاش که خونی 

 شده بودن  ناباورانه به حامی چشم دوخت 

 -توی عوضی با من مشکل داری .. اونوقت می خوای  همسر منو..زن منو ... اذیت کنی ..؟؟!!

کور خوندی بهزاد ...هیچ وقت اجازه ی چنین گستاخی ها  رو به توی پست فطرت نمی دم ..هیچ 

 وقت نمی ذارم با کثافت کاریات زندگیمو خراب کنی 

همایون تکیه اش رو از ماشین جدا کرد و باال سر رحمانی که جونی برای بلند شدن نداشت 

 ایستاد و  گفت:
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-وضعو خراب تر از اینی که هست نکن... به محض اینکه از پیشم رفتی با دکتر تماس گرفتم و در 

 جریان همه چیز قرارش دادم . پس بهتره سر سختی نکنی و خیلی متمدنانه سفته ها رو بدی

رحمانی هنوز تو شوک بود و از رو دستی که خورده بود نمی تونست  چه کاری باید  بکنه که 

حامی عصبی به سمتش رفت و زانونه زده در کنارش با گرفتن یقه ی لباس و کشیدن سر 

 رحمانی  به سمت خودش از بین دندونای بهم چفت شده اش گفت:

 -نشنیدی ؟؟!! سفته ها کو؟؟!!

 رحمانی از شدت درد چشماشو بست و همایون گفت:

 -اون سفته ها هیچ ارزشی ندارن اما  به تو ی جاعل  نباید بیش از این اطمینان کرد

 حامی سرش داد زد:

 -سفته ها؟؟؟

 رحمانی با عذاب چشماشو  بست 

 همایون با آرامش  در کنار حامی قرار گرفت و رو به رحمانی  گفت:

 -دارم فکر می کنم من که دیگه  دنبال این کارا نیستم ..چطوره سفته هاتو بسپرم به اهلش 

 رنگ  از چهره رحمانی رخت بر بست :

-تو صنف جماعت ما ..خیلی ها هستن که سرشون درد می کنه که یک آقای دکتر رو سرکیسه 

 کنن

 زبون رحمانی بند اومده بود که از شدت ترس گفت:

 -فقط می خواستم بترسونمش ..باور کن حامی ..نمی خواستم کار دیگه ای  کنم ..باور کن 

 حامی با صورتی برافروخته از شدت خشم بر سرش فریاد زد:

 -خفه شو..سفته ها؟؟!

رحمانی که تحمل درد ناشی از فشار زیاد دستای حامی که یقه اشو سفت و سخت   چسبیده 

 بودن رو نداشت دردمندانه  گفت:

 -همه اشون...همه اشون تو جیب پالتومه

حامی که فقط به دنبال سفته ها بود با خشم  یقه ی رحمانی رو رها کرد و در پی پیدا کردن 

 سفته ها نگاهش رو  به جیب های پالتوی رحمانی داد و سریع دست به کار شد 

شونه های رحمانی با رها شدن یقه اش توسط حامی  محکم به زمین برخورد کردن و از درد 

 چشماش رو بست 
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حامی سفته ها رو از تو جیبش بیرون کشید  و با نگاهی به تعدادشون رو کرده به رحمانی با 

 انزجاز گفت:

 -بار دیگه خواستی به گیسو  نزدیک بشی... فقط منو به یادت بیار 

یعنی  بالیی  سرت میارم که نتونی از ترس  از تو خونه ات بیرون  بیای ..کاری می کنم که دیگه 

 نتونی دانشکده بیای ..کاری می کنم که از بی ابرویی نتونی سرتو باال بگیری 

رحمانی که چهره اش از شدت درد در هم رفته بود با دندون هایی قفل شده درهم تنها سعی در 

 عقب کشیدن خودش به عقب داشت که حامی بلند سرش داد زد:

-به روح مادرم قسم بهزاد ... فقط همین یه بارو  ...تنها  به خاطر خاله باهات کاری  ندارم  و می 

 ذارم که بری ..می ذارم خودت بمونی و گند کاریات 

 فقط همین یه بارو بهزاد 

 فهمیدی یا نه ؟

رحمانی با سر و وضعی  نامرتب به سختی سرشو تکون داد و به زور در حالی که هیچ تمایلی به 

 گفتن این حرف نداشت جواب داد:

 -آره فهمیدم 

حامی خشمگین  بعد از کمی خیره شدن به چشمای رحمانی که روی نگاه کردن بهش رو 

 نداشت از باالی سرش بلند شد

 همایون خیره به چهره ی دربو داغون رحمانی با لبخندی دست پیش برد و یقه ی خونی شده 

 رحمانی رو نوازشی کرد و گفت:

 -جهت یادآوری دکتر...زمان زیادی برای پرداخت بدهی ت نمونده 

 از موعدش بگذره دیگه سفته ها دست من نمی مونن 

 لبخندش غلیظ تر شد:

 -فهمیدی؟

رحمانی که حسابی رو دست خورده بود و با حرفهای همایون به گونه ای تهدید شده بود که اگه 

باز فکرای شومی به سرش بزنه بی برو برگردد  سفته هاش اجرا  گذاشته میشه  با چشمهایی 

 بسته سکوت کرد :

 -آفرین پسر خوب  ...همیشه همین طور حرف گوش کن باش 

حاالم  بلند شو و عین بچه ی آدم گورتو از اینجا گم کن و برو  تا نظرم عوض نشده و سفته هاتو 

 به باد ندادم
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 رحمانی تحقیر شده با حالی نذار  چشماشو  از هم باز کرد و خودشو  کشون کشون عقب کشید

اونقدر دربرابرشون خوار و خفیف شده بود که اگر منم جای اون بودم می خواستم از شدت خجالت 

 بمیرم و از روی زمین محو شم 

 به سختی با تکیه دادن بر دستاش  خودشو به زور از روی زمین  بلند کرد

  تمام پالتوش خاکی شده بود و سر و وضع مناسبی نداشت

  حامی پشت کرده بهش  در حال نزدیک شدن به ماشین بود و من رنگ به روم نمونده بود 

کمی بعد که رحمانی تونست سر جاش بایسته به سمت مسیر حامی و سپس به من که با 

 دقت بیشتری متوجه حضورم شده بود خیره موند 

همایونم داشت به سمت ماشین خودش می رفت که  سردرگم و بهم ریخته مسیرش رو به 

 سمت ماشین خودش  که در مقابل ورودی پارکینیگ  قرار گرفته بود  تغییر داد 

هنوز نگاهم به رحمانی و سوار شدنش به ماشین بود که در ماشین یکهو باز شد و نگاهم به 

 تندی به سمت  حامی کشیده شد

کالفه و عصبی با صورتی درهم و موهایی که کمی روی پیشونیش ریخته شده بودن روی صندلی 

 جاگیر شد و سفته ها رو روی داشبورد پرت کرد 

 شوک زده بهش خیره بودم .

  به دنبال چرخوندن سوئیچ دستشو به کنار فرمون برد که ناخوداگاه  بهش گفتم:

 -دستت خونیه-

 در یک لحظه نگاهش رو باال اورد و به نگاه آشفته ام چشم دوخت

بی دلیل ترسیده بودم و دل نگران نگاهش می کردم که بی خیال سوئیچ  و روشن کردن ماشین 

 دستشو عقب کشید و خیره بهم گفت:

 -دیگه حد خودشو می دونه 

 نگاه گرفته ازم به عقب تکیه داد و با کشیدن  دستمالی از تو جعبه ادامه داد:

-همایون باهام تماس گرفت ...گویا قبلش مهری با الناز تماس گرفته و بهش گفته که رحمانی چه 

 فکرایی داره

 اون لحظه که داشتی از کلینیک بیرون می رفتی داشتم با همایون حرف می زدم 

وقتی فهمیدم چی شده..چندتا پیام از طرف تو بهش دادم و اونم به خیال اینکه خودتی ..خیلی 

 احمقانه همه چی رو تو پیاما گفت

 چشمام پر از اشک شده بودن که حین پاک کردن دستش سرشو باال اورد و بهم خیره شد:
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 -همه چی دیگه تموم شد... اون دیگه نمی تونه کاری باهات داشته باشه

اونقدری سفته پیش همایون داره که زبونش برای همیشه بسته بمونه و کار خطایی ازش سر 

 نزنه

 لبهام به لرز افتادن و اولین قطره اشک از گوشه ی چشمم به پایین افتاد و با لبهای لرزونی گفتم:

 -ترسیدم که درباره ام بد فکر کنی

لبخندی بر روی لبهاش نشست و با اوردن مچ دستش به باال و ماساژش دادنش  توسط دست 

 دیگه اش ... با چهره ای که خنده داشت کم کم زینت بخشش می شد گفت:

 -خیلی درد می کنه..تا به حاال  اینطوری انقدر درست و صحیح  ازش استفاده نکرده بودم

 در حالی که نمی دونستم باید گریه کنم و یا بخندم.

خنده به لبهام اومد و آروم شروع به خندیدن کردم  و حامی هم همچون من با خنده همراهیم کرد 

 و به شوخی گفت:

 -دلم یه فنجون قهوه ی داغ می خواد ...مهمونم می کنی خانم دکتر؟

 خندون از حرفی که زده بود نگاهی به جانبش انداختم و گفتم:

 -من هرگز تو زندگی به اندازه االن که خودمو به تو سپردم احساس امنیت نکردم 

همیشه یه اضطراب و ترس باهام بوده..ترس از دست دادن..ترس تنها موندن ..ترس از قضاوت 

 شدن ها

 اما امروز احساس می کنم که دیگه این ترسا باهام نیستن

 حامی خیره تو نگاه خیسم با وجود دردی که در مچ دستش احساس می کرد لبخند زنان گفت:

 -خوبه که دیگه ترسات باهات نیستن

 لبخندم جون گرفت:

 -خوبه که تو هستی 

خیره تو نگاه ترسیده ام به ناگه  مچ دستش رو رها کرد و  با حالی خسته تکیه داده به عقب ، هر 

 دو دستش رو به سمتم  از هم باز کرد 

 پر شده از حس های  نابی که همیشه به دنبالشون بودم 

با چونه ای لرزون از به تحقق پیوستن رویاهام و پیدا کردن مردی که تمام من شده بود  و بهم 

 حس امنیت می داد به آغوش گرمش  پناه بردم

 به آغوشی که مامن همه ی خواسته هام  شده بود .
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دوست داشتم در وجودش غرق بشم و تمام درد و غم های گذشته رو با وجودش  به فراموشی 

 بسپرم 

 حامی تکیه گاه محکمی بود که  باوجودش این امر شدنی بود و می شد بهش رسید 

چشمامو محکم بستم و مشامم رو مادامی که دستش به دور تنم تنیده شده بود از بوی تنش پر 

 کردم  و به یاد حرف پدرم افتادم

-روزی که بدونم دیگه این نگاهت با غم نمی خنده ..اونوقته که به آرامش رسیدم..اونوقته 

 که خیالم از بابت همه چی راحته  

 به آرومی چشمامو از هم باز کردم:

 -همیشه از تنهایی می ترسیدم...از اینکه برگردم خونه و کسی به انتظارم نباشه

از اینکه به تنهایی بخوام غذا بخورم یا از سر ناچار ی به برنامه های تکراری و کسل کننده تلویزیون 

 خیره بشم و چیزی ازشون  نفهمم، می ترسیدم 

 از ترسام می ترسیدم چرا  که خیلی وقت بود که داشتم باهاشون زندگی می کردم 

 می ترسیدم همه ی زندگیم همین طوری پیش بره و نتونم که چیزی رو تغییر بدم 

 آغوشش تنگ تر شد: 

-تو مثل یه ساحل امنی ..یه موج سوار هر چقدرم نترس و شجاع باشه اما همین که پاش به 

ساحل برسه ..می تونه که نفسش رو به آسودگی بیرون بده و خدارو شکر کنه هنوز نفس می 

 کشه 

تو برای من مثل اون ساحل امنی ...ساحلی که می تونم توش با خیال راحت قدم بردارم و 

 مطمئن باشم که قرار نیست آسیبی بهم برسه )1( 

 نفس های گرمش، گوشم رو نوازش می کرد:

 -دیگه تنها نیستی

 چشمامو مطمئن بستم :

 -من با تو هیچ وقت تنها نیستم حامی 

 

*** 
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****** 

با تموم شدن کارم بر روی دندون مراجعه کننده ای که مدام زیر دستم وول می خورد و همکاری 

 آنچنانی باهام  نمی کرد خودمو عقب کشیدم و بهش گفتم:

 -می تونید دهنتون رو بشورید 

 با لحنی طلبکارانه بلند شد و ضمن شستن دهنش گفت:

-آدم همون یکم بیشتر خرج کنه و بره مطب یه دندون پزشک درست و حسابی دیگه الزم نیست 

 انقدر درد بکشه

گوشم از این حرفا پر بود و دیگه توجهی بهشون نداشتم  . حین مرتب کردن وسایل روی میز، 

 لبخند محوی زدم و با در اوردن دستکش هام گفتم:

 -بله حق با شماست

متعجب از حرفی که زده بودم  نگاهی بهم انداخت و همون لحظه مرادی که برای دادن وقت برای 

 مراجعه کننده بعدی وارد شده بود گفت:

 -برای هفته ی بعد بهشون نوبت  بدم خانم دکتر ؟

از روی صندلی بلند شدم و ضمن انداختن دستکش ها توی سطل و راه افتادن به سمت در 

 شیشه ای گفتم:

 -هفته ی دیگه کامال وقتم پره... اگر خواستن برای دو سه هفته دیگه بهشون نوبت بده 

با گذر از در شیشه ای دیگه منتظر جواب و پاسخی از جانبشون نشدم اونقدر مشابه این جور آدم 

 ها رو دیده بودم که بدونم بیشتر حرف می زنن تا اینکه بخوان عمل کننده باشن

 توی راهرو چند نفری از بچه ها رو دیدم که در حال حرف زدن با هم دیگه بودن و کاری نداشتن 

دلیلشم بخاطر  برگزاری مراسم فارغ التحصیلی بود که کمی زودتر از موعد مقرر هر ساله برگزار 

 شده بود

 مسیرم رو به سمت سالن همایش ها تغییر دادم 

ورودی در اصلی سالن  حسابی شلوغ بود و در اون میون راحله رو به همراه الناز می تونستم 

 ببینم که چطور در حال شیطنت و سر به سر گذاشتن بچه ها بودن

 تا نگاهشون بهم افتاد سریع خودشون رو از جمع جدا کردن و با اومدن به سمتم گفتن:

 -بابا یه امروزو دست از سر اون مراجعه کننده ها بر دار و بیا اینجا... پیش ما بدبخت بیچاره ها 

 الناز با نگاهی به درون سالن و شلوغی بیش از حد اون تو  گفت:
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 -خدا بده شانس ...چه پذیرایی هم ازشون می کنن

 راحله به تایید حرف الناز و دیدن کیک بزرگی که معلوم نبود  قرار سهم چه کسانی بشه گفت:

 -االن حاضرم همه چیمو بدم تا فقط یه تیکه از اون کیک مال من بشه

 من و الناز با خنده نگاهی به جانب هم دیگه انداختیم و رو به راحله گفتم:

 -این کیکا اصال برای دندونتون خوب نیستاا خانم دکتر 

 شونه ای باال داد:

 -آره حیف ...حیف که سالمتی دست و پامو بسته..

 الناز چشمکی  حواله ام کرد  :

 -پس اگه  من برای خودم و گیسو کیک بیارم تو دیگه نمی خوای دیگه؟

یک لحظه با نگاه مظلومی به الناز خیره موند و یهو هر سه نفرمون  با خنده دوباره به درون سالن  

 و همهمه ی بچه هایی که سر از پا نمی شناختن  خیره موندیم 

راحله که حسابی کم طاقت شده بود  سری تکون داد و  برای سرک کشیدن به وضعیت داخل 

 سالن سریع ازمون جدا شد و به سمت شلوغی  داخل پا تند کرد 

به همراه الناز همونطور به راحله که داشت با عجله  بین بچه ها  می رفت  و به همه تنه می زد 

 خیره مونده بودم  ازش پرسیدم:

 -چه خبر ؟

 هر دو دستش رو تو جیب روپوشش فرو برد و خیره به راحله گفت:

 -برای هفته ی دیگه می خوام یه چند روزی مرخصی بگیرم 

 از گوشه ی چشم نگاهی بهش انداختم . لبخند خاص و عجیبی   تمام صورتش رو پوشنده بود :

 -قراره یه سفر برم کیش 

 دندونام از شدت خنده نمایان شدن:

 -با حضرت یار دیگه؟

 خنده اش گرفت و خیره به راحله که در حال چک و چونه زدن  با یکی از بچه ها بود گفت:

 -هر دومون خیلی چیزا به هم دیگه بدهکاریم ..حتی به خودمون هم بدهکاریم 

 لحظه ای بهش خیره موندم 

 خیره به رو به روش  نفسش رو به آرومی بیرون فرستاد:
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 -همه ی آدما می تونن اشتباه کنن ..مهم اینکه دوباره سعی نکنیم که  به اون اشتباه بر گردیم 

 هنوز بهش نگاه می کردم: 

-منم به اندازه همایون اشتباهاتی داشتم ..پس این حق رو داریم که به هم دیگه یه فرصت دیگه 

 بدیم ..شاید اینبار دیگه اشتباه نکردیم 

لذت می بردم از این طرز نگرش  و نجات  زندگیه که در آستانه نابودی دوباره داشت  جون می 

 گرفت  

 -خیلی دوست داره

 متعجب سر برگردوند و به صورتم چشم دوخت:

 -تمام مدتی که تو بیمارستان بودی یک لحظه هم رهات نکرد 

 خنده ام گرفت:

-حتی به اندازه خودت که روی دندونات حساس بودی ..ناراحت بود و می گفت دندونت شکسته 

 ...اگه الناز بفهمه خیلی  ناراحت می شه 

 خیره بهم کم کم لبخند محوش جون گرفت و ازم پرسید:

 -به نظرت می شه به آینده امیدوار بود؟

 لحظه ای به یاد حامی افتادم و مطمئن جواب دادم:

 -به نظر من به مردی که در همه حال به پات می مونه... میشه همیشه امیدوار بود .

از حرفم رنگ نگاهش عوض شد و امیدوارانه  رو گرفته ازم  دوباره خیره به راحله که مغموم و 

 نارحت اون وسط ایستاده بود گفت:

 -وقتی خواستگاریم اومد یه درصدم فکر نمی کردم بهش جواب مثبت بدم 

 بی حرف بهش خیره مونده بودم که یه دفعه سرشو به سمتم برگردوند و گفت:

-همیشه فکر می کردم از سر لجبازی بهش بله گفتم اما می دونی... وقتی بین بحث های دو 

خانواده و مخالفت های پدرم با بی خیالی بهم لبخند می زد و آرامشش رو حفظ کرده بود یه 

 جوری شدم 

 نمی دونم تو لحن کالم و نگاه پر از آرامشش  چی بود که  یهو ته دلم لرزید 

پدرم سعی داشت قانعشون کنه که این ازدواج اصال به صالح نیست و البته که خانواده همایون 

 هم که راضی به این وصلت نبودن نیازی به قانع شدن نداشتن

اما این وسط فقط همایون بود که گوشش به این حرفا بدهکار نبود و می خواست به خواسته ی 

 دلش برسه
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با اینکه می دید خانواده اش تحملشونو از دست دادن و می خوان برن اما  اهمیتی نداد و رو کرده 

  به پدرم که کنار در ایستاده بود که رسما بیرونشون کنه گفت :

 -برای گرفتن جواب باهاتون تماس می گیرم

 اون لحظه پدرم اونقدر از دستش عصبانی شده بود که حد نداشت 

مراسم خواستگاری وحشتناکی بود ..اما  تو اون گیر و ویر ناخواسته از این همه اعتماد به نفس و 

 صراحتی که تو کالمش داشت خوشم اومد.

 خودمو گول می زدم که از سر لجبازی باهاش ازدواج کردم..

در واقع تمام مدت دوسش داشتم ..حتی وقتایی که با هم دعوا می کردیم هم دوسش داشتم 

 چون در اون وضعیت هم هوامو داشت 

 خنده اش گرفت:

-یه بار بعد از دعوایی که داشتیم... خسته گوشی خونه رو برداشت و حین شماره گرفتن کنارم 

 نشست و ازم پرسید :

 -من پپرونی می خورم تو چی ؟

 خنده اش اوج گرفت.. با تعجب بهش زل زدم :

 -همایون از پیتزا متنفره ...اما اینو خوب می دونه که من عاشق  پیتزام  

 با لبخند بهش خیره موندم که همون لحظه راحله با قرار گرفتن درمقابلمون گفت:

 -خیلی بی انصافیه که ما نباید  هیچ سهمی از اون کیک داشته باشیم 

  با نگاه به کیکی که دل هر کسی رو به هوس می نداخت گفتم:

 -من که باز مراجعه کننده دارم باید برگردم

 راحله با تاسف سری برام تکون داد و با کنایه رو به الناز گفت:

 -تو روخدا ما رو باش..رو دیوار کی داریم یادگاری می نویسیم  

الناز که در عالم خودش و رویاهای خوش خودش سیر می کرد با خنده ی کوتاهی شونه ای باال 

 داد و چیزی نگفت و راحله خیره بهم به حرص خوردنش ادامه داد و گفت:

 -مهری و موعدی رو دیدید؟

 من و الناز نگاهی بهش انداختیم:

-انگار نه انگار که اون بلبشو رو تو کلینیک بین اون همه آ؛دم راه انداختن و اون همه آبرو ریزی به 

 بار اوردن
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 -چطور؟

 خیره بهم که این سوالو ازش پرسیده بودم گفت:

 -خیلی خوش و خرم میان و می رن البته ما بخیل نیستیما 

اما باید ازش پرسید کاین آمدن و رفتن از بهر چه بود؟؟!!..آخه این همه دعوا و جر و بحث پس چی 

 بود؟ ...طبق تحقیقات محلی هم ..انگاری تا پای طالقم پیش رفتن 

 الناز خندون گفت:

 -حاال دوتاشون باهم مشکلی ندارن ...تو دوست داری به جون هم بیفتن؟!

 -نه بابا خوش و خرم باشن ..اصال به ما چه 

 -آره به تو چه..تو فعال به فکر اون کیکی باش که دیگه چیزی ازش نمونده

راحله ناباورانه رو برگردوند و خیره به سالن و کیکی که دیگه سرجاش نبود نفسش رو نا 

 محسوس و نا امیدوارانه بیرون فرستاد 

 در حالی که می خندیدم بر گشتم و گفتم:

 -من برم به کار و زندگیم برسم که تا شبم اینجا وایستم چیزی گیرم نمیاد 

همونطور که لبخند بر لب داشتم و به سمت کلینیک راه افتاده بودم رحمانی رو دیدم که با صورتی 

 کبود و بهم ریخته در حال اومدن بود 

 خیره بهش ...کمی از سرعت قدمهام کاسته شد

 حامی خوب از خجالتش در اومده بود و یه جای سالم توصورتش باقی نذاشته بود 

اونقدر صورتش داغون شده بود که  در جواب بچه هایی  که ازش پرسیده بودن چه اتفاقی براش 

افتاده  به همه گفته بود که یه سری برای دزدیدن کیفش به جونش افتادن و این بال رو سرش 

 اوردن 

 دیگه حتی به حامی هم نزدیک نمی شد و حد االمکان ازش دوری می کرد 

همونطور که به هم دیگه نزدیک می شدیم به یک یکباره با دیدنم که هنوز بهش نرسیده بودم  

 یکهو سر جاش ایستاد

 احساس ترس ضعیفی در دلم رخنه کرد و سعی کردم به روی خودم نیارم 

 کسی درون راهرو نبود و نزدیک به اتاق  پزشکا بودم که با نگاهی به دور و اطراف و دیدن راهروی 

 فرعی که کمی جلوتر قرار داشت سریع تغییر مسیر داد و طوری رفت که گویی از اولم اینجا نبوده

متعجب میخکوب شده سر جام به جای خالیش خیره موندم که همون لحظه در اتاق باز شد و 

 دکتر صدیقی به همراه حامی ازش بیرون اومدن
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 پشت سرشون هم دو تا دکتر دیگه خارج شدن

نگاه حامی لحظه ای بهم افتاد و  اون دو دکتر با خداحافظی از دکتر صدیقی و حامی در خالف 

 جهتم به راه افتادن 

 صدیقی که همچنان در حال حرف زدن بود خطاب به حامی گفت:

 -بهش فکر کن دکتر...لطفا عجوالنه تصمیم نگیر 

 حامی سری باال و پایین کرد و جواب داد:

 -من که شرایطم رو بهتون گفتم  ..اما بازم چشم ...درموردش فکر می کنم 

صدیقی لبخندی بر لب روند و رو گرفته از حامی به سمت من که جلوی راهش قرار داشتم حرکت 

 کرد 

  حین گذر از کنارم با حفظ همون لبخند برگشت و با نگاهی به حامی به شوخی گفت:

 -نذار دست به دامن خانومت بشم دکتر 

 حامی به خنده افتاد و چیزی نگفت 

 صدیقی خندون سری تکون داد  و رو بهم گفت:

 -یکم نصیحتش کن 

 لبهام به لبخندی از هم کش اومدن

با دور شدن دکتر ،حامی برگشت و با گرفتن دستگیره در  اتاق، خطاب بهم که در حال رفتن به 

 سمتش بودم گفت:

 -بدو بیا که کلی غنیمت جنگی گیر اوردم 

 با نگاهی به دور و بر سرعت قدم هامو بیشتر کردم  

 تا بهش رسیدم ، کنار ایستاد تا من  اول تو برم  

 با ورودم به داخل اتاق درو بست و با پا تند کردن به سمت یخچال کوچیک توی اتاق گفت:

 -به زور حفظش کردم و البته که تصمیم دارم کسی رو ادب کنم 

سوالی بهش خیره بودم  که در یخچالو باز کرد و با در اوردن یه تکه از کیکی که چشم راحله و الناز 

  به دنبالش بود با لبهایی نیمه باز گفتم:

 -وای خدای من 

 در حالی که می خندید به سمت دیگه ی اتاق رفت و ادامه داد:
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 -به هزار مصیبت از دست این شکمو ها قایمش کردم ..هرچند اونی که نباید اگر بفهمه بدبختم .

 

 با هیجان به سمتش رفتم که با برداشتن دوتا چنگال کوچیک و گرفتن یکیشون به سمتم گفت:

 -بزن روشن شی دکتر 

 خدا خواسته با گرفتن چنگال از تو دستش... با ولع اولین تکه ای که از کیک جدا کردم گفتم:

 -عاشقتم 

 در حالی که با لبهایی بسته کیکشو می خورد خیره بهم خندید و گفت:

 -شکمو

 بی غل و غش خندیدم

ظرفو بینمون گرفته بود  و هر دو تند تند قبل از اینکه کسی به داخل اتاق بیاد در حال خوردن بودیم 

 که یکهو گفت:

 -یه چند روزی می خوام برم سفر

در بین تکون خوردن لبهام و بلعیدن کیکی که طعمش بی نظیر بود  لبهام بی اراده از حرکت باز 

 ایستادن و بهش خیره موندم 

 خیره به کیکی که داشت با دقت یه تکه دیگه ازش رو برای خودش جدا می کرد پرسیدم:

 -سفر برای چی ؟

 نگاهی بهم انداخت که بدون اینکه اجازه ای بهش داده باشم دوباره ازش پرسیدم:

 -می خوای بری دبی؟!...مگه کاریم اونجا برات مونده ؟

سرشو باال اورد و ضمن گذاشتن کیک توی دهنش با لختی تامل  و بلعیدن و قورت دادن کیک.. 

 گفت:

 -زیاد طول نمی کشه

نمی دونم چرا تمام وجودم به یکباره پر از استرس شد و برای پس زدن افکار ناخوشایند در حال ور 

 رفتن با چنگال و جدا کردن تکه ای از کیک گفتم:

 -پدرتم در جریانه؟

 سرشو باال و پایین کرد

 با بی میلی تکه ی جدا شده از  کیک رو توی دهنم گذاشتم
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 زل زده تو نگاهم ..لبخندی زینت بخش صورتش شد:

 -زود بر می گردم

 جوابی بهش ندادم که لبخندش بیشتر کش اومد:

 -این چه چهره ایه که به خودت گرفتی ؟

 -نمی دونم چرا از این رفتنات ...حس خوبی ندارم 

 با تامل بهم چشم دوخت:

 -دکتر صدیقی چی بهت می گفت؟

 اونم دیگه میلی به خوردن نداشت :

 -دیگه نمی خوام دانشکده بیام ...اما اون اصرار داره که بمونم

 متعجب ازش پرسیدم:

 -نمی خوای بیای؟

 مطمئن جواب داد:

 -آره..دیگه فرصتشو ندارم...مطب همینطوریشم کلی از وقتمو گرفته...

وقتی دید دیگه کیک نمی خورم... ظرف کیک رو روی میز گذاشت و با کشیدن دستمالی از تو 

 جعبه با پاک کردن لبها و دستهاش ادامه داد:

 -یه مدت بهتره که من 

 -بهتره یا اینکه مجبوری ؟؟!!

 موشکافانه بهم خیره نگاه کرد و با قدمی نزدیک تر شدن بهم گفت:

-آره مجبورم ..ولی االن ازم نخواه که چیزی در موردش بهت  بگم...چون همه چی بسته به این 

 سفر داره

 نگرانی و ترس تنها حس هایی بودن که در اون لحظه تو خودم حس می کردمشون 

لبخند مهربانانه ای نثارم کرد و دستش رو بلند کرد و با تو دادن دسته ای از موهام که از لبه ی 

 مقنعه ام بیرون زده بودن گفت:

 - این نوع از نگاهتو اصال دوست ندارم 

  سرمو باالجبار باال و پایین کردم و با دادن نفسم به بیرون با گردش به سمت در اتاق گفت:

 -مرادی می گفت این ساعت بچه های ترم پایین میان...منم مراجعه کننده دارم 
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ناراحت از دستش ..پشتمو بهش کرده بودم و قصد بیرون رفتن داشتم که  هنوز دستم به 

دستگیره در  نرسیده از پشت ...سریع  بازوم رو گرفت و مانع از رفتنم به بیرون منو به سمت 

 خودش کشوند 

 خیلی دوسش داشتم... به اندازه ای که حتی خودمم نمی تونستم تصورش کنم :

 -اینطوری ناراحت نرو 

 در اوج دلخوری و حال گرفته ام ...به خنده افتادم و گفتم:

 -بخندم که فکر کنی همه چی خوبه ؟

 شونه ای باال داد و با فشردن بازوم گفت:

 -آره الاقل اینطوری حس بهتری دارم و می دونم که خانم دکتر از دستم ناراحت نیست 

 سریع گفتم:

 -که هست

 با تاکید و به شیطنت گفت:

 -نیست

 مصمم جواب دادم :

 -هست 

خنده ی دلنشینی بر لبهاش روند و با کشیدن من به سمت خودش و آغوشی که  هر لحظه 

 بی تردید می خواستمش گفت:

  -باشه..اصال هر چی تو بگی ..اما فقط به یه شرط همه چی رو بهت می گم 

 خوشحال با برق امیدی که تو چشمام شروع به درخشیدن کرده بود بهش چشم دوختم :

 -اونم اینکه  تا امشب که می ریم خونه ی پدرم ،هیچی ازم نپرسی 

 رفته رفته لبخندی بر روی لبهام نشست و ازش پرسیدم:

 -قول ؟

 سرشو باالجبار و خندون باال و پایین کرد:

 -قول 

خندون با حلقه کردن دستام به دور کمر حامی  که به نظر می رسید مانند چند دقیقه پیش 

 زیاد سرحال نیست تو چشماش خیره شدم و گفتم:
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 -آفرین... حاال شدی یه پسر خوبِ حرف گوش کن 

 گویی به زور لبخند بر لبهاش جا خوش کرده بود:

 -امیدوارم هر بار که امیدت رو گم کردی بلد باشی که دوباره پیداش کنی 

 

با این که در تمام این مدت  می دونستم یه چیزی حامی رو داره آزار می ده ..تابی به بدنم 

 دادم و خندون گفتم:

-به قول جناب حافظ....دائما یکسان نباشد حال دوران ....پس چی شد دکتر ؟!شما دیگه چرا 

 ؟!؟!

 

 خنده اش تلخ تر از قبل شد :

 -توی این زندگی عجیب ،هیچکس جز خودت  به فریادت نمی رسه گیسو 

این لعنتی رو همیشه برای خودت ممکن کن ...به خودت بیشتر از هر کس و هر چیز 

 برس...چه من باشم چه نه ..خیلی از خودت مراقبت کن 

 -از این حرفایی که فقط معانیشونو خودت می دونی و می فهمی  هم خوشم نمیاد حامی 

 خندون با به دندون گرفتن لب پایینیش دست بلند کرد و نوک بینیمو کشید :

 -زیاد بهشون فکر نکن 

 ابرویی باال دادم که همون لحظه با ضربه ای به در اتاق.... هر دو سریع از هم دیگه جدا شدیم 

دکتر کاظمی در میانه در خیره به هر دو مون که در فاصله ی کمی از هم ایستاده بودیم 

دستی به پس سرش کشید و خیره به ظرف کیکی که منو حامی دخلشو در اورده بودیم از 

 حامی پرسید:

 -یه ظرف کیک توی یخچال بود ندیدنش دکتر ؟!

حامی شونه ای باال داد و همونطور که سعی می کرد اصال به روی مبارکش نیاره چه 

 شبیخونی به دکتر کاظمی با اون شکم جلو اومده اش زده گفت:

-آخرین بار که یکی از همکارا یه ظرف کیک از تو یخچال برداشتن ..در جریان بقیش نیستم 

 دکتر جان 

آب دهانم رو بلعیدم که حامی با یه  چشمک پنهونی و زیرکانه ..  چرخیده به جانب هشدار 

 گونه گفت:

 -خانم دکتر شما مگه االن مراجعه کننده ندارید ؟
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 سریع به خودم اومدم و گفتم :

 -چرا..چرا دکتر 

و خیلی خانومانه همونطور که با هم دستی حامی سهم کیکی دکتر رو نوش جان کرده بودم 

 با یه ببخشید آروم از کنار دکتر کاظمی که ناباورانه به ظرف خیره مونده بود عبور کردم

 پشت سرم هم حامی همونطور که بیرون می اومد رو به دکتر گفت:

-یکم دیگه دیر برم... بچه ها کلینیک رو روی سرشون می ذارن..می دونید که چه عجوبه 

 هایی هستن

سرعت قدمهامو بیشتر کردم حامی هم خودشو زودی بهم رسوند  به محض پیچیدن به 

سمت راهروی اصلی هر دو خیره به جلو زدیم زیر خنده که حامی با سرعت بخشیدن به 

 قدمهاش با ضربه ی دوستانی که به بازوم زد گفت:

 -تا اون باشه که سهم کیک دکتر حق دوست رو نخوره

 خندون بهش خیره بودم که با نگاهی به در اتاق یکی از دکتر ها گفت:

 -من یه سر برم پیش دکتر فرح بخش بعدش میام کلینیک 

 سری تکون دادم و برای رفتن به سمت کلینیک ازش جدا شدم 

 

*** 
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****** 

 

 آخرین بسته های خریدو به سمتش گرفتم 

با جا به جا کردن بقیه خرید ها،بسته ها رو از دستم گرفت و توی صندوق عقب جا داد و 

 گفت:

 -لعنتی یادم رفت... یه چیز دیگه باید می گرفتم 

 -چی ؟

 پوفی کرد و گفت:

 -سفارش پدرمه

 مطمئن از قرار گیری درست وسایل ،با بستن در صندوق  قدمی به عقب رفت:

 -تا تو ماشینو جا به جا کنی منم رفتم و برگشتم ... طبقه ی دوم همین پاساژه

 باشه ای گفتم و سوئیج رو از ش گرفتم 

 پشت فرمون که نشستم و ماشین رو روشن کردم همون لحظه گوشیم زنگ خورد

 گوشیم رو در اوردم و تا همین که اتصال رو بر قرار کردم راحله تند و پشت سر هم گفت:

 -وای گیسو نمی دونم دستبندمو کجا گذاشتم...آخرین بار تو کمد تو گذاشتمش ..تو ندیدش؟!

 متعجب خیره به رو به رو گفتم:

 -نه واال ... فقط گفتی دستبندمو بذارم تو کمدت  .. منم گفتم باشه

 -ای بابا...بدبختی مال خودمم نبود ..ببین اشتباهی تو کیفت نذاشتی ؟

 -فکر نکنم پیش من باشه،یه لحظه صبر کن

خم شدم و کیفم رو از روی صندلی برداشتم..همونطور که به حرف های راحله گوش می 

 دادم داخل کیفم رو چک  کردم و گفتم:

 -نه راحله پیش من نیست

پوفی کرد و با حرص شروع کرد به غر غر کردن که با صدای باز و بسته شدن در آسانسور 

 نگاهم رو به سمت چپ دادم 
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 حامی با بسته ای که در دست داشت با نگاهی به دور و بر و پیدا کردن من سریع بیرون 

 اومد و قدمهاشو به سمتم تند کرد

  کیفو سر جاش گذاشتم و خیره به حامی که با عجله می اومد به راحله گفتم:

 -احتماال یه جایی گذاشتی حواست نیست ..

 -باشه ..من برم شاید تو اتاق باشه..فعال

با قطع تماس ..دستم به سمت دستگیره در رفت که همون لحظه مرد قد بلند و چار شونه ای 

 از سمت دیگه ای به حامی نزدیک شد و صداش زد

 حامی ایستاده به طرفش برگشت

 به هر دوشون خیره بودم که یک دفعه ،مرد یقه ی حامی رو چسبید

حامی عصبی بدون اینکه ترسیده باشه دستشو روی دست مرد گذاشت و با صدای بلندی 

 گفت:

 -دستتو بکش 

 اما مرد که گویی به قصد دعوا اومده بود اونم صداشو  باال برد 

 ترسیده سریع از ماشین پیاده شدم

 حامی بسته رو از دستش رها کرد و با هر دو دست یقه ی مرد رو چسبید 

  در گیری بین دوتاشون داشت باال  می گرفت 

 مرد دو برابر  حامی هیکل داشت و قصد کوتاه اومدن نداشت که با عجله به طرفشون دویدم 

 مرد بی جهت عربده می کشید و بلند بلند می گفت:

 -حاال قلدر بازی در میاری؟؟؟

 اصال نمی فهمیدم ماجرا چیه که از پشت سر ...سرش داد زدم و گفتم:

 -ولش کن 

اما اون که اهمیتی به وجود من نمی داد زود دست تو جیب کاپشنش برد و یه پنجه بوکس 

 بیرون  کشید 

با نگاهی به دور و بر خواستم کسی رو پیدا کنم و ازش کمک بخوام اما هیچ کسی رو  اون 

 دور و اطراف پیدا نکردم 

 -حاال یه  یادگاری رو صورتت بکارم که دیگه هوس کتک کاری به سرت نزنه دکتر 
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حامی که محکم دستشو چسبیده بود و می خواست مانع ضربات پاهاش بشه با نگاهی به 

 من که بهشون نزدیک شده بود با فریاد گفت:

 -برو تو ماشین

رنگ پریده و وحشت زده  از چیزی که تو دست مرد می دیدم  دست مرد رو چسبیدم و 

 سرش داد زدم:

 -ولش کن عوضی

با دیدن من که دستشو گرفته بودم محکم با آرنجش ضربه ای به پهلوم زد که تعادلم رو از 

 دست دادم و چند قدمی رو به عقب پرت شدم و بر زمین افتادم

حامی عصبی از اتفاق پیش اومده کنترلش رو از دست داد و از حواس پرتی مرد که هنوز 

 متوجه من بود استفاده و مشتی رو حواله ی صورتش کرد

مرد که انتنظار چنین ضربه ای رو نداشت چون ببری خشمگین به قصد زدن حامی که در این 

میون چندین ضربه ی دیگه به بدنش هم وارد کرده بود حمله ور شد و به تالفی ضربه ای که 

به صورتش زده بود با دستی که توش  پنجه بوکس  قرار داشت.. دو ضربه ی پیاپی به پهلوی 

 حامی وارد کرد 

حامی از شدت درد خم شد  و سعی کرد خودش رو از تیر راس ضربات مرد دور نگه داره  که 

 مرد با کینه یه ضربه ی دیگه به شکم حامی زد .

وحشت زده با دیدن پیرهن حامی که کم کم داشت به رنگ خون در می اومد با عجله از روی 

 زمین بلند شدم و به سمت ماشین دویدم  

با اولین چیزی که به دستم رسید ترسیده و وحشت زده  به سمت مرد دویدم  و با فریاد 

 گفتم:

 - ولش کن

دستشو باال برد که اینبار صورت حامی رو هدف قرار بده که با فرود اوردن قفل فرمون بر روی  

 کمرش..صداشو در اوردم 

 از شدت درد ناله ای سر داد  و به ناچار دستشو پایین اورد  و کفری به طرفم برگشت ..

 از شدت خشم تمام بدنم می لرزید 

دو دستی قفل فرمونو چسبیده بودم و دیگه نمی دونستم اگر بخواد این بار به سمتم حمله 

 ور بشه چیکار باید بکنم 

 به خیال اینکه حامی رو زمین گیر کرده  با چشمایی به خون نشسته  به سمتم راه افتاد .

 ترسیده همونطور که قفل فرمون تو دستام بود چند قدمی به عقب رفتم 
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از شدت ترس حتی دیگه به حامی هم نگاه نمی کردم که همون لحظه با برخورد چیز 

 سنگینی به سر مرد،شوک زده سر جام ایستادم 

 

مرد ناباورانه سر جاش ایستاد و نگاهی به جانب حامی که با یه سطل آهنی بهش ضربه وارد 

 کرده بود خیره موند 

نگاهم به طرف حامی برگشت ،پایین پیرهنش خونی شده بود  و در حالی که نفس نفس 

 می زد  به مرد خیره شده بود

مرد که بی حال شده بود  از ترس اینکه دوباره حامی بخواد  با سطل بهش ضربه ای بزنه 

پنجه بوکسشو رها کرد و زودی یه چاقوی ضامن دار در اورد و به تهدید ،در حالی که لحظه ای 

 چاقو رو به سمت من و لحظه ای دیگه به سمت حامی می گرفت ..عقب عقب رفت 

حامی کم کم داشت تمام نیروش رو از دست می داد و من شاهد از دست دادن خونی بودم 

 که هر لحظه پیرهنشو بیشتر از قبل  به رنگ قرمز در می اورد 

 تازه متوجه صورت حامی شده بودم که بر اثر مشت مرد کبود شده بود 

مرد تلو تلو خوران با رسیدن به در خروجی چرخید و سریع بیرون رفت که همون لحظه سطل 

 از دست حامی رها شد  و با ضعف بر روی زانوهاش افتاد

با دیدن این صحنه... با حالتی یخ زده ،قفل فرمون از تو دست هام رها شد و با نگرانی که به 

 یکباره وجودم رو فرا گرفته بود به سمتش دویدم 

همونطور که روی زمین  زانو زده  بود دستش رو روی پهلو گذاشت و با سری رو به پایین و 

موهایی که در  گیرو دار این  در گیری از حالت خوبشون در اومده بودن و روی پیشونیش ریخته 

 بودن با چشمایی بسته لبهاشو محکم به هم دیگه فشرد 

رسیده بهش سریع کنارش نشستم و دستمو روی بازوش گذاشتم و با نگرانی و اضطراب 

 صداش زدم:

 -حامی .... 

 هیچ واکنش از خودش نشون نمی داد.

دستمو روی دستش گذاشتم  و با وحشت دوباره به دور و اطراف خیره شدم که یک دفعه 

 شاهد جاری شدن خون از بینیش شدم 

 چشماشو باز نمی کرد و هر لحظه بدنش سردتر می شد 

هول کرده دوباره به سمت ماشین دویدم و پشت فرمون نشستم  و ماشین رو به سمتش 

 روندم 
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اینبار دیدم که اون یکی دستش رو روی زمین گذاشت تا مانع از افتادن کاملش بر روی زمین 

 بشه که همون لحظه چند نفری از تو آسانسور بیرون اومدن

  شال گردنش رو از روی وسایل برداشتم و سریع پیاده شدم 

تو همون حالت مونده بود که مجبورش کردم دستشو از روی پهلوش برداره تا  شال رو بر روی 

 جایی که به رنگ خون در اومده بود بذارم  

 هر لحظه بیشتر از قبل  ناتوان تر می شد 

 اون چند نفر هم که متوجه وضعیت بد حامی شده بودن به سمتمون پا تند کردن 

هر کدوم چیزی می گفتن و ازم سواالیی می پرسیدن که با چشمایی خیس شده از شدت 

 اشک ازشون خواهش کردم کمک کنن  تا حامی رو روی صندلی ماشین بنشونن 

 رنگ به روی حامی نمونده بود و حسابی صورتش زرد  شده بود 

دست و پامو گم کرده بود که با همون دستای خونیم و اشکی که بند نمی اومد سوئیچ رو 

چرخوندم و خواستم حرکت کنم که با چشمایی نیمه باز و سری که  کم کم داشت به سمتم 

 خم میشد گفت:

 -با  پدرم...

 نفسش باال نمی اومد که به سختی جمله اشو کامل کرد:

 -با  پدرم تماس بگیر

قصدم این بود که به نزدیک ترین بیمارستان برسونمش اما اون اصرار داشت که فقط با پدرش 

 تماس بگیرم

 گوشیش  که روی داشبورد بود رو برداشتم و با دستهایی لرزون شروع به شماره گیری کردم 

نگاه خیسم... به روی صورت حامی و چشمهای بسته اش  بود که پدرش جواب داد و به 

 گمون اینکه حامی هستم گفت:

 -جانم بابا...

 ترسیده با صدایی لرزون و پر از بغضی به حرف اومدم و گفتم:

 -بابا حامی حالش خوب نیست 

 صداش ته افتاد  و بعد از اندک تا ملی که می خواست حرفمو هضم کنه به آرومی ازم پرسید:

 -چی شده؟!چش شده؟!کجایید شما ؟!

با پشت دست  اشک های زیر چشمام  رو گرفتم و با نگاهی به مسیر خروجی پارکینگ 

 نالیدم و بهش گفتم که یکی باهاش درگیر شده و حامی زخمی شده 
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 معلوم بود هول کرده :

 -سریع برسونش بیمارستان خودمون  ..فقط زود ..زود باش 

با چشمایی که از شدت گریه  ،چیزی رو خوب نمی دیدن گوشی رو روی داشبورد رها کردم و 

 با عجله ماشین رو به مقصد بیمارستان   پدر حامی به حرکت در اوردم 

مسیری که در این ریزش تند برف  بیش از از روزهای  گذشته پر از ترافیک و تردد  بود بر 

 اضطراب و ترسم می افزود

چراغ قرمزهایی که گویی می خواستن به لجبازی با من ،زمان رو متوقف کنن.. دم به دقیقه 

 جلوی راهم سبز می شدن

هر چند لحظه بر می گشتم و به حامی که کامال از حال رفته بود  نگاه می انداختم  و صداش 

 می زدم

وحشتناک بود ..ماشین ها به کندی حرکت می کردن  و تازه به محض اینکه مسیری باز 

 میشد ..به چراغ قرمز بعدی می رسیدیم 

گویی دیگه مغزم کار نمی کرد که کفری شده  از این همه وقفه و ایست ...بی توجه به 

چراغی که به تازگی قرمز شده بود ..پا روی پدال گاز گذاشتم و به سرعت روندم و حتی توجه 

 ای به بوق ها ی کشیده و ناسازهایی که در این بین نصیبم شده بود..  نکردم 

گوشی حامی مرتب در حال زنگ خوردن بود ...اسم پدرش رو می دیدم اما تمام توجه و دقتم 

 رو به رانندگی داده بودم 

مدام حرف حامی رو به یاد می اوردم که می گفت مادرش رو تو یه روز زمستونی از دست 

 داده

شدت اشکم بیشتر شد  و برگشتم و نگاهش کردم ...دوباره خون ریزی بینیش شدت گرفته 

 بود .
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شدت اشکم بیشتر شد  و برگشتم و نگاهش کردم ...دوباره خون ریزی بینیش شدت گرفته 

 بود .

 

 که یک دفعه با شنیدن صدای ضعیف حامی نگاهم رو بهش دوختم :

 -جوابشو بده 

 هول کرده بودم و فقط می خواستم حامی رو به بیمارستان برسونم 

 گوشی رو برداشتم و تماس رو برقرار کردم:

 -کجایید گیسو؟

صداش بقدری ترسیده بود که احساس نمی کردم این صدا ،صدای همون مرد پر اقتدار 

 همیشگی و پدر حامی باشه

 با نگاه به خیابون ها گفتم:

 -نزدیکیم 

 با عجز ازم پرسیدم:

 -می تونه حرف بزنه؟

 سرمو تکون دادم و گفتم:

 -نه ...

 صدای نفس کشیدن های عصبی و پر از دلهره اش منو هم ترسوند که زودی گفت:

 -فقط تا می تونی هر چه زودتر برسونش اینجا ..عجله کن 

 

مرتب فکر می کردم مگر شدت ضربه ها  باید چقدر بوده  باشه که حامی رو به این حال و روز 

 انداخته باشه 

یک ربع بعد در حالی که کلی چراغ قرمز رد کرده بودم و دوتا جا هم خالف رفته بودم ،خودم رو 

 به بیمارستان رسوندم 

نگهبان که گویا از قبل باهاش هماهنگ شده بود و ماشین حامی رو می شناخت، به محض 

 شنیدن صدای بوق ماشین ، نرده رو باال داد
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دست و پاهام می لرزید همونطور که به ساختمون اصلی نزدیک می شدم ،دست بلند کرد و 

 با پشت دست گونه اش رو لمس کردم،سرد سرد بود و به کندی نفس می کشید 

 ترسیده نگاهم رو به جلو دادم 

پدرش با بی قراری  به همراه چند نفر دیگه و برانکاری که درنزدیکشون قرار داشت به 

انتظارمون ایستاده بود که  بالفاصله با دیدن ماشین، با رنگ و روی پریده چند قدمی از سایرین 

 فاصله گرفت .

 

ماشین رو که نگه داشتم، با عجله در سمت حامی رو باز کرد و با هر دو دست سر حامی  رو 

که به سمت من متمایل  شده بود رو گرفت و به سمت خودش برگردوند و چند باری صداش 

 زد 

 پلک های حامی به آرومی لرزیدن  و تا نیمه به خواست پدرش ،چشماشو باز کرد 

پدرش دیگه بیش از این وقت تلف نکرد و به همراه دو مرد دیگه حامی رو از توش ماشین پیاده 

کردن و روی تختی که از قبل آماده کرده بودن خوابوندن  و بی وقف به سمت اورژانس 

 بیمارستان حرکت کردن

 

شوک زده سر جام ایستاده بودم و به رفتنشون خیره مونده بودم که یکهو به خودم اومدم و به 

 قدمها سرعت بخشیدم و با عجله به دنبالشون راه افتادم 

 

 از راهروی کوچیکی عبور کردن و وارد بخش اورژانس شدند

  با ورود به بخش ،پرستارها زودی دور بر رو خلوت کردن که همون لحظه  لنگه کفش حامی 

 کشیده شده و با در اومدن از پاش بر روی زمین افتاد  

 حامی رو به روی تخت دیگه ای انتقال دادن

یه نظر می رسید که دیگه هیچ عالئم حیاتی نداره که اون طور شل و بی جون چون یه تکه 

 گوشت در حال جا به جا شدنه 

متحیر و شوک زده چندین قدم دورتر از تختی که پدرش به همراه چند نفر دیگه باال سرش 

 بودن، ایستادم

قلبم به کندی می زد  که به آرومی نگاهم به سمت  لنگه کفش افتاده شده اش بر روی 

 زمین کشیده شد 

آب دهنم خشک شده بود و لبهام بی رنگ ،که بی اراده خم شدم و کفشش رو از روی زمین 

 بر داشتم 
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به کندی که بلند شدم ،پدرش رو دیدم که  خم شده بر روی حامی با نگاهی مضطرب ،سعی 

 در چک کردن وضعیتش داشت 

 احساس می کردم دیگه کنترل هیچ چیزی در دستم نیست 

 

چند بار دیگه به صورت حامی همراه با صدا زدنش ضربه زد و زود مشغول باز کردن دگمه های 

 پیرهن حامی کرد 

همون لحظه پزشک دیگه ای با تنه ای به من که در وسط راه ایستاده بودم  به سمتشون 

 دوید و سمت دیگه تخت قرار گرفت 

پزشک با دیدن وضعیت حامی ،از پدرش که همچنان در حال باز کردن دگمه ها بود چیزی 

 پرسید

 اصال صداهاشونو نمی شنیدم و فقط قادر به دیدن کاراشون بودم

 کارهایی که باور نمی کردم بخاطر خوردن چند ضربه باشه

تمام چونه و لبهای حامی پر از خون شده بود و هر کسی در حال مهیا کردن وسایل و یا تزریق 

 داروهایی بودن که دزشون رو دکتر تازه از راه رسیده بهشون اعالم می کرد .

 

 بدنم سست و بی جون شده بود و نفس کشیدن رو فراموش کرده بودم 

کلی سیم و وسیله به حامی وصل کرده بودن ،نگاهم  به روی مانیتور و ضربان ضعیفی بود که 

 به نمایش چشمام در اومده بود

 قطره ی بزرگی از اشک توی چشمام جمع شد

پدر حامی سر سختانه سعی می کرد حامی رو از اون ضعیت نجات بده و گاها با صدای 

بلندی از پرستارهای دور و بر می خواست کاری انجام بدن و سریع خواسته اش رو اجابت 

 کنن

که ناگهان با صدای جیغ مانند مانیتور و نگاه خیره ام به مانیتور و خطوط صافی که جلوی 

چشمام به رقص در اومده بودن، قطره اشک جمع شده  از گوشه ی چشمم به بیرون چکید  

 و به آرومی بر روی گونه ام لغزید 

تنها صدایی که تو گوشم می پیچید صدای کشیده ی اعصاب خورد کن دستگاهی بود که 

 فضای پیرامونم رو کامال  احاطه  کرده بود 
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 کفش با شل شدن انگشتام ،از تو دستم رها شد و بر زمین افتاد 

 دست های پدر حامی از حرکت باز ایستادن و ناباورانه به چشمهای بسته حامی خیره شد

دکتری که حتی اسمش رو نمی دونستم با دیدن نگاه ناباور پدر حامی سریع دست به کار 

 شد 

اما من همه ی نگاهم به پدر حامی بود و انتظار داشتم مثل همیشه کاری بکنه و بهم این 

امید رو بده که همه ی این لحظه های مرگ اور یه شوخی بی مزه است و اون قادره که هر 

 کاری برای بودن حامی انجام بده 

 

در حالی که همه سخت مشغول کاری بودن اما اون هر بار ناباورانه  قدمی به عقب می رفت 

  و از تخت دورتر میشد

صدای دستگاه قطع نمی شد که با حال خرابی چرخید و با نگاهی سر گردون و چشمهایی 

 که تهشون به رنگ  قرمز در اومده بودن لحظه ای سرجاش ایستاد .

یکی از پرستارها خطاب به دکتری که با شدت در حال احیا و دادن دزهای جدید برای تزریق 

 بود گفت:

 -تموم کرد ...

 همین دو کلمه برای سرد شدن به یکباره بدنم  و بی حس شدنم کافی بود ..

مسخ شده و بی حرکت مونده در موقعیتی که قابل توصیف نبود ،فقط به چشمها و نگاه ناباور 

  پدرش چشم دوخته بودم

 وحشت و ترس  رو تو چشماش می دیدم  

 گویی زمان برای هر دومون در اون لحظات متوقف شده بود  و دیگه نمی تونستیم کاری کنیم 

که  یکهو بدون توجه به من که درست در مقابل مسیرش قرار گرفته بودم  از بخش اورژانس 

 خارج شد 

ضربان قلبم شدت گرفت  و به جای خالیش خیره موندم و تازه باورم شد که داره همون 

 اتفاقی می افته که در باورم نمی گنجید 

 شدت اشک هاِی بی صدام بیشتر شد 

 یه پزشک دیگه هم به کمک پزشک قبلی اومد و حامی کامال از دیدم پنهون شد 

این دقیقا همون صحنه ای بود که یکبار دیگه تجربه اش کرده بودم ،صحنه ی مرگ دلخراش 

 پدری که جلوی چشمام مرد و برای همیشه از دستش دادم 



 

===================================================  
 موج نهم به قلم: زاهده بیانی )نیال...(

 

 

 همه در تکاپو و جنب و جوش بودن و می خواستن کار کنن

 قدمهام به کندی برداشته می شدن و به سختی بر  روی زمین می کشیدمشون 

 نگاهم هنوز به مانیتور بود که یکی بالخره کنار رفت و نگاهم به صورت بی رنگ حامی افتاد.

 کسی خونها رو از روی لبها و چونه اش پاک کرده بود 

باورم نمیشد تا یکی دوساعت پیش هر دو به شوخی در حال خوردن یه تکه کیک دکتر 

 کاظمی بودیم 

باروم نمیشد  که  حاال اینطور باید  با صدای کشیده دستگاهی که  خبر تموم شدن یه زندگی 

 رو می داد، رو به رو بشم .

 در برابر کاراها و عجله هایی که  اطرافیانم داشتن

 من بی حرکت سرجام  ایستاده بودم و  تنها داشتم به صحنه ی دلخراش پیش روم خیره 

 نگاه می کردم

 صداها محو شده بودن و فقط صدای حامی تو گوشم می پیچید :

 - توی این زندگی عجیب ،هیچکس جز خودت  به فریادت نمی رسه گیسو 

این لعنتی رو همیشه برای خودت ممکن کن ...به خودت بیشتر از هر کس و هر چیز 

 برس...چه من باشم چه نه ..خیلی از خودت مراقبت کن

 

 ناباورانه پلکهامو روی هم گذاشتم و احساس کردم هر لحظه آماده ی سقوط هستم.

 احساس کردم دیگه هیچ چیز با ارزشی توی این دنیا ندارم

همه ی وجودم تهی شده بود ،حتی نفس هم نمی تونستم بکشم چه برسه به فریادی که 

از اعماق وجودم می خواست زبونه بزنه و منو خالی کنه از دردی که هنوز نتونسته بودم 

 باورش کنم .
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 ناباورانه پلکهامو روی هم گذاشتم و احساس کردم هر لحظه آماده ی سقوط هستم.

 احساس کردم دیگه هیچ چیز با ارزشی توی این دنیا ندارم

همه ی وجودم تهی شده بود ،حتی نفس هم نمی تونستم بکشم چه برسه به فریادی که 

از اعماق وجودم می خواست زبونه بزنه و منو خالی کنه از دردی که هنوز نتونسته بودم 

 باورش کنم .

 

سرم به دوران افتاد و چند قدمی  تلو تلو خوران به عقب کشیده شدم  که به ناگه با شنیده 

 شدن صدای دستگاهی که حاال ریتم پیدا کرده بود  ،ناباورانه چشمام از هم باز شدن 

 همچنان دور و برم پر از شلوغی بود و همه ی آدمها  ،در حال انجام کاری بودن

 دلم می خواست منبع صدا رو پیدا کنم .

به کندی و با عذاب، سرم رو  به سمتی که لحظات پیش پیام آور مرگ بود ، چرخوندم و  با 

لبهایی نیمه باز و  لرزون نگاهم خیره به خطوطی افتاد که در اوج ناباوری حرکتشون رو از سر 

 گرفته بودن

  بدنم به یکباره سرد شد و با شگفتی سر برگردوندم و  به حامی خیره موندم

لبخندی بر روی لبهای پزشکی که سنی ازش گذشته بود نشست و با امیدواری از دکتر بغل 

 دستیش  پرسید:

 -دکتر کجا رفت؟

با چشمهایی اشک آلود سر چرخوندم و در پی پیدا کردن پدر حامی که با حالی خراب 

 اورژانس رو ترک کرده بود به اطرافم خیره شدم 

خبری ازش نبود که دوباره برای اطمینان از شنیدن صدایی که نوید یه زندگی رو بهم می داد.. 

  ابتدا به مانیتور و سپس به حامی خیره شدم 

 در میان اشکایی که صورتم رو کامال خیس کرده بودن نیمچه لبخندی بر روی لبهام نشست

 همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاده بود و من بدترین ها رو تجریه کرده بود. 

  همونطور که بهش خیره بودم و برای باز کردن چشماش له له می زدم ،  با یاد آوری پدرش 

که در بدترین حال ممکن اینجا رو ترک کرده بود ، قدمی به عقب گذاشتم و بی اراده  در یک 

 حرکت سریع برگشتم و  برای پیدا کردنش از بخش بیرون رفتم.
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 با اون حال بدی که داشت مطمئن بودم به اتاقش نرفته 

با دستهایی لرزون در حالی که عجله داشتم پیداش کنم، گوشیم رو در اوردم و تند شماره 

 اش رو گرفتم و با نگاهم همه جا رو از نظر گذروندم

 به تماس هام جواب نمی داد که دوباره باهاش تماس گرفتم 

 با چشمهایی خیس به هر طرفی  سر می چرخوندم تا که پیداش کنم

  از ساختمون بیرون اومدم و نگاهم رو دور تا دور محوطه چرخوندم 

تا وسط محوطه رفتم. حتی به همه ی نیمکت های خالی که روشون برف نشسته بود نگاه 

 کردم .

 هیچ اثری ازش نبود 

دل نگران خواستم برگردم که با شنیدن صدای دو پزشکی که داشتن از کنارم می گذشتن 

 سر جام متوقف شدم:

 -دکتر اصال حواسش نبود...

-آره انگار تو حال خودش نبود ...شک دارم که اصال صدامونم  شنیده باشه ..حاال داشت کجا 

 می رفت؟!

 -نمی دونم احتماال باز داشت می رفت به محوطه ی پشتی  تا به بخش جدید یه سری بزنه 

تا اسم محوطه پشتی رو شنیدم دیگه به حرفای دیگه اشون اهمیتی ندادم  و در حالی که 

 می دویدم، دوباره شماره اشو گرفتم 

همه جا پر از برف شده بود..آدمای   کمی، تو دیدم بودن که  به ناگه چشمم به ساختمونی 

 افتاد که گویا در حال تعمیرات بود و نیمه کاره رها شده بود 

با تمام توان به همون سمت دویدم که حین دویدن متوجه حرکت غیر عادی چیزی بین 

 شمشادهایی شدم که روشون بخاطر بارش برف سفید پوش شده بود

اول فکر کردم شاید اشتباه دیدم اما یکهو  با دیدن کسی که بر روی زمین افتاده بود  و در 

 تالش بود  که با کمک دیوار خودش رو باال بکشه .

 راه رفته رو برگشتم و خودمو بهش رسوندم 

 پشتش به من بود و روپوش سفیدی  به تن داشت

همچنان با گوشیم داشتم شماره اش رو می گرفتم که با شنیدن صدای زنگ گوشی ،با 

ترسی که به جونم افتاده بود ، شمشاد ها رو دور زدم که یک دفعه با دیدن پدر حامی که 

دردمندانه یک دستشو بر  روی دیوار و دست دیگه اش رو بر روی قلبش گذاشته بود،  در جا 

 خشکم زد 
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 گوشیش کمی دورتر از خودش بر روی زمین افتاده بود و مرتب زنگ می خورد 

 ناباورانه خیره بهش که به پهنای صورتش اشک می ریخت ،بهش نزدیک شدم 

گویی پای چپش قدرت تکون خوردن نداشت  و در حالی که داشت درد می کشید، گریه می 

 کرد

 قلبم از دیدن این صحنه تیر کشید.

 با اینکه خودمم حال خوبی نداشتم ،اما شوک شده به سمتش رفتم و زانو زده در کنارش 

 دستمو روی بازوش گذاشتم و صداش زدم:

 -بابا

 در حالی که سعی می کرد همچنان در مقابلم قوی باشه به سختی نگاهش رو بهم دوخت،

 قطر اشکی از گوشه ی چشمم به پایین فرو افتاد 

مرد قوی که همیشه در برابرم محکم و استوار بود و طوری رفتار می کرد که همه در برابرش 

 کم بیارن 

اینطور شکسته و دردمند بر روی زمین افتاده بود و فقط سعی می کرد از شدت غم ...فریاد 

 نزنه

 قطره ی اشک بعدی که افتاد، طاقت نیوردم انقدر عذاب بکشه:

 -زنده است

 لحظه ای با همون نگاه خیس بهم خیره موند ...که دوباره چشمام تر شدن:

 - داره نفس می کشه..بخدا زنده است

گویی نفس رفته دوباره برگشته بود که با ناباوری همزمان با بستن چشماش، نفسش رو 

 بیرون داد و تکیه داده به عقب بیشتر قلبشو فشرد 

می خواستم کاری کنم که این همه عذاب نکشه که یک دفعه  متوجه قوطی سفید رنگی 

 شدم که در کنار پاش افتاده بود 

 در حالی که گریه می کردم، دست پیش بردم و با برداشتنش، با عجله درش رو باز کردم  و 

 یه دونه از قرصا رو کف دستم انداختم و بهش نزدیک تر شدم

 دستم  روبه پشت سر و گردنش رسوندم

با شیدن خبر زنده بودن حامی، بدنش از اون انقباض وگرفتگی در اومده بود .ولی گویا دیگه 

 نای انجام دادن هیچ کاری رو نداشت که قرص رو به لبهاش نزدیک کردم 

 چشماش بسته بود.. اما خودشم متوجه شد و با کمک من قرص رو خورد
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 که همون لحظه گوشیش دوباره زنگ خورد

 هنوز چشماش بسته بود و به آرومی نفس می کشید 

گوشی رو از روی زمین برداشتم  و با دیدن اسمی که با نام دکتر مظاهری ذخیره شده بود با 

 دیدن حال نامساعدش تماس رو برقرار کردم که فرد پشت خط سریع گفت:

 -دکتر کجا رفتی یهو؟حامی رو انتقال دادیم ..خودتو زودتر برسون

 صدا رو اسپیکر بود و مطمئن بودم خودشم می شنوه

 -دکتر صدامو می شنوی ؟

مردی که همیشه در برابر همه محکم و قوی بود ، نباید اینطوری ضعیف و ناتوان دیده میشد 

 که کمی گوشی رو به لبهام نزدیک کردم و گفتم:

 -دکتر بیمار اورژانسی داشتن.. مجبور شدن برن ..گوشیشون دست منه..

 متعجب از شنیدن صدام ،با تردید  پرسید:

 -شما؟

 نگاه خیسم  به صورت رنگ و رو رفته اش بود:

 -بهم گفتن که بهتون بگم  االن خودشونو می رسونن

 متعجب سکوت کرد که نفسم رو بی صدا بیرون فرستادم و تماس رو قطع کردم 

لحظه ای همونطور بهش خیره موندم. خوب می دونستم اگر حامی بر نمی گشت حال منم 

 االن بدتر از پدرش می بود 

 بغضمو بلعیدم و دستمو روی شونه اش گذاشتم و با اندک فشاری  گفتم:

 -خوبین؟

 به آرومی چشماشو باز کرد

با اینکه از درون خودمم داغون و آشفته بودم اما به خودم مسلط شدم و کمی نیم خیز شده  

 در جام  ازش پرسیدم:

 -می تونید بلند شید؟

نا توان سرش رو به آهستگی  باال و پایین کرد  و نگاه گرفته از من دستشو بر روی دیوار 

 پشتی گذاشت  و به کندی در حالی که سعی می کرد حفظ ظاهر کنه از روی زمین بلند شد 

چشمای هر دومون خیس از اشک بود که سریع دستی به زیر بینیم کشیدم و اشکای 

 نشسته به زیر چشمامو گرفتم 
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سعی داشت نگاهشو ازم بدزده که حین مرتب کردن خودش نگاهم به  روپوشش که سمت 

راستش برا ثر نشستن بر روی زمین حسابی گلی شده بود افتاد،قدمی بهش نزدیک شدم و 

 گفتم:

 -روپوشتون 

 متعجب برگشت و بهم خیره شد:

 -گ لی شده

با نگاه تندی به روپوشش و وضعیتی که چندان خوشایند نبود .شروع به در اوردن روپوشش 

 کرد  و دستی به روی  موهای بهم ریخته اش کشید 

مردی که تا دقایق پیش دیگه جونی برای حرکت کردن نداشت.حاال با شنیدن خبر زنده بودن 

 پسرش ،تونسته بود سریع سرپا بشه و به خودش بیاد

 برای دادن گوشیش و گرفتن رو پوش از تو دستش گفتم:

 -همه چیز خوب میشه 

بهم خیره مونده بود که با گرفتن گوشی از تو دستم مثال  صداشو صاف کرد ..اما با صدای 

 گرفته و بمی که حال بدشو فریاد می زد گفت:

-میشه ..میشه بری اتاقم و از تو کمدم یه روپوش دیگه برام بیاری ...؟ با منشی هماهنگ 

 می کنم 

لحظه ای مات بهش خیره موندم که بعد از گذشت لحظاتی، سرمو باال و پایین کردم و هر دو 

 دوشادوش هم به راه افتادیم .

در حالی که قوای بدنیشو حسابی از دست داده بود ،با گامهای آرومی قدم بر می داشت و 

من به مراعات وضعیتش، باهاش همگام شده بودم که به محض رسیدن به محوطه  و دیدن 

چند تن از پزشکایی که اون دور و اطراف بودن، قامت  خمیده اشو صاف کرد و قدمهاشو 

 کشیده تر و محکم تر برداشت 

اما همچنان آروم راه می رفت که دوباره دستی به روی  موهاش کشید و به جواب سالم 

پزشکایی که بخاطر حضورم در کنارش طور خاصی نگاهمون می کرد سری تکون داد و به 

 مسیر ش ادامه داد.

 هنوز به در  اصلی نرسیده بودیم که  خیره به جلو گفت:

 -دوست نداشت اینطوری همه چی رو بفهمی 

 سرشو به سمتم چرخوند و خیره بهم سکوت کرد .

 در حالی که هنوزم در گنگی و سردرگمی به سر می بردم ،نگاه گرفته ازم ادامه داد:
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 -باید یه مدتی بستری بشه...این مدتم به زور دارو، سرپا بوده 

 رسیده به پله ها، لحظه ای ایستاد و کامل به سمتم چرخید .

دو سه نفری از کارکنان بیماستارن از جمله یه پزشک در حال عبور کردن از کنارمون، بهمون 

 خیره شدن که قدمی بیشتر بهم  نزدیک  شد:

-االن بیشتر از هر موقع دیگه ای به وجودت احتیاج داره ...تو که تنهاش نمی ذاریش... مگه نه 

 ؟

به موهای جو گندمی و چشمای مشکیش که منو به یاد چشمای حامی می نداخت، چشم 

 دوختم .

با اینکه حسابی درمونده شده بودم اما به خاطر خودم و به خاطر مردی که برام حکم پدری رو 

 داشت که برام قابل احترام بود 

 به نگاه منتظرش پاسخ دادم و با صدای گرفته و بغض آلودی گفتم:

 -من هیچ وقت عزیزامو تنها نمی ذارم 

 قطره اشک دیگه ای از گوشه ی چشمم به پایین چکید :

 -حامی رو به این آسونی بدست نیوردم که به همین  راحتی ها از دستش بدم

 در هجوم غمهایی که در نگاهش جا خوش کرده بودن،لبخند محوی بر لب هاش نشوند .

هر دو تا دقایقی پیش بدترین لحظه ی زندگیمون رو تجربه کرده بودیم و می دونستم اونقدر از 

نظر روحی و جسمی حالمون خرابه که بیش از این نمی تونیم سر پا بایستیم که به  آرومی 

 لب زدم و گفتم:

 -من برم روپوشتون رو بیارم 

 سرشو تکون داد:

 -با منشی هماهنگ می کنم 

 نگاه گرفته ازش خواستم  پله ها رو  باال برم  که یه دفعه صدام زد:

 -گیسو 

 با شنیدن صداش ایستاده سرجام برگشتم و بهش چشم دوختم

 لبخندهای دردمندانه  ...اما پدرانه اش ،همیشه قلب ناآرومم رو آروم می کرد:

 -ممنون

 جوابش، لبخند خسته... اما از ته دلی بود که بر روی لبهام نقش بسته بود.
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 خیره به حامی که چشماشو بسته بود و ماسکی بر روی دهنش بود نفسمو به کندی بیرون دادم 

می تونستم نگاه های سنگین اطرافیانم رو  که مدام  بر روم بود رو حس کنم .نگاههایی که هنوز 

 به حضورم عادت نکرده بودن

وضعیتش پایدار شده بود ؛اما حس اینکه دوباره اون اتفاق بیفته و اون صدای وحشتناک تو گوشم 

 بپیچه باعث میشد  که لحظه ای از جام جم نخورم و حامی رو تنها بذارم

از اونجایی که پدر حامی هم به همه  سپرده بود کسی مانع ورود و خروجم نشه کسی هم 

 مزاحم نمیشد که یک آن با نشستن دستی بر روی شونه ام نگاهم رو به سمتش برگردوندم 

رنگ پریدگی و نگاه آشفته ی چند ساعت پیشش به حالت عادی برگشته بود و دوباره شده بود 

 همون دکتر مهرداد خرسند، رئیس بیمارستانی که همه ازش حساب می بردن 

 -خیلی وقته اینجا نشستی ..یکم بیا اتاق من استراحت کن 

 

 به احترامش از روی صندلی بلند شدم:

 -شما از من خسته ترید 

لبخند بی جونی زد و با برداشتن عینک از روی چشماش و ماساژ دادن گوشه های چشماش 

 گفت:

 -من عادت دارم 

 و با نگاهی به حامی و عالئم حیاطی رو مانیتور ادامه داد:

 -وضعش خوبه...توام نیاز به استراحت داری 

به باال سر حامی رفت و با چک کردن مجدد همه ی عالئمش خیره بهم که چندان حال مساعدی 

 برای ایستادن نداشتم گفت:

 -گفتم شام بیارن

نگاهم به سمت حامی کشیده شد. موهایی که نامرتب روی پیشونیش ریخته شده  بودن و 

 قفسه ی سینه ای که به کندی باال و پایین می شد

 -اینجا مراقبش هستن ...هر چی بشه زود خبرمون می کنن
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لبهای خشک شده ام رو بهم فشردم و با گوش دادن به حرفش ،باهم به طبقه باال و به سمت 

 اتاقش به راه افتادیم 

چند دقیقه بعد در حالی که روی یکی از صندلی های اتاقش نشسته بودم ،نگاهم به زمین دوخته 

 شده بود

 در حال در اوردن روپوشش بود و ساعت روی دیوار زمان10 شب رو نشون می داد

هنوز کلی سوال تو سرم رژه می رفتن و دلمم نمی خواست با پرسیدن های بیشتر، بیش از این 

 خودمو آزار بدم که با باز کردن در سرویس بهداشتی از تو فکر بیرون اومدم 

اتاق بزرگ و قشنگی بود و تمام امکانت رو داشت ،حتی یه اتاق پشتی که برای استراحت 

 خودش در نظر گرفته بود 

 با بیرون اومدن از سرویس بهداشتی، کمی روی صندلی جا به جا شدم

 با لبخندی در حینی که آستین های پیرهنش رو پایین می داد گفت:

 -حامی می گفت خیلی باقالی پلو با ماهیچه دوست داری 

 متعجب سرمو باال اوردم 

 -فکر کنم از صبح چیزی نخورده باشی

 حاال مشغول بستن دگمه های سر آتینش بود که لبخندش بیشتر جون گرفت:

 -حامی درباره ی کسایی که خیلی دوسشون داره خیلی باهام  حرف می زنه

 

 صورتم رنگ باخت که با نگاهی به ساعت ادامه داد:

-تا یه ده دقیقه دیگه شامو میارن..بلند شو تا اون موقع یه آبی به دست و صورت بزن ...رنگ به 

 روت نمونده 

دستی به شالی که همین امروز حامی از پاساژ برام خریده بود و ازم خواسته بود که سرم بندازم 

 ،کشیدم و از جام بلند شدم

 با دیدن اینکه به حرفش گوش دادم به سمت اتاق کوچیکش که  درش باز بود رفت.

 

 شیر آبو باز کردم و دستمو به زیر آب سردش بردم که همون موقع صدای در اومد .

 کسی به  روی در ضربه می زد 

 شیرو آب رو بستم و درو باز کردم.غذا رو اورده بودن 
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 بدون اینکه ازم چیزی بپرسن...غذاها رو مرتب و تمیز روی میز  چیدن 

 

با رفتنشون نگاهی به غذاها انداختم.دقیقا همون چیزایی بود که من دوست داشتم ؛حتی زیتون 

 هم بینشون بود 

 شرمزده از این همه توجه، نگاهی به در باز اتاق انداختم.

 هیچ صدایی نمی اومد ..کمی ایستادم تا که بیاد 

اما با گذشت مدت زمانی  که همچنان به کندی سپری می شدند  خبری ازش نشد که به یکباره 

نگران از اینکه ممکنه مثل امروز دوباره حالش بد شده باشه  میز رو دور زدم و به سمت اتاقش پا 

 تند کردم.

 اتاق در تاریکی فرو رفته بود .

 ترسیده قدمی به داخل اتاق گذاشتم و نگاهم رو در  دور تا دور اتاق  چرخوندم 

ترسیده باز خواستم چند قدم دیگه تو برم که بادیدنش که از حالت سجده در اومده بود  و رو به 

 قبله با چشمهایی بسته چیز هایی رو زیر لب می گفت، بی حرکت سرجام ایستادم  

کمی که گذشت با  احساس اینکه شاید دوست داره در این لحظات تنها باشه راه رفته رو 

 برگشتم و  از تو اتاق بیرون اومدم .

 

فرو رفته در فکر دستامو تو هم گرفته بودم  و حلقه امو رو دور انگشتم می چرخوندم که نگاهم 

 ناغافل به سمت کتابخونه و کتاب حامی افتاد

کتابی که اولین بار تو اتاقش دیده بودم ؛کتابی که قبل از اینکه بخوام  بازش کنم از تو دستم 

 گرفته بود و یکی دیگه اشو بهم داده بود.

کتابی که چند شب قبل در حال خوندنش به محض ورودم به اتاق بسته بودتش و نذاشته بود که 

 توشو ببینم

دستامو پایین اوردم  و با نزدیک شدن به کتابخونه خیره به همون کتاب دست بلند کردم و کتابو از 

 بین سایر کتابها بیرون کشیدم 

 مطمئن بودم خودشه... مخصوصا که جلدش حسابی قدیمی و کهنه  بود 

چند صفحه اولش رو باز کردم ،همون نشانه گذاری های عجیب  نشون می داد که این همون 

 کتابیه که تو کتابخونه ی حامی دیده بودمش  

شعر انتهای کتاب هم مهر تاییدی بود تا مطمئن بشم این همونه کتاب و همون شعریه که حامی 

 ازم خواسته بود که براش بخونم 
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خواستم چند صفحه دیگه رو هم جلوتر برم که یک دفعه  عکسی از ما بین صفحات بیرون اومد  و 

 بر روی زمین افتاد 

خیره به عکسی که به پشت افتاده بود ،کتاب رو بستم و نشسته بر روی زانوهام عکس  رو 

 برداشتم .

 پشتش نوشته شده بود :

  » دلم گرفته...

 دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز...

 نه این دقایق خوشبو... که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش ...

 نه این صداقت حرفی ... که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست

 نه ...هیچ چیز مرا ازهجوم خالی اطراف نمی رهاند

 و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد «

 

 با خوندن تاریخ نوشته شده زیر متن ، عکس رو برگردوندنم

  با حالی خراب و رنگ پریده به عکس خیره موندم..حتی قادر به تکون خوردن نبودم 

 همونطور خیره به عکس به آرومی از جام بلند شدم.

 نگاهم از عکس کنده نمیشد

حامی با سری بدون مو، نشسته بر روی تخت بیمارستان ،با لبخند دلمرده ای به دوربین لبخند 

 می زد 

 -غذا رو اوردن؟

وحشت زده و ترسیده به سمتش برگشتم. با دیدن کتاب و عکس توی دستم، لحظه ای بهم 

 خیره موند

لبهاشو بهم فشرد و به طرفم اومد و با گرفتن عکس از تو دستم، با لحن امیدوار کننده ای که به 

 نظر می رسید می خواد گولم بزنه گفت:

 -این عکس برای خیلی وقت پیشه
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 لبهاش بی رنگ تر از قبل شده بود 

کتاب رو هم ازتو دستم بیرون کشید  و با گذاشتن دستش بر روی کمرم با چهره ای به ظاهر 

خونسرد به سمت میز هدایتم کرد که وحشت زده از فهمیدن چیزهایی که ازشون می ترسیدم  

 به جانبش برگشتم و گفتم:

-چند روز پیش رفته بودیم بیمارستان بچه های سرطانی ..بچه هایی که هیچ امیدی به زنده 

 بودنشون نبود 

 اشکم شدت گرفت :

 -بهم بگید ...بگید که این عکس و این اتفاقا همه اش دروغه

 فهمیده بود که  حسابی ترسیده ام .

 بنابراین سعی کرد  با آرامش باهام برخورد کنه

 با گذاشتن کتاب و عکس ،لبه ی قفسه ی کتابخونه بهم نزدیک شد و با گرفتن  محکم هر دو 

 بازوهام دعوت به آرامشم کرد و گفت:

 -آروم باش... این عکس برای خیلی وقت پیشه ...برای وقتیه که تازه فهمیده بودیم مریضه

چند روز پیش این کتابم اورد اینجا  گذاشت و گفت فعال دلش نمی خواد که  تو چیزی  در این مورد 

 بدونی .

چون اون موقع  می ترسید از این که چه واکنشی داشته باشی... می ترسید..می ترسید که 

 اینطوری وحشت کنی و بخوای که ترکش کنی 

 نمی خواستم واقعیت رو بپذیرم:

 -چرا دروغ می گید ؟..اون همیشه خوب بود ...من هیچ وقت ندیدم که 

 ناراحت چشماشو بست و با اندک تاملی گفت:

-آره حالش خوب بود...اما برای وقتی بود که مریضش بر نگشته بود ..برای وقتی بود که داروهاش 

 رو می خورد 

 این اواخر تنها به خاطر سفرهای کاری به دبی نمی رفت ...

 اون مدتی هم که ازش بی خبر بودی، چند روزی تو  بیمارستان بستری بود 

 

 در حالی که هق هق  گریه هام اوج گرفته بود ، بازوهام رو بیشتر فشرد که ازش پرسیدم:

 -سرطان داره؟!



 

===================================================  
 موج نهم به قلم: زاهده بیانی )نیال...(

 

چشماشو با عذاب بست .همونطور که گریه می کردم بهش خیره بودم تا که شاید که با گفتن یه 

 کلمه »نه« راحتم کنه  

اما با هدایت کردنم به سمت آغوشش، منو به این باور رسوند که همه چیز ایی که امروز دیدم و 

 شنیدم واقعیت محض هستند  و  هیچ راه گریزی ازشون نیست 

 



 موج نهم
:هب قلم   

(...نیال)زاهده بیانی   
 

 

 

 

 



 

ُوًْطْس کَ گشیَ هی کشدم ثِؼ خیشٍ ثْدم تب کَ ؽبیذ کَ ثب گفتي یَ کلوَ .چؾوبؽْ ثب ػزاة ثغت 

ساصتن کٌَ« ًَ»    

اهب ثب ُذایت کشدًن ثَ عوت آغْؽؼ، هٌْ ثَ ایي ثبّس سعًْذ کَ ُوَ چیض ایی کَ اهشّص دیذم ّ ؽٌیذم 

  ّالؼیت هضط ُغتٌذ  ّ  ُیچ ساٍ گشیضی اصؽْى ًیغت

 

:اؽکن ثٌذ ًوی اّهذ کَ ُوًْطْس ًبالى ّ گشیْى گفتن : 

- ثگیذ کَ ایٌطْس ًیغت ّ ثَ صّدی خْة هیؾَ..تْسّخذا ثگیذ کَ داسم اؽتجبٍ هی کٌن -  

غْؽؼ هی فؾشدآصشفی ًوی صد ّ هٌْ ثیؾتش اص لجل تْ    

دس کٌبسػ سّی هجل ًؾغتَ ثْدم کَ ثبالخشٍ ثَ صشف اّهذ کوی ثؼذ دس صبلی کَ اؽکن ُبم ثٌذ اّهذٍ ثْد  

: 

- چٌذثبس ثَ ثِبًَ ...تب یَ هذتی هخل دیًَّْ ُب ؽذٍ ثْدم ّ فکش هی کشدم ؽْخیَ ...ّلتی فِویذم هشیعَ -

صهبیؼ ثذٍآُبی ّاُی ّاداسػ کشدم    

اّل خْدػ ًوی دًّغت تب ایٌکَ ػالئن ثشّص پیذا کشد ّ ..ّ ُش ثبس هطوئي تش هی ؽذم کَ هشیعیؼ رذیَ

صهبیؼ داد ّ فِویذ کَ آکن کن خْدػ فِویذ یَ چیضیؼ ُغت ّ خْدػ ثذّى ایٌکَ ثَ هي ثگَ سفت ّ 

 هشیعیَ

اص ُوَ کظ ّ ُوَ چیض ثشیذ..اص اّى سّص ثَ ثؼذ اًگبس صًذگی ثشاػ توْم ؽذٍ ثْد    

یکِْ صبلؼ ثذ هی ؽذ ّ تب ثَ ثیوبسعتبى هی سعًْذهؼ اص دسد رْى ثَ لت هی ..خیلی سّصای ثذی ثْد 

  ؽذ

  دیگَ لجْل کشدٍ ثْد هشیعَ ّ لجْل کشد تْ ثیوبسعتبى ثغتشیؼ کٌن

ثبُبم کوتش صشف هی صد اص ُوَ هتٌفش ثْد ّ فمػ هی .. اعتفبدٍ اص داسُّب تٌذخْ ّ ػصجیؼ کشدٍ ثْد

  خْاعت تٌِب ثبؽَ ّ کغی ثِؼ ًضدیک ًؾَ

تْ ایشاى ُیچ کذّم اص  دسهبى ُب رْاة ًوی داد...ثَ ُش دسی صدم کَ خْة ثؾَ اهب اًگبس ثی فبیذٍ ثْد    

اّایل اًّزب ُن اهیذی ثِؼ ًجْد  کَ ثؼذ یَ هذتی هخل ایٌکَ هؼزضٍ ؽذٍ ..هزجْس ؽذم ثفشعتوؼ خبسد 

  ثبؽَ صبلؼ ثِتش ؽذ ّ ثذًؼ ثَ داسُّب ّاکٌؼ ًؾْى داد

  دکتشا هی گفتي تًْغتَ هشیعیؼ سّ ؽکغت ثذٍ 

ثَ ..اهب تضول اًّزب هًْذًن ًذاؽت ...اص خْؽضبلی ًوی دًّغتن ثبیذ چیکبس کٌن ..ُوَ چی خْة ثْد 

 هضط ایٌکَ فِویذ ُوَ چی خْثَ یَ لضظَ ُن صجش ًکشد ّ  پب ؽذ ّ اّهذ

اص کبسای ؽشکت ّ کبسخًَْ پذس ثضسگؾن خْؽؼ ًوی اّهذ..ًجبیذ ثَ خْدػ صیبد فؾبس ّاسد هی کشد    



دهبی ػبدی آچْى دلؼ ًوی خْاعت کغی دسایٌجبسٍ چیضی ثذًَّ عؼی هی کشد هخل ..اهب هزجْس ثْد 

  ثبؽَ ّ ثَ سّی خْدػ ًیبسٍ کَ هشیعَ

یَ هذت ّاداسػ ..ثَ ُوَ چی گیش هی داد ..هشتت ثِبًَ هی اّسد ..اهب ػْظؼ خیلی  تٌذ خْ ؽذٍ ثْد

 ...کشدم ثیبد ثیوبسعتبى خْدهْى ثلکن عشگشم ثؾَ ّ  کوتش ثِبًَ گیشی کٌَ

ایي دّسی سّ ..هخصْصب کَ ثؼذ اص فْت هبدسػ ..دلؼ هی خْاعت اصم دّس ثبؽَ ..اهب فبیذٍ ای ًذاؽت 

  ثیؾتش هی پغٌذیذ

هْافمت کشدم دّثبسٍ ثشگشدٍ داًؾکذٍ اهب خْة  ؽشایػ رغویؼ غْسی ًجْد کَ ثتًَْ هذت صیبدی دّم ثیبسٍ 

ثشای ُویي خْدػ ُی کبسؽْ ّل هی کشد ّ هي ُش ثبس ثب آؽٌبُبیی کَ  داؽتن ساظیؼ هی کشدم ثب 

 تْرَ ثَ عبثمَ ای کَ داؽت  ثَ کبسػ اداهَ ثذٍ

  تب ایٌکَ ثبص ثیوبسیؼ ػْد کشد اهب ایٌجبس ساظی ًویؾذ کَ ثفشعتوؼ خبسد

اص اًّزب خبغشٍ ُبی خْثی ًذاؽت...دّعت ًذاؽت ثشٍ  

لبرْى هی خْاعت ثَ صّس ثشاػ سلن آهٌن ثشای ایٌکَ پبثٌذػ کٌن هزجْسػ کشدم ثشای فشاس اص ػمذی کَ 

  ثضًَ ثب ُوکبسػ دسیب ًبهضد کٌَ

دسیب ػبؽك خبسد ثْد ّ هی دًّغتن اگَ اصدّاد کٌَ صبهی ُن هزجْسٍ ثبُبػ ثشٍ ّ اًّزب هیؾذ دّثبسٍ 

 دسهبًْ اص عش گشفت

اهب دسعت لضظَ ای کَ فکش هی کشدم ُوَ چی داسٍ خْة پیؼ ثشٍ یِْ ایٌجبس ایي صبهی ثْد کَ ثشای سفتي 

 ثَ داًؾکذٍ ی رذیذ  پیؼ لذم ؽذ

 ثب ایٌکَ تؼزت کشدٍ ثْدم اهب لجْل کشدم ّ ثب خْدم گفتن ثزاس یَ هذت عشگشم ثبؽَ

  اّهذ داًؾکذٍ ی ؽوب ّ خیلی رذی تش اص لجل هؾغْل ثَ کبس ؽذ

هَ کبسای سفتٌؾْ اّکی کٌنسیَ هذتی گزؽت تب ایٌکَ هٌن گفتن تب عشگ   

  صتی اص دسیب خْاعتن اص تْ هطت هذاسکی کَ صبهی اصم پٌِْى کشدٍ سّ ثشام ثیبسٍ

ُوْى دػْا  ُن ثِبًَ ای ؽذ کَ اص دسیب دّسی کٌَ..اهب صبهی فِویذ ّ ثب دسیب دػْا کشد   .. 

صتی یبدم هیبد اّلیي ؽت ًبهضدیؼ ثؼذ اص ..ثَ صّس تضولؼ هی کشد..اص اّلن اصػ خْؽؼ ًوی اّهذ

تب خْد صجش تْ صیبغ ساٍ ...هشتت ثبال هی اّسد ّ ثشای ایٌکَ هي چیضی ًفِن...رؾي ّلتی اّهذین خًَْ 

  سفت ّ چیضی ًگفت

ّصلتی کَ ُش ثبس ثَ ثِبًَ ..فمػ ثَ خبغش هي  تي ثَ ایي ّصلت دادٍ ثْد ..اخاللبؽْى اصال ثِن ًوی خْسد 

 ای هی صد صیشػ تب ثَ ػمذ ًشعَ

ثب ایٌکَ دکتشػ هتزکش ؽذٍ ثْد ًجبیذ ثَ خْدػ صیبد فؾبس ثیبسٍ اهب هذام خْدؽْ دسگیش غشس ُبی داًؾکذٍ 

 کشدٍ ثْد

  صتی ثیؾتش اص داًؾکذٍ ُبی  دیگَ ّلتؾْ هی راؽت ّ تْ کلیٌیک ثْد



  کغی هخل صبهی کَ تْ هطت خْدؽن کن  کبس هی کشد صبال داؽت تْ داًؾکذٍ عخت کبس هی کشد

الجتَ دس ایي هیبى چٌذ ثبسی صبلؼ ثذ ؽذ ّ هزجْس ؽذین ثغتشیؼ کٌین ..ّ ُویي تؼزجوْ ثیؾتش کشدٍ ثْد

 اهب صّد خْدؽْ عشپب کشد

اًگبسی هی خْاعت یَ یکی ثفِوًَْ ُغت..اًگبس هی خْاعت صعْسػ تْ کلیٌیک سّ صفع کٌَ    

ًگشاى اص ّظؼیت رغوبًیؼ خْاعتن ثِؼ سّ دعت ثضًن ّ کبسی کٌن کَ تْ کبس اًزبم ؽذٍ لشاس ثگیشٍ ّ ثب 

  دسیب ػمذ کٌي ّ صّدتش ثشى کَ یَ دفؼَ دعت تْ  سّ گشفت ّ اّسد خًَْ

 اّل فکش کشدم داسٍ عش ثَ عشم هی راسٍ ّ هی خْاد گْلن ثضًَ

اهب ّلتی ؽٌبعٌبهَ اؽْ ثِن ًؾْى داد تبصٍ فِویذم دس توْم ایي هذت ُوًْطْس کَ هي داؽتن ثشاػ  

 ًمؾَ هی کؾیذم

  اًّن ًمؾَ هی کؾیذٍ ّ خیلی تویض ّ صغبة ؽذٍ پیؼ سفتَ 

 اص اّل ؽبُذ هخبلفت ُبم ثْدی ّ فکش هی کشدی اصت هتٌفشم

اهب ثیؾتش اص ایٌکَ ًبساصت کبس صبهی ثبؽن ًبساصت ایي ثْدم کَ پب گزاؽتی ثْدی تْ صًذگی کَ اًتِبػ  

  هؼلْم ًجْد

 الجتَ کی هی دًَّ کَ تِؼ چی هیؾَ

  ُیچ کذّم اص هبُب اص دّ دلیمَ ثؼذهْى ُن خجش ًذاسین

ّالؼب ظلن ثْد کَ ثب اصدّاد ثب صبهی ..اهب دس صك دختشی هخل تْ کَ هی تًْغت کلی آسصّ داؽتَ ثبؽَ

پبؽْ  تْی یَ صًذگی ثزاسی کَ...  ... 

 ... یک دفؼَ عبکت ؽذ

:ًفظ ػویمی کؾیذ ّ ثذّى ایٌکَ صشفبی لجلیؼ سّ اداهَ ثذٍ گفت : 

- ثچَ ُن ًیغت ...دیگَ ًوی دًّن ثبیذ چیکبس کٌن ...اصال دّعت ًذاسٍ ثشٍ..صبهی ثَ صشفن گْػ ًوی دٍ 

  کَ یکی دّتب ثخْاثًْن پظ گشدًؼ ّ ثگن ُوًْی کَ هي هی گن

 

 اصػ لْل گشفتن کَ ثب هْافمت هي ثشای ایي اصدّاد ثبیذ لجْل ...اّى ؽجی ُن کَ خًَْ ی پذس ثضسگؼ سفتین

  کٌَ کَ ثشای اداهَ ی دسهبًؼ ثشٍ

  ّ اًّن لجْل کشد ّ توبم کبسُب سّ ثشای سفتي اًزبم داد

اهب ُویؾَ هی دیذم کَ دلؼ ثشای سفتي سظب ًیغت ّ فمػ ثَ خبغش لْلی کَ ثَ هي دادٍ داسٍ تضول هی 

 کٌَ

ًگشاى ّظؼیتؾن...ایي چٌذ ّلتَ دص داسُّبػ ثیؾتش ؽذٍ   

 هی دًّغتن ثَ ُویي صّدُب اص پب دس هیبد ّلی ًوی دًّغتن ایٌطْسی هیؾَ



سًزبؽْ سّی صاًُْبػ گزاؽتَ ثْد ّ خیشٍ ثَ صهیي پیؼ سّػ آثب ًگبُی خیظ ثِؼ کَ خن ؽذٍ ثْد ّ 

:ثبُبم صشف هی صد ثَ اسّهی ثَ ػمت تکیَ دادم : 

 .. توبم دلْاپغیؼ ایي ثْد کَ اگَ تْ ثفِوی هی خْای چیکبس کٌی-

  ُوَ اػ هی تشعیذ ثشی  ّ تٌِبػ ثزاسی

دهی ًیغت کَ ثخْاد ثَ صّس ًگِت داسٍآآخَ  صبهی   

دم تشعْیی ًیغت اهب ثشای اّلیي ثبس ًگبٍ تشعیذٍ ّ دلْاپغؼ سّ هی تًْغتن اص تْ پظ ًگبُؼ ثخًْن آ

   ّلتی کَ دسثبسٍ ی ایي هْظْع ثبُبم صشف هیضد

  ًگشاى ثْد کَ چطْس ثبیذ ایي هْظْع سّ  ثب تْ هطشس کٌَ

ثشای ػول پیًْذ کلیَ  ثشادست کلی ثَ ایي دس ّ اّى دس صد ّ ثب کلی آؽٌبیی کَ داؽت تًْغت کلیَ رْس 

 کٌَ صتی لضظَ آخش ًضدیک ثْد ُوَ چی ثِن ثخْسٍ

:عش ثلٌذ کشد ّ ثب تکیَ دادى ثَ ػمت اص گْؽَ ی چؾن ثب لجخٌذ ًبهضغْعی  ثِن خیشٍ ؽذ  : 

 اّى سّصا اص تْ ًگبُؼ هی تًْغتن ثخًْن کَ داسٍ ثب چَ ػؾمی ایي کبساسّ هی کٌَ-

ُش سّص صجضی کَ هی خْاعت ثیبد داًؾکذٍ ُوچیي ثَ خْدػ هی سعیذکَ تب ثَ  صبل اًّطْسی ًذیذٍ 

 ثْدهؼ

 .. ُیچ ّلت ثشای یَ هِوًْی اًّطْسی ثَ خْدػ ًوی سعیذ کَ اّى سّصا ثَ خْدػ هی سعیذ

 

ثیؾتش اص لجل ثبُبم صشف هی صد ّ صتی ..ثبُبم ؽْخی هی کشد ...سفتبساػ ؽجَ ثشاًگیض ؽذٍ ثْدى 

 گبُی ُن عش ثَ عشم هی راؽت

  دلن هی خْاعت دلیل ایي ُوَ تغییشات سّ ثذًّن

   ثشای ُویي چٌذ ثبسی پًٌِْی افتبدم دًجبلؼ کَ ثجیٌن کزب هی سٍ ّ چیکبسا هی کٌَ

 هی دیذم عْاس ُوْى اتْثْعی هی ؽَ کَ تْ عْاسػ هی ؽی

گبُی ّلتب ُن..ُویؾَ ُن اص ػوذ عْئیچؼ سّ رب هی راؽت   

دلؼ هی خْاد پیبدٍ ثشٍ..هی گفت پیبدٍ سّی سّ دّعت داسٍ  

 ؽوب ػمذ کشدیذ ّ هي دعت ّ پبم ثغتَ ؽذ

هی دیذم عشصبل تش اص لجل ؽذٍ ّ ُویي اسّهن هی کشد کَ ثب ..اهب هی دیذم چطْس صبهی صبلؼ خْثَ 

ثشای ُویي عؼی کشد ..افضایؼ دص داسُّب تبصٍ فِویذ چیکبس کشدٍ ّ تْ سّ ّاسد صًذگی کشدٍ کَ صمت ًیغت

عؼی کشد توبم ساُِبی ّاثغتگی کَ ثَ تْ داؽت سّ اص ثیي ثجشٍ..اصت دّس ؽَ  

ثذرْسی ّاثغتَ ات ؽذٍ ثْد..اهب ًتًْغت    



اًّمذس ثِن سیختَ ّ ػصجی ؽذٍ ثْد کَ ثب ُوَ ثذ اخاللی ..خشیي ثبس کَ ثغتشی ثْد ّ تْ ًوی دًّغتی آ

ثِبًَ ُبی هغخشٍ هی گشفت...هی کشد  

  ُن خْدؽْ کالفَ کشدٍ ثْد ُن هٌْ

خشم تصوین گشفت فشاهْؽت کٌَ اهب اًگبس ایي تصوین صبلؾْ ثذتش کشدآ     

اهب گْیب ثی فبیذٍ ثْد..  عؼی هی کشد خْدؽْ هشتت عشگشم کبسایی ثکٌَ کَ دّعؾْى ًذاسٍ    

:هکج کْتبُی کشد ّ ًگبٍ گشفتَ اصم ّ خیشٍ ثَ دیْاس سّ ثَ سّ ػ اداهَ داد : 

- تْلذ گیغْ دّ عَ سّصٍ دیگَ اعت..هخال فشاهْؽت کشدٍ ثْد اهب یِْ یَ سّص  ثِن صًگ صد ّ گفت    

:ثشگؾت ّ ثِن چؾن دّخت  : 

 ثغتَ ُبی کبدّی تْلذت سّ هي ثشات فشعتبدم-

 خْدػ اًّمذس صبلؼ ثذ ثْد کَ ًوی تًْغت اص ربػ ثلٌذ ؽَ

هی دًّغت ثَ ُیچ کذّم اص  خْاعتَ ُبػ ًَ ًوی گن ّ ..هی دًّغت رًْن ثَ رًْؼ ّاثغتَ اعت

 ثشای اّلیي ثبس اصم عْ اعتفبدٍ کشد

:لجخٌذ ؽیشیي اهب کْتبُی ثش لجِبػ ًؾغت : 

  اصم خْاعت خْدم ثشم ّ تک تک اّى چیضایی کَ ثشات هی خْاد ثفشعتَ سّ  ثخشم-

:ًبثبّساًَ خیشٍ ثِؼ کَ ثب یبد اّسی چیضی لجخٌذػ سّ صفع کشدٍ ثْد  صْستؼ سّ ثَ عوتن ثشگشدًّذ : 

- هخل هي ثشای دّعت داؽتي کغی ثَ ..دلن هی خْاعت پغشم ثشای صًذگیؼ هخل هي ػزاة ًکؾَ

 عختی ًیفتَ

ُش چی کَ گفت سّ خشیذم ّ ثشات ...ثشای ُویي ثب ایٌکَ هی دًّغتن داسٍ ثش خالف ًظشم کبس هی کٌَ

 فشعتبدم

  خْؽضبل ثْد ّهٌن اص خْؽضبلیؼ خْؽضبل

:یکِْ لجخٌذػ هضْ ؽذ : 

 ًضدیکبی ظِش اهشّص  ثْد کَ ثبُبم توبط گشفت ّ گفت-:

ؽبیذ اصم ًبساصت ثؾَ ّ ثشای ُویؾَ ...هی خْام ُوَ چی سّ ثِؼ ثگن..اهؾت ثب گیغْ هیبین پیؾت

خغتَ ؽذم اص ایٌکَ  ُی هشالت ثبؽن ...ػْظؼ دیگَ ساصت هیؾن...تشکن کٌَ کَ ثِؼ صك هی دم 

ثیوبسی ثشادس ّ هشگ پذسػ دیگَ تْاًی ..هی گفت ثَ اًذاصٍ کبفی تْ صًذگیؼ عختی کؾیذٍ...کَ ًفِوَ 

ًوی خْام هٌن ثؾَ یکی دیگَ اص دسداػ..ثشاػ ًزاؽتَ   

:عشؽْ غوگیي ثَ عوتن ثشگشدًّذ : 

- اهب اص ربًت پغشم ایٌْ خْة هی دًّن کَ ..ًوی دًّن چَ تصویوی  ثشای اداهَ ی ایي صًذگی داسی گیغْ 

 خیلی دّعت داسٍ



 اّى دس ثٌذ ظبُش ّ لیبفَ ّ ایي رْس چیضا ًیغت کَ اگش هی ثْد خیلی لجل تش اص ایٌب ثٌذّ ثَ آة دادٍ ثْد

ثشای ُویٌن ُغت ...سّهؼ هیکٌَآچیضی سّ هی ثیٌَ کَ ..تْ تْ چیضی سّ هی ثیٌَ کَ دّعؼ داسٍ..اّى 

 کَ ًوی خْاد اص دعتت ثذٍ

 ّلی ُش تصویوی ُن کَ ثخْای ثگیشی ثِت اصتشام هی راسٍ

 ...اص اهؾت ثَ ثؼذ ایي تْیی کَ هی تًْی ثشای اداهَ ی ایي صًذگی تصوین ثگیشی

  چؾوبم پش اص اؽک ؽذٍ ثْدى ّ فمػ ثِؼ خیشٍ هًْذٍ ثْدم

اصغبط هی کشدم ٌُْص صشفؼ توْم ًؾذٍ ّ داسٍ ثب خْدػ کلٌزبس هیشٍ کَ  یَ صشفی کَ ثیخ گلْػ 

گفتٌؼ  ثشاػ عخت هی اّهذ..صشفی کَ ثَ ًظش ..چغجیذٍ سّ ثِن ثگَ ّ چیضی سّ صبلین کٌَ     

خشم عکْت پیؾَ کشد ّ یَ دفؼَ اص سّی صٌذلی ثلٌذ ؽذ  ّ ثَ آچٌذ ثبسی لجِبؽْ ثِن فؾشد ّ دعت 

:عوت هیض سفت ّ ثب ًگبُی ثَ غزاُب کَ صغبثی عشد ؽذٍ ثْدى ثب لضٌی ًب اهیذکٌٌذٍ  گفت : 

 عشد ؽذى-

یَ لٌگَ پب سّ ُْا هًْذٍ ثْد ّ ًوی دًّغت ثشای اداهَ ایي ..ثَ لْل گفتی .غصَ داس ثَ ًظش هی سعیذ 

صًذگی ثبیذ ثَ کذّم سیغوْى چٌگ ثٌذاصٍ کَ یِْ ثَ عوت تلفي سّی هیضػ سفت  ّ ثشای ایٌکَ چیضی 

:گفتَ ثبؽَ گفت : 

- ثگن ُوًْْ ثشات ثیبسى.. یب اصال اگَ چیض دیگَ ای دّعت داسی..ثگن ثیبى ثجشى غزا سّ گشم کٌي  

  گْؽی دم گْػ ثْد ّ ثِن چؾن دّختَ ثْد تب صشفی ثضًن

پذسی  کٌَ،اهب هي فمػ داؽتن ثَ تالػ ُبی پذسی ًگبٍ هی کشدم کَ ثبص هی خْاعت ثشای پغشػ  . 

پذسی کَ تب صذ هشگ پغشػ سّ دّعت داؽت کَ ثی اختیبس لت ُب تکْى خْسدى ّ ؽشّع ثَ صشف صدى 

:کشدم : 

- سّصی کَ ثبُبم ؽطشًذ ثبصی کشدیذ ّ اّى صشفب سّ ثِن صدیذ خیلی اصتْى ثذم اّهذ-  

 ثی صشکت تْ ُوْى هْلؼیت ثِن خیشٍ هًْذٍ ثْد

- دم دیگَ سّ ایٌطْس ثؾکٌَآدم چمذس هی تًَْ عٌگ دل ثبؽَ کَ دل یَ آاصغبط هی کشدم یَ -  

  اّى سّصا صهبى صیبدی اص هشگ پذسم ًوی گزؽت

ّلی ثب اّى لضٌتْى غْسی ثشخْسد کشدیذ کَ ثبیذ ُش چَ عشیؼتش اًّزب سّ تشک کٌن...ّلتی اّى صشفب سّ صدیذ   

  ثب ُوَ ی ّرْدم اصتْى هتٌفش ؽذم

  ّلی هی دًّیذ ربلجیؼ چی ثْد

ُوَ ی صشفبیی کَ هی تًْغتیذ ثِن ثضًیذ سّ صذط صد ّ فمػ ثِن لجخٌذ صد...صبهی ُوَ ی ایٌب سّ دیذ    

:ّسی صبهی خٌذٍ ام گشفتآثب یبد  : 



- ثؼذُب هی فِوی چمذس ..ثَ ایي صشفبػ تْرِی ًکي...پذسم  هشد  خیلی خْثیَ ... لجخٌذ صد ّ ثِن گفت-

 ...خْثَ

اصغبط هی کشدم تَ چؾوبی پذس صبهی  اص ؽذت فؾبسی کَ ًوی خْاعت ثَ اؽکِب اربصٍ خْدًوبیی 

 ثذى داسٍ کن کن لشهض هی ؽي

- چَ تْ ثچگی چَ تْ ًْرًْی ّ رًْی هی .. ثب ُوَ ی اتفبلبی پیؼ اّهذٍ..پذسم خْثَ ...ُویؾَ هیگفت-

خیلین خْثَ..گفت پذسم خْثَ  

:اؽک دس اّهذٍ صیش چؾوبم سّ ثب عش اًگؾتبم گشفتن : 

- ؽوب ُش رب کَ صبهی ًجْد ثشام پذسی کشدیذ..هي لعبّتتْى کشدم-  

ثشام عٌگ توْم گزاؽتیذ.. تْ هِوًْی خًَْ ی البرْى  

 

:ثَ اسّهی گْؽی سّ عش ربػ گزاؽت  ّ لذهی اص هیض فبصلَ گشفت : 

- ایي صظ سّ ثِن هی دیذ کَ  ..ثب ثْدًتْى .. ایي سّصا ثب صعْستْى..ؽوب ّ صبهی ُویؾَ ُْاهْ داؽتیذ-

 اًگبس ایي پذسهَ کَ کٌبسهَ ّ چمذس ثذ دسثبسٍ اتْى لعبّت کشدم

  هزذدا لطشٍ اؽکی اص گْؽَ ی چؾون ثَ پبییي فشّ افتبد

ًگبُن  ُوچٌبى هغتمین تْ چؾوبػ ثْد کَ  ثَ کٌذی  ًگبُؼ سّ ثَ پٌزشٍ ّ عیبُی ؽت دّخت ّ ثب 

:لضي گشفتَ اهب پش اص التوبعی  گفت : 

- ثب پغشم ثوًْی ؟...خیلی خْدخْاُبًَ اعت کَ اگَ اصت ثخْام -  

 ًگبُؼ سّ دسدهٌذاًَ ثَ ربًجن ثشگشدًّذ

 ثغط اهًْن سّ ثشیذٍ ثْد ّ دلن ثشای ُش دّهْى هی عْخت

عکْتن ثَ دساصا کؾیذ کَ ًب اهیذ اص ؽٌیذى رْاثی اص ربًت هي ثَ عوت دس سفت ّ ثب ثشداؽتي سّپْؽؼ 

:اص سّی ربلجبعی گفت : 

 هیگن ثیبى غزاتْ ػْض کٌي-

 .صهبًی کَ دس  اتبق ثَ آسّهی   پؾت عشػ ثغتَ هیؾذ ثب چًَْ ای لشصّى ثَ اؽکبم اربصٍ ثبسیذى دادم

*** 

ًوی دًّن چمذس گزؽتَ ثْد کَ  ًبگِبى ثب ؽٌیذى صذای صًگ تلفي اص خْاة پشیذم ّ  تْی ربم ًین خیض 

 ؽذم

ّسی دیؾت ّ آثشای لضظبتی صهبى ّ هکبى سّ گن کشدٍ ثْدم ّ ًوی دًّغتن کزبم کَ لضظَ ای ثب ثَ یبد 

ثَ خْدم اّهذم...صبل ثذم ّ لشصی کَ پذس صبهی ثشای اسّم ؽذًن ثِن دادٍ ثْد    



کغی ...هشتت خْاة ُبی آؽفتَ هی دیذم ّ ثَ دًجبل کغی هی گؾتن..دس توبم هذتی کَ خْاة ثْدم 

  کَ ًوی ؽٌبختوؼ

 توب صْستن خیظ اص دًَّ ُبی ػشق ؽذٍ  ثْد  ّ دس صبل ًفظ ًفظ صدى ثْدم

اصال یبدم ًوی اّهذم دیؾت چَ ّلت ثَ خْاة سفتَ ثْدم تلفي هشتت صًگ هی خْسدم ّ صبل ثذم سّ  ثذتش 

 . هی کشد

   اص صبلت ًین خیض دس اّهذم ّ ُوضهبى ثب گزاؽت  پبُبم  ثَ سّی صهیي

 ًگبُن ثَ عبػت سّی دیْاس سًَّ ؽذ 

 ًیوَ ؽت ثْد ّ  ثب ایٌکَ داخل اتبق گشم ثْد ثَ ؽذت اصغبط عشهب هی کشدم

 ًگبُن سّ اص عبػت گشفتن ّ ثَ پتْیی کَ سّم کؾیذٍ ؽذٍ ثْد خیشٍ ؽذم

 ٌُْص ًفغن عشربػ ًیْهذٍ ثْد کَ ثالخشٍ صذای صًگ تلفي لطغ ؽذ

  دعتی ثَ سّی صْستن کؾیذم ّ ثب کٌبس صدى پتْ  اص سّی کبًبپَ ثلٌذ ؽذم

  ًگبُن داخل اتبق چشخیذ تب کَ ؽبیذ پذس صبهی سّ ثجیٌن اهب خجشی اصػ ًجْد 

ة دٌُن خؾک ؽذٍ ثْد ّ  ُوًْطْس کَ ًگبُن سّ دس ربی ربی اتبق هی گشدًّذم  دلْاپظ  اص ّظؼیت آ

عشیغ اص اتبق ثیشّى اّهذم ّ ّاسد ساُشّ ؽذم... صبهی   . 

ثبیذ ثَ غجمَ ی پبییي هی سفتن...ُوَ رب دس عکْت فشّ سفتَ ثْد    

 ٌُْص گیذ خْاة ُبی آؽفتَ ای ثْدم کَ دس هغشم سژٍ هی سفتي

عبًغْس چٌذیي ثبس دکوَ سّ فؾبس دادمآایغتبدٍ دس همبثل   

عبًغْس لصذ صشکت ّ رب ثَ رب ؽذى ثیي غجمبت سّ ًذاؽت  کَ ثی هؼطلی  خْدم سّ ثَ پلَ ُب آاهب گْیب 

 سعًْذم

 

ُوَ رب صیبدی عبکت ثْد کَ ثب دیذى پشعتبسی کَ پؾت اعتیؾي دس صبل هشتت کشدى پشًّذٍ ُب ثْد 

 عشربم ایغتبدم ّ ثَ دًجبل پذس صبهی ُوَ رب سّ اص ًظش گزسًّذم

:پشعتبس لجخٌذی ًخبسم کشد ّ گفت : 

 دکتش ثبال عشؽْى ُغتي-

دلن هخل عیش ّ عشکَ هی رْؽیذ ّ هش تت هی تشعیذم کَ ًکٌَ لشاسٍ دّثبسٍ اتفبق  اهشّص تکشاس ثؾَ کَ 

:پشعتبس دّثبسٍ ثَ صشف اّهذ : 

- هی خْایذ ..دکتش سفتي ثبال عشؽْى ...الجتَ صیبد ُْؽیبس ًیغتي..ُویي یک سثغ پیؼ ثَ ُْػ اّهذى -

  ثِؾْى ثگن کَ



:خیشٍ ثَ هغیشی کَ هٌْ ثَ صبهی هی سعًْذ اصػ پشعیذم : 

- ُوْى ربیی کَ اهشّص لجبط ػْض کشدم ثبیذ-   

:عشیغ اص پؾت اعتیؾي ثیشّى اّهذ ّ رْاة داد : 

- لطفب ثب هي ثیبییذ...ثلَ ثلَ -   

همذاسی اص هغیش سّ ثبُبم ُوشاٍ ؽذ ّ عپظ ثب  ساٌُوبیی ُبیی کَ کشد هٌْ ثَ  فبصلَ یک  اتبق تب  

  صبهی تٌِب گزاؽت

سّم ثب ًضدیک ؽذى ثَ دس عشاعش ؽیؾَ ای ّ پشدٍ ی پؾتؼ  کَ کبهال هبًغ دیذم هی ؽذ عشربم آ 

  ایغتبدم

پذسػ سّ دیذم کَ  ثبال عشػ دس صبلی کَ ثَ عوتؼ .. اص هیبى دّ پشدٍ.. ثب ّسّد ثَ داخل..دس ًیوَ ثبص  ثْد

  خن ؽذٍ ثْد  داؽت هبعکؾْ  ثش هی داؽت

چؾوبی ثبص صبهی ُیزبى صیبدی سّ دس ّرْدم عشاصیش کشدٍ ثْد کَ ثب ؽٌیذى صذاػ ایي ؽبدی ّ ؽؼف دّ 

  چٌذاى ؽذ ّ اص خْؽضبلی چؾوبم ُوضهبى ثب لجخٌذی تش ؽذى

:صذایی کَ ثَ عختی ثبال هی اّهذ اهب خیشٍ ثَ پذسػ ثب لجخٌذی کَ اًّن ثَ صّس صفع کشدٍ ثْد گفت : 

 ثب گیغْاى عشثی ّ آى چِشۀ صجْس-

 داسی ؽجیَ صعشت ایْة هی ؽْی

پذس صبهی کَ دس غی ایي چٌذ عبػت ثَ اًذاصٍ دٍ عبل ؽکغتَ تش ؽذٍ ثْد لجخٌذی ثَ سّػ پبؽیذ ّ 

 :گفت

 - چمذس خْثَ کَ صذاتْ هی ؽٌْم

:سّم ؽشّع ثَ خٌذیذى کشدآصبهی ثَ عختی ثب ًیشّی کوی کَ داؽت  : 

- ُش چٌذ ّلت یک ثبس ثبیذ تٌتْ ثلشصًّن-   

دهبی دّس ّ ثش سّ ثَ فشاهْؽی آًچٌبى ػبؽمبًَ ّ پذساًَ ثَ صبهی خیشٍ ؽذٍ ثْد کَ ثَ کل هضیػ اغشاف ّ آ

  عپشدٍ ثْد

- کبػ ثَ صشفن گْػ هی دادی-  

- لزجبصی سّ اص خْدت ثَ اسث ثشدم... دکتش-   

- چشا لذ هی کٌی پغش ؟-  

- - سفتٌن چیضی سّ ػْض ًوی کٌَىثبّس ک-   

ثَ هي اهیذ کَ هی دٍ... صذالل ثَ خْدت - 



- اهب ًوی دًّن چشا ... رْاة آصهبیؾب خْة ثْدى..ُوَ چی داؽت خْة پیؼ هی سفت...صبلن خْة ثْد-

  یِْ

:یَ دفؼَ هغیش صشفْ ػْض کشد ّ اص پذسػ پشعیذ : 

 گیغْ کزبعت ؟-

:پذسػ آُی کؾیذ ّ ثب ًؾغتي ثش سّی صٌذلی کَ کبهال ثَ تخت ًضدیک کشدٍ ثْد گفت : 

- ثَ اّى هی خْای چی ثگی ؟..صبال ثَ هي هی گی صعشت ایْة -  

:تک خٌذٍ ی دسدهٌذاًَ ی صبهی صبلن سّ دگشگْى کشد : 

- اًّْ دیگَ ًویؾَ  رلْ ی ؽوب گفت-  

:سّم خٌذیذ ّ گفتآپذسػ ثب ایٌکَ ثَ اًذاصٍ ُوَ ی دًیب غن داؽت ثَ رْاة صبهی  : 

- دلن ثشای آخشیي ثبسی کَ ثِت پظ گشدًی صدم خیلی تٌگ ؽذٍ-  

:خبهی خٌذّى ثَ صشف پذسػ گفت : 

- اصال اّلیي ثبسی ثْدٍ کَ اخشیي ثبسی داؽتَ ثبؽَ؟-  

:آٍ اسّهی اص هب ثیي لجِبی پذسػ خبسد ؽذ  : 

- ثب ایٌکَ لزجبص ثْدی ّلی ُویؾَ اًتخبثبی خْثی داؽتی-   

:ثب هکج کْتبُی اداهَ داد : 

- گیغْ دختش خیلی خْثیَ-  

 :صبهی ثب لضظَ ای تبهل خیشٍ ثَ ًگبٍ پذسػ گفت

- خیلی تشعیذٍ هگَ ًَ ؟-  

 ثَ ًظش هی سعیذ صشف صدى ثشای ُش دّؽْى خیلی عختَ

- هزجْس ؽذم ُوَ چی سّ ثِؼ ثگن-   

 : ایٌجبس خٌذٍ اص سّی لجِبی صبهی سخت ثش ثغتَ ثْد ّ ثَ لجِبی پذسػ چؾن دّختَ ثْد

- چَ اّى تصوین ثَ هزاق هي تْ خْػ ثیبد چَ ...هی دًَّ چطْس تصوین ثگیشٍ...اّى دختش ػبللیَ-

اّى صك تصوین داسٍ صبهی....ًیبد   

  ثَ صشف ایٌکَ اعوؼ تْ ؽٌبعٌبهَ اتَ ًوی تًْی اًّْ اعیش خْدت کٌی

 :صذاػ خیلی گشفتَ ثْد

- چیضی ثِتْى گفتَ؟-  



 :عشؽْ ثَ چپ ّ ساعت تکًْی داد ّ ثب ًگبُی ثَ  چؾوبی ًب اهیذ صبهی گفت

- ثَ خْدت فؾبس ًیبس-   

- ثتًْن اص اّى ّظؼیت ..اهب اّى لضظَ ُیچ لذستی ًذاؽتن کَ ثتًْن کبسی کٌن ..اهشّص خیلی تشعیذٍ ثْد -

 دسػ ثیبسم

 :پذسػ خْدؽْ رلْتش کؾیذ ّ خیشٍ تْ صْست صبهی کَ دچبس ظؼف ّ ثی صبلی ثْد گفت

-   کَ ثشیتهی خْام کبستْ دسعت کٌن ّ ثفشعتن-

- ّ اگَ هي ًخْام ؟-  

- دیًَّْ هی کٌَ... ایٌکَ ثخْای رلْ چؾوبم اص دعت ثشی-   

 :صبهی لجخٌذ ظؼیفی ثش لجِبػ سًّذ

- ُیچ کظ اص آیٌذٍ خجش ًذاسٍ دکتش-   

پذسػ ًبساصت چؾوبؽْ سّی ُن گزاؽت ّ ثب اًذک تبهل ثب ثشخبعتي اص سّی صٌذلی دس صبلی کَ دعت 

 :ظؼیف ّ ثی رْى صبهی سّ تْی دعتؼ هی گشفت گفت

- ًجبیذ ثَ خْدت فؾبس ثیبسی..تْ اعتشاصت کي...ثبصم ثِت عش هی صًن-  

- گیغْ کزبعت؟-  

- ثَ صّس لشؿ ّاداسػ کشدم یکن ثخْاثَ...تْ اتبق هٌَ-  

- اهب چؾبم هشتت عٌگیي هی ؽي..دّعت ًذاسم ثخْاثن-   

 :پذسػ دعتؾْ ثَ ثیي هُْبی صبهی  ثشد ّ هِشثبًبًَ گفت

- احش داسُّبعت-  

اهب اًّمذس پذسػ ثبال عشػ ایغتبد ..پلکِبػ هشتت ثغتَ هیؾذى ّ عؼی هی کشد چؾوبؽْ ثبص ًگَ داسٍ

 کَ ثالخشٍ پلکِبػ سّی ُن افتبد ّ ثَ خْاة فشّ سفت

ثب ّرْد ایٌکَ دلن هی خْاعتن االى پیؾؼ هی ثْدم ّ اص دلتٌگی ُبم ثشاػ هی گفتن اهب  ُوًْطْس کَ 

ثَ پذسػ خیشٍ ثْدم کَ چطْس پتْ سّ سّػ هشتت ّ ثب دلت ُوَ چی سّ چک هی کٌَ ػمت گشد کشدم ّ 

  ثیشّى اّهذم

*** 

 

 

 

 



 

 

 



 موج نهم
 هب قلم:زاهده بیانی )نیال...(

150 
 

 

 

 

 



از صرف صبحونه که فقط تونسته بودم نیمی از فنجون چاییم رو بخورم به همراه پدرش از اتاق بعد 

 بیرون اومدم 

ی خوب و سر و وضعم برسم و منو با چهره ا دلم می خواست قبل از اینکه ببینمش یکم به

 .بشاش ببینه اما  تنها به مرتب کردن شال و موهام بسنده کردم بودم 

 

دیشب بعد از بیرون اومدن از بخش یکراست به اتاق برگشته بودم  و تا خود صبح فقط تو جام دراز 

 کشیده بودم و به حامی فکر کرده بودم..به اینکه بعد از این قراره چی بشه 

 

 سانسور خیره به شماره ها به حرف اومد و گفت:آبا ورود به 

نه نتونه خوب حرف بزنه یا اینکه یه دفعه موقع به خاطر مصرف داروهایی که بهش داده شده ممک-

حرف زدن به خواب بره..گاهی هم ممکنه که کلمات رو شل ادا کنه ...می خوام بگم خیلی چیزا 

 در اراده اش نیست 

 خیلی باید بستری باشه؟-

 مکثی کرد:

 خوب ما هر چند وقت یکبار این برنامه رو داریم ...البته اینبار  شدیدتر بود-

 ن چهره ی ناراحت و غمگین پیشش نداشته باشیسعی ک

 

 سرمو به معنی فهمیدن تکون دادم :

 البته وضعش خوبه...نگران نباش-

 همین که چشماشو باز کرد و همچنان حرف می زنه و سعی می کنه که حرصم بده خیلی خوبه

 

 خیره بهش از شوخی که کرده بود لبخند بر لبهام نشست 

 خودش و پشت سرش هم من وارد شدیم.وص اول بعد از پوشیدن لباسهای مخص

 

پرستاری که قبل از ورودمون تو اتاق بود با برداشتن وسایل و دادن سالمی به دکتر از اتاق خارج 

 شد

 چشمای حامی بسته بود  و سرش به سمت چپ متمایل شده بود 

می هر بار که در این وضعیت می دیدمش برای رسیدن و نزدیک تر شدن بهش پاهام سست 

 شد 

 نرسیده به تخت سرجام ایستادم و پدرش مشغول چک کردن وضعیتش شد 



 بعد از مطمئن شدن از همه چی نگاهشو به سمتم داد 

 

با دیدن چهره ی نگران و مضطربم  لبخندی بهم زد و با حرکت سر با اشاره به حامی ازم خواست  

 جلوتر بره 

به تختش نزدیک   شدم که پدرش بعد از لمس قدرت گرفته از رفتار پدرش به حرکت  در اومدم و 

 دست حامی و احساس گرمای دستش صاف ایستاد و خیره بهم گفت:

کم کم دیگه باید بیدار بشه...من باید به بخش سر بزنم ..ممکنه کارم طول بکشه تا اون موقع -

 پیشش بمون

وابم در حال درد ب دهنمو بلعیدم و خیره به وضعیت حامی و چهره ای که نشون می داد تو خآ

 کشیدنه به تکون دادن سرم اکتفا کردم 

لحظاتی بعد... بعد از رفتن پدرش... زل زده به چهره ی غرق خوابش  چند قدم دیگه به تخت 

 نزدیک تر شدم 

 نمی دونم چرا هول کرده بودم و می ترسیدم که بیشتر از این بهش نزدیک بشم 

 رومی تکون خوردن آه چشماش به دقایق همین طور در حالی سپری شدن بودن ک

 

 قلبم به تندی شروع به تپیدن کرد و همه ی توجهمو بهش دادم

 

چشماشو محکم بهم فشار داد ..معلوم بود داره دردی رو  تحمل می کنه که به خاطر متمایل 

ب دهان از گوشه ی لبش آکه یک دفعه نیمه باز شده بودن   بودن سرش به سمت چپ و لبهایی

 سرازیر شد

 

ه سختی لبهاشو با همون چشمای بسته بهم فشرد  و خواست سرشو حرکت بده که یک ب

دفعه با باز کردن چشماش و دیدن من که در فاصله نزدیکی بهش ایستاده بودم  لحظه ای بی 

 حرکت موند

 

 اما نه اونقدری که وضعیتشو فراموش کنه

ه و گوشه ی لبش رو ب  از گوشه ی دهنش خواست دستشو بلند کنآمعذب از سرازیر شدن 

تمیز کنه  که زودی پا تند کردم و با کشیدن دستمالی از تو جعبه قبل از اینکه بهش اجازه چنین 

 کاری داده باشم ..سریع مشغول تمیز کردن لبها و صورتش شدم  

 



بهم خیره مونده بود و من با دقت می خواستم کارمو درست انجام بدم که بالخره به حرف اومد و 

 گرفته و کامال خسته ای گفت: با صدای

 ببخش..دست خودم نیست... گاهی به خاطر مصرف داروها اینطوری میشه-

 

 دستمو عقب کشیدم و خیره به صورتش که به خاطر این وضعیت هنوز معذب دیده میشد گفتم:

 روز خیلی منو ترسوندی دی-

 

 برابرم سکوت کنه صورتش زرد و لبهاش به شدت خشک بودن ..اما این مانع نمیشد که در 

 نمی دونم باید از کجا شروع کنم ..اولین بار تو زندگیمه که اصال دوست ندارم حرف بزنم -

 

 رومی به لبه ی تختش تکیه دادم و ازش پرسیدم:آبه 

 چرا؟-

 من..-

یک دفعه ساکت شد و چشماشو طی چند سرفه خشک بست و باز کرد و با نفس تازه کردن 

 :خیره تو نگاه منتظرم گفت

 من باید از همون روز اول همه چی رو بهت می گفتم -

 

 لبخندی زدم و به شیطنت گفتم:

 که طبق معمول همه ی این کارارو انداختی گردن پدرت-

 

 دردمندانه لبخندی زد و بعد لختی سکوت شروع کرد به حرف زدن :

وم نمی دیروز وقتی اون اتفاق افتاد... تو اون لحظات هر چی سعی می کردم صداتو بشن-

 تونستم ..به کل انگار همه ی صدای های اطرافم  محو شده بودن

می دیدم داری گریه می کنی و  باهام حرف می زنی... اما هیچی کاری نمی تونستم 

 بکنم..حتی نمی تونستم صداتو بشنوم 

خرین باری که صدام کردی رو به یاد بیارم ...اما آه کل از حال رفتم خیلی سعی کردم وقتی ب

 نگاری هنگ کرده بودم و نمی تونستم چنین کاری بکنم ا

 

 



 رامش حرفشاشو بزنه آمی خواستم بهش اجازه بدم که  با سکوت کرده بودم و 

خرین باری که صداتو شنیدم یادم نمیاد کی بود گیسو  ..فقط حرفاتو شنیدم آخنده داره اما ..-

 ...اما صداتو نه 

ما... اونقدر دوست داشتم که خواسته هات جای یعنی هر بار دلم خواست صداتو بشنوما ا

 خواسته های دلمو گرفت 

 به جای اینکه به صدات گوش بدم ..به حرفات گوش دادم تا بدونم چی می خوای 

 خواسته.. دم تو لحظه ی مرگ ...کوچکترین خواسته ها براش میشه بزرگترینآ

و پات بسته است و قدم از قدم دست و پا می زنی و می خوای کاری بکنی اما می بینی دست 

 نمی تونی برداری

 تو اون لحظه ها فقط دلم می خواست صدای تو رو بشنوم

 

 رامش بخش نبود :آش.. بسان گذشته دیگه روح نواز و صدای گرفته ا

 دلم می خواد بدونی برای من همیشه بهترین بودی-

ری می کردم که همه چی درست خرین نقطه ی امیدم بود...باید یه کاآاومدن به دانشکده اتون  

 پیش بره

 دمو می خواستم پیدا کنمآبی سر و صداترین و تنها ترین  ،دمآبین اون همه 

 یکی مثل خودم ..تنها 

 دما خالی کرده بودی آدورتو از همه ی 

ین پیشنهاد... زندگیشو خراب اول که دیدمت با خودم گفتم ولش کن ...من این حقو ندارم که با ا

 کنم.

 ه معلوم بود چی میشه اما مرتب خودمو گول می زدم که موقتیه ...تموم میشهتهش ک

 اما تو یکی دو برخورد اول نمی دونم چی تو وجودت پیدا کرده بودم که منو به سمتت می کشوند 

 می خواستم برای فرار از خواسته ی پدرم که می خواست منو بفرسته اونور، ازدواج کنم 

 بشم ...هم پدرمو تو کار انجام شده قرار بدم که نتونه کاری بکنه که هم از دست دریا راحت

اون روز صبح که تو کوچه ازت لقمه گرفتم ...یاد لقمه های مادرم افتادم که چطور وقتی عجله 

 داشتم برام لقمه می گرفت 

 این اولین باری بود  که حس می کردم نسبت بهت  دارم یه حس خوب پیدا می کنم 

و حرص خوردنات خوشم می اومد.. وقتی می دیدم چطور برای خانواده ات داری از لجبازیات 

 تالش می کنی ..ازت خوشم می اومد 

 کم کم این حس اونقدر تو وجودم قوی شد که همه اش دوست داشتم ببینمت 



 همه کار کردم که همیشه پیشم باشی 

 ب ..جور کردن کلیه برای برادرتکار تو مط

جایی که حتی دیگه به این فکر نمی کردم که چرا بهت چنین درخواستی داده  واقعا خنده دار تا

 بودم 

 خودمو فراموش کرده بودم 

 این مریضی لعنتی 

 ور دریا رو فراموش کرده بودم آاجبار پدرم و وجود عذاب 

 ار داشتم عشق رو تجربه می کردم .تو زندگیم برای اولین ب

 ن و لذت بخش باشهتجربه می کردم که چقدر می تونه شیری

 .نمیشد ...اما تا می اومدم خوش باشم و احساس کنم خوشبختم 

 

 رومی قدمی عقب رفتم و بر روی صندلی پشت سرم نشستم آبه 

 قطره اشکی از گوشه ی چشمم به پایین فرو افتاد 

 میخکوب  اشک ُسر خورده روی گونه ام شد.. ،نگاهش با لبخند تلخی 

برای همین زودی اشک روی صورتم رو گرفتم و به لبهام  فهمیدم دارم خراب کاری می کنم 

 لبخندی بخشیدم

 

 خوب می دونست دارم نقش بازی می کنم ..خوب می دونست حال هیچ کدوممون خوب نیست

 نگاهم رو ازش دزدیدم که به نا گه با شنیدن صداش بهش خیره شدم: 

 از روي تو دل كندنم آموخت زمانه-

 نابه فشان استاين ديده از آن روست كه خو

 

 دردا و دريغا كه در اين بازي خونین

 بازيچه ي ايام دل آدمیان است

 

 اي كوه تو فرياد من امروز شنیدي

 دردي ست درين سینه كه همزاد جهان است

 



 از داد و وداد آن همه گفتند و نكردند

 يا رب چقدر فاصله ي دست و زبان است

 

 خون مي چكد از ديده در اين كنج صبوري

 صبر كه من مي كنم افشردن جان است اين
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حلقه اشک درون چشمام نمایان شد و ..گوشه چشمش  راه پیدا کرده بود. خیره به قطره اشکی که از

 بهش خیره موندم

 لبخند دردمندانی زد :

 می خوام  به جای تموم اون لحظه هایی که ازم خواسته شد گریه نکنم و بخندم ...گریه کنم-

 از این حجم سنگین بغض.... از این بعض چندین ساله تو وجودم ..تو گلوم .... می خوام خالی بشم

 خسته شدم بس که  جای همه ی اونایی که رفتن و فرصت خندیدن نداشتن ..خندیدم

 دیگه نمی تونم سر قولی که به دوستم دادم بمونم 

 حاال نوبت منه گریه کنم ...اما تو بخند 

 خندی ...حاال نوبت توه که به جای من ب

 

بغض راه نفسم رو سد کرده بود که بی اراده با همه ی استقامتی که به خرج داده بودم قطره اشکی از تو 

 چشمم به پایین فرو افتاد:

حسام..زهرا...محمد ...آرش ...سمیه ...همه اشون رفتن و من بجاشون خندیدم ....این بغض چند ساله -

 داره دیوونه ام می کنه ..

 

 جای جای صورتم  ُسر داد  و با دلتنگی و صدای خسته ای گفت:نگاهش رو به 

تو خونه ی پدرم طبقه ی باال یه اتاقی هست که کلیدش دست خودمه ...کلیدش تو همون پارکینگی که -

 توش موتورمو می ذارم 

 

دارن   یه روزی که پدرم نبود برو اونجا ..روی دیوار پر از قاب عکس و نقاشیه ... عکسا و  نقاشیایی که

 نفسمو می برن

 بعد من ...همه اشون رو بسوزون ...نذار چیزی بمونه...

 

 خس خس نفس هاش بیشتر شده بود اما به هزار مصیبت سعی کرد حرفشو کامل بزنه:

 خیلی  خودخواهیه..اما پدرمو هیچ وقت تنها نذاز ..اون جز تو هیچ کسی رو نداره...-

 بود  ...مگه اینکه همه اشو از بین برده باشی  هیچ وقتم نذار  بفهمه توی اون اتاق چی

 

 قفسه ی سینه اش به سختی باال و پایین شد:

 ماده بودمآنبود کی قراره به  سراغم بیاد   همیشه برای مردن..مرگی که معلوم-

اما توی این لحظه ..توی این لحظه که احساس می کنم از هر زمان دیگه بهم نزدیک تره ...کم میارم ....از  

 اینکه باید همه ی اونایی که دوست دارم رو  رها کنم  و برم می ترسم...دلم نمی خواد بمیرم...



 دلم نمی خواد شکسته شدن پدرمو ببینم ....نمی خوام چشمای خیس از اشک تو رو ببینم 

 .ترسیدم گیسو ...دارم زجر کش میشم...اما هیچ راهی نیست ...باید رفت..باید تا به انتهاش رفت

 

دو با چشمای خیس شده از اشک به هم دیگه خیره مونده بودیم ..اما اون در همون وضعیت لبخندی هر 

 نثارم کرد و گفت:

دلم می خواد صداتو بشنوم..سختمه حرف بزنم ...خواهش می کنم تو  برام حرف بزن..گوش دادن به -

 صدات آرومم می کنه

 

 م گفتم:بغضم رو به سختی قورت دادم و ضمن  باال کشیدن بینی

قصه ی فرشته ها رو که برام گفتی ...با خودم عهد بستم همیشه یکیشون رو همراه خودم کنم...عهد -

 .بستم که هیچ وقت ازش دور نمونم

 

طاقتم داشت تموم میشد .. اشک به پهنای صورتم جاری شده بود...چشمامو تنگ کردم و لبهای خشک 

 شده امو رو به حرکت وا داشتم :

خر دنیا  هیچ آتا به  هم انرژی دادی که فکر می کردم فرشته ها گفتی ...اون روز اونقدر ب درباره تک تک-

 وقت تنها نمی مونم

 درباره همه اشون گفتی ...اما یکیشون جا گذاشتی  حامی ....یکیشونو فراموش کرده بودی 

 

و پایین  ب باالو قفسه سینه اش مرت تی نفس می کشیدنیمه بازش به سخ در حالی که توسط لبهای

 می شد  بهم زل زده بود

 اینکه می دیدم  داره درد می کشه و کاری از دستم بر نمی یاد از خودم بی اندازه متنفر می شدم 

مو باال کاری به جز بغض و گریه ازم بر نمی اومد..دستهامو روی دسته های صندلی گذاشتم و خود

 کشیدم و سر جام ایستادم.

هسته با قدمهای بی جونی که به سختی بدنم رو به حرکت وا داشته آنظر داشت...تمام حرکاتم رو زیر 

 بود  به تختش نزدیک شدم 

 خیره به چهره زرد گونه اش لبه ی تخت نشستم 

 سعی کرد لبخندی به روم بپاشونه 

 

چیزی رو   نرومی از صورتش به سمت  دست کم جونش که دیگه قدرت لمس و برداشتآنگاهم رو به 

 سوق دادم  نداشت

لبخندی زدم...دست بلند کردم و دستشو توی دست گرفتم و خیره در نگاهش با لمس انگشت اشاره اش 

 گفتم:

 به این میگن انگشت فرشته-



 لبخند بی جونش..جونی گرفت و با لذت بهم چشم دوخت 

 این انگشت خیلی مقدسه...می دونی چرا..؟-

 

ب دهنم رو بلعیدم و آد که من فقط براش حرف بزنم دیگه حرفی نمی زد و با چشماش ازم طلب می کر

 بغضم رو به سختی پس زدم و خیره به انگشت اشاره اش ادامه دادم:

 چون هر وقت که دلم می گرفت  و انگشتمو روش می ذاشتم و می گفتم-

 فرشته..حالم خوب نیست....راهمو گم کردم.. کمکم می کرد

 ی دلمو اجابت می کرد .. فرشته بهم می خندید و  بی حرف ..خواسته

 

 سرم رو باال گرفتم و تو چشماش ل زدم:

دما دل بسته اش شده آبین آدما مونده بود..برای همین  ی که زیادی زمینی شده بود ..زیادیافرشته -

 بودن ...برای همین دل کندن ازش براشون سخت شده بود 

 ش ...فرشته ای که همه چیزم شده بود ...خنده هاش..حرفاش ...شوخیا

 .فرشته ای که هیچ بالی نداشت ..فرشته ای که فقط برای من بود 

 

نگاهم  قفل نگاهش شده بود ..همچون من اشک هاش بند نمی اومد و با دردناکترین حالت ممکن پا به 

 پای من بی صدا به اشکاش اجازه جاری شدن داده بود 

 

 لبخندی زدم ..جواب لبخندم رو با لبخند بی رمقش داد و گفت:

 بعد از من هیچ وقت گریه نکن گیسو -

 فقط بخند ...با خنده بهم نزدیک تری

 

 نگاهش بهم بود .. 

 پلکهامو به سختی روی هم گذاشتم و باز کردم و با لبخندی بهش خیره شدم:

 -تو قرار نیست جایی بری حامی -

 طر خودتتو یه بار شکستش دادی ..بازم می تونی ..اینبار بخاطر من...بخاطر پدرت... بخا

 نگاهش هنوز بر روی صورتم بود

 تو می تونی ..مگه نه؟-

عمر دست ما نیست.. اما امید که دست خودمونه...کسی چه می دونه شاید اونی که باال سرمونه و هر 

 دومونو سر راه هم دیگه قرار داده



 چیز به غیر از جدایی و دوری برامون  رقم زده باشه...

 

 د:تو نگاهش ناامیدی  موج می ز

 قول بده که خوب میشی...قول بده بازم می خندی ..قول بده بازم پیشم می مونی -

 تو بدتر از ایناشم پشت سر گذاشتی 

 

 در حالی که سعی داشت زیاد خودشو ناراحت نشون نده...لبخند قشنگی بر لبهاش نقش بست

 با عشق بهم خیره بود :

 -قول می دی؟-

 

گذاشتم و با انگشت  د..دست بلند کردم و روی گونه اشرخونتوانایی زیادی نداشت..سرشو به سمتم چ

 رومی لب خشک شده اش رو لمس کردم و خیره تو چشماش گفتم:آشست به 

 قول بده حامی ..قول بده-

 

با بغض چشماش رو بست ..سیبک  گلوش باال و پایین شد و من شاهد بود که چه دردی رو داره تحمل 

 می کنه

 اشو باز کرد و خیره به نگاه خیس از اشک و منتظرم گفت:بعد از گذشته لحظاتی چشم

 قول می دم-

 

 لبهام لرزیدن و با لبخند به نگاه پر مهرش خیره موندم :

 وقتی اینطوری بهم قول می دی ..خیلی کیف می کنم ..اصال یه جور ذوق می می کنم که نگو -

 

 خنده اش گرفت:

 انقدر داش مشتی حرف نزن که بهت نمیاد-

 

 ن  شونه ای باال دادم و برای تغییر فضا با نگاهی به دور و بر گفتم:خندو

 داشتن پدر شوهر رئیسم هم همچین بدم نیستا -

 

 

 



 با همون لبخند محو بهم خیره بود:

اولین باریه که یه بیمارستان میام که همه بهم سالم می دن و هر جا که می خوام برم کسی باهام کار -

 نداره

 

 دادم :شونه هامو باال تر 

خیلی احساس بزرگی می کنم ..اصال احساسم قابل توصیف نیست ...رو ابرام ...الزم شد هفته ای دو -

 برای تقویت روحیه   و ایجاد احساس بهتر نسبت به خودم بیام اینجا  ،سه بار

 

صدای خنده اش بیشتر شد و من ذوق زده از خنده هایی که همچنان  می تونستم  ببینم و بشنومشون 

 روم در حالی که اشک صورتم رو خیس کرده بود  شروع به خندیدن کردم.آراهش هم

 دلم می خواست بخندم و به بعدش فکر نکنم..دلم می خواست بخندم و به خنده هاش خیره بمونم 

 

 

*** 

 یک هفته ای از بستری شدن حامی می گذشت و حاال با گذشت این مدت باید به کلینیک سر می زدم 

برای انجام کارا در خودم نمی دیدم.پزشِک حامی در صحبتهایی که داشت گفته بود باید دل و دماغی 

 همچنان به مصرف داروها  و کمو تراپی ادامه بده 

 و هیچ حرفی از خوب و بهتر شدن وضعیت حامی به میون نیورده بود .

 با عوض کردن لباسام وارد کلینیک شدم 

 

باال سر یکی از بچه ها ایستاد و داره توضیحاتشو یادداشت برداری  با ورود به کلینیک مرادی رو دیدم که 

می کنه که با رفتن به سر یونیتم  همزمان رحمانی  وارد شد و با دیدن من که مشغول برداشتن دستکش 

 از تو جعبه بودم نگاه خیره ای بهم کرد و سپس سر وقت مرادی رفت 

 

 ود که صدای بلندش طنین انداز فضای سالن شد:اما هنوز مدت زمان زیادی از اومدنش نگذشته ب

 یعنی چی خانم...؟شما حق نداری مراجعه کننده امو کنسل کنی -

 

 مرادی رنگ پریده  بهش خیره موند بود و خواست حرفی بزنه که رحمانی بلند تر از قبل گفت:

ی شه..همین هر کی به هرکی شده دیگه  ...بله دیگه وقتی هر کسی  رو بیارن  که هیچی سرش نم-

 میشه دیگه 

 



 در تمام مدتی که این حرفا رو می زد نگاه خصمانه اش به سمتم بود 

 مرادی با چشمانی خیس وسری رو به پایین  از سالن خارج شد 

 

مهری و موعدی به وضعیت پیش اومده  و کار و کردار رحمانی خیره مونده بودن ..بقیه هم دست کمی از 

عه رحمانی داغ کرد و با باز کردن دستاش از هم رو به همه ... فریاد گونه اون دو نفر نداشتن که یه دف

 گفت:

 چیه...؟ -

 همه از نوع برخوردش ..رو گرفته دوباره مشغول به کار خودشون شدن

 

 گویی دیوونه شده بود که الناز با ورودش به سالن به محض پیدا کردنم سریع خودشو بهم رسوند و گفت:

 ی زنگ می زنم جواب نمی دی؟کجایی تو ؟چرا هر چ-

 

 نگاهی بهش انداختم و گفتم:

 سالم...کی برگشتی ؟-

 

 متاسف از نبودنم سرشو تکونی داد:

 یه دو سه روزی میشه...-

 

 یهو دستمو گرفت و با هدایت کردنم  به سمت بیرون گفت:

 ِد آخه دختر چرا هر چی زنگ می زنم جواب نمی دی..جواب راحله رو هم نمی دادی که-

 -شده مگه؟ چی-

 

 با خروج از سالن دستمو رها کرد و به سمتم برگشت و پرسید:

 دکتر کجاست؟-

 

 لحظه ای بهش زل زدم و سپس گفتم:

 یه چند وقتی نمی تونه بیاد -

 

 نفسشو با خیال راحت بیرون فرستاد:

 خداروشکر ..چقدر نگران بودم -



 متعجب و گیج ازش پرسیدم:

 !...چیزی شده؟!چرا مگه ؟-

 

 م فشرد و گفت:لبهاشو به

من که نبودم  اما تو همون گیر و دار سفر ..مهری بهم زنگ زد و چیزی گفت که کمی که چه عرض کنم -

 خیلی  منو ترسوند..

 هر چیم به تو زنگ زدم  یا جواب ندادی یا  اینکه خاموش بودی 

 خالصه که حسابی منو ترسوندی 

 گفتم نکنه اتفاقی افتاده باشه دکترم  به تماسای همایون جواب  نمی داد ..با خودم

 

 کالفه ازش پرسیدم:

 چی می گی تو.؟..درست حرف بزن ببینم چی می خوای بگی -

 

 لبی تر کرد و با نگاهی به دور و اطراف گفت:

ه بود یه مدت هر دو سر از هستی دیگه..جریاناتی که باعث شد خودت در جریان کارای مهری و رحمانی-

 کار هم دیگه در بیارن

 

 و باال و پایین کردم و کالفه تر از قبل گفت:سرم

 -خوب؟-
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خوب به جمالت ..گویا یه روزی که مهری می خواسته بره و از فروشگاه رو به روی دانشکده -

 چیزی بخره ...متوجه رحمانی میشه که داشته می رفته کوچه پشتی فروشگاه

دم قرار داره از اونایی که چند آ اینم که فضولیش گل کرده بود ... می افته پی ش و می بینه با یه

 برابر هیکل ادمو دارن و داد می زنه که خالف کارن

خالصه  اینکه از مکالمه ی بین دو نفرشون دستگیرش میشه که اون یارو قراره کسی رو به باد 

 کتک بگیره و رحمانی بهش وعده کلی پول می ده 

 وقتی عکس طرفو از تو گوشی نشونش می ده به یارو می گه

از دکترای همین دانشکده است..می خواد که یه جای دیگه به غیر از دانشکده به حسابش 

 برسه

 طرف اسم و رسمشو می پرسه و رحمانی هم اسم دکترو به زبون میاره 

 با چشمای گشاد شده به الناز خیره مونده بودم:

خدایی نکرده البته خداروشکر که مشکلی در این مدت پیش نیومده ..خیلی نگران بودم که -

 اتفاقی براتون پیش اومده باشه

 تو مطمئنی ؟!-

 شونه ای باال داد:

دم فضول آازم دل نمی بره اما... از اینکه واال قبلنا زیاد از مهری خوشم نمی اومد..االنم همچین -

 و کنجکاویه و می تونه ته و توی همه چی رو در بیاره بهش خیلی مطمئنم 

ی دی برای همینم به من زنگ زد تا بهت خبر بدم..کثافت کاری گفت که تو جواب تماساشو نم

 های رحمانی دیگه برای کسی پوشیده نیست ..اما چی شده که می خواد این کارو کنه ..

 خیره بهم با مکث کوتاهی ادامه داد:

 هللا و اعلم ...نمی دونم ..خالصه به دکتر بگو خیلی مراقب خودش باشه-

 می دونستم مسببش کیه  ..برای لظااتی چشمامو روی هم خشمگین از اتفاقی که حاال

 گذاشتم و به سالن برگشتم

 رامشو حفظ کنم و همینجا بالیی سر رحمانی نیارمآخیلی سعی می کردم 

 دستی به روی صورتم کشیدم و خواستم به سمت یونیتم برم

ه به سمت در اما نرسیده بهش سر جام ایستادم و با دندون قروچه ای که می رفتم چرخید 

 شیشه ای راه افتادم که همزمان مرادی تو اومد و رسیده بهم گفت:

 خانم دکتر ..االن مراجعه کننده اتون رو بفرستم  یا-

با تنه ای که بهش زدم با عجله از کلینیک بیرون اومدم   و برای پیدا کردن رحمانی همه جا رو از 

 نار گذروندم



شیدم .. راحله با چهره ای  خندون و بشاشی جلوم همین طور که به همه جا سرک می ک  

 سبز شد و گفت:

 باد اومد و-

 با عصبانیت ازش پرسیدم:

 رحمانی رو ندیدی ؟-

 شگفت زده از این همه عصبانیتم با اشاره به بیرون گفت:

 فکر کنم داشت می رفت سمت پارکینگ..چیزی شده؟-

 پا تند کردم و با عجله به طرف پارکینگ راه افتادم

 راحله که از این حاالتم تعجب کرده بود  پشت سرم اومد و چند باری صدام زد  

اما بی توجه بهش از پله ها سرازیر شدم که  یک دفعه با  دیدن ماشینش که داشت از درب 

 اصلی دانشکده بیرون می رفت با حرص برگشتم و با لبهایی بهم فشرده به راحله خیره شدم

 ن همه بزرخی شدی  تو ؟!چی شده دختر ؟...چرا ای-

 زارمون  رو داشتآرست بشو نبود و مرتب قصد اذیت و اینطوری نمی شد ..این آدم د

 باید یه فکری به حالش می کردم  .

 که با نگاهی به راحله که مشکوک سوئیچش رو تو دستش تاب می داد گفتم:

 بالخره برام وقت گرفتی یا نه ؟-

 ن کرد و گفت:متظیر از رفتارم سری باال و پایی

 روزاماطا عت امر شد قربان....برای همین -

برای تسلط بیشتر به اعصابم چشم بسته نفسمو بیرون فرستاد و با گذر از کنار راحله با گذاشتن 

 دستم بر روی شونه اش گفتم:

 ممنون -

 با ناز و غمزه چشم و ابرویی برام اومدو گفت:

 خواهش -

م به حامی فکر می کردم از اینکه  مرتب اصرار داشت به همین طور که از پله ها باال می رفت

 خونه برگرده ..

 به اینکه هیچ گونه تمایلی به ادامه درمان ها نداشت 

فشار های عصبی زیادی رو در این چند وقت متظمل شده بودم ...اما مجبور بودم صبور باشم وبا 

اید تکلیفم رو با رحمانی روشن آرامش همه چی رو تظت کنترل خودم در بیارم اول از همه هم ب

 می کردم تا بیش از این موی دماغ نشه



با ورود به سالن کلینیک مرادی بالتکلیف از حضور مراجعه کننده ای که روی یونیتم دراز کشیده 

 بود به سمتم پا تند کرد و گفت:

 کنسلش کنم خانم دکتر ؟-

ضمن برداشتن مجدد دستکش از با نگاهی به مراجعه کننده و سپس به چشمای قرمز مرادی  

 تو جعبه گفتم:

 هستم ..بعدش باید برم 12نه ..تا ساعت -

 سوده از پذیرش مراجعه کننده ای که امیدی به انجام کارش نداشت  به بیرون از سالن رفت..آ

 حاال که حامی تظت درمان بود نباید می ذاشتم افرادی مثل بهزاد باعث حال بدش بشن

برداشتم و باالی سر مراجعه کننده ایستادم همون لظاه پیامی برای گوشیم  گیره رو از روی میز

 اومد

با در اوردن گوشی از تو جیب روپوشم قدمی عقب کشیدم و به پیام فرستاده شده  از سوی 

 حامی خیره شدم

 با اینکه حال چندان مساعدی نداشت مرتب نگران حال من و وضعیت کارم تو کلینیک بود 

 

*** 

 

رایشگاه آبودم که برای امروز برام  نوبت  حجم از کارهایی که داشتم ... از راحله خواسته با اون

بگیره ..خیلی وقت بود به خودم نرسیده بودم و از این رو می خواستم به خاطر تغییر حال و هوای 

 حامی و البته خودم کمی به خودم برسم 

 از نتیجه کار خیلی راضی بودم  با اینکه کارم تو آرایشگاه کمی طول کشیده بود  اما

 دسته گلی که باب سلیقه حامی بود  رو توی دستم جا به جا کردم و وارد راهروی اصلی شدم 

 دقیقا همون شالی رو سر کرده بودم که  مورد عالقه اش بود 

 حسابی به خودم رسیده بودم و نمی خواستم چیزی کم گذاشته باشم 

م ..قبل از ورود دستی به شال و موهام کشیدم و خواستم به در اتاق نیمه باز ش که  رسید

 دستگیره درو بکشم که با شنیدن صدای حامی دستم همین طور تو هوا موند ..

 متوجه شدم که پدرش تو اتاقه ...از این رو برای ورود به داخل کمی تعلل کردم 

 نمی خواستم مزاحم خلوتشون باشم 

 دن گله های  حامی  سرجام متوقف شدم :ن  با شنیآقصد کردم برگردم اما یک 

شما همیشه به من قول می دی ..بعد بنا به صالح دید خودتون  ..خیلی قشنگ و تمیز می زنی -

 زیرش



 صدایی از پدرش در نمی اومد:

 قرارمون فقط چند روز بود...اما این چند روز داره  خیلی طوالنی میشه...-

 با خیال راحت درمان رو قطع کنیم و بذارم بری که  حامی جان...االن شرایط طوری نیست که-

 

 حامی بی حوصله به میون حرفش اومد: 

 شما یادت نمیاد... اما من خوب یادم میاد.. قبل تراز اینا هم همین  کارو باهام کردی -

بهم قول داده بودی اگر تو اون امتظان قبول بشم دیگه بهم گیر نمی دی و می ذاری هر چی 

 رمدوست دارم ب

 خیلی درس خوندم.. تمام اون شب بیدار بودم آخه رو قولتون حساب باز کرده بودم 

 مامان می گفت مهم نیست بی خیال ... نشدی هم نشدی 

 اما من می خواستم بهترین رتبه رو بیارم 

 امتظان برگزار شد

 زمون بودآا پسر یکی از همکارات هم تو اون از قض

 استرس بدی گرفتم 

 دم می گفتم اگه اون رتبه ای که می خوام و نیارم چی  ؟همه اش با خو

 عصبی می شدم ..مدام دستش روی کاغذ حرکت می کرد  نگاهم که به پسره می افتاد

 داشتم دیوونه می شدم 

 می دونستم حساسی.. می دونستم دلت می خواد پسرت همیشه بهترین باشه

 م بود همه اش قیافه ی مامام می اومد جلو چشمام که نگران

امتظان که تموم شد  حال خوشی نداشتم  ..خونه ام که اومدم پیگیر شدی تا ببینی امتظانو 

 چطور دادم ..منم بهت جوابای سرباال می دادم 

 زمون اومد. قبول شده بودم اما اونی نبود که تو می خواستی آتا اینکه باالخره جواب 

 چرا؟چون او پسر رتبه اش بیشتر از من شده بود

 شناختمش ...هر دومون تو مدرسه تیز هوشان بودیم ..می دونستم زرنگه می دونستم  می

 سخونهدر

 خودمو زدم به بی خیالی  و اومدم پیشت  و گفتم قبول شم ..الوعده وفا

 ولی تو یه نگاهی به قد و قامتم انداختی  و گفتی نه 

 تمام جوابت همین بود



 همین بودبه خیلی چیزا فکر کرده بودم..اما جوابت 

 باورم نمی شد که انقدر راحت حرفتو عوض کرده باشی بابا 

همه جا پر شده بود قبول شدم و همه خوشظال بودن اما به چشم تو نمی اومد تو از من چیزای 

 بزرگ و بزرگ تر می خواستی

اما من دیگه نمی کشیدم بابا ...نمی خواستم دیگه بچه زرنگ فامیل  باشم ..نمی خواستم دیگه 

 مه بهم بگن باهوشه

 بعد سالها می خوام یه رازی رو بهت بگم 

 

از همین جا هم می تونستم نیمرخ پدرش رو ببینم که فقط به حامی زل زده بود و چیزی نمی 

 گفت:

 من یه شبو تو بازداشتگاه خوابیدم ....می دونی چرا؟-

 اده بود رو تو خیابون دیدم .رزوهامو به باد دآمال و آالها همون پسری که زده بود تمام چون بعد  س

راست راست داشت جلو چشمام راه می رفت ...وقتی دیدمش خون جلو چشمامو گرفت ..اون 

لظاه شده بودم درست مثل همون  پسر بچه های شری که فقط به دنبال انتقام خودشون 

 بودن..

 نه ی الکی باهاش دست به یقه شدمبه یه بهو

 خنده اش گرفت:

قا مظمد آایی که نباید می خورد ..فکر کنم د پرت کردم طرفش که خورد اونجوسط دعوا یه لگ-

 خان قاجار شد ..

 در حالی که می خندید  بدون اینکه پشیمون باشه گفت:

 حقش بود ....بیشتر هم سر همون لگد کارمون به کالنتری کشید-

رفت و رومی می خندید قطر اشک جمع شده گوشه ی چشمش رو گآحامی همونطور که به 

 خیره به پدرش ادامه داد :

روز بعدش... سلطان ،همون پسری که هیچ وقت ازش خوشت نمی اومد ...اومد و به دادم -

 رسید ..نمی دونم طرفو چطور راضی کرد که هیچی به پدرش نگفت و تو هم هیچ وقت  نفهمیدی 

 ینو بهت بگم خواستم بدونی پسر نمونه ات... کارای بدم داشته ..خیلی دلم می خواست ا

 انگار االن وقتش بود 

ات خوب بود بابا..شاید باب میل من نبودن اما... فکر می کنم همون سخت گیرا باعث یسخت گیر

 شد یه کارایی رو از ته دل و با ذوق زیاد انجام بدم

 مثل موتور سواری اونم با باالترین سرعت ممکن   که ازش بدت میاد..



 ی وقتمو می گیرهمثل نقاشی کردن که فکر می کن

هان یادم رفت.. یه شبم تا صبح با سلطان تو خیابونای تهرون همونطور که سوار موتور بودیم تا آ

 تونستیم جیغ کشیدیم و سر به سر ملت گذاشتیم.

به هر کی می رسیدیم سرش داد می زدیم و طرفو  تا دو متر می فرستادیمش رو هوا ..اونقدرم  

 یدن فظشاشونم نمی رسید سرعت داشتیم  که کار به شن

خیلی مزه داد بابا..منی که همیشه باید مودب می بودم و صدامو تا یه حدی باالتر نمی 

 بردم...اون روز کلی کیف کردم .

خیلی گیر می دادی که با سلطان نگردم اما اون بهترین دوست اون سال هام بود ..عاشق مرام 

 و معرفتش بودم 

 تت کنماینارو بهت نمی گم که ناراح

 می خوام بدونی خیلی دوست دارم .

از اینکه باهات شطرنج بازی کنم و ببرمت ..از اینکه باهات بظث کنم و سعی کنم توجیه ت  

 کنم... لذت می برم 

 از مخالفتای منطقیت کیف می کنم و می دونم همیشه به فکرمی 

 

 و گفت: رومی از جاش بلند شدآتمام این مدت سکوت کرده بود به  پدرش که در

من یه نیم ساعت دیگه جراحی دارم ...با وکیلمونم صبظت کردم ..داره کارای رفتنتو اوکی می -

 کنه

حامی لبخند برلب خیره به پدرش..بدون اینکه براش مهم باشه پدرش داره درباره رفتنش به خارج 

 حرف می زنه ادامه داد:

 جراح فوق العاده ای هم هستی-

 چشمکی حواله ی پدرش کرد:

 همیشه پزتو دادم-

 لبخند مظوی بر روی لبهای پدر حامی جا خوش کرد:

 که همیشه پزتو دادم مفکر می کردم این من-

 حامی لبخندش غلیظ تر شد :

 به فتظی هم بگو بی خودی به خودش  زحمت نده ... من جایی نمی رم..-

 نن تغییر کرد و با مظو کردن لبخندش گفت:آنگاه پدرش 

 رمدیرم شده باید ب-



و همون لظاه که به در اتاق نزدیک شد با دیدن من که دم در ایستاده بودم  سرجاش بی حرکت 

 متوقف شد  ..

رومی سری باال و پایین کردم و بهش سالم دادم و برای اینکه فکر کنه هیچ کدوم از حرفاشونو آبه 

 نشنیدم گفتم:

 -فکر می کردم اتاق عملید ...-

 پرسید: لظاه ای بهم خیره موند و ازم

 کی اومدی ؟-

 احساس می کردم زیر بار حرفای حامی داره اذیت میشه:

 همین االن ...حامی بیداره؟-

لظاه ای تو چشمام و سپس به مدل موهام خیره موند  و بالخره با باال و پایین کردن سرش حین 

 رد شدن از کنارم جواب داد:

 ره...منتارته..آ-

 ا لبخندی که بر لبهام رونده بودم وارد اتاق شدملظاه ای به خودم مسلط شدم و سپس ب
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لحظه ای تو چشمام و سپس به مدل موهام خیره موند  و بالخره با باال و پایین کردن سرش حین 

 رد شدن از کنارم جواب داد:

 ظرته..ره...منتآ-

 لحظه ای به خودم مسلط شدم و سپس با لبخندی که بر لبهام رونده بودم وارد اتاق شدم

 

 نگاه غمگین حامی به سمت پنجره بود که با سالم بلند باالم   حواسشو به خودم جلب کردم 

 

 توی دستم چشم دوخت به من و دسته گل  یرنگ هستگی برگردوند و با لبخند کمآسرش رو به 

 خودم ادامه دهنده این هم صحبتی شدم:

 قدیما...تو زمستون هر کلی نبود ..اما االن کافی اراده کنی و هر چی که دوست داری بگیری-

 

 نگاهش میخ موهام شده بود 

مثل پدرش با کنکاش بهم خیره بود...می دونستم می خواد بدونه حرفاشونو شنیدم یا نه اما به جای 

 ه در موردش چیزی ازم بپرسه گفت:اینک

 چه گالی قشنگی -

 

 همونطور که گال رو توی گلدون می ذاشتم خیره بهش گفتم:

 می دونستم از گل رز خوشت میاد-

 

 آثار خستگی و رخوت در چهره اش کامال مشهود بود اما نسبت به قبل کمی بهتر بود 

 راحت حرف زدناشون بودفرقی که بین رابطه ی پدر و پسریشون با بقیه بود  همین 

اینکه هر چی باعث رنجششون می شد رو بهم می گفتن و بازم صمیمانه و از ته دل هم دیگه رو دوست  

 داشتن

 

خیره بهم سکوت کرد که کارم با گال تموم شد و با برداشتن گلدون که انتهای تخت روی میز گذاشته 

 م:بودمش به سمتش رفتم و با گذاشتنش  روی میز کناریش گفت

 چرا اینطوری نگاهم می کنی؟-

 

 روم گفت:آبا دقت هنوز بهم خیره بود  که 

 چه خوشگل شدی -



 لبخندی نثارش کردم و هم زمان که به روی موهام دست می کشیدم گفتم:

 می دونستم از تغییرای یهوی هم  خوشت میاد -

 

 ادم:لبخندش کش اومد و ادامه د

 وبتا رو فعال کنسل کنهمنشی مطب زنگ زده بود ...گفتم همه ی ن-

 

 هستگی تکون دادآسرشو به 

 تخت بهش خیره شدم ی کامل برگشتم و نشسته لبه

 

امروز به نسبت  روزهای دیگه...غمگین تر بود که نگاهم یکهو به روی بالشت سفید و تارموهای جدا شده 

 از سرش افتاد 

 

 د کن فکر نکنم رسعی کردم به این چیزای اعصاب خ ب دهانم رو بلعیدم وآ

 

 اما حامی خیلی باهوش تر از این حرفا بود که متوجه نگاه هام نشه که با لبخند دلمرده ای گفت:

 وقتی مصرف داروها زیاد بشه..وقتی پزشکا سعی کنن هر چی روت امتحان کنن-

مقاومتشو از دست می ده و کم کم به چیزی تبدیل میشه که بدنت کم کم ضعیف میشه..کم کم تمام 

 خوشایند کسی نیست

 

 می دونستم ته چشمام حلقه ای از اشک در حال تشکیل شدن بودن :

 ؟!می تونی منو بدون مو تصور کنی -

 

 در سکوت با لبهایی خاموش بهش خیره مونده بودم:

توان ازش مراقبت کنم و از  و که دوست داشته باشم سعی می کنم با تمامیی رخوب من هر چیز-

 دستش ندم 

اما در مورد تو نمی تونم این کارو انجام بدم گیسو ..نمی تونم بر خالف میلت مجبورت کنم که دوسم 

 داشته باشی و پیشم بمونی 

 

 

 



 حامی امروز تلخ شده بود و نسبت به همه ی روزهای قبل می خواست همه رو از خودش برونه

ز حرفایی که به پدرش و هم  به من زده بود بفهم که با ادامه ی حرفاش از تو اینو هم می تونستم هم  ا 

 فکر بیرون اومدم:

ماده باشی بهش یه حمله دست بده و آیوونه کننده است..این که هر بار دم مریض دآزندگی کردن با یه -

رستان بستریش کنی سریع در کمترین زمان ممکن برسونیش بیمارستان ...یا اینکه روزها و ماهها تو بیما

 خرم ندونی که زنده می مونه یا نهآهی بهش سر بزنی ..ندگیت بیفتی و و از کار و ز

  

 نگاهش رو به کندی ازم گرفت و  به گل های روی میز  داد:

 دما می برنآاوردن خسته میشن ...یه روزی هم  دما از گلآیه روزی هم -

 

 هسته مجددا بهم داد:آنگاهش رو 

 ندارم کوه استقامت باشی و برای من فداکاری کنی  من ازت انتظار-

 

 رد کن می شیخ می شی غیر قابل تحمل و اعصاب خمی دونستی وقتی تل-

 

 بالجبار لبخند تلخی زد :

دم و عالم بد آنفوذ پیدا می کنه ...می خوام به پس هنوز تلخ شدنامو ندیدی ..وقتی درد تا مغز استخونم -

 مگ بزنم که کمی از این دردو کم کننم ..می خوام به هر چی چنو بیراه بگم و خودمو خالی ک

 

 من شکایتی کردم؟-

 دما همه چی رو به زبون بیارن...می فهمم آقرار نیست که -

 

 تو از چشمای من چی می فهمی؟-

 

که تحمل از دست دادن نداری ..تحمل زجر کشیدنای دوباره رو نداری ..به اندازه کافی برای  ممی فهم-

 ادرت اذیت شدی ..اینارو خیلی خوب می فهمم و دوست ندارم دوباره تجربه اشون کنیپدر و بر

 خیلی منطقی می خوام باهات حرف بزنم....هیچ امیدی به من نیست گیسو... هیچ امیدی ...

 

 رومی لب زدم و گفتم:آم از نا امیدی به تنگ اومد و به قلبم از این حج

اون مرحله ی بدم نیستی ..هر کیم که سرطان می گیره قرار تو قبال هم تونستی شکستش بدی..در -

 نیست بمیره



 با ناامیدی بهم خیره موند بود که یه دفعه دست پیش بردم و با بهم ریختن موهاش به خنده گفتم:

 خیلی خوب  تالش کردی رو اعصابم بری ...اما زیاد موفق نبودی عزیزم -

 رد کردن متبحر هستیخیلی تو اعصاب خ یا منو هنوز نشناختی یا اینکه فکر می کنی

 

 پوزخندی زد:

 واقعا از این وضعیت ناراحت نیستی ؟-

سرمو با لبخندی به چپ و راست تکون دادم ...کامل و دقیقا تو چشمام زل زده بود ..همیشه از این نوعِ 

 دمنگاهش می ترسیدم...چون بی شک در حال فکر کردن به موضوعی بود که من ازش بی اطالع بو

 خیلی خوبه...پس می تونم بهت امیدوار باشم که خودت تمام موهای سرمو از ته بزنی -

 

 لحظه ای شوکه بهش خیره موندم

 :در پس نگاه جدیش لبخند مالیم و حرص دراری روی لبهاش بود 

 چرا چیزی نمی گی؟-

 

 ب دهانم رو به سختی بلعیدمآ

عکسی که ازش  تو بیمارستان دیده بودم رو  در ذهنم مجسم کردم  ..اینکه بخوام هر روز اونطور ببینمش 

 برام دیوانه کننده بود 

 پس چی شد؟-

 

 نمی خواستم در برابرش کم بیارم که ثابت کنه همه ی حرفاش درسته

 تو بدون موهاتم جذابی -

 ابرویی باال داد و همونطور خیره بهم گفت:

 کس بدون مو قشنگ نیست گیسو هیچ -

 

 هر بار با حرفاش مهر خاموشی بر لبهام می زد:

ده روز بخاطر مصرف دارو ها و کمو تراپی  موها شروع به ریزش -همونطور که می بینی ظرف یک هفته -

 می کنن

 مجبوری بزنیشون تا بیشتر از این بخاطر از دست دادنشون ناراحت نشی

  

 



 ثیر حرفاشو رو ببینه:لحظه ای بهم خیره شد تا تا

گیسو اولش کچل شدنه...بعد باید درد کشیدنامو جلو چشمات ببینی ..کم کم الغر میشم و تو هر لحظه -

 رنگ مرگو تو صورتم می بینی و همین برای عذاب کشیدن هر روزه ات کافیه

 

 می خوای منو بترسونی ؟-

د دلش نمی خواد این حرفا رو بزنه اما اندکی تامل کرد و سپس با فشردن لبهاش و با اینکه معلوم بو

 گفت:

می خوام بهت بگم هیچ امیدی به این زندگی نیست..بی خودی تالش نکن ..تو حتی اگه بخوای ازم جدا -

 بشی ..بهت حق می دم 

 اگر امیدی نیست... پس چرا داستان زندگی عقاب رو برام تعریف کردی؟ -

 

 حاال این حامی بود که سکوت کرده بود :

تو می تونی ...یادته اون شبی که بیشتر از هر زمان دیگه ای احساس تنهایی می کردم ..بغلم کردی و -

 زیر گوشم یه چیزی گفتی 

 رومی گفتم:آهم دیگه خیره مونده بودیم که به هر دو ب

when I said I loved you…I meant forever » 

 

 لبخند ریزی بر روی لبهاش نقش بست :

برابر همچین کسی که اینطور بهم ابزار عالقه کرده پا پس می کشم و سکوت می کنم  به نظرت من در-

 ؟!

 می ذارم با زرنگی بره رو اعصابم و کاری کنه که ببرم و بکشم کنار 

 

 از لبه ی تخت بلند شدم و ایستاده باال سرش  ادامه دادم:

ینطوری بری رو اعصابشون و این حرفا نه جناب خرسند..الزم نیست برای اینکه به بقیه حق انتخاب بدی  ا-

 که هیچ کدوم از ته دلتم  نیستن رو به زبون بیاری  ...

الزم نیست دل پدری که برای هر نفست جون می ده اینطوری بشکنی ..الزم نیست منو به بی وفایی 

 متهم کنی و بگی برو 

 خودتی جناب 

 

 

 



 نه ازش پرسیدم:با شگفتی بهم خیره مونده بود که سری تکون داد و طلبکار

 هوم؟-

دیدی منو نشناختی ...من خیلی پوست کلفت تر از این حرفام که بخوام با این چیزا  میدون  زودی خالی 

 کنم ..پس سعی نکن با این کارا دلمو بزنی ..که دلم زده نمیشه 

 اده بودم روم شروع به خندیدن کرد  ..خودمم به خنده افتآه بهم خیره بود یهو با درموندگی همونطور ک

 انقدر منو از خودت نرنجون حامی ..حق کسایی که دوست دارن این همه سنگدلی و بیرحمی   نیست -

 من به اجبار اینجا نیستم ..خواسته ی قلبیم اینکه  پیشت باشم 

قبال هم گفتم نه من نه تو ...تموم کننده این زندگی نیستیم...کسی که این مهرو تو دل من و تو انداخت 

 چطوری قراره  رقم بخوره  می دونه که پایان این زندگی خودشم

 

 

دماشم تصمیم نگیر...حق می دم تو این شرایط بهم آندگی و پایانش تصمیم نگیر..برای پس تو برای این ز

بریزی و حرفایی بزنی که خواسته ی قلبیت نیستن...اما کمی هم به ما فکر کن که چقدر می تونیم 

 دوست داشته باشیم

 به موهاش انداختم :نگاهی 

هر وقتم که بخوای خودم موهاتو می زنم ..با کمال میلم این کارو انجام می دم ..ذره ای هم ناراحت نمی -

 شم..

پس با این چیزا منو نترسون..سعی هم نکن بهم بفهمونی که ظاهر بینم که نیستم ..که اونطوری 

 حسابی به شعورم برمی خوره

 .ستن در شالم رو از روی سرم برداشتمبه سمت در اتاق رفتم و با ب

 

 خیره به موهام خنده اش گرفت و گفت:

 و البته تو دل برو ...خیلی بانمک شدی ..شدی مثل آدری هپبورن..همونقدر خواستنی و جذاب -

 با عشق به مدل موهام خیره بود که به تختش نزدیک شدم ...موهای بلندم رو حسابی کوتاه کرده بودم

 فکر کنم باید یه جفت گوشواره خوشگلم برات بگیرمبا این مدل موها -

 

 لبخندم جون گرفت و ایستاده سرجام گفتم:

 لباسم باید برام بگیری ..این همه زحمت کشیدم برات خوشگل کردم...خریدتو کامل کن خسیس-

 بی غل و غش خندید و گفت:

 باشه..لباسم برات می گیرم ..منتها به سلیقه خودم -

 



 ا لبخند ملیحی سرمو به سرش نزدیک کردم و  گفتم:نشسته لبه ی تخت ب

 آباریکال پسر...حاال شدی همونی که دلم می خواد - 

 

 خندون دستش رو بلند کرد و به میون موهای کوتاه شدم برد :

 چقدر بهت میاد ..خیلی تو دل برو شدی -

 

 :با احساس گرمای دستاش با لذت تو چشماش خیره موندم و گفتم 

...شعر قشنگی نجا بودی برای  پدرت یه شعری خوندنی... خیلی از شعر خوشم اومد شب اولی که ای-

 خرشم می خوندی آبود.... منتها کاش 

 هنوز در حال دست کشیدن به موهام و حالت دادنشون بود که با همون لبخندی خیره تو چشماش گفتم:

 شود لبخند بر لبان تو پرپر نمی-

 شوی از موج درد، گرچه پرآشوب می

 قانون عشق سوختن است و به قدر درد

 شوی محبوب آستانۀ محبوب می

 مانند آفتاب دلم سخت روشن است

 شوی ام؛ به خدا خوب می من خواب دیده

 امیدوارانه لبخندی به روی لبهام نشوندم و حین خم شدن بیشتر و بوسه زدن بر لبهاش گفتم:

 به خدا خوب می شوی-

 تکرار کردم:  زمزمه وار دوباره خیره تو چشماش

 به خدا خوب می شوی-

 

 

 

*** 

 



 موج نهم
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*** 

 

 در حالی که پشت در اتاق ایستاده بودم و کلید تو  کف دستم قرار داشت

  .می خواست هر چی که اون تو بوده رو از بین ببرم ازم  م که حامیه بودبه در اتاقی خیره شد 

 کلید رو به آرومی توی قفل در چرخوندم و درو باز کردم

 

 تیره و نور کمی که داشت بشدت دلگیر به نظر می رسیداتاق با اون پرده های 

 .قدمی به داخل اتاق گذاشتم

 

 دیوارها سرا سر پر بودن از عکسها و قاب عکس هایی که دیدنشون حال آدم رو دگرگون می کرد 

 بغض به گلوم چنگ انداخت 

 نیستن هر کدوم از عکسا متعلق به کسانی بودن که می دونستم دیگه صد در صد تو این دنیا

با حالی منقلب و چشمایی که دوباره هوس باریدن کرده بودن به میانه اتاق رسیدم و نگاهم رو دور تا دور 

 اتاق چرخوندم  

 صدای حامی مرتب تو گوشم می پیچید که بهم می گفت:

 همه اشونو از بین ببر -

 

اتاق و بوم نقاشی که همونطور که نگاهم روی قاب عکس ها  چرخ می خورد ناگهان نگاهم به گوشه ی 

 عکس مادرش روش کشیده شده بود  ختم شد 

 در کنار عکس مادرش  چهره ی کسی  بود که هنوز  تصویرش کامل نشده بود 

این تصویر دقیقا همون عکسی بود که تو کتابخونه  و روی میز پدر حامی دیده بودم ...منتها هنوز چهره ی 

 حامی کامل نشده بود 

 کشیده شده بود که گویا چهره ی مادرش جون داشت نقاشی بقدری طبیعی

هوای اتاق خیلی برام سنگین بود به طوری  که نفس کشیدن رو برام حسابی سخت و طاقت فرسا می 

 .کرد

 

همونطور که به بوم نقاشی نزدیک می شدم بوم دیگه ای در کنار سایر بومها نظرم رو به خودش جلب کرد 

. 

 ی سفیدی کشیده شده بود برخالف سایر بوم ها روش پارچه

 به کندی دستمو پیش بردم  و با گرفتن گوشه ی پارچه،از روی بوم پایینش کشیدم

 



 ناباورانه خیره به نقاشی کشیده پارچه از دستم رها شد 

 .تصویری از خودم نقاشی شده بود 

 

 تصویری از خودم که   نشسته بر روی نیمکت قدیمی پشت ساختمون کلینیک بود

 ور دارم ضنقاشی بقدری  زنده و جون دار بود که گویی در این  لحظه در اونجاح

 دلتنگ از نبودن حامی قطره اشکی در گوشه ی چشمم شروع به خودنمایی کرد  

 طاقت از دست دادنشو نداشتم

 

 نمی خواستم نبودنش باور کنم که چرخیدم و دوباره به عکسهای روی دیوار خیره شدم

سریع به سمت  اولین قاب ،ی کردم تند تند نفس بکشم و به خودم مسلط بشم  در حالی که سعی م

 عکسی که نمی دونستم  متعلق به چه کسیه   رفتم و  از روی دیوار برداشتمش.

 

 بالفاصله قاب بعدی رو  هم برداشتم... کمی بعد تمام عکسها و قابها  از روی دیوار برداشته شده بودن  

با دستها و  آستین های خاکی شده خیره به تخت دو نفره ی که گرِد خاک روش به طور واضحی 

 خودنمایی می کرد  دستامو بهم کوبیدم و به سمت پنجره ها رفتم ،پردهای ضخیم رو کنار زدم 

 با ورود نور به داخل ، اتاق از اون حالت گرفته و دلم مرده در اومد 

 

 ر حس بدی رو برام  تداعی می کردن..جای خالی قاب های روی دیوا

حسی که  بهم می گفت هنوز آثار اون قاب ها و آدمهای کشیده توشون باقیه و نمی خوان که اینجا رو 

 ترک کنن 

که یکهو یاد کسی افتادم که می تونست در این باره حسابی کمکم کنه  و منو به اون چیزی که می 

 خواستم برسونه

 

*** 

 

در سالن طنین انداز شده بود خیره بهش که متوجه من نبود لبخند محوی زدم و  صدای موسیقی زیبایی

 گفتم:

 چه قشنگ شده -

متعجب  سر برگردوند و با دیدنم که در فاصله ی چند قدمیش ایستاده بودم لبخندی زیبایی رو  زینت بخش 

 صورتش کرد و گفت:

 ین زودیا میشهمی دونستم یه روزی دوباره میای ....اما نمی دونستم به ا-



 خیره بهش و سپس به طرح های زیبایی که بر روی در و دیوارها  کشیده بود قدمی جلوتر رفتم:

 -این رفیقت به کمکت احتیاج داره ..کمکش می کنی ؟-

 

قلموی توی دستشو  روی یکی از چهار پایه های چوبی نزدیک پاهاش گذاشت و سپس با برداشتن 

 الی که لبخند دندون نماش رو به رخم می کشید گفت:دستمالی و پاک کردن دستاش در ح

 درمونده نبینتم رفیق جان -

 

 لحظه ای صورت حامی از جلوی چشمام محو نمی شد :

 -به هنرت احتیاج دارم -

 این که از طرز نگاهت هم  قابل پیش بینیه...خوب بقیش؟-

 

 خنده ی اونم با خنده ی من جون گرفت:.…خسته خندیدم 

 جایی بیایباید باهام یه -

 

 مزه شد:چهره اش با

 اوه... باید -

 

 کارش با دستماِل توی دستاش تموم شده بود که با انداختنش بر روی یکی از سطلهای رنگ گفت:

 شازده همسر جانت کجاست ؟-

تر بر روی ت با شنیدن اسم حامی ،قلبم از درد تیر کشید و خیره به سرش و کاله گیسی که اینبار درس

 ته بود جواب دادم:سرش قرار گرف

 باهام بیا-

*** 

 

 خیره به دیوار رو به روش دستی به روی لبها و چونه اش کشید 

 حداقل یه چند روزی زمان می بره..منتها اگر تنها نبودم میشد زودتر تمومش کرد-

 از پشت سر قدمی بهش نزدیک شدم :

 می خوام تا آخر هفته تموم شده باشه -

 

 



 بود  که بنا به عادت دستاشو به پهلو زد و گفت:هنوز به در و دیوار خیره 

 از فردا شروع می کنیم -

لبخند کم رنگی  بر لبهام روندم و امیدوارنه به فرداهایی فکر کردم که نمی دونستم قرار بود چطور 

 غافلگیرم کنن

 

*** 

ومی به به حامی غرق خواب نگاهی انداختم و مشغول مرتب کردن وسایل روی میز شدم که ضربه ی آر 

 روی در خورد 

 

 سر برگردوندم و  همون لحظه مردی با دسته گل زیبایی که در دست داشت در آستانه ی در ظاهر شد  

 با دیدن من سر جاش ایستاد و بعد مدتی خیره شدن بهم و نشناختنم گفت:

 سالم-

 سری باال و پایین کردم و ضمن جواب دادن به  سالمش گفتم:

 بفرمایید-

 لبهاش روند و با دیدن حامی که آثار ضعف و بیماری در چهره اش کامال مشهود بود گفت:لبخندی به 

 همتی هستم.-

 

هنوز نشناخته بودمش و به یاد هم نمی اوردم که چنین کسی رو بشناسم که با صدای  آروم  و گرفته ی 

 :حامی سرمو به سمتش برگردوندم

 مهندس سلطان همتی -

 

 ی که حامی همیشه درباره اش برام حرف می زد خیره شدمبا شگفتی بر گشتم و به سلطان

همیشه در تصوراتم ،سلطان مردی  کاپشن پوش بود که شلوار سبز رنگش باید پر می بود از جیب های 

 جور وا جور و ایضا صورتی که  یحتمل از جای دو سه بخیه ،ترسناک به نظر می رسید

 

 محله اشون محسوب می شد   پسری که به قول حامی ،جزعی از اراذل و اوباش

سلطان خندون با رفتن به سمت حامی و گذاشتن دسته گل بر روی میز  که بوش تمام فضای  اتاق رو پر 

 کرده بود گفت:

 چه باحال شدی -

 حامی خندون  خیره بهش گفت:

 دم شو خوب؟آ-



به تصوراتم نداشت  به مرد کت و شلوار پوش مقابلم ، با اون چهره ی مردونه و جذابش که هیچ سنخیتی

 بیشتر خیره موندم:

 باشه آدم میشم دکتر -

 

 هر دو زدن زیر خنده :

 از این ورا ..راه گم کردی مهندس ؟!-

 

 سلطان نیم نگاه کوتاهی به جانبم انداخت و سپس خیره در نگاه پر درد حامی جواب داد:

 پدرت تماس بگیرم خوب راستش چند باری باهات تماس گرفتم ..جواب ندادی ،مجبور شدم با-

 

 حامی بلند تر زد زیر خنده:

 نترسیدی جونتو از دست بدی ؟-

 

 سلطان هم بی خیال تر از حامی خندید:

 اتفاقا چرا..اشهدمم خوندم ...تمام وصیتامم کردم -

 

 هر دو می خندیدن که حامی  رو به من گفت:

 ایشون همون دوستی هستن که تو شمال رفتیم ویالشون-

 

 بر لبهام روندم که حامی دوباره ادامه داد: به سختی لبخندی

 خانم دکتر گیسو پاکزاد ..همسرم-

 

 سلطان لحظه ای خیره بهم که بهش نگاه می کردم گفت:

 تبریک می گم ..در جریان ازدواجتون نبودم وگرنه حتما خدمت می رسیدم-

 

 حامی که از اومدن سلطان چهره اش سرحال تر از قبل به نظر می رسید گفت:

 مت می رسی ..هنوز مراسم نگرفتیم خد-

 

 



سلطان که کمی از حرفای حامی سردر گم شده بود سعی کرد لبخندشو حفظ کنه که همون لحظه پدر 

 حامی وارد اتاق شد  و با لبخندی که در این روزا کمتر در چهره اش می شد دید خطاب به سلطان گفت:

 خوشحال کنیدبله ...باید برای عروسی حتما تشریف بیارید و مارو -

 

 سلطان سریع به سمتش چرخید و برای دست دادن پیش قدم شد 

 حامی به شیطنت خندید:

 خدای من ...باید این لحظه ها رو تو تاریخ ثبت کرد -

 

 صورت سلطان با حرف حامی به قرمزی روی اورد  و پدرش  با لبخندی پدرانه گفت :

 خوش اومدی مهندس-

 

 تصوراتم  ساخته بودم کلی فرق داشت سلطان با اون چیزی که در ذهن و

 منش و رفتارش بقدری خوب و مودبانه بود که نمیشد اون گذشته رو بهش نسبت داد

 با رفتن پدر حامی هر دو با خیال راحت تری مشغول  گپ و گفت وشوخی کردن با هم  شدن

 

 گفت:با همون وسایل اندک درون یخچال  در حال پذیرایی کردن ازش بودم که یه دفعه 

اتفاقا بنفشه هم می خواست بیاد ،اما کاری براش پیش اومد که نتونست بیاد...تا کی باید اینجا بمونی -

 ؟

 حامی آهی از سر بی حوصلگی سر داد :

 به من باشه که همین االن می رم-

 

 سلطان خندید :

 -آهان... پس زورت نچربیده

که مهربانانه بهش خیره مونده بود چشم حامی لبخند بی رمقی تحویلش داد  و به چهره ی دوستش 

 دوخت و گفت:

دلم حال و هوای قدیمو کرده...زیر زمین خونه قدیمی تون رو  یادته؟!...روزایی که اونجا درس می -

 خوندم..از بهترین روزای زندگیم بود 

 

 سلطان لحظه ای بهش چشم دوخت و با اندک تاملی به حرف اومد:

ما رو کرده..مخصوصا روزایی که قایمکی منو می بردی خونه اتونو  و هر عوضش من دلم هوای خونه ی ش-

 دو برای خوردن خرمالوها از درخت باال می رفتیم



 حامی یهو خندید:

 نکنه یاد همون روزی افتادی که پدرم سر زده اومد و دوتایمونو حین ارتکاب جرم گرفت؟-

 

 سلطان هم می خندید:

ن درخت افتادم پایین ... از ترس زبونم  بند اومده بود ، تا خود خونه لنگ خ یادم نیار که چطور از روی اوآ-

 می زدم، کمرم تا یک هفته از درد تیر می کشید 

هر دو همزمان زدند زیر خنده و سلطان لحظه ای بعد  فرو رفته در فکر خیره به چهره ی خندون حامی 

 گفت:

 زودتر خوب شو-

 

 شد :لبخندی تلخ جایگزین خنده های حامی 

خیلی زود بزرگ شدیم...اما تو انگار هنوز همون سلطانی هستی که بودی ..مطمئن ..قوی ..زورگو...البته -

 هیچ وقت با قسمت زورگو بودنت نتونستم کنار بیام

 

سلطان هم لبخند تلخی بر لبهاش روند که حامی برای تغییر فضا با اینکه میشد کلی اندوه و بغض  رو تو 

 سلطانی که با غم به حامی خیره مونده بود گفت: نگاهش خوند رو به

 میشه مثل اون  قدیما که احساس خوش صدایی می کردی  از هایده جانت برام بخونی ؟-

 

 یه لحظه تو فکر فرو رفت و با تنگ کردن چشماش ادامه داد:

 ه خوندیهمونی رو بخون که وقتی  وانت صاحب کارتو قایمکی برداشتی و دوتایی باهاش زدیم به جاد-

 همونی که هم زمان با صدای پخش قدیمی ماشین، بلند  بلند می خوندی 

 

سلطان که گویی بغض به جونش چنگ انداخته بود ،نفسش رو با حسرت بیرون فرستاد  و  ضمن تکیه 

 دادن به صندلی خیره در چهره ی زرد گونه حامی با لبخند محوی گفت:

 -رم ضمیمه اش کنم؟قِ -

 سلطانی که گویی غم عالم بر سرش آور شده بود سرشو تکون دادحامی خندون خیره به 

 

سلطان لحظه ای دستی به زیر بینیش کشید و سپس  سر بلند کرده،خیره به سقف سفید باال سرش با 

دم و بازدمی که به سختی و سنگینی انجام داده بودتش  حین بیرون فرستادن نفسش با لبخند 

 ساختگی به حرف اومد:

 شو بی خیال شو دکتراینبارو قر-



 حامی به حال و روز سلطان خندید 

 

 فتم و به لبه ی پنجره تکیه دادم.قدمی به عقب ر

سلطان سرشو پایین انداخت و در حالی که در وجودش احساس خمیدگی و ناراحتی رو حس می کردم 

ی ،شروع دستشو در هم گره کرد و با صدایی که سعی می کرد بسان هایده باشه ..فقط به عشق حام

 به خوندن کرد:

 وقتی میای صدای پات -

 از همه جاده ها میاد

 انگار نه از يه شهر دور

 كه از همه دنیا میاد

 تا وقتی كه در وا می شه

 لحظه ی ديدن می رسه

 هر چی كه جاده ست رو زمین

 به سینه ی من می رسه

 آه

غم نهفته شده در  درونش رو هر دو به هم خیره بودن و سلطان فقط سعی می کرد که خوب باشه و  

 نمایان نکنه :

 ای كه تویی همه كسم -

 بی تو می گیره نفسم

 اگه تو رو داشته باشم

 به هر چی می خوام می رسم

 به هر چی می خوام می رسم

 

حامی خندون خیره به سلطانی که ته چشماش رو به قرمزی اورده بود خنده اش بیشتر جون گرفت و از 

 بر لبهای  سلطان جاری می شد غرق لذت خودشو بیشتر باال کشید تک تک واژه هایی که 

سلطان با دیدن نگاه خیره حامی به لبهاش خنده نشوند و صداشو که بد هم نبود  پر شور تر از قبل  بلند 

 تر کرد و  ادامه داد :

 وقتی تو نیستی قلبمو-

 واسه كی تكرار بكنم

 گل های خواب آلوده رو

 واسه كی بیدار بكنم



 دست كبوترای عشق

 واسه كی دونه بپاشه

 مگه تن من می تونه

 بدون تو زنده باشه 

 

 ب دهنمو بلعیدم آشقِ خاصی به سلطان خیره شده بود بغض کرده خیره به حامی که با ع

 

 کم کم داشتم طاقتمو از دست می دادم که حامی با خنده نگاهی به جانبم انداخت .

 هر دو به سلطانی که وضع بهتری از من نداشت خیره موندیم به ناچار لبخندی به روش پاشیدم  و 

 

*** 
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 باید قبل از بیمارستان به کلینیک می رفتم

شین، بند کیفم رو روی دوشم انداختم و ضمن  پیاده شدن  ،به مسیر رو به روم و رفت با خاموش کردن ما

 و اومد بعضی از بچه ها که با عجله خودشون رو به ساختمون می رسوندن خیره شدم

 .مرادی برای این ساعت برام یه مراجعه کننده داشت

  

هنگی به وجود بیارم  و هر دو رو در این مدت سعی کرده بودم بین کارای کلینیک و بیمارستان  ،هما

 .همزمان پیش ببرم تا  کمتر مجبور به غیبت های طوالنی مدت بشم

  

 با عوض کردن لباسام وارد کلینیک شدم .هر کسی مشغول کار خودش بود 

مرادی که در کنار یونیت مهری ایستاده بود به محض دیدنم به سمتم پا تند کرد   و برگه ای به سمتم 

 گرفت :

 ز سه تا مراجعه کننده دارید ،االنم اولینشون رو یونیت دراز کشیده و منتظر شماستامرو-

 سری باال و پایین کردم و با رفتن به باال سر مراجعه کننده نگاهی به عکسش انداختم 

 کار زیادی نمی خواست و فقط نیاز به ترمیم داشت

چه های سال باالیی،  نگاهی به همین که مشغول شدم ،با ورود رحمانی به همراه چند تنی از ب

 جانبشون انداختم 

 

 نگاهش که بهم افتاد از نبود دکتر صدیقی بهره جست و یهو صداشو  باال برد و گفت:

هللا و اعلم... ما که بخیل نیستیم اما تا بوده همین بوده که طرف سهمیه ای میاد دانشگاه و دماغش باال -

 می ره

 برتش سر کار و می گه گور بابای قانون و مقررات زنم که میگیره...با فراغ بال می

 .اینم میشه که خانومشونم زبون پیدا می کنند به اندازه ی دو متر 

 

 با نیش باز خیره به بچه هایی که هنوز نفهمیده بودن داره درباره کی حرف می زنه ادامه داد:

 خودشون قاطی آدما کردن  دو متری که می گم دو متره ها...از اینایی که تازه ُدم در اوردن و-

 

سته راحله که به حرف زدن های رحمانی مشکوک شده بود ،از پشت سر قدمی بهم که روی تابوره نش

 روم گفت:بودم نزدیک شد و 

 این باز چاک دهنشو باز کرده که-



 جوابی ندادم و ساکشن رو برداشتم که به کارم ادامه بدم، اما گویا رحمانی ول کن نبود و می خواست

 عقده گشایی کنه:

 تازه دختره چقدرم طرفشو سر کلیِه برادرش... سر کیسه کرده -

 

 اینبار سرمو باال بردم و بهش که با خنده به همه.. جز من نگاه می کرد ،نگاه کردم

 راحله که در جریان خیلی از مسائل بود و تازه از حرفهای رحمانی سر در اورده بود به حرف اومد:

 مشکلی با تو و دکتر داره که از نبودنش داره اینطوری سو استفاده می کنه؟! این سبک مغز، چه-

 

 دم انقدر مفت خور..؟!عروسم عروسای قدیم ...آآخه -

همه می خندیدن و به حرفای رحمانی گوش می دادن..هر لحظه صورت راحله برافروخته تر می شد ،البته 

ردم که با حرف بعدی رحمانی حسابی از کوره در من هم وضع بهتری از اون نداشتم اما حفظ ظاهر می ک

 رفت:

 احتماال طرفو با این قیافه افسایدش دعا خور کرده-

 

قهقه ها اوج گرفت و راحله با دستهای گره کرده خواست به سمتش بره که همونطور خیره به رحمانی 

 سریع دست بلند کرد و مچ دستش رو چسبیدم

 رومی نگاهم رو بهش دادم و گفتم:آخیره شد که به برافروخته متعجب از مانع شدنم ،بهم 

 اونم همینو می خواد -

 -خه داره زر مفت می زنهآ-

 بذار بزنه..اون می خواد همه رو متوجه من کنه.. اگه تو بری جلو ،اونو به خواسته اش رسوندی -

 

صدیقی  عصبی مچ دستشو از تو دستم بیرون کشید و به سمت یونیت خودش رفت که همون لحظه دکتر

 وارد شد و بالخره رحمانی زبون به دهن گرفت 

 با اعصابی بهم ریخته  سعی کردم چندتا نفس عمیق بکشم و کارامو زودتر پیش ببرم

 سرو صدای بچه ها خوابیده بود، اما رحمانی هراز گاهی نگاهی به جانبم می نداخت

 نگاهی به ساعت انداختم ..تا ظهر باید کارام تموم میشد  

 و نیم بود که کار  آخرین مراجعه کننده امو  هم تموم کردم  12ساعت 

 

 

 



نشسته رو صندلی خودمو عقب کشیدم و دستکشامو در اوردم و با انداختنشون توی سطل از روی 

 صندلی بلند شدم 

 

 .وارد راهرو که  شدم بال فاصله احساس کردم کسی هم از سالن خارج شد 

سمت راست پیچیدم که همون لحظه صدای رحمانی به گوشم  دستامو تو جیب روپوشم فرو بردم  و به

 رسید:

 ؟!این روزا پسر خاله ی عزیزم رو نمی بینم...نکنه خونه نشینیش کردی و گذاشتی کارای خونه رو بکنه -

 

 با اتمام حرفش سرجام ایستادم  و لحظه ای چشمامو روی هم گذاشتم که باز به حرف اومد:

 ه ازت خوشم میاددختر زرنگی هستی ..کم کم دار-

 

 دستامو از تو جیب روپوشم در اوردم  و به آرومی به سمتش چرخیدم

 پوزخند نشسته شده کنج لبش زیادی مسخره به نظر می رسید

 معلوم بود دنبال شر می گرده و می خواد که منو عصبانی کنه

 کسی توی راهرو نبود ،قدمی به سمتش نزدیک شدم ،پوزخندش بیشتر جون گرفت 

ده در مقابلش که یه سر و گردن ازمن بلندتر بود نگاهی به چشماش انداختم و با مکث نسبتا ایستا

 کوتاهی  گفتم:

دمای دور و برش  یه فرصت دوباره بده که شاید به آدت داشته باشه  که به اشتباهات  شاید حامی عا-

 خودشون بیان 

 

 به تمسخر ابرویی برام  باال داد:

 ...من هیچ وقت از این فرصتا به هر کسی نمی دم دمی نیستمآاما من چنین -

 هنوز با اون پوزخند بهم خیره بود:

 دفعه ی بعد سر راهم قرار نگیر دکتر -

 با تفریح بهم خیره شد و گفت:

 بهت نمیاد این همه قلدر بازی در بیاری خانم دکتر-

 مثل خودش منم پوزخندی زدم:

 منو امتحان کنی  به توام نمیاد اینقدر احمق باشی که بخوای-

 و با نگاهی به کبودی های جای جای  صورتش که کم کم داشتن خوب می شدن ادامه دادم:

 هرچند به نظر نمی رسه هنوز آدم شده باشی... مگه نه دکتر ؟-



 هم صحبتی  باهات ...واقعا داره لذت بخش میشه-

 خیلی وقیح و پرو بود:

کنی تا ببینی چه به روزت میارم..من مثل حامی بهت رحم من حرفمو بهت زدم ..کافیه دست از پا خطا -

 نمی کنم..یهو نابودت می کنم 

یک دفعه سکوت کرد که همونطور خیره  بهش چند قدمی رو عقب عقب رفتم  و یهو برگشتم  و پشت 

 کرده بهش به سمت اتاق  برای عوض کردن لباسام به راه افتادم

رفته باشه اما بازم  معلوم بود که با خودش فکر می کنه که دارم  از به نظر می رسید از حرفام  به فکر فرو 

 خودم همینطوری  یه چیزایی می گم ..چیزایی که نباید براشون نگران باشه 

 

*** 

از تو ساختمون که در اومدم  به سمت پارکینگ رفتم که با دیدن  حال گرفته ی الناز و راحله در کنار 

 و گفتم:ماشین راحله به سمتشون رفتم 

 چی شده؟-

 راحله با اشاره به الستیک ماشینش گفت:

 پنچر شده..الستیک زاپاس هم ندارم-

 هی کشید:آالناز 

 کاش با یکی دیگه از بچه ها رفته بودم-

 هر دوشون زیادی دمغ بودن که با لبخندی گفتم:

 خوب من می رسونمتون -

 الناز با خوشحالی دستاشو بهم کوبید:

 ی هم دیرم شده باید امشب راه بیفتیم ...هنوز وسایلمونو جمع نکردمره..خیلآای وای  -

 راحل با کالفگی گفت:

 -ره باید ما رو برسونی آ-

 و سپس با فراغ بال و بی تفاوت به حضور ما دو نفر ، به سمت ماشینم رفت

 رومی زدم زیر خنده .آالناز خیره در نگاه همدیگری به  من و

 رو صندلی جلو نشست و گفت: دزدگیر رو زدم و راحله سریع

 وای ..بدو الناز که قراره امروز ،فوق  الکچری برسیم خونه-

 الناز خندون  با  اشاره به شقیقه اش  گفت:

 خدا شفا بده-

 



با نشستن پشت فرمون  و جا گیر شدنم کمربندمو بستم  که الناز سرشو از بین دو تا صندلی جلو کشید 

 و ازم پرسید:

 زا نمیاد؟دکتر چرا این رو-

 ماشین رو روشن کردم و با نگاهی به دور و بر، با خوابوندن دستی گفتم:

 برای یه مدت کوتاهی کلینیک می اومد ..احتماال از این به بعد دیگه نیاد-

 راحله وار رفته گفت:

 جدی می گی ؟-

 گفتم و با دقت از تو پارکینگ خارج شدم«آره ای »

راحله به شوخی جوابشو می داد حتی دست برد و پخش رو روشن الناز هر از گاهی چیزی می گفت و  

 کرد تا با خنده و شادی مسیر رو طی کنیم 

 اما من در تمام مدت  فکرم پیش حامی بود که می خواستم به موقع خودمو بهش برسونم 

 به پشت چراغ قرمز که رسیدم  رو ترمز زدم 

 شت سر چند باری بهم چراغ داد ماشینی از پ،همونطور که منتظر سبز شدن چراغ بودم 

 ینه به راننده ی ماشین دقیق شدم..رحمانی عینک زده پشت فرمون داشت مرتب چراغ می دادآاز تو 

ینه آگ پخش شده بودن که دوباره از تو هنآتو حال و هوای خودشون و  ،نگاهی به جانب بچه ها انداختم 

 به کارو کردار سراسر بچگانه ی رحمانی خیره شدم

 .غ که سبز شد   به راه افتادم باید اول الناز رو می رسوندم چرا

 تو چهاراه بعدی به سمت راست پیچیدم که رحمانی هم با فاصله به همون سمت پیچید  

هنوز دوتا خیابون دیگه باید طی می کردیم که دیدم همین طور داره میاد که راحله متوجه از حضور 

 ود سر برگردوند و خیره به پشت سر گفت:ماشینی که مدتی به دنبالمون افتاده ب

 این ماشین دکتر رحمانی نیست؟!-

 الناز هم  که با گفته ی راحله سرشو برگردونده بود ، خیره به ماشین گفت:

 ره مثل اینکه خودشهآ-

 راحله متعجب گفت:

 خیلی وقته دنبالمونه -

ینشو داره زیادی به ماشینم نزدیک دنده رو با حرص عوض کردم  و وارد خیابون اصلی شدم  که دیدم ماش

 می کنه 

 الناز ترسیده از حرکت ناشیانه ی رحمانی گفت:

 -این دیوونه داره چیکار می کنه؟!-

 کمی سرعتمو بیشتر کردم که اونم سرعتشو زیاد کرد



راحله و الناز با نگرانی به منی که سراسر وجودمو خشم فرا گرفته بود خیره شدن که یک دفعه ماشینشو 

یقا به کنار ماشینم رسوند و خواست ماشینشو به سمت ماشینم بکشه که سریع با چرخوندن فرمون دق

 ،ماشینو به سمت چپ متمایل کردم

 بچه ها هر دو باهم جیغ کشیدن که راحله با عصبانیت گفت:

 گوساله چه مرگش شده؟! این نفهمِ -

قبلش رو تکرار کنه که سریعتر از اون به که باز ماشینشو به ماشینم نزدیک کرد و خواست کار چند دقیقه 

 سمت چپ کشیدم و سرعتمو بیشتر کردم 

 -این یارو با تو مشکلی داره گیسو ؟!-

 ینه به الناز که رنگ  به روش نمونده  بود انداختم و گفتم:آنگاهی تندی از تو 

 -فقط محکم سرجاتون بشینید -

 تمون می ده نکن گیسو این یارو رسما خل شده ...االن یه کاری دس-

 

 همونطور که سرعتمو زیاد کرده بود م ازش جلوتر زدم و ماشینو به سمت راست هدایت کردم 

 که همین کارم باعث شد کمی ازم  عقب بمونه... چرا که انتظار نداشت دست فرمونم خوب باشه

و کردم همونطور که پشت سرم می اومد اجازه سبقت گرفتن رو هم ازش گرفتم مجددا سرعتمو بیشتر  

خر و به فاصله دو سه ماشین جلوتر زدم رو ترمز و سر ماشینو به سمت چپ متمایل کردم آزدم به سیم 

 به طوری که کامال مانع حرکتش بشم

از ترس برخورد نکردن ماشینش به ماشینم ، اونم سریع رو ترمز زد الناز و راحله با فریاد دستاشونو روی 

شین ،نفس زنان ...با برداشتن قفل فرمون با خشمی که سراسر سرشون گذاشتن که با توقف کامل ما

وجودم رو فرا  گرفته بود از ماشین پیاده شدم و به سمت ماشینش که اونم به طرز بدی متوقف شده بود 

 به راه افتادم

 راحله و الناز ترسیده سریع پیاده شدن

شیده ای از کنارمون رد می شدن رحمانی شوک زده  هنوز پشت فرمون بود و ماشین ها با بوق های  ک

که رسیده به ماشینش  با خشم دست بلند کردم و قفل فرمونو محکم رو چراغ جلوی گرون قیمت 

 ماشینش فرود اوردم

ینه بغل آاز دست بلند کردم و با قدم بعدی همچنان پشت فرمون نشسته بود که ب ،ناباورانه خیره به من

 ماشین نازنینشو پایین اوردم 

ا وحشت دستاشو رو دهنش گذاشته بود و من نفس زنان خیره به رحمانی که تو جاش خشک زده الناز ب

 بود با  فریاد گفتم:

 -این بار دوست داری کجای ماشین نازنینتو نوازش کنم؟-

 راحله با قدمهای سریعی خودشو از پشت سر بهم رسوند :

 گیسو تورخدا بیا بریم  -

 



 د گفتم:دستشو روی بازوم گذاشت که با فریا

 -ولم کن ببین باز می خواد چیکار کنه؟-

 رنگ به روش نمونده بود که فریاد کشیدم:

 دم اجیر کن آکثافت ..حاال اگه جرات داری برو -

 

زدیکیمون  می خواستن ببینم راحله و الناز زبونشون بند اومده بود و بعضی از ماشینا با توقف کوتاهی در ن

 التماس بازومو  به سمت خودش کشید از چه قراره که راحله با  موضوع

 -تو روخدا ولش کن بیا بریم -

هنوز با خشم تو چشماش خیره مونده بودم ..خود رحمانی هم خوب می دونست از این که اون بال رو سر 

 چقدر از دستش شکارم ،حامی اورده 

 نی دکتر از حاال برو دنبال یه سوراخ موش ...چون قراره یه مدتی از دست طلبکارات فرار ک-

 ناباورانه بهم خیره بود:

 بهت گفته بودم بهم نزدیک نشو ..از همین حاال همه ی سفته هاتو تو دست طلبکارات ببین -

از اینکه دیگه از شدت وحشت چیزی نمی گفت و می دونست که قراره از همایون بخوام که همون بالیی 

 که باهاش رحمانی رو باهاش تهدید کرده بود عملی  کنه

دلم خنک شد و از شدت خشمم رفته رفته کاسته شد ..طوری که لبخند حرص دراری بر روی لبهام  ته

 نشست :

 خرین روزای آزادیت دکتر ..آخوش باشی با -

 

 راحله و النازم که نمی دونستن قضیه از چه قراره ... فقط نظاره گر جدال بین و من رحمانی بودن

جا دور کنه با دیدن دستم که بر اثر ضربه ی قفل فرمون و پرت راحله که سعی داشت من رو زودتر از اون

 شدن خرده شیشه های چراغ زخمی شده بود گفت:

 -ببین با دستت چیکار کردی ...تورخدا بیا بریم -

نمی دونم اما حسی بهم می گفت که دیگه قرار نیست کسی به اسم رحمانی مزاحمم بشه.. از این رو 

 .ه سمت ماشین رفتمپشت کرده بهش همراه راحله ب

 

 هر دو از شدت ترس بهم خیره شده بودن که دستمالی از تو جعبه بیرون کشیدم و به دور دستم بستم 

خیره  به الناز که همچنان رنگ به روش نبود  ،ینه آنمی اومد که با نفس عمیقی از تو صدایی ازشون در 

 پرسیدم:

 ؟خونه می ری دیگه-

 .د  و من با روشن کرده ماشین به راه افتادم ترسیده سرشو تندی باال و پایین کر
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*** 

 

 نزدیک ساعت های  دو و نیم  بود که با ساکی از لباسهای حامی وارد بیمارستان شدم 

 درش در َدم ...سرجام ایستادم:به محض نزدیک شدن به اتاق حامی با شنیدن صدای پ

 –امروز به نظر خیلی سرحال میای -

 

 خامی با لبخندی جواب داد:

 خودمم حس می کنم خیلی خوبم-

 

 پدرش با بدبینی خیره به حامی که با لبخند بهش خیره بود گفت:

 چیزی هست که بخوای بهم بگی ؟-

 

 حامی با لبخند دندون نمایی گفت:

 -باشی نه جز اینکه عمل خوبی داشته-

 

رومی تکون داد  و من زودی ساک کوچیک لباسهای حامی رو به سمت پیشخون بردم آپدرش سرش و به 

 و با گذاشتن ساک  همونجا مقابل پرستار  خطاب بهش که با تعجب بهم خیره شده بود گفتم:

 اینجا باشه ...االن بر می گردم-

 

 و با ضربه ای به در ،وارد شدم بدون حرف بهم خیره مونده بود که خودمو به اتاق  رسوندم

 هر دو روشونو به سمتم برگردوندم

 

 با چهره ی بشاشی بهشون خیره شدم و سالم دادم

 حامی همچون خودم جواب سالم رو با روی باز و گشاده داد

 

رومی اکتفا آسر و دادن سالم  ناما پدرش که به رفتارهای هر دومون مشکوک شده بود ،تنها به تکون داد

 به حامی گفت: کرد و رو

 سالت بود و داشتی رانندگی یاد می گرفتی  13می دونی یاد اون روزی افتادم که -

 بهم قول داده بودی هیچ وقت بدون اجازه ی من و زمانی که من نیستم ..پشت فرمون نمی شینی 

 



 حامی مطمئن سرشو باال و پایین کرد  و پدرش ادامه داد:

دقیقا وقتی اینطور مطمئن سرتو تکون دادی و گفتی چشم...دو ساعت بعدش سپر جلوی ماشینمو پایین -

 اورده بودی و رفته بودی وسط در خونه ی همسایه 

 

 حامی خندون گفت:

 اون موقع فقط سیزده سالم بود-

 

 -و دقیقا همین نگاه االنت، منو یاد نگاه زمان سیزده سالگیت می ندازه-

 

 ی زد:پدرش لبخند

 -لبخندی که منو  می ترسونه و میگه که تو الکی لبخند نمی زنی -

 

 و همزمان نگاهشو به چشمای خندونم داد

بابا من حالم خوبه..می تونم رو پاهام بایستم ..می تونم راه برم ..فقط ممکنه یه وقتایی یه چیزایی از -

 دستم در بره

 

 ی برگردوند و گفت:پدرش همین طور که بهم خیره بود رو شو به سمت حام

 ره ..اما نمی دونی اون یه وقتایی کی هستن...کی سراغت میان؟آ-

موقع رانندگی...؟!موقع کار روی دندون مردم ؟!..کی ؟وقتی کار دست خودت و دیگران دادی... تازه می 

 فهمی کی به سراغت میان

 

 و با اشاره به من ادامه داد :

م پشت فرمون میشینی ؟!...اصال می دونه چرا من انقدر چرا نمی خوای بهش بگی که چرا انقدر ک-

 ازموتور بدم میاد؟!

 

 یهو روشو به سمتم برگردوند:

 وقتی اونطوری با موتور گاز می ده و الیی می کشه..هر لحظه ممکنه چشماش بسته بشه و از حال بره-

 تو رانندگی هم همینه 

 

 



 کرد :با سکوت هر دومون، کالفه هر دو دستش رو از هم باز 

نمی دونم شما دوتا چرا افتادید رو دنده لج و دقیقا می خواید همون کاری رو کنید که من موافقش -

 نیستم

  .شاید چون فکر می کنید من پیر شدم ...شایدم فکر می کنید که خیلی بهتر از من از همه چی خبر دارید

 

ا ناراحتی بیرون رفت و من لحظه ای نه من حرفی می زدم نه حامی که با پایان دادن به حرفاش،از اتاق ب

 خیره به جای خالیش سکوت پیشه کردم .

 

 اما حامی نذاشت این لحظه  ی ناراحت کننده هر دومون رو آزار بده که با لبخندی تلخ گفت:

 تو که رانندگیت خوبه ..مگه نه؟-

 

 نگاهم رو به سمتش گرفتم و در حال نزدیک شدن بهش گفتم:

 وام بکنم درسته یا نه اما ،احساس می کنم اینطوری حالت بهترهنمی دونم کاری که می خ-

 

 با نگاهی مشکوک بهم خیره موند و سعی کردم از حالت غم باد گرفته در بیام.

 دیگه نباید وقتم رو با گریه و اندوه و ناله سر می کردم :

 –یه لحظه...االن بر می گردم -

 

 اتاق برگشتمبا بیرون رفتن و اوردن ساک لباساش ،دوباره به 

 ساک رو روی میز انتهای تختش گذاشتم و خیره تو نگاه منتظرش گفتم:

چطوری میشه تو روز روشن ،وقتی که همه ی کارکنان اینجا تو رو می شناسن از بیمارستان خارج شد  -

 ،بدون اینکه کسی ازت بپرسه کجا؟

 

 لبهاش رفته رفته از گفته هام به لبخندی کش اومد:

مارستان بودن این حسنو داره که کسی این جرئتا رو نداشته باشه که بهت بگه باال پسر رئیس  بی -

 چشمت ابرو 

 

 در حالی که زیپ کیف رو باز می کردم با خنده گفتم:

 خودمم همین فکرو می کردم -

 



 پلیور طوسی رنگ یقه هفتش رو از تو ساک در اوردم .خنده زینت بخش لبهای هر دومون شد 

 رت کردم و  حامی رو هوا قاپیدش :لباسو  به سمتش پ

 وقته رفتنه دکتر -

 

 نیشش تا بنا گوش باز شد :

 معلومه که تصمیمت رو گرفتی -

 سرمو مطمئن باال و پایین کردم 

*** 
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 لذت بخش شده بود گفت: یبه بارش برف که برام حساب یبا نگاه نیماش یبه جلو دنیبا رس

 ییاز هوا یهات پر کن هیو ر یهوا راه بر نیا یخودت تو یبا پاها یتون یداره که م یچه لذت یدون ینم-

 از آرزوهات  یکیکه  بشدت شده 

 

 شده از برف مقابلمون گفت: دهیپوش ریبه مس یدفعه با نگاه کیرو زدم که  ریدزدگ خندون

 رونیب نیراهم با ماش هی....بقم؟یبر ادهیپ-

 

 هوا گفتم: یحس سرد با

 سرده ها -

 

 تفاوت شونه هاشو باال داد: یب

 چسبه  یم-

 

رو  نینبود به خواسته اش تن دادم و در ماش یکه چون گذشته چندان شاداب و پر انرژ یبه چهره ا رهیخ

 گفتم: فمیباز کردم و با برداشتن ک

  یکه تو بگ یهرچ-

 

 لبهاش نقش بست  و با قرار گرفتن در کنارم به راه افتاد یبر رو ینیدلنش لبخند

 .کردم  یخودمون احساس م یرو بر رو ینگاه ینیتمام مدت سنگ در

دفعه  کیسر برگردوندم و  ی،به آروم میشد یم کینزد مارستانیب یهمونطور که  به سمت درب اصل

 بود گره خورد  ستادهیپله ها ا یکه باال ینگاهم در نگاه پدر حام

که تاب  شهیقرار تر م یکه چطور نگاهش درمونده تر و ب دمید یم م،یشدیلحظه که ازش دورتر  م هر

رو به  ریبه مس رهیانداختم که چطور خ یبه  جانب حام یاز عذاب وجدان  نگاه ینیو با بار سنگ وردمین

 دفعه به حرف اومد: کیروش اخم کرده  

 اون از تو زرنگ تر  ،یزرنگ یهر چقد که احساس کن-

 میخوا یدونه  م یکرد که م یبهم حال یزبون یآور شد ...با زبون ب ادیرو  میخاطرات دوران بچگ یوقت

 میکن کاریچ

 عذابم داده شهیمنه، هم یکه همه و همه اش برا یهمه دلواپس نیمن... ا یبرا شیهمه نگران نیا

 براش نبودم  یبوده ،من پسر خوب یچقدر که اون برام پدر خوب هر



 

 تونم محبتاشو جبران کنم  یوقت نم چیه

 

که با  میکرد یکارو م نیا دینبا دیفکر کردم که شا نیتو خودم فرو رفتم و به ا یحرفاش لحظه ا از

 رو کرده بهم گفت: یسرخوش

 دونست دوتامونم اوضاعمون خرابه  یبهش فکر نکن ...اون از اولم م-

 گذره یتو سرت م یدونست چ یاولم م از

 

 ه به حرف اومد:دوبار یعذاب وجدان داشتم که با لحن حسرت بار هنوز

دل  یکه دوسشون دارن سکوت کنن و به خواسته  ییمجبورن  بخاطر کسا یبده که آدما گاه یلیخ نیا-

 تن بدن  زاشونیعز

 

موها و شونه  یبرف، آروم آروم بر رو یبهش که دونه ها رهیو خ دمیدوشم باال تر کش یرو رو فمیک بند

 نشست جواب دادم : یهاش م

 بده یلیخ -

 

 نگاهش رو بهم داد: هوی

 ه؟یچ یدون یو بدتر از اون م-

 

 :دمیپر از سوال ازش پرس ینگاه با

 -ه؟یچ-

 کنن  یمثل من رو  پرو تر م ییامثال آدما شهیکاراشون  هم نیبا ا نکهیا-

 

 رفته از لبام دوباره به لبهام برگشت و اون مصرانه تر ادامه داد: لبخند

 کرده بودن  دیشناختم که دکترا ازش قطع ام یرو م یدکتر هی-

ممکنه براشون  یکرد که  بعد  مردنش چه اتفاق یفکر م  نینگران همسر و بچه اش بود و به ا یلیخ اون

   فتهیب

 فرصت نداره، شروع کرد به کتاب نوشتن . یادیمدت ز دیکه فهم یوقت 

هفتاد سالش شده  دیبه خودش اومد ،د یوقتتالش کرد، اونقدر تالش کرد که  شتریو ب شتریب نیهم یبرا

 کتاب و مقاله نوشته یمدت کل نیو در ا



هم در  یکارو کرد  که زندگ نیا یاستفاده کنه اما طور شیزندگ یخواست از لحظه لحظه  یم اون

 قرار داد ارشیرو در اخت یشتریب یبرابرش کم اورد و سخاوتمندانه لحظه ها

 خوام در مورد مرگ و مردن حرف بزنم و ناراحتت کنم  ینم

 هیهم  افتادن یا فتادهی...هر اتفاق نهیشدن  یممکن ریهر کار غ اما

 ینکن که شاد ینکن و سع غینه ...خنده هاتو ازم در یروز هیباشم و  یروز هیممکنه  نکهیبا فکر به ا پس

  یمحدود ،برام نگه دار یلحظات یهاتو برا

 ...اما من واقعا خوبم  ینگرانه..تو نگران پدرم

 

  دیو به سمتم چرخ ستادیسرجاش ا  یا لحظه

 شده بودم: رهیصورتش خ یتک تک اعضا به

 باشه ایآدم دن نینفر قشنگ تر هی یداره تو چشما اجیاحت یهر کس-

 

 در نگاه مشتاقم به حرفش ادامه داد: رهیخ یشتری،سکوت کرد و با تامل ب یزمان نه چندان طوالن مدت

 نفر ...من باشم . هیتو، اون  یدوست دارم تو چشما یلیخ-

 

 یکردن به روش لبخند یگذشتن و عبور م یها از کنارمون م یلیکه خ ینیدر مقاملش در ع ستادهیا

 :دمیپاش

 نفر حضور دارن..درست مثل تو  هی یزندگ یهستن که تو تک تک لحظه ها ییآدما ..اونا نیقشنگتر-

 

 اومد بهم چشم دوخت یم یکه به نظر برام طوالن  یلحظات یبخش  لبهاش شد و برا نتیز یلبخند

 برد . یم گهیعالم د هیداد و منو به  یم یطرز نگاهش بهم آرامش خاص نیا

شم  اما به طور زل بزنم و توشون غرق ب نینگاه و چشمها هم نیخواست فقط به ا یدلم م نکهیا با

آهسته به  ی،لبخند میبه راه افتاده بود گهیکه دو شا دوش هم د یازش رو گرفتم و  هر دو در حال یآروم

 لبهام اومد 

 بودم گفت: رهیچشم به کار و کردارم ، همچنان که به رو به رو  خ یاز گوشه  رهیخ

 .دارد یوصال تو زنده م دیمرا ام-

 

 به سمتش برگردوندم  سرمو

 شد و با گرفتن دستم تو دستش و فشردن انگشتام گفت: کیبهم نزد شتریتعارف ،ب یب

 مهمونت کنم یرابیخوام س یم-

 



 بردم ،ناخودآگاه به خنده افتادم: یمطبوع دستش لذت م یکه از گرما یمادام

 ؟ یرابیوقت روز ؟! ...س نیاالن..؟!ا-

 

 موند : رهینگاه متعجب خ تو

 کنم  یگه کله پاچه هم باشه ..ازش استقبال ما یآره بدجور هوس کردم..حت-

 -؟ گهید هیشوخ-

 

 با تکون سر جواب داد:  خندون

 نه-

 تکون دادم و گفتم: یبهش بگم که سر دیبا یدونستم چ ینم واقعا

 – میرقص یامروزو به ساز دل تو م  هی..باشه-

 

 فشرد : شتریتر از قبل دستمو ب خندون

   ینکرد یکه تا حاال رانندگ یکن..طور یتهران با تمام سرعت برام  رانندگ یابونایآخر شبم تو خ-

 

 خندون بهش چشم دوختم: ییلبا با

 هوسه؟ نمیا-

 

 صورتم گفت: یجا ینگاه ازم برداره با گردش چشماش درجا نکهیا بدون

 آره-

 

 فرا گرفت: یمطبوع یگرما وجودمو

 دوره؟ یلیخ یکله پاچه ا نیحاال ا-

 

 تر بهم زل زد: مصمم

 هوس کردم یلینه...اما باور کن که  خ-

 خواست به راه افتادم یکه دلش م یی" گفتم و هم قدم باهاش تا جای"باشه ا خندون

**** 
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 لذت بخش شده بود گفت: یبه بارش برف که برام حساب یبا نگاه نیماش یبه جلو دنیبا رس

 ییاز هوا یهات پر کن هیو ر یهوا راه بر نیا یخودت تو یبا پاها یتون یداره که م یچه لذت یدون ینم-

 از آرزوهات  یکیکه  بشدت شده 

 

 شده از برف مقابلمون گفت: دهیپوش ریبه مس یدفعه با نگاه کیرو زدم که  ریدزدگ خندون

 رونیب نیراهم با ماش هی....بقم؟یبر ادهیپ-

 

 هوا گفتم: یحس سرد با

 سرده ها -

 

 تفاوت شونه هاشو باال داد: یب

 چسبه  یم-

 

رو  نینبود به خواسته اش تن دادم و در ماش یکه چون گذشته چندان شاداب و پر انرژ یبه چهره ا رهیخ

 گفتم: فمیباز کردم و با برداشتن ک

  یکه تو بگ یهرچ-

 

 لبهاش نقش بست  و با قرار گرفتن در کنارم به راه افتاد یبر رو ینیدلنش لبخند

 .کردم  یخودمون احساس م یرو بر رو ینگاه ینیتمام مدت سنگ در

دفعه  کیسر برگردوندم و  ی،به آروم میشد یم کینزد مارستانیب یهمونطور که  به سمت درب اصل

 بود گره خورد  ستادهیپله ها ا یکه باال ینگاهم در نگاه پدر حام

که تاب  شهیقرار تر م یکه چطور نگاهش درمونده تر و ب دمید یم م،یشدیلحظه که ازش دورتر  م هر

رو به  ریبه مس رهیانداختم که چطور خ یبه  جانب حام یاز عذاب وجدان  نگاه ینیو با بار سنگ وردمین

 دفعه به حرف اومد: کیروش اخم کرده  

 اون از تو زرنگ تر  ،یزرنگ یهر چقد که احساس کن-

 میخوا یدونه  م یکرد که م یبهم حال یزبون یآور شد ...با زبون ب ادیرو  میخاطرات دوران بچگ یوقت

 میکن کاریچ

 عذابم داده شهیمنه، هم یکه همه و همه اش برا یهمه دلواپس نیمن... ا یبرا شیهمه نگران نیا

 براش نبودم  یبوده ،من پسر خوب یچقدر که اون برام پدر خوب هر



 

 تونم محبتاشو جبران کنم  یوقت نم چیه

 

که با  میکرد یکارو م نیا دینبا دیفکر کردم که شا نیتو خودم فرو رفتم و به ا یحرفاش لحظه ا از

 رو کرده بهم گفت: یسرخوش

 دونست دوتامونم اوضاعمون خرابه  یبهش فکر نکن ...اون از اولم م-

 گذره یتو سرت م یدونست چ یاولم م از

 

 ه به حرف اومد:دوبار یعذاب وجدان داشتم که با لحن حسرت بار هنوز

دل  یکه دوسشون دارن سکوت کنن و به خواسته  ییمجبورن  بخاطر کسا یبده که آدما گاه یلیخ نیا-

 تن بدن  زاشونیعز

 

موها و شونه  یبرف، آروم آروم بر رو یبهش که دونه ها رهیو خ دمیدوشم باال تر کش یرو رو فمیک بند

 نشست جواب دادم : یهاش م

 بده یلیخ -

 

 نگاهش رو بهم داد: هوی

 ه؟یچ یدون یو بدتر از اون م-

 

 :دمیپر از سوال ازش پرس ینگاه با

 -ه؟یچ-

 کنن  یمثل من رو  پرو تر م ییامثال آدما شهیکاراشون  هم نیبا ا نکهیا-

 

 رفته از لبام دوباره به لبهام برگشت و اون مصرانه تر ادامه داد: لبخند

 کرده بودن  دیشناختم که دکترا ازش قطع ام یرو م یدکتر هی-

ممکنه براشون  یکرد که  بعد  مردنش چه اتفاق یفکر م  نینگران همسر و بچه اش بود و به ا یلیخ اون

   فتهیب

 فرصت نداره، شروع کرد به کتاب نوشتن . یادیمدت ز دیکه فهم یوقت 

هفتاد سالش شده  دیبه خودش اومد ،د یوقتتالش کرد، اونقدر تالش کرد که  شتریو ب شتریب نیهم یبرا

 کتاب و مقاله نوشته یمدت کل نیو در ا



هم در  یکارو کرد  که زندگ نیا یاستفاده کنه اما طور شیزندگ یخواست از لحظه لحظه  یم اون

 قرار داد ارشیرو در اخت یشتریب یبرابرش کم اورد و سخاوتمندانه لحظه ها

 خوام در مورد مرگ و مردن حرف بزنم و ناراحتت کنم  ینم

 هیهم  افتادن یا فتادهی...هر اتفاق نهیشدن  یممکن ریهر کار غ اما

 ینکن که شاد ینکن و سع غینه ...خنده هاتو ازم در یروز هیباشم و  یروز هیممکنه  نکهیبا فکر به ا پس

  یمحدود ،برام نگه دار یلحظات یهاتو برا

 ...اما من واقعا خوبم  ینگرانه..تو نگران پدرم

 

  دیو به سمتم چرخ ستادیسرجاش ا  یا لحظه

 شده بودم: رهیصورتش خ یتک تک اعضا به

 باشه ایآدم دن نینفر قشنگ تر هی یداره تو چشما اجیاحت یهر کس-

 

 در نگاه مشتاقم به حرفش ادامه داد: رهیخ یشتری،سکوت کرد و با تامل ب یزمان نه چندان طوالن مدت

 نفر ...من باشم . هیتو، اون  یدوست دارم تو چشما یلیخ-

 

 یکردن به روش لبخند یگذشتن و عبور م یها از کنارمون م یلیکه خ ینیدر مقاملش در ع ستادهیا

 :دمیپاش

 نفر حضور دارن..درست مثل تو  هی یزندگ یهستن که تو تک تک لحظه ها ییآدما ..اونا نیقشنگتر-

 

 اومد بهم چشم دوخت یم یکه به نظر برام طوالن  یلحظات یبخش  لبهاش شد و برا نتیز یلبخند

 برد . یم گهیعالم د هیداد و منو به  یم یطرز نگاهش بهم آرامش خاص نیا

شم  اما به طور زل بزنم و توشون غرق ب نینگاه و چشمها هم نیخواست فقط به ا یدلم م نکهیا با

آهسته به  ی،لبخند میبه راه افتاده بود گهیکه دو شا دوش هم د یازش رو گرفتم و  هر دو در حال یآروم

 لبهام اومد 

 بودم گفت: رهیچشم به کار و کردارم ، همچنان که به رو به رو  خ یاز گوشه  رهیخ

 .دارد یوصال تو زنده م دیمرا ام-

 

 به سمتش برگردوندم  سرمو

 شد و با گرفتن دستم تو دستش و فشردن انگشتام گفت: کیبهم نزد شتریتعارف ،ب یب

 مهمونت کنم یرابیخوام س یم-

 



 بردم ،ناخودآگاه به خنده افتادم: یمطبوع دستش لذت م یکه از گرما یمادام

 ؟ یرابیوقت روز ؟! ...س نیاالن..؟!ا-

 

 موند : رهینگاه متعجب خ تو

 کنم  یگه کله پاچه هم باشه ..ازش استقبال ما یآره بدجور هوس کردم..حت-

 -؟ گهید هیشوخ-

 

 با تکون سر جواب داد:  خندون

 نه-

 تکون دادم و گفتم: یبهش بگم که سر دیبا یدونستم چ ینم واقعا

 – میرقص یامروزو به ساز دل تو م  هی..باشه-

 

 فشرد : شتریتر از قبل دستمو ب خندون

   ینکرد یکه تا حاال رانندگ یکن..طور یتهران با تمام سرعت برام  رانندگ یابونایآخر شبم تو خ-

 

 خندون بهش چشم دوختم: ییلبا با

 هوسه؟ نمیا-

 

 صورتم گفت: یجا ینگاه ازم برداره با گردش چشماش درجا نکهیا بدون

 آره-

 

 فرا گرفت: یمطبوع یگرما وجودمو

 دوره؟ یلیخ یکله پاچه ا نیحاال ا-

 

 تر بهم زل زد: مصمم

 هوس کردم یلینه...اما باور کن که  خ-

 خواست به راه افتادم یکه دلش م یی" گفتم و هم قدم باهاش تا جای"باشه ا خندون

**** 
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 منو محصور خودش کرده بود یا قهیتا چند دق یکله پز یساده  و خودمون یفضا

 

گذاشت و  زیم یآرنجشو لبه  یبهم با لبخند رهیخ ی،حام دیچرخ یکه نگاهم به دور و اطراف م همونطور

 گاه صورتش کرد هیکف دستشو تک

 مشتافش گفتم: یتو چشما رهیشد، برگشتم و خ ریس طیمح دنیکه از کاو نگاهم

 ؟ یایجاها هم م نجوریا-

 

 کرد نییباال و پا یکالم یبدون گفتن حت سرشو

 :دمیخند

هولناک  یواقعه  نیبه ا یحواسمون باشه که پدرت پ دیتحملش کرد..منتها با شهی..م ستیخوب بدک ن-

 نبره 

 

 زد  یلبخند کوتاه مچهیحرفم ن به

 باشم               یآنچنان یکه به دنبال کافه و رستوران ها ستمین یدونست آدم یم

 به چشماش زل زدم:             دوباره

      -پر از حرفه  نگاهت-

                                                                                                         

دادن به عقب  هیچونه اش ،با تک ریفرستاد و با برداشتن دستش از ز رونیب  اطیرو آروم و با احت نفسش

 گفت:

  یشیپشت سرت م  یها یتازه متوجه خراب یایم رنیو تو  از توش ب شهیکه طوفان تموم م یوقت-

 افتاده   انتیخودت و اطراف یبرا یاون طوفان چه اتفاق یتو یدون ینم قایدق

اون آدم قبل از ورود به طوفان  گهید  نکهی،ا یدار مانیو بهش ا شهیکه تو ذهنت متصور م یزیچ تنها

 .یستین

 

 کینزد زیبه م ارمیبه زبون ب یحرف نکهیسبزه رو بود ،  همون لحظه قبل از ا یکه پسرک یکله پز شاگرد

 شد و سفارش هامون رو اورد 

به  یشده بود، با نگاه مجدد ریکه به ناگه دلگ ییحال و هوا و فضا رییتغ یبرا  یحام یاز گفته  متعجب

 گفتم: میبه بدن بزن یچرب یو حساب میباش نجایوقت روز ا نیقرار بود در ا  نکهیاطراف  از ا

 هیلیخ رمینگ جهیاگه تا خود صبح سر گ-



 

 به من و ظرف آب کله پاچه گفت: رهیخ یشد و پسر رفت ،حام دهیچ زیم یرو زیهمه چ یوقت

 دست دست نکن بخور-

 

به سمتش انداختم که چطور بدون حرکت  یکردنش در  داخل ظرف، نگاه لتیبرداشتم  و با ت ینون تکه

 بود رهیفقط به من خ

 کردم و گفتم: یروش  اشاره ا شیبه نگاهم ،به ظرف پ زشیاز رفتار شبه برانگ متعجب

 !؟یخور یخودت نم-

 خورم، اما اول تو بخور یم-

 

 مشینگاه مستق الیخ یکاسه ب یو چلوندن آبش تو  مهیزدم و با برداشتن نارنج نصفه ن یآروم لبخند

 دهنم گذاشتم  یدرون کاسه رو تو یشده  لتیقاشق از نون ت نی...اول

 د ز یبود و به ظرف غذاش دست نم رهیهمچنان بهم خ یحام

 

 و خوردن کردم  دنیبه نگاه پر مهرش، شروع به بلع رهیبسته خ ییلبها با

 رو هم  خوردم و اون فقط نگاهم کرد گهیزل زده بود.چند قاشق د یخوردنم با لبخند به

 :دمیاوردم ازش پرس نییکه قاشق رو پا یزمان

 -؟! یخور ی؟!..پس چرا خودت نم یهوس نکرده بود مگه-

 

 محو شد: لبخندش

 ادیهوسش م شتری،آدم ب یخور یکه تو م مینطوری..اادیز میلیهوس کردم..خچرا -

 

 جون گرفت : لبخندم

 کله پاچه خوردم یبار ک نیخرآ ادینم ادمی-

 هیو  نجایبا پدرم لج کرده بودم اومدم ا یش،وقتیدرست سه سال و چهار ماه  پ اد؛یم ادمیاما من خوب  -

 خوردم ریدل س

 

 دادم یبودم به حرفاش گوش م دنیدقت همونطور که در حال جو با

 ؟ یاومد یاالن به لج ک-

 



 بود یطور خاص نگاهش

و کله پاچه خوردنمونو  با تو  یمشترک از کله پز یخاطره  هیدوست داشتم  دمیاحتماال خودم ..شا-

 داشته باشم 

 

 داشتم: یبیتامل بهش چشم دوختم...حس عج یقدر با

 ... از مزه افتاد یزن ی.. به بدن نمسرد شد دکتر.-

 

قاشق  از آب کله رو تو دهنش گذاشت و ازم  نینباشه اول یکرد تصنع یم یکه سع یبهم با لبخند رهیخ

 :دیپرس

 ؟! ینسبت بهم داشت یچه حس یدیکه منو د یبار نیاول-

 

 لبهام  روندم و گفتم: یبر رو یلبخند کم رنگ دارمونید نیاول یآور ادی با

اونطور پرو پرو در مورد  یکه  اون لحظه نسبت بهت داشتم تنفر بود ،بعد از اونم وقت  یکنم تنها حسفکر -

 دستام خفته ات کنم  نیخواستم با هم یدلم م یداد یو ظاهرم نظر م پیت

 

 :دیخند

 میخنده دار باشه که زن وشوهر یلیاالن خ دیپس با-

 

 زنگ خورد  شیدر اومد که  همون لحظه گوش شیمرتبم به نما یاز دندون ها یفیکش اومدن لبخندم ،رد با

رد تماس زد و  ش،یگوش یصفحه  یبه اسم افتاده شده بر رو یرو در اورد و با نگاه شیآرامش گوش با

رو مقابلم  شیبه خنده افتاده بود گوش یزیچ دنیکردن صفحه همونطور که از د نییسپس با باال و پا

 که باز کرده بود گفت: یا گذاشت و با اشاره به صفحه

 میگیره تعلق خشکسالی وام بهش... کشاورزی بانک ببره قیافشو از کپی هی اگهدختره -

 ؟دیدی ماهتو... کن تصور منوو  ببندچشماتو ، نوشته پروفایلش تو اونوقت

 دادیسه بار هلو م یداشت..سال نویکاکتوس اعتماد به نفس ا یعنی

 

 :دمیشد ازش پرس یکه از لبهام دور نم یخنده ا با

 ه؟یک-

 زد: یمحو لبخند

 یسراغم و م ادیدخترونه م کیف جیپ هیبار با  هی...هر چند وقت  ریبه اسم ام امهیاز هم دانشگاه یکی-

 خواد که مخمو بزنه 



 ارهیم ریاجق وجقو از کجا گ یعکسا نیدونم ا ینم فقط

 

 گفت: میکه تا به االن زده بود ییحرفا الیخ یشد و ب یجد هویکه  میکرده بود دنیدو شروع به خند هر

 شدم ..اصال نترس ...خوب ؟ نیوسط راه از حال رفتم و نقش زم یدید ایحالم بد شد.. هویاگه -

 

 لبهام رو حفظ کردم  یبه پا  شد، اما با تسلط به خودم ...لبخند رو یدلم آشوب ته

 نکهیقبل از ا ییحرفا هیگفتن اما  ...ستیو عاشقانه ن کیرمانت یاصال مناسب حرفها طشیمح نجایا-

 بشه ... واجبه رید  یلیخ

 

 با حرفاش ُمهر سکوت بر لبهام نشونده بود ناخواسته

نتونستم  ی..حت نمینتونستم تو رو بب گهیافتاد و من د یاگر هر اتفاق نکهیکه ازت دارم ا یتنها خواهش-

  یو به پشت سرتم نگاه نکن تیزندگ یپ یکوتاه  لمست کنم... بر یلحظه  کی یبرا

 یلیخ نیا دمیکه با خودم فکر کردم د یاما بعدش کم، یدونم ازت خواسته بودم که پدرم رو تنها نذار یم

  یباش میمن و زندگ ریاس  یکه من نباشم و تو بخوا هیخود خواه

 

 و فقط نگاهم بهش بود . دمیبلع یآروم لقمه تو دهنم رو م آروم

 یلیرو  مثل خودش خ نیحرفا رو ازش  بشنوم، از ا نیبودم که ا وردهین رونیب مارستانیرو از ب یحام من

 گفتم: یجد

 -گه؟ید ارهیحالتو جا م خیسطل آب  هیترسم ..منتها  یاصال نم یاوک-

 

که به ناگه به سراغش اومده  یکه زده بودم سکوت کرد و سپس با خنده ا یبه من و حرف رهیخ یا لحظه

 بهش گفتم: رهیشد که همونطور خ رهیو رفت و اومد آدمها خ رونیزم به بنگاه گرفته ا ،بود

  نهیکه اگر بفهمه حساب کارم با کرام الکاتب ستین انیبا اتاقت کردم ...پدرت در جر ییکارا هی-

 

 رو به دندون گرفتم که نگاهش رو مجددا بهم داد: نمییبار لب پا طنتیش ینگاه با

دکتر  ی.. اونوقت چنمینتونستم تو رو بب گهیمن افتاد و من د یبرا یکه اگه اتفاق میفکر کن نطوریا ایحاال ب-

 ؟!

 

 کرد شهیبهم سکوت پ رهیخ

  هیخواستن یلیکه خ بیموجود عج هی... یهست یبیتو موجود عج-

 ؟!سراسر  ناراحت کننده ات گوش کنم  یو به حرفا شتیپ نمیانقدر راحت بش یازم انتظار دار چطور



لحظه  هیخواست  یاعصاب خرد کن که دلت نم مارستانیاز اون ب یچ یاصال برا یفراموش کرد نکهیا مثل

 !رون؟یب میزد  یام توش باش

 

 نگفت یزیچ بازم

  میکه طوفان پشت سرمون رو فراموش کن می..اومد میدلمونو خوب کن  یکه حال و هوا رونیب میزد-

 .دیجد یآدما هی  میو  بش میرو فراموش کن یکه همه چ میاومد

 

 :نمیحرفامو روش بب ریسکوت کردم تا تاث یلخت

 کنم که خرابش نکن  ی،خواهش م یپس حاال که پا به پام اومد-

خوام توام برام  یمحدود باشه، منم نم یلحظات یهام برا یخنده هام و خوش یخوا یهمونطور که تو نم

  یباش شهیخوام هم ی... میمحدود باش

  یباش شهیقته ،همپاکزاد که عاش سویگ یبرا
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لحظه  هیخواست  یاعصاب خرد کن که دلت نم مارستانیاز اون ب یچ یاصال برا یفراموش کرد نکهیا مثل

 !رون؟یب میزد  یام توش باش

 

 نگفت یزیچ بازم

  میکه طوفان پشت سرمون رو فراموش کن می..اومد میدلمونو خوب کن  یکه حال و هوا رونیب میزد-

 .دیجد یآدما هی  میو  بش میرو فراموش کن یکه همه چ میاومد

 

 :نمیحرفامو روش بب ریسکوت کردم تا تاث یلخت

 کنم که خرابش نکن  ی،خواهش م یپس حاال که پا به پام اومد-

خوام توام برام  یمحدود باشه، منم نم یلحظات یهام برا یخنده هام و خوش یخوا یهمونطور که تو نم

  یباش شهیخوام هم ی... میمحدود باش

  یباش شهیقته ،همپاکزاد که عاش سویگ یبرا

 

 :گفت مقدمه بی خیلی یکهو که  زنه می قرمزی به داره چشماش ته کردم می احساس

 برای مدام و کنن می درست دردسر مدام که اونایی از..خواد می شیطون ی بچه پسر یه دلم دونی، می-

 است کوچه تو پاشون همسایه های بچه با کردن بازی

  بیاره پناه تو به من ترس از و کنه کاری خراب هی که اونایی از

 سراسر نمرات به  بار هر ومنم بخوان مدرسه بار هر منو بدش نمرات خاطر به که هایی بچه پسر اون از

 .بشم خیره خنده با بدش

 

 :داد ادامه منتظرم نگاه در خیره رویاهاش در رفته فرو و کرد کوتاهی مکث

  کنم بازی کوچیک گل باهاش نخوندناش درس و خرابکاریاش از فارغ پسری، پدر خواد می دلم خیلی-

 سوار..واجور جور کالسهای انواع بفرستمش و کنم کوفتش  تابستوناشو اینکه جای به خوام می

 سفر بریم و جاده به بزنیم و کنم ماشینش

 

 لباس دست یه اونوقت...  بخواد دلش شاید... دیگه پسره خوب اما بگیره یاد ندارم دوست موتورو البته

  زمین باشه خورده فقط، افتاد اتفاقی اگر که گیرم می براش کاسکت کاله با ایمنی

 

 :کرد پیدا وسعت موضوع این آوری یاد با لبخندش

  نمک می استقبال ازش باز روی با... بگیره زن خواست و شد بزرگ وقتی-

 



 :بود پابرجا هنوز لبخندش-

 خوشحال اون تا کنم می تحمل اما نباشه من خوبی به اش سلیقه ممکنه البته کنم می ذوق پاش به پا-

 .باشه

 

 و خودم خاطر به اما بود دشوار بس کاری  داشت کشیدن زبونه قصد که سرکشی بغض کردن پنهان

 :بودم کرده حفظ لبخندمو همچنان خودش

 ؟ کنم انتخاب اسمشو من شد پسر اگر ذاری می -

 

 سری فریاد، از سرشار بغضی با زد می حرف  نیافتنیش دست آرزوهای از داشت گویی که حامی به خیره

 :داد ادامه بار حسرت همونطور که کردم پایین و باال

  گذشته سنش از کلی و شده بزرگ  که بینی می و کنی می باز چشم یهو.. نگیر سخت بهش خیلی-

 فقط.. نه بکنه خواست دلش که کاری هر که خدا امون به کنی ولش اینکه نه.. ببره لذت زندگیش از بذار

  نکشه اون کشیدمو من که هایی سختی

  باشه معمولی هوش یه با معمولی پسر یه که کنم می آرزو... نره من به اصال  اینکه دارم که آروزیی تنها

  نکنه اذیت زیاد من مثل مامانشو البته و باشه بزرگ دل یه با مهربون پسر یه کنم می آرزو

 

 

  کردم خندیدن به شروع بود کرده لونه دلم تو عالم غم حرفاش شنیدن از که حالی در

 :پرسید ازم.. گم نمی چیزی دید وقتی

 -!خواد؟ می دختر  دلت تو نکنه-

 

 :زدم لب سختی به و دادم تکون طرفین به نه نشونه به سرمو

 دلم منتها... تو خوبی به حامی یه... باشم داشته دیگه حامی یه تو کنار در خواد می دلم...  اتفاقا نه-

 باشه معمولی پسر به خواد نمی

  شدنیه من آرزوی این.. بره تو به اگه که باشه سرشار هوش با خاص آدم یه پدرش مثل خواد می دلم

 

 -باشه تو مثل کنم می آرزو من ولی-

 

 خیره بهش من اما گرفت ازم نگاهشو غم با که بودیم مونده خیره دیگه هم به کوتاهی مدت برای دو هر

 رفت می ضعف آرزویی چنین برای دلم و بودم

 -؟ بذاری چی اسمشو خوای می-



 :گفت چشمام تو خیره آرومی به و داد بهم نگاهشو مجددا

  دونی می اسمشو-

 

  شد بلند جاش از و کشید عقب رو صندلیش لبخندی با که کردم نگاهش متعجب

  کنی رانندگی برام االن خواد می دلم-

 

 :پرسیدم ازش بودم بچه اسم درگیر که همچنان

 -!؟ ماشین کدوم با-

 

 :گفت بیرون به بااشاره کنه؛ حساب تا رفت می که همونطور خندون

  بشناسی پدرمو که زوده خیلی هنوز-

 

  شدم خیره بیرون به ای شیشه در از و برگشتم سردرگم

  بود ایستاده  دست به سوئیچ حامی ماشین کنار در جوونی نسبتا مرد

 شدم خیره بود کردن حساب حال در که حامی به و برگشتم ناباورانه

 

 رو حامی ماشین و  بوده ما به حواسش ،همچنان بیمارستان از خروجمون وجود با پدرش که نمیشد باورم

 باشه فرستاه برامون

 :پرسیدم ازش که شد نزدیک بهم حامی مشد بلند صندلی روی از گیجی با

 منه دست که سوئیچ اما-

 

 سوئیچ یه  باشه شده که هم خیالت کردن راحت برای باشی داشته  من مثل خرابکاری پسر یه وقتی-

 .میاد کارت به زود یا دیر دونی می چون.. داری می نگه خودت پیش ماشینشو از یدک

 

 دست به رو سوئیچ کوتاهی علیک و سالم از بعد مرد که وقتی.. داشت واقعیت گویا اما بود سخت باورش

 رفت و سپرد حامی

 :گرفت طرفم به رو سوئیچ حامی

 بدی نشونم مهارتتو تمام که وقتشه حاال-

 

 



 :گفتم دستش تو از سوئیچ گرفتن با و بردم باال دستمو تردید با

 کردم چیکار اتاقت با دونه می پدرت  که ندارم شک دیگه-

 

 :خندید

  نکن شک-

 

 دل و توجه همه این بودم نتونسته هنوز که حالی در رانندگی برای شدن آماده و فرمون پشت نشستن با

 :پرسیدم سمتش به کرده رو کنم باور رو پدرش های نگرانی

 برم؟ کجا داری دوست-

 

 ببرم لذت تونم می تا رانندگی این از بذار و برو فقط تو-

 دوباره که بچرخونم رو سوئیچ خواستم  و بلعیدم رو دهانم آب... روم پیش خیابون به خیره و برگردوندم سر

  بود مونده خیره روش به رو مسیر به چطور که دادم بهش رو نگاهم

 :گفتم منظور همین ،به نگرانه انقدر که داره حق واقعا پدرش شاید کردم فکر خودم با

 خونه؟ بریم یکراست رانندگی جای به خوای می-

 

 :اومد حرف به محوی لبخند با که بود خیره جلو به هنوز

 ببر لذتشو فقط پس!!...مسیره همش..نداره وجود مقصدی هیچ... گیسو بگم برات رو حقیقتی یه بذار-

 

 :برگردوند جانبم به سرشو حرفش اتمام با

 !؟  بکشی پس پا خوای ،می پدرم های نگرانی بخاطر و اوردی کم که نگو-

 

 ضمن سوئیچ چرخوندن با و دادم تکون طرفین به رو سرم قبل از تر مطمئن که موندم خیره بهش ای لحظه

 :دادم جواب شد نمی جدا لبهام از که لبخندی با ماشین اوردن در حرکت به

  نه هنوز منو اما...  باشی شناخته خوب  رو پدرت شاید-

*** 
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   بود خیره آدما و بیرون به فقط بود کرده خوش جا لبهاش روی بر که لبخندی ،با  رانندگی مدت تمام در

 بگیره رنگ بیشتر لبخندش میشد باعث امر همین که کردم می بیشتر رو سرعتم گاها

 باشه دومون هر حال گویای تونست می که بود خواننده صدای تنها و گفتیم نمی چیزی دو هر

 

 نگاتو کنم بغل میخوام میکنی که نگام

 هاتو خنده صدای بشنوم دیگه قرن یه

 آشناتو نفسای کنم حس که بکش نفس

 تو تا میرسونه منو ها عاشقانه رد که

 

 دنیا از دور و دنج جای یه بیا من با بریم باید

 اما سخته رویا مسیر اونجا خوبم باشی هرجا تو

 ها گذشته گذشته کن سر عشق با سختو روزای

 کن خطر من با کن خطر عشق با کن خطر من با

 حافظ فال میگه تو به نهایتم بی عشق از

 هرگز نبینم غمتو تویی من خوب فال که

 

 ... بود ای العاده فوق رانندگی

 کردیم سازی خاطره کلی و شدیم پیاده ماشین از خواست دلش حامی که جا هر بینش در که رانندگی

  گاها  که هایی نگاه گرفتن نادیده و یخبندون و سرد هوای اون  در بستنی دنرخو جمله از هایی خاطره

  نشدنی تموم های تاسف از میشد پر گاها و خندیدن می بهمون

 

 سرخ رز های گل از بود پر و بود من برای فقط که بزرگی گل دسته خرید همچنین

  میشد حامی خنده باعث مدام همین و بگیرمش دستم تو تونستم می زور به که گلی دسته

 شد می شادیم موجب همواره که دلی ته از های خنده

 

 حال در سالن در مدت تمام در دو هر گیش مزه بی شدت از که بود  فیلمی دیدنپایان خوشی هامون هم 

  بودیم خندیدن

 .باشیم داشته مشکلی روحی نظر از باید  کرد می مطمئن رو بقیه که هایی خنده

 



 باب و داریم دوست که اونطوری رو زندگی خواستیم می و بودیم شده هاش آدم و عالم خیال بی دو هر

 ببریم پیش هست میلمون

  ساختیمشون می باید خودمون که هایی شادی از پر و غم بدون زندگی

 

*** 

 

 ایستادم جام سر بودم دور ش از که قدمی چند فاصله با... اتاق به ورود با شب آخر

 در رو حرکاتش ی لحظه به لحظه داشتم فقط من و بود خیره روش به رو دیوار به و بود ایستاده اتاق وسط

  کردم می ثبت ذهنم

 

  بودم کرده عوض رو تختیش رو فقط که تخت جز به کردم عوض اتاقو وسایل تمام

 لبهام من و برد پیش  روش بر  شده کشیده نقاشی لمس برای رو دستش و  شد نزدیک دیوار به قدمی

 :شد باز هم از

 پر شدم متوجه شدم تر دقیق که کمی بعد اما نشدم درگیرش چندان دیدم رو نقاشی این که باری اولین-

 لمسه اماقابل عجیب حسای از

 

 :دادم ادامه و شدم تر نزدیک حامی به قدمی نقاشی به خیره

 است نهفته درونش باورنکردنی آرامش یه کنه وارد بینندش به تونه می که استرسی اوج در-

 

  چرخید سمتم به کندی به که بودیم خیره عکس به دو هر

 بودم ایستاده قدمیش یک ی فاصله در حاال

 نمی که اوجی ی نقطه.... حامی رسیده اوجش ی نقطه به تو منو زندگی مثل درست هم تابلو این-

  میشه چی تهش دونیم

 اما بیفته آدمهاش برای اتفاقی چه قراره تابلو این توی دونم نمی

 

 :گفتم نقاشی به مجدد شدن خیره و حامی چهره از گرفته نگاه تامل، با

 آرامش یه کنه؛ می آرامش از پر رو وجودم که شم می ای وسوسه یه دچار بهش کردن نگاه بار هر با اما-

 خاص

  کنم می حس وجود تمام با رو خدا حضور دارم  نقاشی این توی من 

 تنها رو هاش بنده وقت هیچ  که خدایی.. کنه می چیکار داره که دونه می و هست همیشه که خدایی

 ذاره نمی



 دادم بود مونده خیره بهم قشنگی لبخند با  که حامی به مجددا رو نگاهم 

  شدم نزدیک بهش ای دیگه قدم

 وجودم اعماق از که لبخندی با حامی گردن دور به کردنشون قالب با و رسوندم هاش شونه به رو دستام

 : گفتم چشماش تو زده زل بود شده لبریز

  کرده هواتو دلم خیلی-

 

 کلمه یه گفتن به تنها و کرد نزدیک خودش به بیشتر منو و گرفتن قرار پهلوهام روی بر آرومی به دستاش

 :کرد بسنده

  منم-

 

 :گفتم بالفاصله که بودم زده زل چشماش به نشدنی وصف اشتیاقی با و نبود بینمون ای فاصله

  کن آرزو یه-

 

 :داد جواب زودی بره فرو فکر تو ای لحظه اینکه حتی یا و بگیره نگاه ازم اینکه بدون

  ببینمش و باشم داشته رو پسرم بتونم زمستونی، برف بارش اولین با سال از موقع این دیگه، سال-

 

 :داد ادامه شدن می خیس داشتن کم کم چشمام ته که حالی در

 بهت که میشم ای وسوسه همون دچار آیوازوفسکی ایوان شاهکار این دیدن با تو مثل منم  دونی می-

 ده می آرامش داره

 کوبیده قایق های کناره  به ، یکی یکی  ها موج... طوفان ی نقطه باالترین ، موجه قویترین نهم موج

  شن نمی دیده که هایی چهره  با کشتی توی آدمهای و میشن

  بده نجات رو اونا بالخره که  هستن خدایی ترحم منتظر امیدوارانه اونا قلب

 می خدا ترحم منتظر اونا مثل... شده روشن خورشید ی واسطه به که آبی آسمون به نگاهی با توام

 گیره می آروم دریا  و کنه می فروکش چیز همه زودی به که کنی می احساس و مونی

 جون شن می مجبور مسافرا و نیست کار در نجاتی که فهمی می سیاه آب به نگاه با زود خیلی اما 

 بدن آب اعماق به رو خودشون

 شه می ثبت ذهنت تو نقاشی از که تصوریه اولین این

 

 : داد ادامه و کشید لبم ی گوشه و گونه روی به دستی  خاص دقتی با و کرد بلند دست

 ...گرفته قرار نقاشی مرکز  تو  اثر این بخش ترین قوی که فهمی می باشی دقیق و بین نکته اگر اما-



  که نقاشی از بخش این به که  خورشیدیه  های اشعه نمایش اون و بخششه زیباترین و ترین مرموز که 

  بخشیده روشنایی... صورتی و سبز نظیر بی  و قوی رنگای اون با

 . است کننده وسوسه قسمت همون این و

 

 با... لبهام روی بر نرمی ی بوسه با حامی و شد جمع چشمام تو اشک حرفاش شنیدن از خوشحال

 : گفت تاکید به صورتم اجزای تک تک به عشق از مملو نگاهی

 « امید وسوسه»-

 

 دست و لرزوند می رو دلم ته که ،سکوتی شد فرما حکم نفرمون دو بین  عمیقی سکوت لحظاتی برای

 :شکست رو سکوت دوباره که بود حامی خود این آخر

 خودمه دست امید... اما  گیسو نباشه خودم دست عمر شاید-

 بمونم منتظرش و بریزم برنامه ام آینده برای تونم می همچنان که بدم خودم به رو امید این تونم می

 

  لغزید ام گونه روی بر و چکید چشم ی گوشه از بالخره مزاحم اشک قطره

 ؟ نه مگه تونیم می ما-

 

 کردم پایین و باال سرمو مطمئن چشماش تو خیره

 : بمونم دور امن مامن این از  ای لحظه برای خواست نمی دلم و بودم آغوشش در کامال

 !؟ ذهنته تو که نیست اسمی همون« امید»-

 

  بخشید دوباره جونی ام خفته نیمه لبخند به لبخندش

 میشم لذت ،غرق کنی می احساسم لحظه هر و فهمی می منو همیشه اینکه از-

 

  نشست  ام گونه و چشم زیر به و شد جدا کمرم روی از راستش دست

 شدن بسته چشمام دستش گرمای حس با ناخودآگاه

 کردم باز چشمامو آرومی به سرم روی از شال خوردن ُسر با که زد نمی حرفی

 بود زده زل بهم عاشقانه

 موهاتم مدل عاشق-

 

  



 :خندیدم

 گرفتم خودم برای  واومد می خوشت ازش و بودی داده نشونش بهم قبال که لباسی همون دیروز-

 :گرفت نمی لبهام و ها چشم از نگاه

 گرفتی؟ کفششم-

 

 :دادم تکون طرفین به سرمو

  نه-

 :پرسید ازم و داد نمکی با اخم اش چهره به

 چرا؟-

 

 -داشتن پاشنه چون-

 

 : کرد سکوت لختی

 گرفتی می باید کردی اشتباه خوب-

 نمیاد خوشت بلند پاشنه کفشای از تو اما-

 

 :زد محوی لبخند

 دیگه که آدمایی عکس به و اتاق این توی اومدم می وقت هر که بود زمانی برای... بود قبل برای اون-

 میشد پیچیده گوشم تو کفش ی پاشنه اون صدای شدم می خیره نبودن

 بشنوم بدی خبر قراره دونستم می شد می نزدیک بودم بستری توش که اتاقی به وقت هر که صدایی

 پاش اومد می وضعیتم کردن چک برای  اتاقم به که بار هر و بود بلند پاشنه کفشای عاشق که خانمی

 کرد می

 میاره سرم رو بال این داره بار هر و کنه می کارو این  داره قصد از کردم می احساس

 می بر قدم قبل از تر محکم بار هر اون و نپوشه رو کفشا اون که بودم کرده خواهش ازش یکبار چون

 و روح سر بر بالیی چه داره دونست نمی و بده دستور بهش تونه نمی کسی که کنه حالیم بهم تا داشت

 میاره روانم

 کنم فکر بهش خوام ،نمی کنم نگاه دنیا به ای دیگه طور و کنم زندگی ای دیگه طور خوام می که حاال اما

  بسازم عذاب ملکه خودم برای ازش و

 

 

 



 :بود محفوظ لبام رو لبخند

 به تا بود قرار که نیستم حامی اون دیگه من ،چون نباش چیزی نگران و بپوش بلند پاشنه کفشای برام-

 بکشه زجر عمرش آخر

 

 دور به ام کرده قالب دستای خاطر به هم رو حامی و دادم بدنم به تابی حرفاش شنیدن از خوشحال

 چرخوندمش خودم سمت به  و کردم حرکت به وادار گردنش،

  نره یادت  بودی دادی بهم قولشو که هایی گوشواره-

 

 کشیدم تخت روی به و عقب سمت به خودمو  و خندید

 رها تخت سمت به همراهم بدنشو و کرد حلقه بدنم دور به تر محکم دستاشو شیطنتم از خندون حامی

  کرد

 که برگردوندیم دیگه هم سمت به همزمان رو سرمون تخت روی بر افتاده خندیدم می که حالی در دو هر

 : گفتم بودم کرده بم حامی سان به که صدایی با دیدارمون اولین آوری یاد برای شوخی به

 طرفتو ناخونای  ذوق با داری  کردم می احساس  اش همه  که کردی می کار فوس و فس با اونقدر -

 کنی می مانیکور

 

 بوسه و کشید خودش سمت به زیادی شوق با خندیدم می بلند خودش همچون که منو و خند زیر زد بلند

  نشوند لبهام بر سریعی و محکم ی

 !؟ میاری در منو ادای حاال-

 

 چقدر فهمیدم می حاال که ،روزهایی اوردم می یاد به رو ها روز اون ی لحظه هر و اومد نمی بند ام خنده

 بودن شیرین و خوب

 – کن آرزو یه تو حاال-

 

 :گفتم بود داده رو جوابم مکث بدون اونم و بودم پرسیده ازش سوالو این که خودش همچون خندون

  بمونی پیشم عمر آخر تا-

 

 رو لبهاش و کرد نزدیک بهم سرشو معطلی بی و کرد پیدا رسوخ روانم و روح بر دلنشینش لبخند عمق

  .فشرد آغوشش در رو من قبل از تر محکم و  گذاشت لبهام روی بر بوسیدنم برای
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 اومدم پایین ها پله از و برداشتم میز روی از رو سوئیچ و کیف عجله با

  گذروندم نظر از رو جا همه

 سمت به بود شده گیرم گریبان ناخودآگاه که اضطرابی با و دادم بیرون کالفه رو نفسم نبود کسی هیچ

 افتادم راه اصلی سالن

 نکردم پیدا رو کسی هم اونجا

 کنم پیداش بلکم که تا کردم جستجو رو جا همه نگاهم با سرجام ایستاده دوباره

  بمونه منتظرم همینجا بود قرار

 انداختم نگاهی ساعتم به

 باشه حیاط توی باید دادم احتمال که نداشتم زیادی وقت 

 قدمهای با و  برگردوندم کتابخونه طرف به رو سرم صدایی شنیدن با که برم سمت همون به خواستم

 . شدم نزدیک کتابخونه در به آرومی

 

  انداختم داخل به نگاهی باز نیمه در الی از

 و شطرنج ی صفحه به خیره سپس و برداشت رو زمین روی بر شده افتاده شطرنج ی مهره و شد خم

 و گذاشت مدنظرش جای وخودش  رنگ سیاه ی مهره بودن، شده داده حرکت قبل از که هایی مهره

 های مهره از یکی و کرد بلند دست همزمان شدو خیره بهشون بیشتری دقت با و رفت عقب قدمی

  اورد در حرکت به رو سفید

 حامی پدر صدای شنیدن با که چیه بعدیش حرکت بدونم خواستم می و داشتم نظر زیر رو حرکاتش تمام

 .برگردوندم نبشجا به رو سرم بود ایستاده سرم پشت درست که

 

 بود کرده خوش جا لبش روی بر محوی لبخند 

 ها مهره دادن حرکت نوع حتی.. حامیه مثل کرداراش کارو تمام دقیقا-

 

 شدم خیره داخل به دوباره  ازش گرفته نگاه سپس. موندم خیره بهش ای لحظه

 داشت رو نگاه طرز همون درست و بود حامی چشمای سیاهی به چشماش

 ایستاده مقابلم که حامیه خود این بینمش می دارم وقتی کردم یم فکر گاهی

 



 تمام شد باعث که گذاشت داخل به قدمی و کرد باز بیشتر درو حامی پدر بودم خیره بهش که همونطور

 :بشه گرفته ها مهره از توجهشو

 پسر؟ کنی می چیکار اینجا تو-

 

 :گفت بزرگش پدر مشتاق نگاه به خیره بالبخندی

 کرده جا به جا مخصوصا رو ها مهره نفر یه-

 

 :اومد حرف به که بود خیره بهش نشدنی وصف شوقی با

 ؟ کنی می فکر اینطوری چرا-

 

 اومدن در نمایش به دندونهاش از ردیفی لبخندش، اومدن کش با

  آقاجون کنم بازی چطوری داده یادم خوب  پدرم چون-

 

 :گرفت وسعت حامی پدر لبهای  روی بر شده نشسته لبخند

 گشته دنبالت به رو جا همه مادرت-

 باشم اینجا دارم دوست من اما-

 

 بر نشستن ضمن و کشید خودش سمت به رو شطرنج میز به نزدیک ی ها صندلی از یکی حامی پدر

 :پرسید ازش روش

 نمونده نام ثبت برای زیادی فرصت اما-

  نمیاد خوشم مدرسه اون از من-

 چرا؟-

 دوست..دن نمی بازی بازیاشون تو منو..میاد بدشون ازم بیشتره اشون همه از تمنمرا همیشه اینکه از-

 .باشم باهاشون من ندارن

 

 به بود گفته برام رفتنش مدرسه از زمانی که رو حامی حرفهای تمام و موندم خیره لبخندی با پسرکم به

 اوردم یاد

 بشی دوست باهاشون که کنی سعی باید تو-

 که ای مدرسه تو تونم نمی اوردم رو نمره باالترین وقتی چرا!؟..خوام نمی که ای مدرسه برم باید چرا-

 !؟ بخونم درس دارم دوست

 



 :داد جواب مقابلش پسر نگاه در  خیره تامل قدری با حامی پدر

 است مدرسه اون از بیشتر خیلی تو  وقت و ارزش اینکه برای-

 بیایی بر دتخو پس از تونی می باشی که جایی هر تو اینکه برای

  بدی نشون نمره و درس تو بودنتو خوب فقط تو نیست قرار اینکه برای

  کنی رها ببندن پاتو و دست ممکنه که چیزایی قید از خودتو بتونی که باشی رها و زادآ اونقدر باید تو

 

 !آقاجون؟ ندارن خوندن درس به ای عالقه هیچ که باشم کسایی مثل من خواید می چرا-

 . نخواستم ازت و نزدم رو حرفی همچین وقت هیچ من-

 .چیه منظورم بفهمی خوب خیلی باید تو

  باشی بهترین تونی می که بدی نشون باید زمانی و شرایط هر در تو

  باشی جاها بهترین نیست نیازی بودن بهترین این برای و

  یهست بهترین بدی نشون همه به که کنی محروم چی همه از خودتو نیست قرار

  ببری لذت زندگی از باید تو

  کنی زندگی آدمی نوع همه با بتونی باید

 نیست مختلف آزمونهای و کتابا این بین فقط زندگی که بفهمی و بتونی باید

 

 آقاجون اما-

  بچینی رو اش اضافه برگای و شاخ و بری باال بزرگ درخت اون از برام امروز نبود قرار مگه-

  

 موند خیره حامی پدر به ای لحظه

 !؟  ببرم برگشو و شاخ و  برم باال درخت اون از  فصل این تو خواید می ازم واقعا-

 -خوام می ارت همینو دقیقا آره-

 کنم؟ نام ثبت مدرسه همون تو خواید می و-

 داره خودت نظر به بسته اینم-

 

 :پرسید و کرد فکر باخودش کمی

  ؟ کنم اینکارو باید چرا-

  مخوا می ازت من چون-

 



 :افتاد خنده به

 کشید می اریبیگ ازم  دارید  محسوسی نا و ظریف خیلی طور به باشه یادتون-

 

 :افتاد خنده به حامی پدر

 بده انجام امو گفته که کاری برو-

  منتظرمه مامان االن ،آخه بدم انجام براتون اینکارو ظهر از بعد میشه-

 حتما آره-

 افتادم راه حیاط سمت به لبهام روی بر شده نشسته لبخند با و گرفتم فاصله در از

 

 بود  کرده پوش سفید رو  جا همه و بود شده گرفته سر از دوباره برف ریز های دونه بارش

 .دادم  نیکمت و سیب درخت زیر به رو نگاهم بود کرده خوش جاش لبهام روی بر لبخند که همونطور

 

 رفتم پایین ها پله از آرومی به و گرفت  جون بیشتر لبخندم دیدنش با

  بود رو به رو سمت به روش اون و شدم می نزدیک بهش که همونطور

 بود شده  پر برف از  وقفه بی بارش لطف به که نیمکتی روی ازش کمی ی فاصله با و زدم دور رو نیمکت

 .نشستم

 

 و رو به رو به خودش همچون هم من و اومد کش  لبخند شدت از لبهاش خطوط فقط و شد حضورم متوجه

 شدم خیره درختا سایر

 :گفت و فرستاد بیرون رو نفسش 

 ؟ که نرفتید هنوز-

  بپرسی ازمن نباید اینو-

  برگردوند سمتم به رو سرش بالخره

 :گفتم ببینم سفید موهای کلی تونستم می بینشون که موهاش به خیره و گرفت ام خنده

 !نشستی؟ اینجا چرا-

 

 :پرسید ازم یکهو خندونم نگاه و صورت محو

 !شد؟ چقدر... امروز وقت به دونی می-

 :دادم جواب اش شونه روی بر سرم گذاشتن و بهش خودم کردن نزدیک با همزمان مطمئن

 سال 13  درست... امروز وقت به -



 :گفت و اومد کش  من همچون لبخندش

 ...امید از پر سال 13 شد ،درست زندگیمون امید وقت به... من و تو بودن وقت به... امروز وقت به-

 سال 13 شد  تو وجود با فقط که سالی 13

 

 فشردم بهش بیشتر خودمو و بستم چشمهامو خندون

 اولین برای گویی که فشرد خودش به  چنان منو و کرد رد ام شونه روی از و کرد بلند رو محبتش پر دست

 : گیره می آغوشش در منو داره که باره

 – خیلی.. گیسو قشنگی خیلی تو-

 

 : سپردم فراموشی به رو برف های دونه بارش و سرما کل به و شدم لذت غرق حرفش از

 و من رویاهای ی همه ساختن برای..  بودنت شجاعت..شجاعتت بخاطر...  ظاهریت شکل خاطر به نه-

 ....خودت وسیله به  اونم...خودت

  مهربونت قلب برای.....بودنت محکم برای....

  زیباست من برای فقط که هستی زیبایی تنها وت...  گیسو نره یادت

 

  و سر روی بر  رو عشقی از پر ی بوسه همزمان  که فرستادم هام ریه به  رو ادکلنش بوی قدرت تمام با

 :گفت و زد بود زده بیرون زیرشالم از که موهایی

  کردم پیدا کردن پرواز فرصت کلی.... شدم عاشقت و زندگیم تو اومدی که وقتی از-

 عالیه  خیلی این و بخورم زمین بعد و کنم پرواز اینکه برای... فرصت کلی

  نداره خوردنو زمین و کردن پرواز شانس کسی هر

 دلم عزیز دادی من به رو شانس این تو

 بودنت برای ممنون

 چیز همه برای ممنون

 ممنون

 

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

 تنهایی، نهم موج همیشه»

 موج، ترین قوی 

 آید، می نقطه دورترین از که همان 

  دریا، جای دورترین از 



 کشاند،  می اعماق به را تو و گذرد می سرت از و کند می سرنگون را تو که است همان

  کند، می رهایت ناگهان سپس و 

 بیایی، آب سطح به تا کنی فرصت که قدر همان

  ببری، باال را دستهایت 

 .بچسبی کاه رپ نخستین به تا بکوشی و بگشایی را بازوهایت

 : شود غالب آن بر است نتوانسته هرگز کس که ای وسوسه تنها 

 

 (1)«امید ی وسوسه»
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