



















رمان: میترواد مهتاب

نوشته: مریم رضاپور





چشم باز کردم توی اتاق خودم و روی . صدای اذان از دوردست ھا بھ گوش می رسید 

نسیم . پنجره باز بود. تمکی آمده بودم؟ چھ کسی منو آورده بود؟ بھ یاد نداش. تختم بودم

در آن سکوت نیمھ شب صدای گوش نواز . سحری پوست صورتم رو نوازش می داد

با تو چھ کنم  !وای عرفان... اذان کھ تا عمق جان نفوذ می کرد حال و ھوای عرفانی

چند روزه کھ . نام عرفان و یاد اون داره دیوونم می کنھ. عرفان؟ خدایا دارم دیوونھ میشم

بارھا حرف دلم رو بھش . رم جلو آینھ و مثل دیوونھ ھا با خیالش صحبت می کنممدام می

توی آینھ بھ چشاش زل زدم و لب باز کردم، اما تا اومدم حرف آخر رو بزنم، تا . زدم

اومدم بھش بگم کھ با پیشنھادش موافقم ، چشمم افتاده بھ یک جفت چشم پر آب کھ 

غم توش خونھ کرده و منتظز یک تلنگره کھ  ھمون چشایی کھ. نگاھش رو ازم می دزده

چشای خودم کھ داره خودمو بھ آتاش . دیگ احساسش رو بھ جوش بیاره و سر ریز بشھ

نگاھی کھ وجودم رو مسخر کرده واجازه . می کشھ ، کھ نگاھش شده سراسر درد و ماتم

سیاه با ای بخت . نمی ده بھ عرفان جواب بدم و ھم خودمو راحت کنم و ھم خانواده مو

من چھ کردی؟ یقھ ی تو رو بگیرم یا خودم رو؟ کی مقصره؟ ببین چی بھ سرم آوردی؟ 

ھمون چشایی کھ یھ روز سرشار بود از ! بھ چشمام نگاه کن ببین بھ چھ روزی در اومدند

اون برقی کھ ورد زبون خالھ . برقی کھ گاھی خودم می رمیدم ازش. برق شیطنت

خانم جان  .تو چشای مھتابھ کھ تو چشم ھیچ کس ندیدم فروزان بود و می گفت یھ نوری

مامان می گفت شرارتھ و خودم معتقد . دایی فربد می گفت کنجکاویھ . می گفت فضولیھ 

حاال کو اون . بودم شادی و شیطنت دخترا نھ اس، عشق و امید بھ زندگیھ ، شور جوانیھ

زیر ھالھ ی خاکستری غم چشای رقصان و بی قرار؟ پس چرا این تصاویر شاد و خندان 

چرا؟ . فرو رفتھ ؟ حاال دیگھ ھر وقت جلوی آینھ می ایستم نگاھم رو از خودم می دزدم

. آره خدای خوبم می بینی کھ دارم گریھ می کنم .خب معلومھ، چون دارم گریھ می کنم

خانم جان ھمیشھ می . پیش از این گریھ ھم از ترسی کودکانھ بود و اینک، درده و ماتم

 .ت پشت خنده ی مستانھ یک گریھ ی قلبمھ خوابیدهگف

خستھ از ھمھ، از روزگار، از خودم، از بخت . خستھ ام. دست بردم اشکم رو ستردم

ناخوشم، ھمون کھ ھمھ بھ خوشی باورش دارند و مدام دوره ام می کنند کھ چرا پشت پا 



کھ من ھنوز ھم اما خدا جونم تو خوب می دونی ! بھش می زنم اونم برای مرتبھ دوم

اصال مگھ اقبال جایی ھم توی سرنشت ! باور ندارم کھ دفعھ ی پیش بخت یار من بوده

خدا جونم، ھر . قربون خدای خوبم ھم میرم ھزار بار. من داشتھ؟ بنده ی ناسپاسی نیستم

مگھ نھ؟ اون . اما حرف دلم رو با تو یکی کھ باید بزنم. چی کھ مقدرم کردی پذیرفتم

ھمون کھ اکثر قریب بھ . افیانم اسمش رو اقبال می گذارند من ترحم گذاشتمچیزی کھ اطر

چرا کھ سایھ ی پر مھر پدر و دست . اتفاق مردم رو فراری میده و من یکی رو بیشتر

ھر کس از گرد راه رسید از سر . نوازشگرش رو ھیچ وقت روی سرم احساس نکردم

ب واقفی خدا جون کھ ھزار دست کار اما تو خو. مھر و شاید دلسوزی دتی بھ سرم کشید

یک دست رو نمی کنھ و ھیچ کس با تمام محبتش نتونست جای خالی پدر رو برام پر 

خدایا تو از ھر کسی بھتر می دونی کھ بچھ ھای یتیم دلی نازکتر از شیشھ و لرزون . کنھ

ده ی عق. تمام نعمتھای دنیا نمی تونھ خالء زندگیشون رو پر کنھ. تر از حباب دارند

اگر چھ دختر شاد و شنگولی بودم و عظمت غمم رو . تنھایی ھمیشھ با من بوده و ھست 

کتمان می کردم اما این کمبود ھمیشھ باھام بوده و من سعی می کردم دردم رو ال بھ الی 

شاید ھیچ کدوم از اطرافیانم این احساس تلخ بی پدری کھ تا . لودگی ھام مخفی کنم 

نیده بود رو درک نکرد، چرا کھ چون دیگر بی پدران سر در اعماق جانم ریشھ دوا

انگار نھ . گفتم و خندیدم و مسخرگی کردم. گریبان نبردم، نالھ سر ندادم، شکوه نکردم

انگار کھ دنیا تا بوده و ھست بھ کام ال اقل من یکی . انگار کھ غمی جانکاه آزارم میده

و نھ خواھر و برادری کھ درد تنھایی ام خدایا اگر چھ نھ پدری داشتم . چون شھد شیرینھ

گر چھ خیلی دلسوز و نگران، اما . رو با اونا قسمت کنم و نھ ما دری در جایگاه وادرانھ

خوب می فھمیدم کھ خود دردی جانکاه در سینھ داره کھ ال بھ الی مشغلھ ی زندگی 

ای اون دلی لیکن خدایا اگر این نعمات طبیعی رو بھ من ندادی بھ ج. پنھانش می کنھ

دادی یا  .و حق عاشق شدن رو. دلی پاک و شفاف ھمچون آینھ . دادی بھ وسعت دریا

ندادی؟ مگر تو خودت حق عاشق شدن یھ نوع بشر اعطا نکردی؟ آیا ما بندگانت حق 

تمام سلولھای تنم، . نداریم دوست بداریم؟ و تو می دانی کھ من با تمام وجودم عاشق شدم

جسمم چقدر اونو می خواست و چھ زجری کشیدم من کھ اونو در  تمامی وجودم، روحم و



من و اون . اختیار داشتم ، حق طبیعی خودم بود و خودم رو از دسترسش دور نگھ داشتم

. درست مثل دو خط موازی . زیر یک سقف و گرچھ نزدیک ھم، لیک از ھم دور بودیم 

تو بھ اونا غرور . دادی می دونی چرا خدا جون؟ چون تو خودت بھ بندگانت عزت نفس

ھخمون خصلتی کھ . اون غروری کھ بھشون شخصیت بده ، نھ اینکھ بادشون کنھ. دادی

و تو . من ھم عزت نفس داشتم. سبب میشھ بی جھت و بھ جبر سر تسلیم فرود نیاریم

حاال خدای خوبم تو کھ عادل . خودت می دونی کھ چقدر دوستش داشتم و ھنوز ھم دارم

کن آیا دوست داری بنده ات خوار و ذلیل بشھ اونم در راه دلدادگی؟ این  ترینی، قضاوت

پسندیده بود کھ عمری چون یوغ بھ گردن اون عزیزی در آویزم کھ از سر جوونمردی 

ھر کس . من عاشقش بودم اما آیا اونم بود؟ نھ. دستم رو گرفت و خواست ھمراھم باشھ

اون یک جوانمرد . اقفی و می دونی کھ نھکھ ندونھ تو کھ خوب بھ اسرار دل بندگانت و

اما این حربھ ای بود واسھ نگھ . گر چھ ادعا می کرد دوستم داره. بود اما عاشق نبود

و من نخواستم اون رادمرد زندگی اش رو . این دلیلی بود واسھ راد منشی اش. داشتن من

راضی نبودم  زندگی رو اگھ باختی دیگھ نمی تونی بھ دست بیاری و من. فدای من کنھ

من . عشقم، عزیزم، نفسم، زندگی و جوانی اش رو بھ پای من بریزه از سر جوونمردی

خوشحالم . ھنوز ھم میدم. بھ اون حق می دادم کھ عاشق باشھ و طعم شیرین اونو بچشھ 

کھ یک مرتبھ توی تمام زندگی ام تونستم تصمیمی عاقالنھ بگیرم گرچھ این میان بازنده 

این . اما چھ باک؟ من کھ زندگی ام رو باختم. ن تصمیم بھ نفع خودم نبود گر چھ ای. بودم

ھمیشھ فکر می . من خیلی دیر بزرگ شدم . ھم سزای بچگی ھام بود و ساده دلی ام

کردم دنیا یک صفحھ کاغذ سفید واسھ نقاشیھ کھ اگھ از طرحم راضی نبودم می تونم 

نکھ طرح زندگی بر دل عمرت نقش می غافل از ای. پاکش کنم و از اول طرحی نو بزنم

 .کودکانھ قلم بھ دست گرفتھ بودم و بدون تامل خطوطی در ھم. بنده و پاک شدنی نیست

برھم رسم می کردم و تا اومدم کھ بفھمم چھ نقشی بر کاغذ سرنوشتم زدم کھ وقت نقاشی 

برگردم و  کاش می تونستم بھ عقب. تموم شده بود و اسمم پایین کاغذ دھن کجی می کرد 

بھ دور از احساس بچھ گی و بھ دور از لجبازی کودکانھ و غرور بیجا برای زندگی ام 

 .تصمیم بگیرم



آخ عرفان دوستت دارم می فھمی؟ بارھا نزد تو اعتراف کردم کھ دوستت دارم اما نھ 

تو ھیچ وقت نخواستی بفھمی کھ این . اونطوری کھ الزمھ ی یک زندگی شیرین باشھ

چرا  .شاید ھم بھ ھمون بسنده کردی و دل خوش داشتی. ن از کدوم جنسھدوست داشت

اصرار داری بی جھت بھش رنگ عشق بزنی؟ باور کن دنیا اونطور کھ من و تو فکر 

ما نمی تونیم . ھمھ چیز رو نمیشھ بھ دلخواه نقش زد. می کنیم صفحھ ی نقاشی نیست

می . امون بھ نفع خودمون تغییر بدیمواقعیتھای تیره ی زندگی رو با رنگھای الوان رویاھ

می دونم عشق تو . دونم کھ احساس تو ھمون عشق پاک و آسمانیھ کھ بھ من داری

من درون ! اما من چھ کنم کھ چیزی بھ نام عشق در چنتھ ندارم کھ بھ پات بریزم . مقدسھ

ک پازل عشق برای من قطعھ ای از ی. خودم رو جستم بھ دنبال عشقی برای تو، اما نیافتم

عرفان . در ھم و پیچیده بود کھ تا بھ چنگش گرفتم دیدم پازل زندگی رو از دست دادم

تو از من خواستی حاال کھ بھ عشقم پشت کردم ! کاش می فھمیدی کھ چقدر عاشقش ھستم

عرفان جان مگر ھر . بھ تو رو کنم فقط بھ این دلیل کھ دوستت دارم و برام عزیزی

گفتم با اون چھ کنم . گفتی شاید و امیدواری. میشھ؟ بھت گفتمدوست داشتنی بھ عشق ختم 

گفتم اگھ نکردم . گفتی توی خیالت باشھ شاید فراموشش کردی. کھ یادش ھنوز عذابم میده

گفتم این خیانتھ بھ . چی؟ اطمینان دادی عشقی کھ نثارم می کنی یاد اونو کمرنگ می کنھ

اطمینان دادی کھ با عشقت یاد اونو از  گفتی چون خودم واقفم خیانت نیست و باز. تو

اما تو می دونی کھ عشق او و خاطرات او توی وجودم نقش . توی ذھنم پاک می کنی

چطور بھ تو بفھمونم کھ تمامی وجودم . بستھ و ھیچ قدرتی قادر بھ پاک کردنش نیست

ن نگاه اون نگاه زالل، او. اونو طلب می کنھ و دلتنگ اون نگاه پر غرور و مردا نھ اش

. اون نگاه مھربون و نگران، نگاھی کھ ھمیشھ پر از حرف و حدیث بود. پر از تمسخر

خداوندا یاد آوری خاطرات تلخ و شیرین گذشتھ . ای خدا سرم باد کرده و االنھ کھ بترکھ

دلم خیلی ھواشو کرده ھر روز ھوای دلم ھمینھ ، . گر گرفتم .آتش بھ جانم می اندازه

. دیگھ این زجھ ھا و نالھ ھا دردی دوا می کنھ. باید بجنگم با نفسم اما. امروز بیشتر 

شاید اگر  .حداقل وجود سارا تایید محکمیھ واسھ اینکھ دیگھ دیر شده. دیگھ خیلی دیر شده

سارا نبود خدا جون التماست می کردم کھ ما رو دوباره بھ ھم برسونی چون خودت می 



ه خدای خوبم شاید اگر سارا نبود بھ قیمت زیر پا آر. بینی کھ جونم داره بھ لبم میرسھ 

گذاشتن این غرور لعنتی کھ گاه راه نفس آدم رو می گیره و باید ھا رو تبدیل بھ نباید می 

اون نگاه سرشار عشق و اون وجود با گذشت و مردونھ . کنھ اونو از تو طلب می کردم

یک ترین فرد زندگی ام بود ھمون وجودی کھ روزی نزد. کھ امروز متعلقھ بھ مادر سارا

 .و من قدرش رو ندونستم

سارا داره و . او اینک زندگی خودش رو داره. اکنون می دونم کھ چنین حقی ندارم

خدا جون خجل . بلھ حسودم. ھمسری خوشبخت کھ نمی دونم کیھ و نمی خوام کھ بدونم

اما من . یده اسگر چھ حسادت نزد ت خدا جون نکوھ. نیستم بلکھ بھ این خصلت می بالم

معتقدم حسادت تنھا خصلت پسندیده ایھ کھ چون در وجود زنی ریشھ کرد باعث میشھ با 

اما متاسفانھ . ھمھ ی نیرو و توان پایھ ھای زندگی اش رو با چنگ و دندون نگھ داره

 .زمانی در من ریشھ گرفت کھ پایھ ی زندگی ام رو از کف دادم

سرنوشت بھ قدری سریع برام رقم . م مقصر نبودمخدایا خودت می دونی کھ من زیاد ھ

نفھمیدم !خورد کھ حتی فرصت نشد بفھمم عشق بود یا ترحم کھ دامن زندگیم رو گرفت

اعترافاتش برای دوست داشتنم بازی با کلمات بود از سر جوانمردی یا حسی بود کھ از 

کھ زمانی رو و من وقتی پی بردم کھ باید تعمق میکردم !اعماق وجودش نشات میگرفت

.برای ھر تفکر و تعمقی از دست داده بودم

بھ در و دیوار اتاق نگاه کردم سراسر از تصاویر زیبایی کھ از .ھوا روشن شده بود

با این ھمھ تبحری کھ در نقاشی پیدا کرده ام ھیچ وقت .چھره ی جذابش ترسیم کرده بودم

منو در ھمون عالم کودکی نتونستم اون برق نگاه رقصانش رو کھ برای اولین مرتبھ 

اون برق نگاه ھمون روز روحم رو تسخیر کرد و قلبم رو بھ .اسیر خودش کرد رسم کنم

!اتیش کشوند اما من ابلھ اونقدر بچھ بودم کھ نفھمیدم چھ بھ سرم اومده

ھنوز پژواک صداش . یاد خاطرات شیرینش و یاد مھر و محبتھاش چنگ بھ دلم میزنھ 

اخھ من با اون ھمھ کم .از سر جبر دعوام میکرد و سرم داد میکشیدوقتی کھ .توی گوشمھ

یادم میاد کھ وقتی سرم داد می کشید رگ .محلی و سردی بھ حد نھایت دیونھ اش میکردم

و من دلم ضعف میکرد کھ با پاش .وسط پیشانی اش برجستھ میشد رگھای گردنش ھم



دلم می .براش و دوستش دارم بیفتم و ازش ھزار بار عذر بخوام و و بگم کھ می میرم

خواست توی سینھ ی ستبرش مچالھ بشم و زار بزنم تا بفھمھ وجودم رو چھ اسان بھ 

میخواستم از بند خودم رھاش .اما مبارزه میکردم تا پی بھ سر درونم نبره.اتیش کشونده

 حاال من با این قلب بھ!خدایا ھر کی ندونھ تو یکی خوب میدونی کھ دلم چقدر خونھ.کنم

خون نشستھ چطور میتونم قدم بھ زندگی عرفان بگذارم؟عرفان از من جواب می 

اون .مدتھاست کھ منو تحت فشار گذاشتھ.حتی دست بھ دامن خالھ فروزان شده .خواد

بارھا بھش گفتم کھ .مدتھاست کھ منو میخواد و من میدونم کھ با تمام وجودش عاشقمھ 

چند مرتبھ عاشقی داره؟عشق اگھ رنگ اخھ یک دل .دوستش دارم ولی عاشقش نیستم

کھ حاصلی بھ جز افسردگی ،ھمونی کھ .عوض کرد عشق نیست ھوسھ،سازشھ با زندگی

گفتم توی قلب .بارھا بھ عرفان گفتم قلبی ندارو تقدیمش کنم.گریبان اغلب زنان رو گرفتھ

با طعم من کھ .من فقط محبتھ و اون بھ ھمین بسند کرده و من بیزارم از چنین زندگی ای

شیرین عشق اشنا شدم طعم شیرینی کھ ھنوز یاداوریش رمق بھ دست و پام میاره چطور 

میتونم سازش کنم و مدارا؟اما این عشق با ھمھ قدرتش ھنوز کورم نکرده و میتونم ببینم 

خالھ فروزان گفت کھ مامان فرح،دکتررو سر .و بفھمم کھ اطرافیانم رو بھ ستوه اوردم

میخواد باقی عمرش رو با دکتر قسمت کنھ و .لھاست اسیر دست منھمامان سا.می دوونھ

نباید اینقدر خودخواھانھ چون اختاپوس روی زندگی .از خودم بدم اومد.من سد راھش شدم

مامان .کمترین اثرش اسایش عزیزانمھ.باید یک فکری برای تنھایی ام بکنم .مامان بیفتم

بھ سامان نرسونھ واسھ خودش فکری  اونقدر فداکار و از خود گذشتھ اس کھ تا منو

اونم واسھ اسیر دست سرنوشت .اونم خودشو و جوونی اش رو فدای من کرد.نمیکنھ

بارھا تصمیم رو گرفتم کھ با ز .شاید امروز تکلیفم رو با عرفان روشن کنم.نامرادشد

ھر روز برق تمنا رو توی چشای عرفان می بینم و زجر .مکولش کردم بھ روزی دیگھ

اما نمیدونم چرا لب فرو می بندم؟خب مگھ من میتونم اون اخرین روز با ھم  میکشم

بودنمون رو فراموش کنم؟اون روز کھ با تمام وجودش زجھ زد و ازم خواست عشقش 

من .رو باور کنم اما من ب سنگدلی اونو از خودم روندم و بھ دروغ گفتم ازش متنفرم

ھ بودم تا زنجیر وابستگی مون رو پاره تیشھ برداشت.اون روز زنده بودم بھ سیم اخر



ھیچ وقت حالت چشاش از یادم نمیره و اون برق خشم .مستاصل و در مانده می نمود.کنم

رم کھ چون صاعقھ ای ناگھانی از ابر غمگینی کھ مدتھا توی چشای خوشگلش جا خوش 

و دم خدایا خودت میدونی کھ سوختم .کرده بود و بر وجودم ساطع شد و بھ اتیشم کشید

!عجب ھنرپیشھ ای ھستم من.نیاوردم

یاد اون روز فراموش نشدنی ھمیشھ باھامھ و مثل پرده ی سینما جلو دیدگان خیالم قرار 

انگار ھمین دیروز بود کھ از اعماق وجودش فریاد .میگیره و چقدر روشن و شفافھ 

من نسبت  چون میخوام بفھمی کھ دوستت دارم،بفھمی عاشقتم،چرا نمیخوای بفھمی کھ:زد

نمیگم از نگاه .من ھمیشھ دوستت داشتم .بھ تو نھ ترحم کردم نھ گذشت و نھ جوانمردی

خواھش میکنم اینو توی .نھ از اون نیمھ شبی کھ دیدمت وجشت کردی،یھو دلم لرزید.اول

حرفش رو خورد پشت بھ من و رو بھ دیوار کرد و مشت بر ان ......اون کلھ ای

باز برگشت و .برافروختھ بود و میلرزید.انگار دیونھ شده بود.چقدر ازش میترسیدم.کوبید

با غیظ .ترسیدم،یک گام بھ عقب برداشتم و رومو اون طرف کردم.بھ طرفم ھجوم اورد

مگھ نھ این کھ حرف دل ادما توی .بھ چشام نگاه کن:صورتم رو چر خوند و گفت

و من سر بھ زیر .چشاشونھ؟پس بیا توی چشام ھم نگاه کنیم و حرف دلمون رو بزنیم

محکم سرم رو باال .میترسیدم لو برم و اون پی ببره کھ چقدر خواھانش ھستم.انداختم

من باز با لجاجت چشام رو پایین .بھ چشام نگاه کن دختره خیره سر:گرفت و داد زد

بھ شدت تکونم .دوست نداشت کسی رخ ازش بگیره.نقطھ ضعفش دستم اومده بود.انداختم

اون فقط ھمین یک .و و خواست بھش نگاه کنم و بگم کھ دوستش دارم داد و فریاد کشید

از من کھ زن قانونی .یک جملھ ای ساده ی دوستت دارم رو.جملھ رو میخواست بشنوه

ازم خواست کھ حداقل عشق اونو باور .و من لب فرو بستھ بودم از سر لجاجت .اش بودم 

یا نخواست بفھمھ کھ من حاضر بودم اما او چی؟نتونست .کنم و من نخواستم کھ باور کنم

من ھنرپیشھ ای .شاید ھم من مقصر بودم کھ بھش میدان موشکافی نمی دادم.براش بمیرم

خوبی بودم و تونستم نقشم رو خوب ایفا کنم و اون طی مدت کوتاھی کھ با ھم زیر سقف 

.زندگی میکردیم نتونست پی بھ راز درونم ببره

ش مجال نزدیک شدن بھ خودم رو ندادم و مصرانھ اونو گرچھ خیلی تالش کرد اما من بھ



ھنوز احساس می کنم شونھ ھای ظریفم زیر .اون روز ھم ھمین طور .از خودم روندم

داشت تکونم میداد و میخواست کھ بگم دوستش دارم و .فشار انگشتاش داره خرد میشھ

ا من احمق سرش داد اگھ من بخوام میتونیم در کنار ھم بھترین زندگی رو داشتھ باشیم ام

ھمیشھ بودم و حاال کھ مثا خرچنگ بھ من و زندگیم ام چسبیدی .ازت متنفرم:کشیدم 

.بیشتر

خدایا کاش ھمون روز منو میکشتی تا امروز و ھر روز با یاداوری اون لحظھ ھا ھر دم 

.سزای حماقتم ؛سزای لج بازیھام و میدونم کھ محقم.پرپر نزنم

.چشاش برق میزد.دروغ میگی:میزنھ ھنوز صداش توی گوشم زنگ 

نگاه شوربارش رو بھ .و من چشام رو مثل دو گوش یخی بھ چشاش دوختم و حرفی نزدم

تو واسھ این ..واسھ ھمین نمیزارم بری.مھتابتو دروغ میگی :چشام دوخت و گفت

.مھتاب تو حق نداری با من اینطوری رفتار کنی.اینو خوی میدونم.کارات دلیل داری

ای خدا اون روز و دگر .ازش متنفر نبود بارش پر پر میزدم.دورغ میگفتم.ودراست ب

روزھا من بودم کھ این چنین خوب نقشم رو ایفا میکردم؟سرم رو بھ زیر انداختم و تا 

سرت رو باال بگیر احمق کوچولو بھ من نگاه :فریاد زد .ناظر التماس بی حدش نباشم 

نمیکنی ھان؟میترسی؟چون میدونی چشات یھ چیز پس چرا نگاه .گفتم بھ من نگاه کن..کن

.بگو کھ عشق منو باور کردی.فقط بگو دوستم داری.دیگھ رو میگن؟جواب منو بده

چرا بی جھت اصرار داری کنارت بمونم؟.تو دیونھ ای:سرم رو باال گرفتم و گفتم

چون دوستت :دست زیر چونھ ام برد و نگاھش رو بھ نگاھم گره زد و در مانده گفت

میفھمی کوچولوی ابلھ میفھمی؟:محکم تکونم داد و تکرار کرد.دارم دیونھ ی احمق

:من ھم با غیظ خودم رو از قید پنجھ ھایش رھانیدم و داد کشیدم

تا کی میخوای خودت :دورغھ دروغھ،بعد بھ طرف پنجره رفتم و پشت بدو کردمو گفتم

ین شھر دردندشت درمونده و رو ھالک نشون بدی؟نترس،اونقدارم بدبخت نیستم کھ توی ا

دیگھ بازی :بعد برگشتم زل زدم تو چشاش و صدامو بھ گلوم انداختم.سر خورده بمونم

الزم نکرده ھر روز بھ طریقی رنگم .نمیخوام ادای جوونای عاشق رو در بیاری.بسھ

از تو و این ھمھ ھدیھ حالم بھ ھم .من این ھدیھ رو ھم ازت قبول نمیکنم.کنی



.دیگھ تمومش کن.ھم از تو ھم از این کیف لعنتی .نفرم ازت مت.میخوره

پس چطور ثابت کنم کھ دوستت :بھ طرفم امد و بازوانم را میان دستانش گرفت و گفت

.دارم نھ از سر ترحم؟مھتاب بھ خدا دوستت دارم ھمیشھ داشتم

:رخ بر گرفتم چشم بھ دیوار دوختم و گفتم

اینو .من نمیخوام با تو زندگی کنم:ادامھ دادمباز نگاھش کردم و .از جلو چشام دور شو

پس چرا حاضر شدی باھام ازدواج :باید بھ کی بگم؟اھی سنگین از سینھ بیرون داد و گفت

کنی؟

من قصد موندن .اون لعنتی منو مجبور کرد.چون مجبور شدم:سرد و یخ زده جواب دادم

بعد نفسی تازه کردم و .خیال داشتم اونو بندازم تو دامنت و گورم رو گم کنم.نداشتم

.کھ شکر خدا خودش بھ درک واصل شد:گفتم

شاید اگھ :بعد دوباره نگاھش کردم و با لحن مالیمتری کھ نشان از غم دورن داشت،گفتم

اون روز توی اون رستوران اون حرفھا رو نمیزدی کھ در قبال من مسئولیت داری 

بھ من حق بده کھ عشقت رو  پس.،امروز خام حرفات میشدم و باور میکردم کھ عاشقمی

.باور نداشتھ باشم

من چطور میتونستم اون روز :با صدایی نسبتا بلند کھ حکایت از استیصالش داشت گفت

بھ تو بگم دوستت دارم در حالی کھ فکر میکردم و مطمئن بودم تو ھنوز اون نامرد رو 

چرا نمیخوای درک کنی؟.مھتابمن بھ زمان نیاز داشتم .دوست داری

طاقت .یاداوری خاطرات گذشتھ ،بغضی بزرگ و سفت توی گلوم پنجھ انداخت از

تو رو بھ تمام .دست از سرم بردار:نیاوردم و گریھ کردم و با لحنی ملتماسانھ گفتم

.مقدسات عالم از سرم بردار

گریھ نکن مھتاب،میدونی :رفت پشت پنجره دستھ بھ سینھ ایستاد و اھی کشید و گفت

اگھ من مسبب این ھمھ ناراحتی تو ھستم،باشھ از سر .بھ این حال ببینم طاقت ندارم تورو 

سپس خم شد و کیف قھوه ای رو برداشت و و گفت خواھش میکنم این .راھت کنار میرم

مھتاب یھ نگاه بھ سگکش :بعد با مھربانی ادامھ داد.اخرین ھدیھ ام رو از خودت دور نکن

بدونی ھمون طور کھ تا این سگک ھست اسم ببین دادم اسمم رو روش حک کنن تا .بنداز



من ھم باھاش ھست،تا من زنده باشم عشق تو ھم با من ھست و توی روحم و وجودم 

خواھش میکنم اگھ یک روز ،فقط یک روز دلت بھ یاد من تپید،اونو دستت .حک شده

گرچھ من ھیچ وقت باور نکردم ک با تو .بھ حرمت دوران کوتاه با ھم بودنمون.بگیر

میفھمی با تو بودن و بی تو بودن یعنی چی؟بعد اھی کشید و بھ طرفم امده و .ه باشمبود

دست بھ زیر چانھ ام برد و نگاھش رو دوخت .یعنی با تمام وجود زجر کشیدن:ادامھ داد

:بھ نگاھم و گفت

باالخره اون روز میاد کھ تو احمق کوچولو ھم بزرگ بشی و دست از لحاجت بچھ گانھ 

فقط امیدوارم اون روزموقعی برسھ کھ .من منتظر میشینم تا اون روز بیادات برداری و 

از :بعد لبخندی از سر درد زد و گفت.من فرصت داشتھ باشم ھمھ ھستی ام رو پات بریزم

و با مالیمت اما از .امروز قول میدوم اون روزی کھ تو ازم متنفر نباشی رو جشن بگیرم

دلم میخواست !خدایا چھ افریدی!دش ھم شیرینھای خدا لبخن.سر درد بھ روم لبخند زد

نگاه سراسر غمش اروم بود و من .کنارش بمونم و تا قیامت توی چشای جذابش زل بزنم

ھر ان در نی نی چشاش غرق و و از خود بی خود میشدم،اما مبارزه کردم و با لبخندی 

:استھزامیز زدم و گفتم

حمق کھ نتونستی بفھمی توی زندگی من اونقدر ا.تو از من ھم ،بچھ تری و ھم احمق تر

!جای برادر نداشت ام بودی ھمین

رفت برای ھمیشھ و من موندم .کیف چرم رو با غیظ روی زمین کوبید و رفت.اتشش زدم

کھ خوده کرده را تدبیر چیست؟!و با سینھ ای چون کوره سوزان

حالوت .یستبھ پھنای صورتم اشک می ریزم اما چھ فایده کھ ان روزھا رابرگشتی ن

با حسرت !زندگی ام روبا دستان خودم بھ زھر اندودم و ھنوز نمی دونم نادم باشم یا نباشم

حلقھ ای ازدواجمان ھنوز زینت بخش انگشتمھ و دلم .بھ انگشت دست چپم نگاه میکنم 

نیامده لحظھ ای اونو از خودم جدا کنم ؛این حلقھ جزئی از وجودم شده و من بھ ھیچ 

بھ .ودم جدا نمیکنم،نھ ،نھ حتی حلقھ ای عرفان نباید جایگزین این حلقھ بشھقیمت اونواز خ

اون باید بدونھ کھ این حلقھ بھ قلبم گرما می ده بھ دست و .ھمین امروز میگم.عرفان میگم

میگم کھ این حلقھ منو سرپا نگھ داشتھ و نباید کھ متوقع باشھ اونو از خودم .پام رمق میده



یک انگشتر توی .میگم انگشتر دستم کنھ.ست عرفان حلقھ دستم کنھاصال الزم نی.دور کنم

این حلقھ اولین .ھیچ ماجرایی توی زندگی نباید این حلقھ رو از دستم جدا کنھ.دستھ راستم 

.و اخرین عشق منھ

زندگیی نویی . ای ا حمق دیونھ ی یادگار کدوم عشق؟عشقی کھ وفا نداشت بھ تو؟رفت 

مونھ تا تو بزرگ بشی؟حاال مونده بھ پات ؟سارا رو  رو بنا کرد؟سارا،نگفت می

یعنی مادرش !ندیدی؟سارا؛اون دخار خوشگل و نازنین رو؟وای کھ چقدر این سارا ملوسھ

ھم ھمین قدر قشنگ و ملوسھ؟حتم دارماونقدر زیبا و دلنشین بوده کھ تونستھ منو و 

اما .بزرگ شیکدوم عھد؟خب خودش گفت کھ می مونم تا تو !عھدش رو فراموش کنھ

یعنی حاال در کنار مادر سارا خوشبختھ؟بھ ھمین راحتی منو فراموش کرد؟مگھ .نموند

ادعا نمیکرد کھ عشقش از وجودش نشات میگیره و نھ از سر دلسوزی؟پس حق با من 

وای .چھ خوب شد کھ رھا نیدمش.اون فقط در برابر من احساس مسئولیت میکرد.بود 

از اینکھ زن خلق شده ام اصال راضی نیستم مردھا .وغ بودھمھ چیز در.سرم داره میترکھ

از تو ممنونم کھ سارا رو بھ نوعی وارد زندگی من !خداوندا.ھمھ سر و تھ یک کرباسند 

این دختر شیرین و دوست داشتنی گرچھ وسیھ ای بود برای پیدا کردن عشقم اما .کردی

باور کنم کھ عشق یک طرفھ  خود ندانستھ باعث شد از عشق جاودانھ ام فاصلھ بگیرم و

عشقی کھ طی این سالھا ھم چون اتش زیر .پوشالی و پوچھ و حاصلی نداره جز پریشانی

خونی اگر در عروقم جریان داشت از گرمای . خاکستر ارام ارام بھ قلبم گرما می بخشد

 میرم تا.اما سارا بھ من فھموند کھ ھمین کارو بکنم .ھمین اتش بنشستھ زیر خاکستر بود

بھتره بھ عرفان فکر .خاکسترش رو ھم بھ باد بدم و خودم رو از این ذلت برھانم

یعنی من میتونم در کنار عرفان احساس خوشبختی کنم؟خدای خوبم .خدایا کمکم کن .کنم

تو خود .خودت کمک کن تا این عشقی کھ تمام تار و پودم رو در بر گرفتھ از یاد ببرم

تو ناظری کھ من چھ اسان بھ .م اونو فراموش کنم واقفی کھ بدون کمک تو قادر نیست

سارا دل بستم،چرا؟چون واقفم سارا پاره ی تن عزیزترین فرد زندگی منھ،جزئی از 

در عجبم .وجود اونھ و من ھمھ روزه با چھ لذتی سارا رو بھ خودم می فشارم و می بویم

اونم سالھای .دمحاال دیگھ مامان فرح،میفھمم و بھش حق می!از این ھمھ وفاداری زن



این اواخر ھم .جوونی و شادابی رو بھ حرمت عشقی کھ بھ پدرم داشت بھ پای من ریخت

خالھ فروزان مامان رو دوره کرده و .میدونم کھ دست بردار نیست .دکتر کالفھ اش کرده

میدونم .اینھ کھ مامان نرم شده و میخواد بھ دکتر جواب بده.از فردای پیری براش میگھ

داره با روزگار مدارا .میخواد خودش رو بھ نوعی تسلیم سرنوشت کنھ.نیستکھ عاشقش 

گاه .اما عشقش توی قلبش محفوظھ.مامان یک ھمراه میخواد برای ادامھ زندگی.میکنھ

.گداری جستھ گریختھ یھ چیزایی بھ خالھ فروزان میگھ و من از گوشھ و کنار میفھمم

نانھا بیات .ما چیزی برای خوردن پیدا نکردمبلند شدم بھ اشپزخانھ رفتم ا. دلم ضعف کرد

لباس پوشیدم .یک حبھ انگور دھنم گذاشتم و بھ اتاقم برگشتم.شده بود واز دھن افتاده بود 

و روسری مشکی حاشیھ دارم رو روی سرم انداختم و ھمان کیف چرم قھوه ای رو از 

یفم با مانتو و شلوار رنگ ک.کیفی کھ ھر بار دیدنش اتش بھ جانم میزد.توی کمد برداشتم 

الاقل ھمان یک .مشکی و روسری حاشیھ دارم تناسبی نداشت اما دلم اونو میخواست

در کمد رو بستم و .گرچھ واقفھ کھ بیھوده اس .روزی کھ دلم بی نھایت ھواشو کرده

از وقتی کھ دانشگاھم رو بھ اتمام رسونده بودم و با عرفان توی .روانھ ی موسسھ شدم

رشتھ ی تحصیلی ام ھم نقاشی بوده و این بر تبحرم افزوده.اری میکردمموسسھ اش ھمک

.

وقتی کھ پای بھ دفتر موسسھ گذاشتم عرفان رو دیدم کھ نگران پای تلفن نشستھ و داره 

کجا :با دیدن من گوشی رو گذاشت و بلند شد و اومد طرفم،پرسید .شماره گیری میکنھ

بودی تا حاال؟

:شدم ،کیفم رو روی زانوانم نھادم و گفتمخونسردانھ روی مبلی ولو 

چطور؟

:پشت میزش نشست و جواب داد

مگھ .دیروز کھ میرفتی تاکید داشتی امروز زدتر میایی .خیلی دیر کردی.نگرانت بودم

.قرار نیست تا اخر ھمین ھفتھ کار نقاشی سالن رو تموم کنیم

:ارام کیفم رو فشردم و گفتم

.اشتمچرا دیشب یھ مقدار کسالت د



:خودش رو روی میز قدری جلو کشید و گفت

خالھ فروزان باھات حرف زد؟

.اره:بی حوصلھ بلند شدم کیفم رو روی میز نھادم و گفتم

:عرفان دستش را مشت کرده زیر چانھ نھاد و مشتاقانھ نگاھم کرد و گفت

خب؟

.بھ جمالت:جواب دادم 

:گفت بی حوصلھ بلند شد دستانش را روی میز قرار داد و

منظورت چیھ از این بازیا؟ مھتابھنوزم میخوای منو سر بدوونی؟بگو بدونم 

:بھ طرف سالن رفتم و گفتم

میبینی کھ کار .باشھ موقع خودش باھم صحبت مبکنبم.حاال وقت این حرفا نیست عرفان

.دارم

عرفان یک گام بھ طرفم برداشت کھ مانعش شدم و گفتم مگھ تو کالس نداری؟

.خیلی مھم نیست:جواب داد 

.اما کار من برام مھمھ: لبخندی زدم و گفتم

ھمین امروز باید جواب منو :ھمان جا کھ ایستاده بود دست بھ سینھ شد و گفت

مفھمومھ؟.بدی

:خندیدم و گفتم

.تو ھم بھتره مزاحم کارم نشی.بھ خودم کھ این طوری قول دادم

:پرسید

ری؟کارت یا افکارت،کھ ھنوز ھم باھاشون درگی

مگھ تو االن تھدیدم نکردی .میخوام ضمن کارم فکر کنم.ھردو با ھم :سرتکان دادم و گفتم

کھ امروز اخرین مھلتھ؟

:مھربانانھ گفت

.من ازت خواھش کردم دیگھ بیشتر از این بازیم ندی.من ھیچ وقت تو رو تھدید نمیکنم 

:بھ طرف سالن بھ راه افتادم و گفتم.چرخیدم 



.عرفان جان منم کھ گفتم چشم

بھ طرف سالن میرفتم در حالی کھ میدونستم عرفان ھنوز ھمان جا ایستاده و بھ رفتنم 

ھمیشھ میگفت کھ من عروس خیالھایش بودم و حاال کھ در واقعیت پیدام .چشم دوختھ 

چھ میکردم با این ھمھ عشقی کھ دورادور نثارم .کرده از تماشا کردنم سیر نمشھ

.کمک خدا قادر نبودم میکرد؟میپذیرفتم؟جز با

من و عرفان با کمک ھم مشغول نقاشی بر .لباس کار پوشیدم و رو چھار پابھ قرار گرفتم

این کالس از بقیھ کالسھا بزرگتر و روشن تر بود بھ .روی دیوارھای این کالس بودیم

تصمیم داشتیم بچھ ھای بین سنین شش تا ده سال ..ھمین خاطر بھ این مکان سالن میگفتیم

بھ این مکان انتقال بدیم و کالسھای کوچکتر رو برای بچھ ھای بزرگتر کھ پای ثابت  رو

ھر تابستان بچھ ھای کوچکتر .نقاشی می شدند و تعدادشان کمتر بود در نظر گرفتھ بودیم

بیشتر برای نقاشی ثبت نام میکردند تا اوقات فراغتشان پر شود و کالسھای کوچک 

ھ ھمین خاطر دیوار بین دو کالس را برداشتیم و با مختصر ب.جوابگوی ترم تابستانھ نبود

دست کاری و مرمت کالسی بزرگ و روشن مھیا کردیم تا با فراغ بال بتونیم از بچھ 

نقاشی بر روی دیوارھای سالن ھم فکر من بود و .ھای بیشتری ثبت نام بھ عمل بیاریم

اش رو ھم بھ خودم واگذار عرفان بھ خوبی از ایده ام استقبال کرد و مسئولیت نقاشی 

اما .البتھ خودش ھم در اوقات فراغت کمک میکنھ.میدونھ کھ از عھده اش بر میام.نمود

از وقتی کار نقاشی بر روی دیوارھای این اتاق رو بھ .مسئولیت اصلی روی دوش منھ

.عھده گرفتم مسئولیت کالسم رو بھ عرفان واگذا کردم

.باسارا ھم در ھمین موسسھ اشنا شدم.سھ ھستم من معلم نقاشی بچھ ھای کوچکتر موس

اما بھ نقاشی .البتھ سارا پنج سال بیشتر نداره و کوچکترین بچھ ی این موسسھ اس

سارا دختر نازو ملوسی کھ با سکوتش و نگاه غمگینش .عالقمنده و استعداد خوبی داره 

.ھر ببیننده ای رو در نگاه اول مجذوب خودش میکنھ

.ھ خانمچایی تون سرد نش

صدای عرفان مرا از صحرای خیاالت کھ از سحرگاه ان روز در وسعت بیکرانش دست 

سینی چای رو روی میز کوچک نھاده و خیر بھ من ایستاده .و پا می زدم بیرون کشانید



:اھی کشیدم و گفتم.بود

تو کاره دیگھ ای جز خیره شدن نداری؟

:رو بھ من باال گرفتھ بود گفتیک گام بھ جلو برداشت در حالی کھع گردنش رو ،

این طوری پیش بری کارت حاال حاالھا می مونھ .این سوالیھ کھ من میخوام از تو بپرسم 

.معطل ھا

چھ فایده از تکرار مکررات؟.حوصلھ نداشتم براش از حاالت درونم بگم 

این من بودم کھ باید حسابم رو با خودم تسویھ .افکارم مغشوشم بھ خودم مربوط بود

:خشک و جدی گفتم.میکردم تا بتونم بھ اون جواب بدم

.بابت چای ممنون

ھمون جا ایستاد بھ نظاره کردن .اما عرفان نرفت.و خود م رو سرگرم کار نشون دادم

سنگینی نگاه .زیر گرمای نگاھش ذوب میشدم.نمیدونست کھ چقدر معذبم میکنھ .من

این ھمھ عالقھ ی او رنجم  مجنون بود رد عصر حاضر شاید،و.مشتاقش خردم میکرد

فکر کردم اگھ عرفان وارد زندگیم نشده بود راحت با درد جانگاھم دست و پنجھ .میداد 

من و سرنوشت و عرفان و نقاشی،مثل کالفھای رنگین یک بلوز کاموایی .نرم میکردم

  .ھمھ چیز از تابستان ان سال شروع شد.یک جورابی بھ ھم ارتباط پیدا کردیم

  

  

  

  

  

  

  



 ٢فصل 

بلند شو دیگھ فچقدر می خوابی؟:خانم جان شمد رو از روی پاھام کشید و گفت

.خانم جان بزار یھ کم دیگھ بخوابم:بالشم رو مچالھ کردم و خابالو گفتم

االنھ سھ ساعت و .تو جونت باشھ.. سیرمونی نداری زا خواب؟ماشال:خانم جان باز گفت

انکار صد سال بود .دا خواب نازنینم بپرهجوابی ندادم مبا.باد کردی ننھ.نیمھ خوابیدی

بلند شدی؟:خانم جان با نی قلیانش بھ کف پام کشید و گفت.نخوابیده بودم

.افقی اره:با جشای بستھ جواب دادم

بھ اقای افقی چی کار داری؟روز نیست گوش اون :صدای خانم جان رو شنیدم کھ گفت

.زنید بنده ی خدا سوت نکشھ کھ بس تو و فربد حرفش رو می

..اقای افقی سوپری محل بود کھ نامش و حرف و حدیثش ورد زبون ما بود

اوفی گفتم و پاھام رو .قلقلکم می امد.خانم جان دوباره با نی قلیان بھ جان کف پام افتاد

:خانم جان گفت.زیر شکمم مچالھ کردم

خونھ ادمیزاد قدرتی خدا تو این .جون بھ سر شدم از بس کھ از این اتاق بھ اون اتاق شدم

.دل خوش بھ تو کردم کھ انبون خوابی.پیدا نمیشھ با ادم ھم کلوم شھ

صدای قل .کھ نھ خواب دارد و نھ درک خواب را!ای عجب از خانم جان کم خواب من

با لذت .بوی تنباکو میوه ای ھم چون معتادان خمار ترم کرد.قل قلیانش توی گوشم پیچید

الحق .جان تیز و برنده پریده ظریف خوابم را شکافتخودم رو بھ بالش فشردم کھ خانم 

مثل قند .بلند شو ببین چھ طالبی خوبی خریده.کھ دست فربد درد نکنھ با این خرید کردنش

.ھم شیرین ھم لطیف.می مونھ

.اما قندای مازبره اگھ قندای خونھ شما لطیفھ:با جشمان بستھ کفتم

حاال کھ بیداری روی خوبت رو از ما :گفت خانم جان با نی قلیان ضربھ ای بھ پشتم زد و

.کن

بلند شدم و چھار زانو نشستم ،بالشم رو از روی پا ی خودم گرفتھ و روش انداختم و 

..بفرما اینم از روی خووبھ ما:گفتم

خانم جان در حالی کھ نی قلیانش را رو گوشھ لبان باریکش می فشرد نگاھی بھ صورتم 



.بھ روی بدت وای!پناه بر خدا:انداخت و گفت

چشھ؟خانم جان با حیرت بھ من :یک قاچ طالبی برداشتم و گاز زدم و در ھمان حال گفتم

وهللا منم شیش ساعت .چشاشو ببین.کی تو خواب کتکت زده؟موھاشو نگا:نگاه کرد و گفت

.می کپیدم االن بادکنک بودم

بنده اولندش کھ ربطی بھ خواب نداره و :چنگالم رو توی کاسھ گذاشتم و گفتم

..........مادرزادم

!نھ کھ ما پدر زادیم تو مادر زادی:خانم جان با تعجب گفت

منظورم این کھ پفک کوچولوی پشت چشامھ کھ بھ قول دایی فربد کوه نمکم :گفتم 

.اونم بھ من چھ؟تقصیر دخترتونھ کھ نوه ی بادکنک تحویلیتون دادن.کرده

بھ دختر من چھ؟اون باد ارثیھ : و گفت خانم جان نی قلیانش را پیچ داد و محکمش کرد

.پدرتھ

اه ه ه ه خانم جان،چرا امروز گیر می :بالشم رو پرت کرد و دوباره روش افتادم و گفتم

.دین؟ز ننھ یا بابا مھم نیست

دایی می گھ ادم سفید باشھ و کوه نمک؟.مھم اینھ کھ من دختر با نمکی ھستم

ین ھنر نیس کھ یکی مثلھ بنده ھم سفید ا.نمک توی صورت سبزه ھاس.خب راس می گھ 

اما من از دولت سرای بھ قول .شیر برنجند.باشھ و ھم با نمک؟ھمھ معتقدند سفیدا ویرن

خودستایی تموم شد؟حاال اینا رو تو :خانم جان خم شد و پنکھ رو خاموش کرد و گفت.شما

اب بپاشیم  بلند شو بریم بیرون یھ مشت.تیتیفون بگی کھ مستمع نمی بیندت یھ چیزی

تا وقتی داییت و .ایوون خنک شھ،بعدشم فرش پھن کنیم یک چایی لیوانی با ھم بخوریم

.مادرت بیان شام ھم حاضره

حاال واسھ شام چی داریم؟.با شست پا دکمھ ی پنکھ رو زدم و گفتم

.کوفتھ کاری:خانم جان کھ دستش رو ستون دن کرده بود تا بھ کمک ان برخیزد ،گفت

.گوفتھ کاری یا کوفت کاری:پرسیدمخندیدم و 

دایی ات ھوس .نھ ننھ کوفتھ کاری داریم.خدا نکنھ کوفت کاری:خانم جان اخم کرد و گفت

.کرده بود



شما دو تا دوست دارین،شیشتای دیھ ھم قرض بگیرین بچسبونین بھ شکم :دمر شدم و گفتم

بد کار دیگھ ای نداره این دایی فر.فندقی فربد جونتون کھ چیزی از ھوساش از قلم نیفتھ

جز ھوس کردن؟حاملس؟

واسھ :و پس از لحظھ ای ادامھ داد!بی حیا:صدای خانم جان از توی ھال امد کھ گفت

شکم طغاری کھ مھم .ھمون کھ شکم بچم فندقیھ می خوام زیر دندوناش باب دلش باشھ

.نو بگیریتو ھم بھتره بھ جای بلبلی بلند شی بال منھ پیر ز.نیست با ھمھ چی پر میشھ

طاقباز شدم یک زانو رو تا مچ گرد کرده مچ پای دیگرم رو روش انداختھ بودم 

امروز چند شنبس خانم جان؟:،پرسیدم

.شنبست ننھ:صدای خانم جان را از اشپرخانھ شنیدم کھ چفت

چرا زود تر نگفتید؟:مثلھ برق گرفتھ ھا از جا جھیدم و گفتم

چی شد :بر دارد کھ متعجب نگاھم کرد و پرسیدخانم جان برگشتھ بود کاسھ طالبی را 

یھو؟

خانم جان وا رفتھ نگام کردو .پاک فراموش کرده بودم شنبست.کالسم دیر شد:جواب دادم

می خوای بری؟:پرسید

:ھمون طور دست و پاچھ جواب دادم

اره خانم جان،مامان نگفتھ بود بھتون؟

:خانم جان گالیھ امیز جوابم داد

حاال کالس .زبونشو تو کامش حبس کرده.دا بھ ادم حرف نمی زنھمادرت کھ قدرتی خ

چی ھست؟تجدیدیھ؟

:خندیدم و گفتم

من کی تا حاال تجدید شدم کھ حاال دفعھ ی دومش باشھ؟گکالس نقاسیھ،دفعھ ی پیش با 

نگفتھ بھتون؟. دایی فربد رفتم ثبت نام کردم

:خانم جان اھی کشید و گفت

ورد از گردونھ خارج میشیم،دیگھ مارو قابل ھم کلومی نھ ننھ،انگاری داریم خورد خ

اما .کارشون اگھ لنگ بمونھ یا شکمشون خالی،خانم جان روخوب میشناسند.نمیدونند 



وقت صالح مصلحت و حرف و حدیث ،کی خانم جانو می شناسھ؟

:لپ نرمش رو بوسیدم و گفتم

اھل این برنامھ ھا نیست  دایی کھ.حتما فراموش کرده.نبینم خانم جان خوشگلم اه بکشھ 

.خودش ھمیشھ میگھ.میدونید کھ چقدر نوکرتونھ.

:خانم جان لبخند کمرنگی زد و گفت

:بعد پشت بھ من کرد از اتاق بیرون بره و در ھمون حال گفت.تاج سرم باشھ.خدا نکنھ

.دل خوش کرده بودم این عصریھ با نوه ام چایی بخورم

:م؛گفتمھمون طور کھ لباسم رو عوض میکرد

.از شیشھ تا ھفت و نیم.کالسم ساعت ھفتم و نیم تموم میشھ.زودی بر میگردم

:خانم جان نگاھی بھ ساعت توی ھال انداخت و گفت

.االنھ کھ ده دقیقھ ھم از کالست گذشتھ

:خودمو توی ھال انداختم نگاھی بھ ساعت دیواری کردم و گفتم

خانم جان داشت بالش رو شمدم .پنج و نیمھ فکر کردم.اه بازم کھ ساعت توی اتاق خوابیده

:رو توی کم جا میداد گفت

گمون کنم !خوره ی قوه داره این ساعت.یادت باشھ بگم شب فربد قوه شو عوش کنھ

.خراب شده

با کف دست ابروھامو صاف کردم و موھای .مقابل اینھ ایستاده و نگاھی بھ خودم انداختم

پشت سرم دستھ کرده با کش پھن بستم و در  پر پشت ،نرم و حالت دارم رو با دست

:ھمون حال گفتم

دایی فرید راست می گھ .بند نمیشھ یک جا.حالم از ھر چی موی نرمھ بھ ھم میخوره

اینو باید بھ کی .خانم جان اصال از شکل خودم راضی نیستم.موھام مثل موی گربھ اس

میگفت،میخواست از رنگ  بابام راست!بگم؟بھ دختر شما؟یا بھ بابام با اون ارثیھ اش

نھ اینکھ مثل .مو باید سیاه باشھ و سفت.من از موی سیاه خوشم میاد .موھاش بھم بده

بازم دست بابام درد نکنھ کھ یک کمی از حالت .موھای من نرم و وارفتھ و روشن

اصال خانم جان روزی .اگھ نھ تا حاال از غصھ دق کرده بودم.موھاش برام کنار گذاشتھ



پخش میکردن من کجا بود م کھ نصیبم نشد؟خانم جان کھ سرش تو کمد  کھ خوشگلی

:بود،اونو بیرون داد و گفت

:بعد در کمد رو بست و گفت.حکما خواب بودی

بعدشم کی گفتھ تو زشتی؟بھ قول .عیب و علتی نداری.برو ننھ خداروشکر کن تنت سالمھ 

مادرت زشت بود یا .شکر خدا توی ما زشت نداشتیم ونداریم.دایی ات کوه نمکی

.پدرت؟از قدیم گفتن میوه پای درختش می افتھ

روسری نخی ریشھ دار ابی ام .با عجلھ مانتوی ابی ام رو از کمد بیرون اورده ،پوشیدم

رو از کشو بیرون کشیده و روی سرم مرتب کردم و در حالی کھ کیفمو روی شانھ جابھ 

:و گفتم جا میکردم گونھ ی نرم و سفید خانم جانو بوسیدم

.دعا کنید استاد گیر نده کھ دیر رفتم

:خانم جان کھ دنبالم تا ایوان امده بود،گفت

باال عیرتت معلمھ رو قورت ندی روز اولی؟کمتر !قدرتی خدا کھ تو چقدرم حساب میبری

.اتیش بسوزن

:کفشھای ادیداسمو بھ پا کردم و گفتم

شد یک کمی ھم از من دفاع کنید؟!اه خانم جان

:جان کھ دستش رو بھ نرده گرفتھ بود تا از پلھ ھا پایین بره جواب داد خانم

.قدرتی خدا تو احتیاجی بھ وکیل مدافع نداری

!کالس باال حرف میزنن خانم جان:خندیدم و گفتم

.از دایی ات یاد گرفتم:ذوق کرد ،و خندید و گفت

:بھ حالت دو از پلھ ھا پایین رفتم و گفتم

:دستش را باال اورد و گفت خانم جان.فعال بای

.بای

با دست یک بوس براش فرستادم ،در رو پشت سرم بستھ شتابان از کوچھ ی پھن و 

استاد .کوتاھمان گذشتم تا با اولین تاکسی خودمو بھ کالس نقاشی استاد ارژنگ برسونم

در حقیقت باعث و بانی ثبت . ارژنگ پسرخالھ ی فرھاد،دوست صمیمی دایی فرید بود



حاال کاری نداریم کھ من چندان ھم بھ این ھنر .در کالس نقاشی دایی فربد بود نامم

اما ھیچ وقت بھ فکر دنبال .ظریف بی عالقھ نیستم و کم و بیش دستم بھ قلم میچسبھ

تا این کھ ھفتھ ای پیش دایی فربد خونھ مون بود ومن روی ایوون لمیده .کردنش ھم نبودم

ده بود،صحبت از پر کردن اوقات فراغت بھ میان امد بھ اسمان کم ستاره ی شب خیره ش

و دایی فربد از من خواست بھ جای شکار پشھ در این دل تابستان بھ فکر کاری مفید و 

:من ھم بی حوصلھ روی بالشم یکور شده دستم رو ستون کردم و گفتم.یا ھنری باشم

ن با اون ھمھ کتاب و حاال اومدیم یھ خستگی در کنیم اونم بعد از دست و پنجھ نرم کرد

.دفتر

:خانم جان گفت

تا ھم میومدیم .نھ کھ خیلی ھم میخوندی؟قدرتی خدا یکسر روی کتابات چرت میزدی

.حرف بزنیم مین نالیدی از ھوای بھار ،کھ خمارت کرده

:طاقباز شدم و گفتم

.خودتون ھمیشھ میگین ھوای بھار خواب میاره و ادمو یک جورایی ملس میکنھ

:ان یک لیوان چای خوشرنگ مقابل دایی فربد گذاشت و گفتخانم ج

.اون کھ گفتم مال اوایل بھاره

:مچ پای راستمو رو زانوی چپم نھادم و گفتم

حاالم طوری .اول و اخرش خواب شیرینھ و کاری نداریم کھ خصلت بھاره یا شب امتحان

ودم یا بیدار؟نشده کھ من با نمرات خوب قبول شدم شما چھ کار دارین کھ خواب ب

:دایی فربد قندذی بھ طرفم پرت کرد و گفت

.....حاال کھ امتحاناتت تموم شده و شکر خدا خواب از سر مبارکتون پریده

:خانم جان پرید میان حرف دایی و گفت

.قدرتی خدا نصف عمر این دختر بھ خوابھ.درد ھمینھ کھ نپریده

رده لیوان چایی دایی رو سر کشیدم و بلند شدم چھار زانو نشستم و قندم رو بھ دھن ب

:گفتم

اولندش کھ خانم جان لطفا دست از پسر پرویی بردارین و قدری ھم بھ من بینوا 



کوش چایی من؟.بپردازید

:دایی خنده ای کرد و گفت

حاال شده بھ مال مردم خوری ،بھ خودت .مھم اینھ کھ توو بی چایی نمی مونی 

:داده ،ره بھ خانم جان ادامھ دادم قندمو گوشھ لپم جابھ جا.میرسونی

.دومندش کھ نصف عمر ھمھ ی بندگان خدا بھ خوابھ

:خانم جان لیوان دیگری زیر شیر سماور برد و گفت

:بعد رو بھ دایی گفت.ھفت ماھھ ھم بھ دنیا اومدی

خانم صبحھا تا ساعت یازده خواب جا میکنھ ،ظھر ھم ناھار خورده نخورده جلو پنکھ 

:ا نزدیکای غروب بعد رو بھ من نالیدولو میشھ ت

:خدا بھ داد دل من تنھا برسھ وخندیدم و گفتم.اون از مادر کم حرفت کھ بود 

:مامانم کھ ناز شست خودتونھ بھ من چھ ؟دایی فربد گونھ ی خانم جان کشید و گفت

.خودم چاکر خانم جان امریکایی ام ھستم

:گفتخالھ فروزان می.خانم جان سفید و بور بود

البتھ سیاه و سفیدن اما .عکساشم دیدم.خانم جان زمانی واسھ خودش فرشتھ ای بوده

پدر بزرگ ھمیشھ بھ خانم جان میگفتھ خانم جان .گویایی زیبایی بی حد خانم جان ھستند

او ھمیشھ خانمش را خانم جان صدا میزده و منظورش خانم عزیز و جانش .امریکایی

م جان رو این طور صدا میزدند و فقط دایی فربد بود کھ بوده و از ھمون زمان ھمھ خان

مامان و خالھ فروزان ھم سفید و بور بودند .گاه و بی گاه از لقب امریکایی استفاده میکرد

یعنی موھای سرش و ریش و سیبیلش قھوه ای تیره یا .و دایی فربد سفید و قھموه ای 

چشای ابی و موھای بور و بی اما مامان و خالھ فروزان .چشای عسلی و پوستی روشن

برق زندگی .با این ھمھ خالھ فرزوان از مامان فرح زیباتر و با نشاط تر بود.حالی داشتند

در نگاھش و چشاش می درخشید و گاه دستی بھ صورتش می برد و رنگ و لعابی بھ ان 

 خانم جان میگفت اون ضربھ.اما مامان ھمیشھ ساده بود و نگاھش سرد و بی روح.میداد

اخھ مامانم و بابام .ای کھ اول جوونی بھش خورده اونم ماتم زده کرده و بھش حق میداد

چھار سال بیشتر زندگی نکردند و بابام خیلی زود در اثر تصادف بھ رحمت ایزدی 



مامان فرح .پیوستھ و مامان فرح رو در عنفوان جوانی با دختری یک سالھ تنھا گذاشتھ

کار داده ، شاغل کھ بوده اما بیشتر غرق در کار ھم برای گم کردن خودش تن بھ 

مامان نرسھ و بیشتر ایامش رو در بیمارستان میگذروند و ه تنھا دل خوشی من بینوا .شده

خانم جان ھم بھ قول خودش اواره و خانھ بھ .توی زندگی خانم جان و دایی فربد ھستند

کھ مامان کشیک بیشتر شبھای .یک پاش خونھ ماست ،یک پاش خونھ ی خودش.دوشھ

دایی .داره خانم جان میاد خونھ ی ما و اگھ من دستم برسھ سعی میکنم بیشتر نگھش دارم

اون و اقا فرھاد با ھم شریکند و لباس زنانھ از .فربد ھم یک پاش سفره یک پاش مغازه 

اونم میخنده و .من کھ میگم زنھا و دخترای جوون رو سر کیسھ میکنید.ترکیھ وارد میکنند

خالصھ یک روز کھ سرشون خلوت بوده اقا فرھاد بھ .زورمون از این بیشتر نیست میگھ

منبر میره و سنگ پسرخالھ ش رو بھ سینھ میزنھ و از کالس نقاشی ای کھ دایر کرده 

دایی فربد ھم ھمون شب نشست بھ خام کردن من تا راضی بشم توی کالس .حرف میزنھ 

یی فربد و اقا فرھاد با ھم تبانی کرده بودمد تا من کھ میگم دا.استاد ارژنگ ثبت نام کنم

.استاد ارژنگ بھ نون و نوایی برسھ

دختری جوون کھ با روسری شل و .روز ثبت نام موفق بھ دیدار استاد ارژنگ نشدم

اویزون پشت میز نشستھ بود دست دراز کردبا اون ناخنھای دراز و رنگیش اسکناسھا 

سریع شمرد سرشون داد تا کشو و اسم منو نوشت  رو از دست دایی فربد گرفت و تند و

:و گفت

.شنبھ دومین جلسھ ی کالسھ کھ میتونید تشریف بیاردید

امروز ھم نیم ساعت،سھ .با این حساب من یک جلسھ عقب بودم کھ چندان ھم مھم نبود

البتھ اولش یک کمی ھول کردم،اما توی راه فکمر .ربعی دیرتر رسیدم کھ باز ھم بیخیال

موشک ھم کھ ھوا .قرار نیست کھ طرز بمب ساھت بمب اتم رو یادمون بدن کردم

پس این ھمھ شتاب چرا؟گامھامو اھستھ تر کردم و با متانت بھ اون طرف خیابون .نمیکنند

اولندش کھ بنده پارتی ام کلفت بود،گذشتھ از اون ترسیم چھار خط کج و معوج و . رفتم

پول .دیر کردم کھ کردم.و خروش داشتھ باشھسر ھم بندیشون کھ نباید این ھمھ جوش 

مگھ .دادم یعنی کھ کالس اختیاری و عشقی است و ھیج اجباری در کار نبوده و نیست



خیلی حرف دارن .خانم جان نمیگھ پول بدی رو سیبیل شاه برات نقارخونھ راه میندازن

نفر مثل بنده  ببینم قراره از کجا نون سق بزنند؟اصال اگھ چار.پولم بدن و برم پی کارم

نباشند ،کھ استاد ارزنگ و امثال اون باید درشون رو تختھ بفرمایند و فکر نون کنند کھ 

تاکسی درست مقابل در موسسھ ی .با این افکار سوار یک تاکسی خالی شدم .خربزه ابھ

ارژنگ کھ حاشیھ خیابان اصلی قرار داشت پیاده ام کرد و پولش گرفت و پاشو گذاشت 

م رو روی شونھ جابھ جا کردم و بعد از بازرسی اطراف از راه پلھ ای کیف.روی گاز

تابلویی کوچیک با فلش راھنمایی ام کرد کھ بھ سمت چپ .باریک و بلند ،باال رفتم

از راھرویی نسبتا تاریک کھ خیلی ھم طویل نبود گذشتھ پشت در تنھا ااتاق توی .بپیچم

ھ دیوار نصب شده بود و روی اون نام تابلویی کوچیک ب.راھرو کھ بستھ بود،ایستادم

ارژنگ تنھا رو غریب بدون ھیچ پسوند و پیشوندی یا توضیح اضافھ ای بھ چشم می 

یک ان دلم بھ تنھایی و غریبی نام ارژنگ دران راھروی نیمھ تاریک سوخت اما .خورد

 بعد فکر کردم بھ من چھ؟شده ام دایھ ی عزیز تر از مادر؟خود جناب ارژنگ باشی دلش

من چھ .نسوحتھ و نام بینواشو باالتکلیف بین زمین و اسمون کاشتھ رفتھ بود پی کاسبی

کاره ام این وسط؟اون قدر توی افکار پوچم غرق بودم کھ فراموش کردم در بزنم و ناگاه 

خالھ فروزان میگھ مگھ ھمھ جا .البتھ این از خصوصیات ناپسند منھ.در اتاق رو باز کردم

و سر زده وارد میشی؟اما نمیدونم چرا بھ گوشم نمیره کھ ھمھ جا باید ملک بابانھ کھ یھو 

از .ناگھان سرھا بھ طرف در چرخید و چندین جفت چشم متوجھ من شد.اول در بزنم

جملھ چشمان درشت جناب ارژنگ کھ پشتش بھ پنجره داده بھ سینھ و مودب روبھ روی 

فھ ای بود این جناب ای عجب کھ چھ جوانک مرتب و خوش قیا.در ایستاده بود

توی راه اونو مردی کوتاه قد با موھایی پریشون و در ھم بلوطی تصور کرده !ارژنگ

چشمان ریز , بودم با سیبلھایی دراز و آویختھ زرد وسفید وصورتی تراشیده وبراق 

وجستجوگر ونا آرام در حالی کھ این استاد شریف بھ دور از تصورات واھی بنده جوانی 

!اونم اونم محو کجا وچھ چیز من, با ظاھر برازنده ی استاد خوش تیپ بود 

فرمایشی :یک آن با صدای قشنگو قدری مرتعش جناب ارژنگ بھ خودم آمدم کھ پرسید 

نھ: داشتید؟بھ خود آمده در رو پشت سرم بستم وگفتم 



استاد ارژنگ کھ ھمچنان محو من بود ابروان قھوه ای پر وپیوندی اش رو باال داد 

پس؟:یدوپرس

منظورش چی بود از پس؟نگاھم را دور تا دور کالسچرخوندم ده الی دوازده ھنرجوی 

لبخندی بھ رویشان زدم وگفتم سالم من .دختروپسر مبھوت خیره بھ من بودند

.خوشحالم کھ از امروز با شمام.مھتابم

ترھا پسرھا خوششان آمد وخندیدند شاید ھم مسخره ام کردند دخ!آه چھ جملھ ی مسخره ای

بھ پچ پچ افتادند وجود استاد رو پاک از یاد برده بودم وھنرجویان بھ عبارتی دوستان بعد 

انگار استاد بیچاره باقالی بود کھ من سوالش رو بی جواب گذاشتھ . از اینم را می کاویدم

دوشیزه مھتاب؟لحنش طوری بود :دوباره تن صدایگوش نوازش رو شنیدم کھ گفت.بودم

.ست بگھ دختره ی سر بھ ھوا ما بوق نیستیم استادیمکھ انگار میخوا

.معذرت می خوام استاد جو کالس منو گرفت:دستپاچھ نگاھش کردم وگفتم

لبخند استھزاآمیزی بر لبان پسرک قد بلند وریشویی کھردیف جلو رو اشغال کرده 

جو شما را گرفت یا شما جو رو گرفتید؟:نشست وگفت,بود

اما بھ حرمت .ی کنم وبگم برو بھ بی بی جانت نیشخند بزندوست داشتم برایش دھن کج

امری :کالس فقط توی دلم دھن کجی کردم وبعد بیتفاوت یکجوری شدم وبھ استاد گفتم

دارید استاد؟

از قرار :استاد ھم نمی دونم چرا محو تماشای من شده بود قدمی بھ جلو برداشت وگفت

م توی لیست ھنرجویان نرفتھ جواب دادم نھ من بینوا کھ خبر نداشتم اسم.شما امری دارید

.استاد امری نیست

پسرک ریشو پاھای درازش رو انداخت وسط کالس وبا ھمان نیشخند مخصوص بی ی 

.غرضی نیست: جانش گفت

تازه متوجھ شدم چھ گفتم دست راستم رو مشت کرده وبھ طرف لبام بردم وگفتمک ای 

.وای ببخشید استاد

.ل نداره تقصیر جوهریشوھھ باز گفت اشکا

پس نمکدون کالس شمایید؟یادم باشھ اگھ یھ روز خیار :منم نھ گذاشتم ونھ برداشتم گفتم



.داشتم بیام سراغتون

پسرھا ھرھر خندیدند وھرکدوم فراخور جایشان لنگھای درازشان را خش وخش روی 

در خدمتیم ومن خجالت :کف پوش کشیدند وجنبیدند ریشوھھ د درآورد وگفت

استاد ارژنگ ھوشی کشید وآرامشان کرد وبعد بھ .احساس کردم حرف بدی زدم.مکشید

طرفم آمد وھمون طور دست بھ سینھ یک دور حول ام چرخید وبا دقت سراپامو ورانداز 

.منم بھ متابعت چرخیدم وباز بچھ ھا خندیدند.کرد

!خجالت کشیدم کھ مضحکھ شدم.بچرخ تا بچرخیم:یکی از بچھ ھاتمسخرآلود گفت

استاد کھ از کار بررسی فارغ شد .حاال چرا استاد اینطور قد وقامتم را می کاوید نفھمیدم

!خوب بود میدونستیم شما چرا اینجا ھستید:صاف میخ شد توی چشام وگفت

این یعنی طعنھ بھ چیزی مثل ساعت خواب کھ دیگران بھ !خواستم بگم استاد شب بخیر

ح ساختھ وپرداختھ ی ذھن دایی فربده کھ من ھم میگن کھ یارو چرتش ببره این اصطال

ای وای استاد خستھ : مستاصل نگاھی بھ جناب ارژنگ کردم وگفتم.ازش استفاده میکنم

.شدم می خوام برم بشینم

پرسید من نباید بدونم شما کی ھستید وچرا اینجایید؟

ھاد دوست صمیمی آقا فر, مھتاب خواھرزاده دایی فربد.گفتم کھ مھتابم:جواب دادم

.پسرخالھ تون

آدرس منزلم بدید کار :با شناسنامھ وصادره از؟یکی دیگھ گفت:ریشوھھ باز مزه ریخت کھ

.تمومھ

کی بود بچھ مرشد شد؟ بعد بھ حالت قھر بھ استاد نگاه :بھ طرف صدا برگشتم وپرسیدم

.امروز ھیچ وقت یادم نمیره!چھ استقبال بی نظیری:کردم وگفتم 

.شرمنده. م مورچھ سرمیبریدیمخبر داشتی:ریشوھھ گفت

درمورد شما با من صحبت نشده :استاد با دست امر بھ سکوتش کرد وخطاب بھ من گفت

خواستم بگم وقتی اسکناسھای سبز رو ھاپولی کردی یھ نگاھم بھ دفترت مینداختی .بود

نگفتی این پوالی بیزبون از کجا رفتھ تو جیبم جا خوش .اسم شریفم رو می خوندی

.اما من ثبت نام کردم:ا اینھا رو نگفتم اینا حرفای دلم بود زبونم بھ کار افتاد کھکرده؟ام



.نمیبینم مھتابولی من اینجا :استاد دفترش را باز کرد و نگاھی بھ اون انداخت وگفت

.باز نوچھ ھا خندیدند.حاال کھ آفتابھ باشھ شب درمیاد استاد:ریشوھھ زبون باز کرد کھ

توی دفترتون نیستم توی کالستون جلو چشاتون کھ :رداشتم گفتمگامی بھ طرف استاد ب

.ھستم

اطمینان دارید ثبت نام کردید؟منم :استاد کھ بھ نظرم مرد خسیس وحسابگری است گفت

.اگھ منظورتون شھریھ اس کھ واریز شده:زدم بھ در پرویی وگفتم

نبود جایگاه ھنر منظورم این "گفتکابدا.استاد قرمز شد خجالت کشید و ودل من خنک شد

.از دیدگاه من اونقدر رفیعھ کھدر معامالت جایی نداره

مغزدانکی .خواستم بگم آره جون بی بی جونت تو گفتی ومام خر بودیم وباور کردیم

خوردی مفت ومجانی تو این گرما خودت رو االف مردم بکنی؟پس منشی ات واسھ دل 

خودش پولھا رو با ھیجان شمرد وریخت تو کشو؟

بلندی حاکی از خستگی بیرون دادم وگفتمکحاال تکلیف من چیھ؟بمونم یا  نفس

!چھ قھرو:برم؟ریشوھھ گفت

بنده با شما ھستم؟:غضبناک بھ طرفش چرخیدم وگفتم

.بی تفاوت پش رو خشی روی کف پوش کشید وگفت انگار نھ

.رسم این موسسھ بھ راندن ھنردوستان نیست میرم براتون صندلی بیارم:استاد گفت

ھمش تقصیر اون منشی ناخن پلنگی بود کھ بھ .ای وای برام جا ھم تدارک ندیده بودند

جای ضبط وربط دادن بھ کارھا حواسش بھ ناخنھاش بود وھیسوھان بھشون میکشید اما 

فراموش کرده توی  "دروغ چرا؟خودم دیدم اسمم رو توی دفتر بزرگھ نوشت خب حتما

گذشتھ ھا گذشتھ ودیگھ ارزش فکر کردن . ستدیگھ مھم نی.لیست استاد واردم کنھ

ندارھیادم باشھ بھ دایی فربد بگم کھ استاد ارژنگ تره ھم واسھ فرھاد خرد نکرد حتما با 

ظرفیت :اما بھ جاش منشی ناخن پلنگی از شنیدن نام فرھاد ذوق کرد وگفت.ھم قھرند

.کنمکالس تکمیل شده بود اما بھ خاطر روی گل آقا فرھاد ثبت نامتون می

خواستم ھمونجا بگم کالس نقاشی ھم ظرفیت داره؟مگھ قرارھمسایل مھم فیزیک ھستھای 

خواستھ کالس کارشون بره باال دروغ نگم این منشیھ با آقا " رو برامون تفھیم کنند؟حتما



فرھاد سروسری داره توی افکار خودم غرق بودم کھ استاد با یک صندلی وارد کالس 

ناز شستش کھ صندلی ام رو نزدیک در کالس قرار .فرماییدب مھتابدوشیزه :شد وگفت

راضی شدم بدین ترتیب میتونستم استادم رو کھ خیلی بھ نظرم مقبول افتاده بود .داده بود

حسن دیگرش این بود کھ میتونستم . سیر وسیاحت نمایم وھم ھوای پنجره رو داشتھ باشم

یشھ نزدیک در کالس مینشینم تا توی مدرسی ھم ھم.اولین نفری باشم کھ جیم فنگ میشھ

اما .اگراوضاع بر وفق مراد نبود ودبیره میل بھ وراجی داشت از کالس بزنم بھ چاک

اینجا کھ حیاط نداره بزنم بھ کوچھ؟دیگھ چی؟تازه اینجا کھ مثل مدرسھ شلوغ نیست کھ 

استاد ھم کھ شش دانگ خودش وفک وفامیلش رو وقف ھنرجوھا کرده واز .بشھ جیم شد

تازه واردم داره ارزیابی ام میکنھ نگاھش خیلی تیز بھ نظر میاد "ھ بیشتر من خب حتماھم

.مثل نگاه عقاب می مونھ

کیفم رو زیر صندلی جا داده وبھ سمت چپ چرخیدم تا با , روی صندلی ام نشستم 

ھمسایھ دیوار بھ دیوارم آشنا بشم اون ھم انگار منتظر بود وداشت بروبر نگاھم میکرد بھ 

اسمت :وم تبسم کرد یعنی کھ دارمت تبسمش رو بدون جواب گذاشتم وپرسیدمر

.چیھ؟جواب داد عسل

ابرو دادم باال .می دونم:با ھمون تبسم سر راه افتاده اش گفت. گفتم منم مھتابم

نھ اول کھ اومدی خودتو وفک وفامیالتو :وپرسیدمکرو پیشونی ام نوشتھ؟جواب داد

.معرفی کردی

 مھتابدوشیزه : باز صدای دلنشین استاد توی گوشم پیچید کھ گفتپوزخندی زدم کھ 

چیزی بھ پایان کالس نداریم بھترنیست بھ خودتون با ما باشید؟

.جنبیدم وگفتم بلھ استاد ھستم

ھمان طور کھ جلسھ پیش عرض کردم این جلسھ تست :استاد رو بھ جمع نمود وگفت

.روانشناسی داریم

. اما استاد بھ من گفتھ بودند اینجا کالس نقاشیھ:گفتمشتاب زده پریدم وسط حرفش و

میخواید بگید اشتباه اومدم؟

.خیر اشتباھی در کار نیست:استاد جدی نگاھم کرد وگفت



.اما شما گفتید روانشناسی:با ھمون شتاب زدگی گفتم

استاد کھ حتما زبان درازم کالفھ اش کرده بود نگاھی بھ بیرون پنجره انداخت وبعد 

. پیداست دخترخانوم عجولی ھستید حوصلھ کنید عرض می کنم:ھ من شده گفتمتوج

تست روانشناسی رنگھا بھ من کمک میکنھ با خصوصیات اخالقی وشخصیت ھنرجوھا 

این تست بھ من کمک میکنھ تا نقبی بھ درون .وتا حدودی عالئق وعاداتشون آشنا بشم

.ھنرجوھام بزنم

بیلچھ برداشتھ وافتاده بھ شکم دختران وپسران کالس  استاد رو در نظر گرفتھ بودم کھ یھ

داشتم از خنده میترکیدم کھ استادبا سرفھ ای متوجھ کالسم کرد .وداره گودشون میکنھ

وادامھ دادکحاال از ھمھ شما می خوام یک برگھ ی سفیدبگذارید روی میزتون وبا مداد 

نظورم این نیست کھ م.رنگی ھر طرحی و رنگی رو کھ دوست دارین روش پیاده کنین

ھر .نقاشی کنید طرح با نقش متفاوتھ اصال می تونید برگھ رو خط خطی یا خالکوبی کنید

چیزی کھ توی ذھن تون میادبدون تفکر روی برگھ سفید پیاده اش کنید واز ھر رنگی کھ 

 اینجا سلیقھ زیاد مالک نیستمنظورم اینھ کھ دنبال زیبایی طرح. خوشتون میاد استفاده کنید

می :نباشید اون کاری رو بکنید کھ دلتون میگھ بعد کف دو دستش رو باال آورد وگفت

.تونید شروع کنید

صدایی .اینو گفت وخودش پشت میز نشست تا تسلط بیشتری روی ھنرجویان داشتھ باشھ

. از کسی درنمی آمد خش خش کاغذ بود وصدای برداشتن مداد رنگی ھا از توی جعبھ ھا

شت سر وبھ جانب چپ کھ پسرھا نشستھ بودند انداختم بعد عسل رو من یک نگاه بھ پ

چھ .نگاه کردم دیدم کسی بھ کسی نیست وھمھ عاشقانھ دل بھ ماموریت محولھ سپردند

جناب ارژنگ مرا می .منتظر بودند بھشان بگند ب سرازیر بشن بھ بغداد!جوانھای فعالی

الزم دارم اینکھ از اولی کھ اومدم  حتما بو برده من زیاد قرار ندارم ویک بھ پا.پایید

خم شدم کاغذی از کیفم .بھتر دیدم تا احترامم سرجاشھ مشغول شم.بیشتر میخ شده رو من

برداشتھجعبھ مداد رنگی ام را باز کردم وبدون تفکر دست برده مداد بنفش رو برداشتم 

سمم حتی دوست داشتم ا.خوب من عاشق رنگ بنفشم ومیان گلھا ھم عاشق گل بنفشھ

بنفشھ بود یک مرتبھ ھم بھ مامان گفتم چرا اسمم رو بنفشھ نگذاشتھ؟اونم گفت اسمت 



خانم جان ھمیشھ میگھ بابات .سلیقھ بابات بوده منم نتیجھ گرفتم بابام مرد با سلیقھ ای بوده

خیلی شیک پوش وبا سلیقھ بوده ومن برای مامانم متاسف شدم کھ شوھر متشخص 

دست داده آنقدر رنگ بنفش بھ کاغذ زدم تا این کھ احساس  وشیک پوشرو خیلی زود از

کردم روحم ارضا شده بعد رنگ زرد عزیزم رو برداشتم وبا اون ھمان کردم کھ با بنفش 

کرده بودمو یک شکم سیر خطوط منحنی زیگزاگ شکستھ راست ودایره ترسیم نمودم 

از بنفش وزرد استفاده بعدھم از رنگ نارنجی وگل بھی بھ مقدارنسبتا زیاد اما کمتر 

کردم دست آخر مداد قرمزرو برداشتم وروی بنفش رو پوشش دادم نمی دونم چرا اما 

دیدم استاد ارژنگ کماکان محو پاییدن منھ .کردم بعد ھم در جعبھ رو بستھ صاف نشستم

خواستم بپرسم مگھ من شاخ دارم . نھ بابا بنده اگر ھم قرار داشتھ باشم یک بھ پا دارم

؟خوب حتما یھ چیزی تو وجودم دیده کھ نشستھ بھ مراقبت واحساس کرده من استاد

خالھ فروزان ھمیشھ میگھ یھ چیز بال تو .دختری نیستم کھ بشھ بھ حال خودش رھاش کرد

اما خالھ فروزان میگھ از اولی کھ .وول میخوره دایی فربد معتقده کنجکاویھ مھتابچشای 

خانم جان .د کھ البتھ شور جوانی فعالترش کردهپا بھ دنیا گذاشت تو چشاش بو مھتاب

حاال باید دید جناب ارژنگ باشی توی دلش چی میگھ انگار باید صبر کنیم .میگھ فضولیھ

.نقبش رو بزنھ بعد

جنبیدم وبھ عسل نگاه کردم باید می کاویدمش کھ ببینم لیاقت ھمسایگی ودوستی با من رو 

مثل اونایی کھ جوش  مھتاببا پوستی بھ رنگ عسل دختری بود باریک وبلند .داره یا نھ

شاید ھم روسری مانتوی سرمھ ای سفیدی پوستش رو .میزنند ورنگشون یھ آن میپره

روسری اش خوش فرم بود وبھ طرز قشنگی روی سرش قرار داشت .بیشتر جلوه میده

این خوش فرمی ھم از دولت سرای موھای بلند ودم اسبی اش بود کھ باالی سرش رو 

.ده کرده بودبرآم

ھیچ تار مویی از زیر .حدس میزنم موھای صاف وسیخی داشتھ باشھ مثل خالھ فروزان

دستانش .روسری اش پیدا نبود وصورتش گرد وقشنگ توی قاب روسری قرار گرفتھ بود

سفید وتمیز بود با انگشتان کشیده اما کوتاه ناخنھاش رو با خانم پلنگی مقایسھ کردم 

خانم جان .مامان فرح ھیچ وقت اجازه نمیده ناخن بلند کنم. چندشم شد وبیشتر از ناخن بلند



ھم اینقدر از معایب ومضرات ناخن بلند گفتھ ودایی فربد لقب حیوانی بھ او داده کھ من 

.ناخواستھ از ناخن بلند منزجرم

اما ناخنھای عسل فرق داشت مثل ناخن طوطی کشیده وبرجستھ بود ومن خوشم آمد 

خوشم آمد کھ ھمسایھ دیوار بھ دیوارم دختری .انگشتام مثل عسل باشھ وھوس کردم کھ

عسل با حوصلھ وپیرو سلیقھ خاصی بود کھ نگاه بیننده رو مجذوب می نمود .متین وتمیزه

برای لحظھ ای از کاغذ خودم بدم آمد اما بعد فکر کردم جناب ارژنگ خودشان فرمودند 

.خواھش دل نھ سلیقھ

حاال .ان بردم وحق ندارم بھ سلیقھ یا حس دیگران غبطھ بخورممن ھم از احساسم فرم

ببینم این دکتر رنگ شناسی چھ خوابی برامون دیده وچطوری می خواد نقب بزنھ وبره 

بدم نیامد کھ !داخل ما؟حاال کھ قراره فالمون رو بگیرند خوبھ بدونیم درونمان چھ خبره

.این جوانک خوش صدا کشفم کنھ

باید  !ک اینقدر خوش صداس؟مرغ خوش الحان نباشھ در لباس آدمیراستی چرا این مرد

اگھ خانم جان بفھمھ میگھ دختر . یک روز بھش بگم کھ پژواک صداش طنین خوشی داره

. قبیحھ اما مگھ من میتونم یک حرف رو تو دلم نگھ دارم؟تازه بھ تازه مصرفش می کنم

تعریف بکنم و وادارش کنم بھ  می خوام ار حسن خدادادی.کار بدی ھم قرار نیست بکنم

این دخترکھای بیچاره فکر ! چرخیدم وپشت سرم رو نگاه کردم ای وای.شکر نعمت

کردند قراره واسشون خواستگار بیاد؟ھر کدوم بھ طریقی وبا وسواس خاص چھار گوشھ 

کاغذاشون گل وبلبل کشیده وطیفی از رنگھای شاد وزیبا روی برگھ منعکس کرده 

خوان بھ استاد جوان با زبان بی زبانی بگن ما خوش اخالقیم وپر  می" حتما.بودند

.ال میکنیم بل میکنیم, خانھ داریم وبا سلیقھ ایم , حوصلھ ایم 

وای کھ گاھی این ھمھ تزئینات حالم رو بھم میزنھ معلوم شد کھ ھیچ کدوم از دخترکان 

.ندحرف استاد رو آویزه گوش نکرده وسلیقھ رو چاشنی کارشان کرده ا

دستھا ھمھ زیر چانھ وکلھ ھا انر تفکرات خاص فرو رفتھ بود انگشتان دست با حوصلھ 

چرخی زدم تا ببینم پسرھا . ودقت توی جعبھ می رفت وروی برگھ ھا حرکت می نمود

چند مرده حالجند برگھ ھاشون دیده نمی شد فقط حرکت حرکات دستشون رو می دیدم کھ 



کلھ ھا می جنبید  .شون کھ بی قرار جا بھ جا می شدمثل خودم شتری بود وپاھای دراز

گلی بھ جمال این پسرکان بدون .ای وای دلم وا شد. وھوش وحواسشون بھ ھمھ جا بود

استاد ارژنگ . ھمیشھ از قر وقمیش دختر ھا حالم بھ ھم می خورد امروز بیشتر. غمزه

فضولی ام رو وسعت  کھ لحظھ ای حاضر نبود دیده از من بینوا بگیره ودید کھ مندامنھ

کار :دستم رو زیر چانھ بردم وگفتم! خیلی زود تمام کردید:بخشیدم بھ طرفم آمد وگفت

.شاقی نبود استاد

می تونم برگھ تون رو ببینم؟:ابروی پیوندی اش رو باال داد وگفت

.کلنگتون رو بردارید استاد من حاضرم. بلھ بفرمائید: برگھ ام رو بھ دستش دادم وگفتم 

بعد نگاھی دقیق و عمیق . ندی کمرنگ زد وباز متوجھ برگھ شد وزیر وبالشو کاویدلبخ

خواستم بگم نیازی بھ . خجالت کشیدم!بھ چھره ام انداخت انگار اومده باشھ خواستگاری

فھمید . سرو رو زیر انداختم. کلنگ ھم نیست چشاتون تاعمق آدما رو سوراخ میکنھ

دستم رو بردم . اسمتون رو ننوشتید: ت و گفتخجالت کشیدم کاغذ رو روی میز گذاش

خودکار رو . بفرمایید: توی جعبھ مداد رنگی، کھ خودکارش رو تعارف کرد و گفت

: اونو بھ دماغم نزدیک کردم، بو کردم و با خنده گفتم! گرفتم دیدم چھ بوی خوشی میده

شما بھ خودکارتون عطر می زنید؟ ! چھ بوی خوبی میده استاد

 .اونم نھ بھ خودکار بھ خودشون. استاد آقان، ادکلن می زنن: ھا گفتیکی از پسر

بعد بھ استاد . خوبھ کھ بدونید. عطر سمبل بوی خوشھ: گردنم رو چرخوندم و گفتم

بوی خوش بھ آدما شخصیت میده نھ استاد؟ : ارژنگ رو کردم و گفتم

رفتار، اعمال و طرز بھ ظاھر انسانھا بلھ، اما بھ وجودشون، : استاد ارژنگ جواب داد

اسمتون رو اینجا : بعد انگشتش رو روی برگھ ام نھاد و گفت. بیانشون شخصیت میده

.بنویسید

نھ؟ . یعنی کھ چلچلی بسھ. بلھ استاد: خندیدم و گفتم

!چھ عجب: پسرک گفت

منظور؟: چشامو بھ جانبش گرد کردم و گفتم

.یک تاییدیھ بود: خونسرد جوابمو داد



واست بھ بحث لفظی ما خاتمھ بده در حالی کھ کاغذ رو از زیر دستم استاد کھ میخ

. چیزی بھ پایان کالس نداریم لطفا زودتر تمومش کنید: میکشید رو بھ بقیھ کرد و گفت

.من برگھ ھا رو جمع میکنم: پسرک کھ فکر می کرد ریش سفید کالسھ بلند شد و گفت

بھ سرم انداختم و بھ استاد کھ پشت  ھمونطور کھ مشغول جمع آوری برگھ ھا بود صدامو

استاد؟: میزش آرام گفتھ و چشم بھ پنجره داشتن گفتم

بلھ؟: نگاھش چرخید،دستاش کھ مشت شده زیر لبانش بود رو از لب جدا کرد و گفت

حاال یعن شما فالمون رو گرفتید؟: نھ گذاشتم و نھ برداشتم و گفتم

:استاد قرمز شد و گفت

.یگذارممن اسم اینو فال نم

؟!مھتاب :عسل لب گزید و گفت

بلند شدم کیفم رو برداشتم و گفتم عذر میخوام استاد، . متوجھ شدم حرف نامربوطی زدم

استاد کھ اوراق رو از سر سفید کالس گرفتھ و دستھ شان مینمود . منظور بدی نداشتم

وعی قبًال ھم خدمتتون عرض کردم این کار بھ ن. نیازی بھ عذرخواھی نیست: گفت

قدری مکث کرد سینھ اش رو صاف نمود ... روانشاسی محسوب میشھ نھ فال و من این

این طرز . این اھانت شما رو نشنیده میگیرم و پای صغر سن تون میگذارم: و ادامھ داد

.بیان، خامی کالم شما رو میرسونھ ک باز ھم بر می گرده بھ ھمون صغر سن

این تست بھ من : بغل جا بھ جا کرده ادامھ داد بعد برگھ ھا رو کھ دستھ کرده بود زیر

کمک شایانی میکنھ تا بدونم تابستان امسال قراره در خدمت چھ کسانی و با چھ 

حاال بھتر : سپس دستش رو بھ طرفم نشانھ گرفت و گفت. خصوصیات اخالقی باشم

.ھنوز وقت کالس تمام نشده. نیست بنشینید

اما : نشستم و گفتم! کالس رو مھم جلوه می دادندنمیدونم چرا این جماعت اینقدر این 

.استاد من ھنوز شما رو نفھمیدم

: پسرک ریشو کھ تازه تصمیم گرفتھ بود سر جاش برگرده از نیمھ ی راه برگشت و گفت

عجلھ نکنید تا آخر تابستون وقت . قرار نیست ما و شما بھ این زودی استاد رو بفھمیم

.ھست



:غیظ کردم و گفتم

ما اینقدر مزه نریزید؟میشھ ش

   :استاد کھ رگ غیرتش باال زده بود ھیس کداری کشید و گفت

.لطفا با ادب باشید-

این شما بودید كھ با عنوان كردن واژه ي . خواستم بگم من كھ منظوري نداشتم استاد جان

استاد ارژنگ . جاي خانم جان خالي. ادب، موضوع را بودار كردید خاك بر سر قبیح من

وقت : بھ جاي من و پسره گلگون شده بود لوازمش رو برداشت، صاف ایستاد و گفتكھ 

ما . دوست داشتم بگم خوب از اول استاد جان. كالس تموم شده تا جلسھ بعد خدانگھدار

اومدي نظم . خودت پونھ دود كردي كھ بشین وقت كالس تموم نشده. كھ داشتیم مي رفتیم

حاال دلت خنك شد كھ با این دھن بدون چاك و  .داديكالس رو رعایت كني حیاشو بھ باد 

اما بھ قول ! بست من كار بھ جاھاي باریك كشیده شد و خودت خیس آب و عرق شدي

. خانم جان ھر سخني جایي و ھر نكتھ مكاني دارد و من این حرفا رو توي مخم خشكاندم

.. تازه مصرف نكنم دیگھ اونقدرام حالیم ھست كھ ھمھ مكنونات قلبي و مخیم رو تازه بھ

باشھ این استاده ھم نقبش رو كھ زد منو میشناسھ و مي فھمھ كھ نباید میدون رو جلو پاي 

. احساس كردم كھ خیلي زرنگ و روانكاوه. من زیادم باز بگذاره و خودش ھوامو داره

بلند شدم كیفم رو برداشتم و زودتر از ھمھ زدم . از اولي كھ اومدم عقابي نگاھم مي كنھ

در رو كھ باز كردم توي تاریكي راھرو یك چیزي دوید زیر پام و جیغ تیزي . یرونب

استاد . و من ھم بھ متابعت جیغ تیزتري كشیدم و مثل جن زده ھا برگشتم بھ كالس. كشید

در روشنایي . ارژنگ اوراق زیر بغلش رو از یاد برده و رھاشان كرد و دوید بھ طرفم

لوسي افتاد كھ كمرش رو قوزي كرده خودش رو بھ كالس چشمم بھ گربھ ي سفید و م

من . دخترھا ھم تیز و ریز خندیدند. ھر و كر پسرا بھ ھوا رفت. پاھاي استاد مي مالوند

كھ رنگم مثل گچ دیوار شده بود و ھنوز دست و پایم مي لرزید ھمونجا وسط كالس 

یكي از پسرھاي تپل ! نمي دونم از ترس بود یا از خجالتم یا از كنفي ام. نشستم بھ گریھ

كالس خم شد گربھ رو برداشت و كنارم نشست و درحالي كھ سرش را رو نوازش مي 

. بعد مگي نزدیكم گرفت. اصال ھم ترس نداره. از این ترسیدید؟ این مگیھ :كرد گفت



مگي میوي ملوسي كرد از میان دستان پسر تپلو جست بیرون و خودش رو بھ پاچھ ھاي 

گویا  :استاد ارژنگ خم شد و مگي رو برداشت و بھ بچھ ھا گفت. دشلوار استاد مالون

!امروز ھیچ كدومتون عجلھ اي براي رفتن ندارید

من كھ دیگھ گریھ نداشتم ھنوز وسط كالس نشستھ بودم و ھاج و واج استاد رو نگاه مي 

ت و درحالیكھ پش .عجلھ كھ داشتیم مگي خانم اذن خروج ندادند: كردم بلند شدم و گفتم

بچھ ھا از دورم پراكنده شده قصد . مانتوام رو مي تكوندم بیني ام رو پر صدا باال كشیدم

اشكتون رو پاك : استاد ارژنگ دستمالي از جیبش بیرون آورد و گفت. خروج داشتند

: یكي از دخترھا كھ آخرین نفر بود و داشت از در بیرون مي رفت برگشت و گفت. كنید

 .آدم بھ ھم نخورهدماغتونم بگیرین كھ حال 

این طوري؟: منم از لج اون دختره یك فین كردم و گفتم

البد توي دلش . استاد رو بھ پنجره لبخند كمرنگي زد. دخترك ایشي گفت و رفت بیرون

.گفتھ دختره ي دھاتي

جدي من خجالت نكشیدم با اون فینم؟ ظرافت دخترانھ ام كجا رفتھ بود؟ ادبم چي؟ شرم 

یده از سر لجبازي ھمھ رو بوسیده و گذاشتھ ودم لب طاقچھ؟ اون از نكردم؟ من دم بر

حاال چلچلي ھا و بلبلي ھا بھ كنار، . وسط كالس پخش و پیلي شدنم، اون از زار زدنم

حتما با خودش مي گھ دختر، برو رفتار . فینم چي بود؟ شخصیت بچھ گانم براش رو شد

خب واسھ . ر بگردي واسھ شخصیتو اعمال و بیانت رو بھ پا، نمي خواد دنبال عط

ھمون اول با اون نگاه نافذ عقابي اش كھ داشت سوراخم مي . ھمین بھم گوشزد كرد دیگھ

خواستم بگم . بیرونم كھ رو بود، داخلم ھم براش رو شد. كرد نقبش رو زد و منو شكافت

رو ریختم خودم بھ یك جلسھ دار و ندارم . استاد برگھ ام رو بدید كھ نیازي بھ تست نیست

حاال . برید بھ دیگران بپردازید. بھ مختون فشار نیارید. وسط دایره و تقدیمتون كردم

استاد توي دلش نمي گھ این تابستونھ رو با یك خل و چل سر و كار دارم؟ چرا نگھ؟ 

خوب آدم بھ دیوونھ ھا مي خنده دیگھ یا بھ . واسھ ھمین كمرنگ خندید. خوبم مي گھ

. بھ یك ادیب یا دانشمند یا پروفسور خندیده؟ خب منم مثل دلقكام دیگھكي تا حاال . دلقكا

اما دایي فربد . آدمھایي ھستند مسخره. شاخ و دم كھ ندارند. اونام آدمایي ھستند مثل من



معتقده اونا آدمایي بانمكند و از خود گذشتھ، كھ از وجودشون مایھ مي گذارند تا بھ 

استاد ھم چھ ذوقي كرده كھ . خودم مي دونم .ه اماما من مسخر. دیگران نشاط ببخشند

انگار دامنھ افكار استاد وسیع تر از . قراره تابستوني بھ كمك من تفریح جانانھ اي بكنھ

. افكار منھ كھ الم تا كام حرف نمي زنھ و رفتھ توي دریاي افكارش و با خودش خوشھ

اما اي دل غافل ! چي دیده منم ھمونجا وایسادم بھ تماشاي استادم كھ نمي دونم بیرون

چھ ابروھاي پر و خوش فرمي ! عجب خوش تیپ و خوش ژستھ این جناب ارژنگ باشي

فقط رنگ . اما مال دایي پیوندي نیست. رنگ ابروھاش مثل ابروھاي دایي فربده !داره

كت و شلوارش ھم خوش . جناب ارژنگ ریش پرفسوري داره. مو و سبیلشون متشابھھ

آخھ یكجوري ایستاده بود و من فقط نیم . شدم برم تو نخ رنگ چشاشموفق ن. دوخت بود

از اونایي كھ با خنده ي زیاد یا . پوست صورتش قدري لطیف بود. رخش رو مي دیدم

مرد كھ نباید مثل دخترا نررم و نازك . از پوستش خوشم نیومد. غیظ صورتي مي شھ

وز نرفتید؟شما ھن: محو تماشاش بودم كھ ناگاه برگشت و گفت. باشھ

.نھ: صاف ایستادم و گفتم. پاك منو از یاد برده بود. من كھ گفتم تو خودش غرق بود

البد توي دلش گفتھ چھ مرگتھ وایسادي منو بر و بر نگاه مي كني؟ نھ بھ اون وقت كھ 

پرسید چرا؟. نھ بھ حاال كھ دل نمي كني! زودتر از ھمھ مي زني بھ چاك

مي تونم بیرون رو ببینم؟: گامي بھ جلو برداشتم و گفتم

بیرون رو ببینید؟: متعجب نگاھم كرد و گفت

چرا؟: باز پرسید. سرم رو تكون دادم

اول اینكھ حس كنجكاوي ام از ول كالس تحریك شده كھ این : شانھ اي باال دادم و گفتم

ون پنجره بھ كجا باز مي شھ، دوم اینكھ شما مرتب بیرونو نگاه مي كنید مي خوام بدونم ا

جا چھ چیز قابل توجھي ھست؟

فضول خانومش رو حتما تو دلش گفتھ یا نگھ . بفرمایید: خودش رو كنار كشید و گفت

منم نھ گذاشتم و نھ برداشتم صاف رفتم پشت پنجره و دماغم رو . داشتھ واسھ روز مبادا

د چون اونجا فقط یك حیاط خلوت باریك بو. یعني كھ خیط و كنف شدم. مالوندم بھ خاك

 .سرد و بي روح. كھ نھ داري داشت و نھ درختي



. یك دیوار بلند و دود زده و تقریبا سیاه ھم كھ نمي دونم نماي پشت چھ ساختموني بود

كم مونده . وقتي كھ بھ استاد نگاه كردم خنده ي استھزا آمیزش رو بھ پھناي صورتش دیدم

از یك استاد متشخص و یك  اما نھ. بود انگشتش رو روي بیني اش بكشھ و بگھ خیط خیط

این ادا و اطوارھا مخصوص كلھ ي خراب . مرد بزرگ این قبیل حركات و افكار بعیده

.منھ

دیدنیھا رو دیدید؟: استاد پرسید

حاال تعجبم بیشتر شد كھ شما محو چھ چیزي بودید؟: جواب دادم

.افكارم: لبخندي زد و گفت

. نزدیك بود بگم بزن قدش داداش! ودشھاوه پس استاد ھم مثل من داراي افكار خاص خ

ریز . یك مرتبھ از پشت در صداي مگي اومد! بھ قول ریشوھھ چھ عجب. ولي حیا كردم

این مگي كیھ استاد؟: یادم از گریھ ام آمد و براي اینكھ شلوغ كرده باشم پرسیدم. و تیز

.چربھ اس: خونسرد جواب داد

.فكر مي كردم نھنگھجدي گربھ اس؟ از اون موقع : بھ طعنھ گفتم

واسھ ھمین گریھ كردید؟: كمرنگ خندید و گفت

بنده نترسیدم، یھویي : گفتم. نخیر، اینم انگشتش رو صاف گذاشت روي بچھ بازي من

.ترسیدم

.شرمنده ام كھ از فھم این جملھ عاجزم: خنده ي بلندي كرد و گفت

منظورم اینھ كھ از گربھ نمي : اما بھ روي خودم نیاوردم و گفتم. خودم فھمیدم. گند زدم

.ترسم از یھویي اش ترسیدم

مگي ھم ننھ قاسم از خدا خواستھ . بازم خندید و در ھمون حال بھ طرف در كالس رفت

ننھ قاسم، یك اصطالحھ كھ خانم . دوید تو و قوز كرد و شروع كرد بھ لوس كردن خودش

ببره، خانم جان مي گھ ننھ  ھر كسي كھ از فرصتي كمال استفاده رو. جان بھ كار مي بره

استاد كھ تازه متوجھ برگھ ھاي ولو شده ي كف سالن شده بود، خم . قاسم از خدا خواستھ

با خودم فكر كردم چرا این دختركھاي لوس و پسركھاي زبان دراز . شد تا جمعشون كنھ

خب مگھ من واسھ ! و لنگ دراز برگھ ھا رو جمع نكردند؟ ھمھ زودي زدند بھ چاك



الھي ! حواس گذاشتم؟ دختره ي گنده جلو این ھمھ آدم پھن شدم وسط كالس بھ گریھكسي 

اگھ مامان فرح بود از ھمین پنجره مي پرید پایین از خجالت دختر ! بمیرم كھ اینقد بچھ ام

خب معلومھ كھ ھمھ گیج و ویج بشند و بزنند بیرون و تا خونھ شون از . بزرگ كردنش

. شون گفتند این دختره دیوونھ اس، جونمون برداریم و ببریمحتما توي دل. من حرف بزنند

مگھ من راضي ام؟ بھ قول خانم جان ھر كي . خب بكنند. حاال چھ غیبتي پشت سرم بكنند

دستش درد . غیبت آدم رو بكنھ انگار دستمال برداشتھ داره گناھھاي طرف پاك مي كنھ

مگي . و برگھ ھا رو براش جمع كنم بھ خودم آمدم و نشستم كھ مثال كمك استاد كنم. نكنھ

استاد آرام مگي رو برداشت . لوس و ننر از روي یك برگھ روي برگھ ي دیگھ مي رفت

آخرین برگھ رو كھ . نوازشش كرد و برد طرف راھرو، بعد ھم در كالس رو بست

ازتون : یك نگاه عمیق عقابي بھ چشام انداخت و گفت. برداشتم بھ طرف استاد گرفتم

.لطفا دیگھ گریھ نكنید: بعد ھم سرش رو پاییین انداخت و گفت .ممنونم

مي دونم چھ : با پشت دستام چشام رو مالوندم و گفتم. فكر كردم حتما چشام پف پفي شده

: استاد سرش رو باال آورد و نگاه مالیمش رو روم پاشید و گفت. بالیي سر خودم آوردم

بعد من و . ودتون یھ خورده شوكھ شدمراستش از ھمون بدو ور! شما دخر عجیبي ھستید

!نمي دونم از اینكھ ھنرجوي من ھستید چھ حسي باید داشتھ باشم: مني كرد و ادامھ داد

. میل خودتونھ :بي تفاوت شانھ باال دادم و گفتم. حاال چرا شوكھ شده بود من كھ نفھمیدم

بعد نفس بلندي . اییمما كھ بھ ھر حال آش كشك خالھ جانیم، خوب یا بد ، امسال رو با شم

دایي فربد، دوست پسرخالھ  .امروز ھم یكي از روزھاي خوب خدا بود: كشیدم و گفتم

تونو مي گم، معتقده من روزھاي عمرمو ھدر نمي دم و نھایت استفاده رو ازشون مي 

راستي استاد ،نگفتید این مگي اینجا چھ مي كنھ؟. برم

مگي با من زندگي مي : ذاشت و گفتبرگھ ھا رو روي میز گ. بھ طرف میزش رفت 

.مي شھ گفت دوست منھ. كنھ

مگھ مردا ھم گربھ : نگفتم این استاد مثل دختراس؟ نازك و لطیف؟ بدون رودرواسي گفتم

.مرد و زن نداره: دارند؟ جواب داد

ببخشید كھ رك حرفم رو مي زنم ولي بھ نظر من این ادا : بھ طرف پنجره رفتم و گفتم



.راسبازیا مال دخت

: بعد آھي كشید و ادامھ داد. عاطفھ در وجود ھمھ ي ابناء بشر كم یا زیاد نھاده شده: گفت

خیلي . حیوونا ھم عالمي دارند. آدم وقتي تنھا مي شھ گاھي دلشو مي ده بھ یھ حیوون

 .اھل ھیچ دوز و كلك و سوء استفاده اي ھم نیستند. باصفان

ھایید؟مگھ شما تن: با لحن پر سوزناكي پرسیدم

.تقریبا: بازم آه كشید و گفت

پس : من احمق ھم كھ انگار قرار نیست دست از سر كچل پسرخالھ اش بردارم، گفتم

پسرخالھ تون چي؟

انگار مي خواست بگھ حاال مگھ توي دنیا دواي درد تنھایي فقط . زل زد تو چشام

جاي اشاره بھ پدر  من كودن بھ. پسرخالھ اس؟ انگار ھر كي پسرخالھ داره عالم رو داره

حتما استاد توي دلش مي گھ خوبھ یھ . و مادر و ھمسر صاف یقھ ي پسر خالھ رو چشبیدم

چیزي از پسرخالھ ام مي دوني اگھ بقیھ جد و آبادم مي شناختي چھ كار مي كردي؟ 

.نھ نھ ابدا: ببخشید استاد من خیلي ابلھم؟ دستپاچھ شد و گفت: خجالت كشیدم و گفتم

یكي نبود بگھ خفقان گرفتھ مجبوري ھي نطق كني؟ . ردم الي ھمو ھي مالوندمانگشتامو ك

منظوري نداره اینو گفت كھ  مھتابگاھي كھ حرفاي بیخودي مي زنم دایي فربد مي گھ 

بھ نظر من شما دختر : استاد فھمید از خودم بدم اومده با دلجویي گفت. فكر نكنید اللھ

فقط از رنگ . از رنگھاي تیره بیزارم: گانھ گفتم ذوق زده و بچھ. ساده و روشني ھستید

اما . یعني شب كھ وقت خواب مي شھ. سیاه بدم نمي یاد اونم بھ آسمون، اونم بھ وقتش

بھ نظر من . ھمون مقدار كھ خدا تعیین كرده كافیھ. صبحھا دوست ندارم دیگھ شب باشھ

م و فكر مي كنم من خواب رو خیلي زیاد دوست دار. شب آرامش خاص خودش رو داره

.شب جون مي ده واسھ خوابیدن

از اونا  .نگاھي چون نگاه عاقل اندرسفیھان نثارم كرد، یك لبخند ھم نشست گوشھ ي لبش

حتما تو دلش گفتھ جون تو ما از . و ھیچ نگفت. كھ بزرگترھا نثار كودكان مي كنند

خدا كجا برم از  اي !آخ كھ من چقدر خرم. اونموقع فكر مي كردیم شب واسھ ملق زدنھ

خجالت؟ حاال مگھ خجالت پیش من موندگاره؟ بھ قول خانم جان ھمیشھ یك مالھ دم دستم 



مامان : خندیدم و گفتم. ھست كھ مالھ كشي كنم و خراب كاریامو صاف و صوفشون كنم

شما ھم استاد بھ بزرگي خودتون حرفاي خام . خیال بزرگ شدن نداره مھتابفرح مي گھ 

داره كم كم ازتون : بھ پنجره نزدیك شد و گفت. نگار كھ بھش رو دادما .منو ببخشید

.شخصیت جالبي دارید. من كمتر با آدمي مثل شما برخورد داشتم. خوشم میاد

میگھ . خلق نكرده دیگھ ھم نمي كنھ مھتابدایي فربدم مي گھ خدا مثل : پررو شدم و گفتم

.ھیھ دیوونھ بامزه واسھ دستگاه خلقتش كفایت مي كن

دیوونھ بامزه؟: حیرت زده پرسید

كھ  مھتابخانم جان مي گھ . آخھ دایي فربد خیلي دوستم داره. خب آره: خندیدم و گفتم

.باشھ كیف فربد كوكھ

خجالت كشیدم و بھ بیرون . داشت دوباره نقب مي زد. نگاه نافذش رو بھ چشام دوخت

دو دقیقھ دیگھ ! رو كردمفكر كردم چطوري دستي دستي دودمانم رو براش . خیره شدم

بھتر دیدم تا بیشتر  .بمونم آبا و اجدادم رو ھم از توي گور در میارم و نثارش مي كنم

اي خدا خروجم ھم مثل ورودم بي . بي مقدمھ بھ طرف در رفتم. بلبلي نكردم جیم شم

: دوشیزه مھتاب؟ برگشتم و گفتم :دستم كھ بھ دستگیره رفت صدام زد. مقدمھ و شتري بود

دارید مي رید؟: بلھ؟ پرسید 

باید بمونم ھنوز؟: شانھ باال دادم و گفتم

منظورم اینھ كھ بدون خداحافظي؟ حتما اینم از : برگھ ھاشو از روي میز برداشت و گفت

.خصوصیات اخالقي تونھ كھ یھو بیاید و یھو برید

: اوردم و گفتمبھ روي خودم نی. این بابا ھم عمدا ھمھ ي خرابكاریھامو یادآوري مي كنھ

.فكر كردم شما ھم دارید مي رید

حتما توي دلش گفتھ پس چرا مثل بزغالھ جلو جلو مي ري؟ بزرگتري گفتند، كوچكتري 

.اگھ اجازه بدید:دنبالم آمد و گفت. گفتند

حتما باید بگم ببخشید نھ؟: خندیدم و گفتم

.مختارید: در كالس رو پشت سرش بست و گفت

استاد مي تونم یھ پیشنھاد بدم؟: لحظھ ایستادم و گفتم یك. راھرو تاریك بود



.چشاش برق مي زد. البتھ بفرمایید: ایستاد نگاھم كرد و گفت

.آخھ اینجا خیلي تاریكھ. با ادیسون آشتي كنید: گفتم

خوب شد؟: خندید و در ھمان حال دستش را روي دیوار سراند و كلید برق رو زد و گفت

این كجا بود از اون موقع؟! آخیش: گفتم .راھرو روشن شد، دل منم

.سرجاش: جواب داد

یك . خواستم بپرسم پول برق ماه پیشتون زیاد شده كھ شرم كردم و زبان بھ كام گرفتم

مگي . استاد خم شد بلندش كرد. مرتبھ مگي ننر دوید بھ طرف استاد و باز میو میو كرد

ھي دوست داره . قد این مگي لوسھاه كھ چ. ھم ھي دست و پاشو كش داد و خمیازه كشید

. با انزجار نگاھش مي كردم. یادم باشھ یكجا گیرش بیارم ادبش كنم. یكي بھش ور بره

از گربھ بدتون میاد؟: استاد فھمید و گفت

.از ھر چي لوسھ بدم میاد: جواب دادم

. این خصلت ھمھ ي گربھ ھاست. اما مگي لوس نیست: دوباره نوازشش كرد و گفت

.ھم نیاز بھ محبت و توجھ دارند حیوونا

شما ھر روز مگي رو با خودتون میارید و مي برید؟: پرسیدم

.نھ اینجا خونھ ي مگیھ: جواب داد

مگھ نگفتید مگي با شما زندگي مي كنھ؟: متعجب نگاھش كردم و پرسیدم

یي رو و با انگشت پلھ ھا. طبقھ ي باال. االنم مي گم اینجا خونھ ي من و مگیھ: جواب داد

. ببخشید استاد من مزاحم شدم: ھول كردم و گفتم. كھ من متوجھ اش نشده بودم نشون داد

.اي واي شب شده، دیرم شده، با اجازه. خیلي حرف زدم

.اجازه دید برسونم تون. دیر وقتھ: دستپاچھ شد و گفت

ا رفتم و بھ حالت دو بھ طرف پلھ ھ. دیگھ چي؟ دیگھ اینقد پررو نیستم. اي خدا مرگم بده

بعد انگار كھ خانم جان یا دایي فربد اونجا باشند . نھ استاد ممنون خودم مي تونم برم: گفتم

: یك پلھ پایین رفتم كھ فھمیدم چھ گفتم، باز برگشتم و گفتم. باي: دستم رو باال بردم و گفتم

.بھ امان خدا: استاد با ھمان نگاه عاقل اندر سفیھ گفت. ببخشید استاد خداحافظ

حاال باید چھ خاكي بھ سرم مي ریختم؟ مي ترسیدم سوار . بیرون ھوا تاریك شده بود



خب آخھ اگھ من خاك بر سر با این استاد بي كار تر از خودم دل نمي دادم و . تاكسي بشم

یكي نبود بگھ دختر پرچونھ، این ھمھ ورور . قلوه نمي گرفتم،االنھ خونھ ھم رسیده بودم

دلم مي . حاال حتما خانم جان از نگراني گیساشو كنده! ھ ي اوليواسھ چي بود؟ اونم جلس

ماشینھاي مدل باال بوق مي زدند و من سرگردان دنبال یك . خواست از حلقم بزنھ بیرون

قلبم با بوق ھر ماشیني مي افتاد زیر پام، كھ یك ماشین زیر پام ترمز . تاكسي مي گشتم

سوار شو : ر بزنم كھ صداي آشنایي گفتمي خواستم از ترس ھمون وسط خیابون زا. زد

.پیشي

نفھمیدم چطور خودمو انداختم توي . دایي فربد بود كھ آمده بود دنبالم. الھي قربونش برم

و در ھمان حال گذاشت دنده . مرض: دایي با خشمي ساختگي گفت! آخیش: ماشین و گفتم

تازه اگھ . ني مي شھمي دونستم ژست عصبانیت گرفتھ، اوال كھ دایي خیلي كم عصبا. یك

اومدم شیشھ رو بدم باال . واسھ ھمین بھم برنخورد. واقعا عصباني بود كھ نمي گفت پیشي

كھ استاد رو دیدم مگي بھ بغل پشت یكي از پنجره ھاي طبقھ باال ایستاه بود ه زاغ سیاه 

سر  من بي چشم و رو نیستم؟ اون بینوا از. مثل خالھ سكینھ ھا. اه، بدم اومد. چوب زدن

خب دیده ! نگراني ایستاده از دور بھ مراقبت، اون وقت من بھش لقب خالھ سكینھ مي دم

خب برفرض كھ ناامن، از دور . یك دختر توي اون تاریكي و توي این دوره ي ناامن

دستش را گرفتھ بھ آتیش؟ اگھ یكي منو بلند مي كرد چھ كاري از اون باال از دستاش بر 

اگھ مرد  .ا اسمش فضولیھ و برمیگرده بھ ھمون خالھ سكینھ ھامیومد؟ پس این كار ھمان

میدون؟ حاال مگھ چي شده بود؟ خوبھ كھ بنده خدا . بود مي خواست بپره وسط میدون

دایي كھ سكوتم عذابش . اي واي مخم تركید. خواست منو برسونھ و خودم رخصت ندادم

شي دایي؟كجا سیاحت مي كنھ پی: محكم بھ پام كوبید و گفت. مي داد

نشست بھ . بیچاره فكر كرد از لحن تندش و از مرض گفتنش بدم اومده و قھر كردم

كالس سركار علیھ راس ساعت ھفت و نیم تموم شده كھ با این مسیر سر : توجیح كھ 

بفرمائید واسھ این ھمھ تاخیر چھ توضیحي دارید؟. راست باید ھشت نشده خونھ باشي

.معمول وراجيطبق : شانھ باال دادم و گفتم

وراجي؟: تقریبا داد كشید



. دایي اصال بھتون عصبانیت نمیاد: سرم رو بھ طرف راست خیابان چرخاندم و گفتم

دایي فربد كھ یخش وا رفتھ بود . ژست نگیرید كھ زھره ام بھ این آسونیا آب نمي شھ

.الزم نبود این ھمھ تره خرد بفرمایید: گفت

.قربون دایي: تمخندیدم و با لحن جاھالنھ اي گف

حاال آشتي؟. میرم ھزار بار مي رم: باز خندیدم و گفتم. بري: دایي ھم گفت

.دل خانم جان تا االن ھزار راه رفتھ: نگاھم كرد، پقي زد زیر خنده و گفت

بھ ما چھ؟ حاال . خانم جان دل شلختھ اي داره: خودمو بھ پشتي صندلي فشردم و گفتم

فكري واسھ مامان فرح بكنید كھ با صد من عسلم . یارمطوري نشده مي رم از دلش درم

.خورده نمي شھ

.كھ از شانست آجي فرح ھنوز نیومده بود: دایي فربد نیم نگاھي بھم كرد و گفت

آخرش مامان : آھي كشیدم و گفتم. یعني آبجي. آجي: دایي فربد بھ خواھراش مي گفت

.خودشو مي كشھ با این ھمھ اضافھ كاري

گفتھ دو  .نھ بابا اضافھ كاري نبوده، جابجایي بوده: اھي بھم كرد و گفتدایي نیم نگ

.گویا ھمكارش جایي دعوت داشتھ. ساعتي بھ جاي یكي از ھمكارانش بمونھ

.خب سگ زرد برادر شغالھ: زھر خندي زدم و گفتم

چھ ربطي داشت؟: دایي متعجب نگاھم كرد و گفت

  باز تپق زدم؟: نگاھش كردم و گفتم

 .منظورت بي احترامي بھ آجي كھ نبود: ھ برداشت بد كرده بود اخم كرد و پرسیددایي ك

نخیر دایي عزیز، بھ خواھر گرامي تون : بھ حالت قھر سرم رو چرخوندم و جواب دادم

چھ كار دارم؟ گفتم كھ اضافھ كاري یا جابھ جایي چھ فرقي داره؟ 

حاال بعد از شام باید برام . ودپس بي ربط ھم نب: دایي فربد پیچید داخل كوچھ و گفت

توضیح بدي كھ چي ور مي زدي و با كي؟ 

 .شما كھ مي دونید حرفاي من صد تا یھ غازه: خندیدم و گفتم

خانم جان چادر سفید بھ سر الي در ایستاده بود و ھي سرك مي كشید كھ با دیدن ما در 

دم پایین و خودمو انداختم از ماشین پری.. رو باز كرد تا دایي ماشینش رو بزنھ تو حیاط



اخم كرد . لپاشو بوسیدم، دستاشو بوسیدم، باز لپاشو بوسیدم. تو بغلش و ھي ماچش كردم

این وقت شب یك دختر میاد خونھ؟ كجا بودي تا حاال؟ : و گفت

 .الھي فداتون بشم، ھمھ اش تقصیر مگي بود: لپاشو كشیدم و گفتم

مگي؟: تعجب آمیز نگاھم كرد و پرسید

ھمیشھ یھ جفنگي . سر كاریھ خانم جان: یي فربد كھ داشت از ماشین پیاده مي شد، گفتدا

آجي ھنوز نیومده؟. داره بارمون كنھ

بعد بھ طرف پلھ . تا سفره رو پھن كنیم مي رسھ: خانم جان چادر از سر برداشت و گفت

 .مده قال مي كردمیومد میدید تحفھ خانمش ھنوز نیو. بھتره كھ نیومده: ھا راه افتاد و گفت

ما كھ مردیم از گشنگي حاال شام چي : دایي فربد كھ پشت سر خانم جان مي آمد، گفت

ھست؟ 

: من كھ مثل ھمیشھ جلوتر از بقیھ رفتھ بودم باالي ایوون، صدامو انداختم بھ سرم و گفتم

.قباحت داره :خانم جان چشماشو گرد كرد و گفت. كوفتھ كاري. شام ویاروونھ اس

ایي و خانم جان روي ایوان كنار سماور نشستھ بودیم و من داشتم از مگي و استاد با د

دایي فربد گل  .حرف مي زدم كھ مامان مثل ھمیشھ خستھ و رنگ پریده بھ ما ملحق شد

.سالم بھ روي ماه و پریده ي آجي فرح: از گلش شكفت و گفت

ھ از بیمارستان آورده بود بھ مامان لبخند خستھ اش رو نثار برادر كرد، نان سنگكي رو ك

چش بود؟: دایي چشمكي بھ خانم جان زد و گفت. دست خانم جان داد و رفت تو اتاقش

.بچھ ام خستھ ي كاره: خانم جان كھ نان رو الي سفره مي پیچید، گفت

این چھ آجي ایھ ما داریم دختر؟ ھمیشھ خستھ، ھمیشھ : دایي فربد محكم بھ پشتم زد و گفت

!كسل

بھ من چھ، آجي شماست بازخواستش رو از من مي كنید؟: دادمجواب 

ھمھ اش تقصیر خانم جانھ كھ شیش تا بچھ آورده، سھ : دایي دم اسبي ام رو كشید و گفت

. تا شو داده بھ باد ھوا، از سر ناشي گري، بعد سھ تا دیگھ آورده بھ جبران بادبرده ھا

یكي از یكي چي؟



 .نوبربھارتر: خندیدم وگفتم

حاال . یقینًا منظورت من نیستم: ایي فربد انگشت سبابھ اش رو توي لپم فرو كرد و گفتد

بگو بدونم با مامان خودتي یا آجي من؟

 .شكر خدا من استثناء نمي گذارم. مامانم، خالھ فروزان و شما. با ھمتون: گفتم

نم جان حرف منو نزن كھ با خا: دایي فربد پاھاشو دراز كرد روي ھم گردوند و گفت

مي دوني یعني چي؟ یعني ھم یكي یھ . من ھم تھ تغاري ام، ھم پسر سر پنج دختر. طرفي

...دونھ، گل گلخونھ ھم پسر پسر قند عسل، ھم تھ تغاري، ھم

 .ھم دردونھ ي حسن قلي: وسط حرفش پریدم و گفتم

ھم  ھم تاج سر،: خانم جان كھ با لذت بھ دایي فربد نگاه مي كرد با آھنگي خاص گفت

دایي ھم . افسر، ھم مونس مادر، ھم عصاي دست، ھم نفس خانم جان، ھم عزیز و دلبند

 .شنیدي پیشي پیشي: بعد گفت. با ریتم آھنگ خانم جان ابرو باال مي داد

دایي فربد آخي گفت و . ھم لوس، ھم ننر: با غیظ نیشگوني از بازوي دایي گرفتم و گفتم

لوس مامان جونتھ كھ شق القمر كرده یھ : یداد، گفتدر حالي كھ جاي نیشگون رو مالش م

مامان فرح كھ لباس خنك و راحتي بھ تن كرده و . پیشي حسود اما ملوس بھ دنیا آورده

باز شما دو تا بھ جون ھم : دست و صورت و پاھاشو شستھ بود بھ ما پیوست و گفت

افتادین؟

مامان لیوان . تگي تو در كنبیا ننھ خس: خانم جان یك لیوان چاي بھ دستش داد و گفت

خانم جان دستتون بھ كم نمي گیره؟ چند بار بگم : چاي رو تو قوري سرازیر كرد و گفت

 .لیوان پر مال كارگر جماعتھ. لیوان من باید سر خالي باشھ

دایي فربد كھ مي خواست از دل خانم جان . خانم جان كھ چاي زیاد مي خورد لب گزید

ن وقتي بار شكم داشتي خرمالوي گس ویار داشتي؟ قند عسل، خانم جا: در بیاره، گفت

شیریني شكر نبود دور و برت؟ 

استكان كھ لب گفت آمده، فنجون كھ : خانم جان كھ ھنوز ھم مكدر بود رو بھ مامان گفت

رنگ چایي رو نشون نمي ده، لیوانم اگھ سر خالي باشھ انگار دھن زده اس، آدم 

.خوردنش نمیاد



تھ آمده چیھ خانم جان؟پرسیدم لب گف

اون اوایل . پدر بزرگ خدا بیامرز دوست نداشت تو استكان چایي بخوره: جواب داد

لب گفت آمد، دندون گفت : عروسي مون كھ براش توي استكان چایي مي بردم، مي گفت

آخھ ننھ اون زمونا ھمھ تو . خوش آمد، شكم گفت چھ قرمب و سرمبي بود كھ پایین نیامد

اما . چاي لیواني مخصوص تركا بود. باریك لب طالیي چاي مي خوردند استكان كمر

منم آموختھ شدم و پا بھ پاش نشستم بھ چاي . موسي خان خدا رحمتي استكان كمش بود

بعد ھم سر سفره ي تا كرده رو از روي زانو . خوردن و حاالم كھ یك چایي خور قھارم

مگھ زبون پیشي الل فربد : و گفت پھنش كنم؟ دایي فربد از جا جست: برداشت و گفت

  چالقھ كھ شما سفره پھن كنید خانم جان؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣فصل 

ھر وقت كھ خانم جان و دایي باشند، ما روي ایوون مي خوابیم، اما مامان حاضر نیست 

دایي فربد مي گھ ما كھ . حتي اگھ از گرما پرپر بزنھ. بھ ھیچ قیمتي از اتاقش بیاد بیرون

.و باید زیر آسمون خدا بخوابیم كولي ھستیم

لحاف نازكمو تا زیر چونھ باال كشیدم و . نسیم مالیم دم صبح بھ صورتم مي خورد

.خودمو بیشتر بھ بالشم فشار دادم كھ سوتي ریتم دار تو گوشام نشست

چشم باز كردم و دایي فربد رو دیدم كھ باالي سرم نشستھ و با دست و صورت خیس و 

بعد ھم  .تا چشامو باز كردم آب دستش رو پاشید بھ صورتم. زل زده آب چكانش بھ من

: انگشتش رو كرد توي یك لیوان آب و قطرات آب رو سرازیر نوك بیني ام كرد و گفت

سیر خواب نشدي پیشي؟ 

: صداي خانم جان شنیدم كھ گفت. سرم دنگ دنگ مي كرد و چشام ھنوز تارتاري بود

اذیت مكن 

 .ھبذار بخواب. بچھ مو

پیشي پاي سفره نباشھ یعني؟: دایي فربد گفت

آخ كشدار دایي فربد، خانم جان . از غفلت دایي استفاده كردم و مچ دستش رو گاز گزفتم

.مكن دختر: رو ترسوند و با غیظ گفت

: لحاف رو از روم كشید و گفت. دایي فربد گاه و بیگاه اداي خانم جان رو در مي آورد

.نشنیدي؟ مكن

نقطھ  .ر دراز كشیده افتادم بھ جان كمر دایي و تا مي توانستم قلقلكش دادمھمون طو

صداي خنده ي  .دایي فربد تاب قلقلك نداشت و خیلي زود تسلیم مي شد. ضعفش دستم بود

صداي خشك . ھردومون فضاي حیاط را پر كرده بود

لشعاع قرار مامان كھ ایستاده كنار سفره چاي اش رو سر مي كشید خنده ھامونو تحت ا

.بچھ شدي؟ خجالت بكش. بسھ دیگھ فربد: داد كھ گفت

دایي فربد كھ ریسھ رفتھ زیر دست من دست و پا مي زد انگشت رو بیني گذاشت و 

.ھیس دختر، ھیس: گفت



راست روده اي؟ یھ دّقھ بشین دو تا لقمھ نونم بخور، حیفھ : خانم جان بھ مامان فرح گفت

 .دیرم شده: ان نگاھي بھ ساعتش كرد و گفتمام. این نون تازه اس نخوري

دایي فربد دستم رو . حرف ھمیشھ ھمین بود و مامان ھمیشھ دیرش شده، عجلھ داشت

: گرفت، بلند كرد بعد شونھ ھامو مشت و مال داد، چند ضربھ ي محكم بھ پشتم زد و گفت

خواب ناز پرید خانوم خانوما؟ میاي سرسفره یا بیارم براتون ھمین جا؟

.بدم كھ نمیاد ناز بیارم: ش و قوسي بھ خودم دادم و گفتمك

با یك خیز كنار . بلند شو یھ آب بھ صورتت بزن بیا پاي سفره. بیخود: خانم جان غرید

.دیگھ نیازي نیست. صورتمو دایي شستھ: دایي نشستم و گفتم

!خاك عالم: خانم جان نگاھي بھ صورتم كرد و گفت

چشھ خانم جان؟ خواھر زاده ي : م جان نگاھم كرد و گفتدایي فربد بھ تبعیت از خان

 .قشنگم مثل ماه شب چھارده مي مونھ، البتھ اگھ سیزده شبشو از روش برداري شبیھ تره

اخم كردم و گفتم یعني اینقدر ریقماسوام؟

.مثل ماھھ اما از در پشتي: خانم جان كھ قدري خم شده بود چاي بھ دستم بده، گفت

گل كھ پشت و رو نداره، در داره؟ : پاشو سرازیر لیوانم كرد و گفتدایي فربد شكر

.بھ خصوص كھ امروز پفم نداره. اصًال اسمش روشھ. خانم ھمون ماھھ مھتاب

.تو نبودي تا خود ظھر مي خوابید. واسھ این كھ مثل آدمیزاد بلند شده: خانم جان گفت

بعد چرخیدم . رو آدم پھن مي شھ نھ كھ آفتاب میذاره؟ زودي: اخمي ساختگي كردم و گفتم

جدي دایي امروز پف ندارم؟ : بھ طرف دایي و گفتم

 .اون كھ از كم اش توبھ: دایي بھ شوخي گفت

 .لوس نشین دایي: ابروھامو تو ھم كرده گفتم

.اوني كھ تو مي گي، پف نیست، كسیھ نمكھ: خندید و گفت

دایي . ت از دست دخترتون شكایت كنمرو بھ خانم جان كردم و گفتم، یادم باشھ روز قیام

از : فربد لیوان خالي اش رو بھ دست خانم جان داد تا براش دوباره چاي بریزه، و گفت

آجي من شاكي باشي؟ واسھ چي؟ 

 .واسھ این كھ نمك زیاد خورده پشت چشاي من ورم آورده: گفتم



اش رو بھ دست  خانم جان كھ داشت نانھا رو زیر و رو مي كرد تا قسمت نرم و تازه

عمھ ي . تازه تو كھ گل ماھي. بھ فرح چھ ننھ؟ فامیل بابات بادبادي بودند: دایي بده، گفت

بینوات چي بگھ؟ 

 .اون كھ بالنھ: دایي پقي زد زیر خنده و گفت

حاال اول صبحي غیبت مردم چرا؟ : خانم جان اخم كرد و گفت

 .شما خودتون گفتین: دایي فربد جواب داد

بعد ھم رو . مقصود این بود كھ این دختره قدر خودشو بدونھ: ن لب گزید و گفتخانم جا

دیگھ ھم اینقدر . بھ قول دایي ات كوه نمكي. اصال این باد ناقابلھ: بھ من كرد و ادامھ داد

 .انگشت روش نذار

قابلمند . آره انگشت نذاري كھ بادش در مي ره: دایي فربد تھ لیوانش رو سر كشید و گفت

اصًال مي دوني چیھ دایي. ت، جدي نگیریدنیس

 .جون؟ چشات یھ وقتایي نفخ مي كنھ

بگو ظھر چي دوست داري . بچھ امو اینقدر اذیت مكن فربد: خانم جان لبخندي زد و گفت

برات بذارم؟

گفتم خانم جان امروز شما فكر شكم دایي باشید، فردا كي مي خواد بھ میل شكم فندقي 

این دیگھ  :دایي فربد خودش رو روي بالش بزرگ ولو كرد و گفتشازده تون راه بره؟ 

یعني عیاالت ما چون چشاي . وظیفھ خانم جان جان جانھ

.زیبایي داره، مردم فكراي بد مي كنن

موندم این بي حیایي تو بھ كي رفتھ؟ : خانم جان اخم كرد و گفت

: بزرگ ولو كرد و گفتدایي فربد كھ انگار دلش نخ نخ شده بود، خودش رو روي بالشي 

از كجا كھ مامان ني ني چش سبز نباشھ؟. خوب حتمًا بھ مامي جانش میره

.شما ھم كھ ننھ قاسم: شست پاي دایي رو كشیدم و گفتم

 :خانم جان یك لنگھ ابروي باریكش رو چند بار پیاپي باال و پایین داد و گفت

.مادر دوماد، انبون باد

.كھ منتظر ني ناش ني ناشھ خانم جانم: رو بھ دایي گفتم



دوماد یكي یھ دونھ : دایي فربد ھمون طور كھ لمیده بود پاھا رو روي ھم گردوند و گفت

!ي قند عسل و عروس خانم چشم سبز و ماماني، چھ شود

 .خواب دیدین خیر باشھ! فوتي نا: انگشت روي بیني گذاشتم و گفتم

شاخ شمشاده پسر، كي مي : اه كرد و گفتخانم جان با حّظي وافر بھ قامت دایي فربد نگ

بعد با . پسر دارم چي كم دارم؟ غم ندارم. گھ كھ نھ؟ عسل نابھ پسر، كي مي گھ كھ نھ

خانم جانت دورت بگرده تو فقط بلھ رو بگو ببین چھ ھا مي كنم : لحن جدي تري گفت

!اگھ ملوس ترین دختر دنیا رو برات نستوندم! برات

بود پاھا رو تكون تكون مي داد و با ابروھاش مي رقصید تا دل  دایي فربد كھ كیفش كوك

حاال اگھ : منم بھ حالت قھر یكوري شده مشتم رو زیر چانھ دادم و گفتم. منو بسوزونھ

خانم جان اگھ ما رو قابل بھ نظر دادن مي دونین واسھ ظھر جوجھ . دادند، برین بگیرین

.كباب درست كنین

بھ شرط منقل كھ خوب دود و : رو زیر سر گذاشت و گفتدایي فربد یكوري شد، دستش 

 .من از جوجھ ي فري بدم میاد. دمش در بیاد

دایي فربد محكم زد . بزن قدش: با ھمان حالت قھر دستم رو بھ طرف دایي گرفتم و گفتم

 .قربون زن دایي. نخیر: قربون دایي؟ نگاھش كردم و گفتم: و گفت

 .كنھ ننھخدا م: خانم جان اخم كرد و گفت

ظھر آبدوغ، شب : بعد بلند شد نشست و گفت. مادر شوھره وا: دایي فربد خندید و گفت

آبدوغ ! َاه دایي: باز قھر كردم و گفتم. جوجھ با برنج دم سیاه فرد اعال كھ آجي ھم باشھ

چیھ؟ 

اینو ببر تو آشپزخونھ : دایي فربد سیني رو از دست خانم جان گرفت، داد بھ دستم و گفت

عد بیا رخت خوابارو جمع كنیم اون وقت یك دل سیر اندر مزایاي آبدوغ خیار برات ب

 .حرف مي زنم

الزم نكرده بند سر زیادي ندارم بدم باالي مزایایي كھ : بھ طرف آشپزخونھ رفتم و گفتم

سر زیادي نداري، پشت پلك زیادي كھ داري، : دایي خندید و گفت. مي دونم آبدوغ نداره

یكي . اینقدر بزرگش مكنین :صداي خانم جان رو شنیدم كھ گفت. مي كنھھمون كفایت 



.بشنوه فكر مي كنھ دختره بربریھ

اینقدر ھوا گرم بود كھ آدم ! الحق كھ دست دایي فربد درد نكنھ با این منوي غذایي اش

خانم جان یك كاسھ ي بزرگ چوبي رو . دوست داشت شیرجھ بزنھ توي كاسھ ي آبدوغ

. چالوس خریده بود، پر از آبدوغ خیار كرده بود با تكھ ھاي بزرگ یخكھ مامان از 

من و دایي فربد . یخھایي كھ دل آدم نھ تنھا از خوردنش كھ از دیدنش ھم خنك مي شد

كاسھ ھاي چوبي كوچیك مون رو سھ مرتبھ پر كردیم و سركشیدیم و بعد كھ خوب دم 

الق خوب خانم جان خوشم میاد كھ از یك اخ. كردیم ھمون جا كنار سفره دراز كشیدیم

بھ عكس مامان فرح كھ ھنوز مشغول . ھیچ وقت واسھ جمع آوري سفره عجلھ اي نداره

خوردن ساالد یا نوشیدني ھستیم از یك كنار شروع بھ جمع كردن مي كنھ و این یعني 

اما خانم جان ھمیشھ كنار سفره . ھشدار، یعني كھ زودتر تمومش كنید و مرخص شید

منم جاي مامان جانم خالي كنار . آي برین كنار كھ بتركي آمده: ز مي شھ و مي گھطاقبا

حاال چرا از . دایي فربد ھم مي گھ تو ھم از سوء، استفاده كن. خانم جان یكوري مي شم

سواد  .سوء،استفاده؟ خانم جان خیلي دوست داره مطابق روز و كالس باال حرف بزنھ

با این ھمھ وقتي مي شینھ پاي . رآن خوندن مي دونھ و بساندازه ي ق. زیادي ھم كھ نداره

بیچاره شنیده . صحبت بقیھ، واسھ خودش گل مي گیره بدون اینكھ از معني اش سوال كنھ

كھ ما مي گیم سوء استفاده كرده فكر مي كنھ سوء یك چیز خوبیھ كھ داراي منفعتھ و 

بھ نزن و نكن . استفاده كرده واسھ ھمین مي گھ از سوء،. دیگران ازش استفاده مي كنند

من و دایي ھم كلي تفریح مي كنیم و چشم و ابرو میایم یا بلند بلند . ھم مي گھ مزن، مكن

كار خودش رو مي كنھ و مي گھ من لیسانس بھ باال . خانم جان بدش نمیاد. مي خندیم

مي شھ و خالصھ داشتم مي گفتم كھ خانم جان بعد از غذا تنبل . دارم شما حالیتون نیست

البتھ ھر  .دایي فربد كھ ھمیشھ با بالش میاد سر سفره. بھ من و دایي ھم میدون تنبلي میده

مامان . چون مامان بھ كسي اجازه نمي ده پاي سفره ولو بشھ. وقت مامان بیمارستان باشھ

كھ باشھ سفره باید سریع جمع بشھ، ظرفھا شستھ و جا بھ جا بشھ، بعد ھر كس بره توي 

چون خونھ ي . كھ باز ھم برگ برنده توي دستاي داییھ. دش، با در بستھ بخوابھاتاق خو

اما دایي . خانم جان كھ یا روي ایوونھ یا توي اتاق من. ما دو تا اتاق خواب بیشتر نداره



واسھ ھمین سر بلند و سر افراز جلو تلویزیون ولو مي . بینوا مجبوره توي ھال بخوابھ

مامان ھیج . یا مي گھ بنده معافم. شامل حال بنده نمي شھ شھ و مي گھ كھ قوانین آجي

مي گھ چھ معني داره كسي ناظر خلوت آدم . وقت نمیذاره، در اتاق مون رو باز بگذاریم

باشھ؟ خانم جان مي گھ چھ خلوتي؟ چھ كشكي؟ بعد یواشكي بھ من مي گھ مگھ آدم 

ف آبدغ خیار، ھر سھ ولو پس از ظر. حیاطھ، كھ خلوت داشتھ باشھ؟ و ھر دو مي خندیم

 .شدیم

. چھ تاپ تاپي مي كنھ ننھ: خانم جان با دست بھ شكم ورم كرده اش مي زد و مي گفت

. حوض كھ نبود خانم جان، یك كاسھ كمتر: چرخیدم و گفتم. بتركي ھم بیاد ھنر نكرده

و كولر . كم كھ الو نگرفتھ. از دست این ھوا: خانم جان باز تاپي بھ شكمش زد و گفت

پس واي بھ حال من بینوا كھ كولر مغازه ھم امروز : دایي فربد گفت. پنكھ ھم جواب نمیده

. خدا مكنھ: خانم جان باز تاپ تاپ بھ شكمش زد و گفت. من و فرھاد پرپر زدیم. سوخت

نگاھي بھ دایي كردم، دیدم رو بھ كولر ولو شده پنكھ رو ھم . خانم جانت پرپر بزنھ الھي

واسھ ھمین ننھ قاسم : بالش رو از زیر سرش كشیدم و گفتم .كرده رو بھ خودش ثابت

.شدین؟ این پنكھ اختصاصي نیست شازده

. پدر آقا قاسمم. تازه بنده ننھ قاسم نیستم. كم كباب نشدم امروز: دایي یكوري شد و گفت

سیر نزولي دارین دایي فربد؟. قاسم چش سبز: غش كردم و گفتم

؟ تازه كي گفتھ پسره؟ دایي انگشت سبابھ اش توي پھلوم فرو خودتون فربد، پسرتون قاسم

خانم جان ھم با . بنده مي خوام بدونم این پسر پسر واقعا قند عسل ھست یا نھ: كرد و گفت

جاي مامان فرح خالي بود كھ اگھ خانم . پسر پسر نخوره نظر: شكمش ریتم گرفتھ بود كھ

شین با این سن و سال؟خجالت نمي ك: جان را مي دید دعوا مي كرد كھ

الحق كھ دست خانم جان درد نكنھ . شب كھ شد با دایي فربد روي ایوان رو فرش كردیم

این خانم جان ھم عجب . راستھ كھ مي گن دود از كنده بلند مي شھ. با این برنج پختنش

گاھي فكر مي كنم زمان جوونیاش با اون موھاي بور و شكن دارش و این ! آشپز قابلیھ

خب . آبي درشتش و این دست و پنجھ ي قابلش خوب دل موسي خان رو مي بردهچشاي 

یكي قسمت قلبي و عشقي، یكي . آخھ دل دو قسمتھ. بھ نظر من مرده و دلش بھ توان دو



زنش كھ . پدر بزرگ بنده ھم از ھر دو بخش بھره برده. یعني بخش لمبوندني. ھم شكمي

دلبر ھم بوده، نھ كھ مثل دختر ش كھ  مھوش رو و فرشتھ خو بوده، شاد و شنگول و

یكي نیست بگھ دختر چرا غیبت مادرت رو مي كني؟. مامان بنده باشھ خشك و اخمو

خدا بھ سر شاھده غیبت نیست گاھي كھ لبخند ژوكوندي كنار لباي مامانم ِپرِپر مي كنھ، 

انم جانم خ. بھ خودشم مي گم اما اون خستگي رو بھونھ مي كنھ. مي خوام بال در بیارم

دست شكستھ كار مي . اون روحش خستھ تر از جسمشھ ننھ. یواش زیر گوشم مي گھ

حاال منظور من از این ھمھ ور ور این بود كھ بگم مامان . كنھ، دل شكستھ كار نمي كنھ

این . بینواي من ھیچ وقت خونھ نیست، اگر ھم باشھ حوصلھ نداره دل بھ آشپزي بده

ن و دایي رقصان سیني مخلفات رو بردیم روي ایوون داخل م. غیبت بود؟ نھ اشاره بود

خانم جان ھم توي حیاط خلوت كنار منقل نشستھ بود با بادبزن حصیري آرام . سفره چیدیم

مامان از حمام آمده بود درحالي كھ موھاي صاف و  .آرام جوجھ ھا رو باد مي زد

.ھمھ جا رو دود برداشت: سیخش رو با حولھ مالش مي داد، گفت

منم خندیدم و . امشب با جوجھ ھا حال مي كنیم، فردا ھم با بوشون! چھ بھتر: دایي گفت

باز تو : دایي محكم بھ پشتم زد و گفت. پولدارا و خود كباب، بي پوال و بوي كباب: گفتم

امشب جزء  .نخیر، گند نبود: گند زدی دختر؟ پارچ دوغ رو از یخچال درآوردم و گفتم

کباب داریم، فردا ھم کھ حتما بھ جبران امشب حاضری داریم گدا  اغنیا ھستیم و جوجھ

.محسوب می شیم و مجبوریم دماغمون رو وادار بھ ورزش کنیم

!چھ بی نمک: مامان چشاشو تنگ کرد و گفت

مامان مغروره و از اینکھ داره یھ تنھ زندگی اش رو می . حتما خوشش نیامد کھ گدا باشیم

اصال اون این ھمھ می دوه و اضافھ کاری می کنھ . کنھ چرخونھ بھ خودش مباھات می

اما . خانم جان می گھ فرح از بچگی از فقر بدش میومد. کھ کم و کسری نداشتھ باشیم

خانم . دایی فربد معتقده کھ مامان با این ھمھ اضافھ کاری می خواد از خودش فرار کنھ

شھ کھ با کسی بر نمی منم می گم تقصیر خود. جان می گھ بچھ ام ھم صحبت نداره

واسم . ببینید من با ھر کسی و ھر قماشی کنار میام و زودی باھاش جور می شم. خوره

دایی می گھ چونکھ تو . با ھر کسی مطابق خودش می پرم. پیر و جوون و بچھ نداره



 .مرغی مدام قد قد می کنھ و ھمیشھ یھ چیزی واسھ ور زدن داری

بود و ھمھ رو سرمست کرده بود حتی گربھ ی روی دود جوجھ ھا ھمھ جارو برداشتھ 

خیلی زشت و . ازش بدم میاد. دیوار رو بی نوا نیم خیز شده بود و میو میو می کرد

چون در . ھمیشھ ھم روی دیوار حیاط خلوتھ. ھم بزرگھ، ھم پیر، ھم بدرنگ. بدترکیبھ

ی فربد اسم دای. آشپزخونھ بھ حیاط خلوت باز می شھ و ھمیشھ بوی غذا اونجا ھست

این دو اسم ھر دو اشاره بھ . گربھھ رو گذاشتھ ماه بانو ، اما من بھش می گم آقا جمال

این آقا جمال اونقدر جز جز کرد تا باالخره دایی فربد دلش سوخت . این شمایل بدترکیبش

آقا جمال اونو رو ھوا گرفت و . و یک تکھ بال از سیخ جدا کرد و بھ طرفش پرت کرد

. از گربھ واسھ ھمین بی معرفتیش بدم میاد. بھ ما کرد و نشست بھ سق زدن بعد پشتش و

مگی در قیاس با آقا جمال آدم و یاد گربھ ھای اشرافی . یک مرتبھ یاد مگی افتادم

خودم . راستی مگی ھم با استاد چنین معاملھ ای می کنھ؟ نھ یقینا اینطور نیست .میندازه

این خصلت : اونم گفت. واسھ دایی تعریف کردم. رهدیدم مدام با پاچھ ی استاد ور می 

من اگھ : باد بزن رو از دستش گرفتم و گفتم. طبیعتش اینھ. گبھ چشم رو نداره. گربھ اس

دایی فربد کھ داشت سیخ ھارو پشت و . جای استاد بودم گوشت و مرغ بھ مگی نمی دادم

.پس غیر مستقیم بگو مگی بی نوا رو می کشتی: رو می کرد گفت

می تونھ چربی بخوره . نخیر، چرا بکشم؟ یھ گربھ لزومی نداره گوشت مرع بخوره: گفتم

من اگھ باشم نون رو تو آب پنیر . اما نھ، پنیر ھم حیفھ. یا آشغال گوشت یا حتی پنیر

 .خیس می کنم می دم بخوره

ای خسیس : دایی فربد پوست رونی رو با دست کند و انداخت برای آقا جمال و گفت

حاال جھت  .اونا ھم مثل بنده و سرکار شکم دارند. حیوونا ھم مخلوقات خداوندند! انمخ

اطالع تون باید عرض کنم استاد ارژنگ لقمھ ی دھن خودشو ھم دھن مگی جان می 

 .ذاره

 .من کھ می گم خیلی لوسش کرده: ایشی کردم و گفتم

تنھا مگی رو خیلی دوست  نھ: دایی فربد سیخ ھارو توی سینی چیند و در ھمان حال گفت

خانم جان کھ توی آشپزخانھ دور و بر چراغ سھ فیتیلھ ای تاب . داره اما گوشت رو اصال



. بسھ دیگھ: می خورد قابلمھ ی برنج رو با دستگیره برداشت چراغ و فوت کرد و گفت

این ور ور شما تمومی نداره؟. بوی سوختن میاد

روی چراغ فیتیلھ ای دم می کنھ و میگھ برنج  خانم جان ھنوز بھ شیوه ی قدیم برنج رو

عقیده داره گاز بھ برنج فرصت قد کشیدن نمی ده و زود . باید بھ دل دم بکشھ و قد بندازه

شما کی می خواین از عھد بوق بیاین بیرون؟ چراغ : مامان فرح می گھ. تھ دیگ می شھ

 .بوی نفت می کنھ و آدم سر درد می شھ

گوشم از ایرادای فرح : ش و می کنھ و پشت سر مامان می گھاما خانم جان کار خود

 .پره، دیگھ یھ گوشم رو کردم در، یکی دیگھ دروازه

من . اومدیم خانم جان: دایی فربد مشتی آب روی منقل پاشید و سینی رو برداشت و گفت

یعنی چی گوشت دوست : کھ ھنوز از حرف دایی متحیر بودم دنبالش راه افتادم و گفتم

آره، برعکس من و  :ره؟ مگھ می شھ؟ دایی گردنش رو بھ طرف من چرخوند و گفتندا

 .تو بقیھ ی مردم کھ ھالک گوشتند

از کجا می دونید؟: پرسیدم

. بھ نظر من این استاد ارزنگ مخش معیوبھ: بعد خندید و گفت. فرھاد می گھ: جواب داد

. و موجوداتی سنگدل می دونھفرھاد می گھ پسر خالھ اش با ذبھ حیوونا مخالفھ و آدمار

.اونو با دست می گیره می بره میندازه تو باغچھ. می گھ اون حت سوسک رو نمی کشھ

 !َاه: از تصور اینکھ آدم سوسک و با دست بگیره چندشم شد و گفتم

ما رو کھ دید . خانم جان کنار قابلمھ نشستھ بود و با کفگیر برنجھارو زیر و رو می کرد

 .فرحف فرح بیا از دھن می افتھ: ل کج کرد و گفتسرش رو طرف حا

جای استاد فرح خالی کھ اگھ حضور داشت و من و دایی رو در حال گاز زدن بھ ران 

مرغ می دید حتما پا برھنھ سر بھ بیابون می گذاشت و موھای خوش رنگش رو الخ الخ 

   .می کند

  



 ۴فصل 

َا خانم جان دارید می : ردم و گفتماخم ک. صبح خانم جان رو در حال جمع و جور دیدم 

رید؟ سجاده اش را با دقت توی ساکش جا داد بعد قران قدیمی اش روی سجاده نھاد و 

حاال کھ تا چند وقت مادرت شب کاری نداره واسھ چی بمونیم؟ این دو سھ . آره ننھ: گفت

باغچھ رو  .باید برم یک دستی بھ در و دیوار خونھ بکشم. شبنم واسھ گل روی تو موندیم

 .حوصلھ نداره کھ، می دونم. دایی ات شبا می ره لبشونو تر می کنھ میاد. سیراب کنم

ھمیشھ ھر وقت مامان فرح شب کاری . کاش ھیچ وقت نمی رفتید: آھی کشیدم و گفتم

دوست ندارم شما و دایی فربد . نداره بھ جای اینکھ خوشحال باشم ، غصھ ام می شھ

 .برید

جای دایی : خندیدم و گفتم. دنیا چو رباط و ما در آن میمھانیم: ید و گفتخانم جان آھی کش

 .فربد خالی

واسھ چی ننھ؟: خانم جان زیب ساکش رو بست و گفت

 .آخھ جمل تون خیلی ھم ربطی نبود: جواب دادم

خانج جان بلند شد و ساکش را کنار دیوار گذاشت و در حالی کھ چادر سفیدش را تا می 

منظورم اینھ کھ دنیا رو با ھمھ ی عظمتش . د تو بھ حرفای من قد نمی دهسوا: زد گفت

آدمیاد ھر جا کھ باشھ میھمانھ و . باید بذاریم و بریم، خونھ ی شما کھ جای خود داره

منم کھ از وقتی موسی خان سرش  .حاال دو روز اینجا، دو روز اونجا. عاقبت باید بره

راستش توی خونھ ی خودم ھم بند  .اره دیگھھی، روزگ. رو گذاشت زمین، شدم آواره

ھر چی نباشھ . اینجام بند نمی شم. ھنوز کھ ھنوزه جای خالیش نیشم می زنھ. نمی شم

ھیچ پدر و مادری دوست نداره . خونھ زندگی اوالد واسھ پدر و مادر سنگینی می کنھ

اگھ امروز من . تو ھم مادر، غصھ ات نباشھ. سوای مھمونی ، سر سفره ی اوالدش باشھ

 .خوبھ کھ ھمیشھ مثل آب می رم مثل ریگ تھ جوبم. می رم باز ھفتھ ی نو میام

نھ بابا این خانم جان منم امروز دلش ھوای موسی خان رو کرده و داره دری وری می 

شایدم بھ قول خودش سواد من قد نمی . حرفاش و ضرب المثالش ھم بھ جا نیست. بافھ

رو با خیال شوھر جانش خوش باشھ، سر دماغ کھ شد بیاد  ھمین بھتره کھ بره امشب. ده



بلند شدم رفتم سر فریزر، یک سوسیس بزرگ . آخ کھ دل من طاقت غصھ نداره. پیش ما

می خوام . آخھ عصر کالس داریم .برداشتم و بھ دور از چشم خانم جان توی کیفم جا دادم

یک کرمی تو . وز مباداالزمش دارم واسھ ر. یھ جورایی با مگی ننره بریزم رو ھم

حاال نھ . منم کھ پیرو کرم وجودمم. وجودم داره ول وولک می زنھ و یھ دستورایی می ده

کھ خانم جان با غذا دادن بھ حیوونا مخالف باشھ، اما اینکھ از آذوقھ ی اک خونھ بدزدم 

حاال اگھ بفھمھ سوسیس از تو . می گھ پس مونده ی غذا مال حیووناس. مواف نیست

زر برداشتم دعوام می کنھ و می گھ مادرت صبح تا شب، شب تا صبح جون می کنھ فری

نمک می . واسھ آسایش تو ، تو می کنی بھ شکم گربھ؟ خانم جان می گھ گربھ وفا نداره

 .آقا جمال رو ھم ھمیشھ با لنگ دمپایی پیشت می کنھ. خوره و نمک دون میشکنھ

باز گلی بھ جمال دایی فربد . من بینوا تک و تنھا مامانم خونھ نبود و. خانم جان رفتھ بود

اگھ نھ چھ خاکی تو سرم می ریختم از . کھ منو وادات تو کالس نقاشی ثبت نام کنم

نشستم دقایق و ثانیھ ھارو بھ ھم ببافم تا ساعات کسالت . تنھایی؟ بیکاری آزارم می داد

نیم روزی رو از سرم دلھره و تشویش خواب  .بار روزھای بلند تابستانی سپری بشھ

خواب از سرم . کو خانم جان بیاد ببینھ بنده زیادم خمار و خواب آلوده نیستم. پرونده بود

تنھایی غذا خوردن . اول اینکھ ناھار زیادی نخوردم کھ سنگین بشم. بھ چند دلیل پریده

پلو . خانم جان واسھ ظھر پلو ماش پختھ بود. حوصلھ ام نیامد غذارو گرم کنم. صفا نداره

یک بشقاب کشیدم . سرد کھ نھ، ولرم بود. ماشم دیگھ گرم کردن داره؟ سردش ھم خوبھ

چقدر نرم و لطیف  .پاھامو انداختم وسط میز و پلوھارو زدم تو رگ. روی مبل نشستم

بی خودی نبود موسی خان با خانم جان قرار داد بستھ بود ھفتھ . پلو ماش ھای خانم جان

حاال بھ من چھ؟ این درستھ . شایدم مشکل مزاجی داشتھ. ھش بدهای یھ مرتبھ پلو ماش ب

بشقاب خالی رو زیر مبل گذاشتم و ھمونجا  .کھ مرده رو توی گور خیس آب و عرق کنم

نفھمیدیم کولر دایی فربد درست شد . باد کولر مستقیم روم بود و دلم حال میومد. ولو شدم

اول اینکھ غذام چرب و . ردم خوابم نگرفتیا نھ؟ پر پر نزنند با آقا فرھاد؟ ھر کاری ک

من از تو . چیلی نبود کھ خمارم کنھ، دوم اینکھ تنھا بودم و اصوال تنھایی یھ وھمی داره

خانم جان یھ وقت ھایی حرف از بختک می . خونھ تنھا خوابیدن یک کمی می ترسم



سوم  .هزنھو تعریف می کنھ چطو یھ وقتھایی سینھ اش سنگین شده و نفسش بند اومد

فکر اینکھ چطور . اینکھ افکارم قاراش میشھ و دور و بر بعد از ظھر تاب می خوره

می خوام جلو ریشوھھ و . البتھ نھ اینکھ منظور بدی داشتھ باشم. کالس رو بھم بریزم 

. ریشوھھ ھم بھ کنار، من نمی تونم یھ جا قرار بگیرم. امثالھم عرض اندامی کرده باشم

. موندم سوسیس رو کی بھ مگی بدم .جا بھ طریقی خودی بنمایونماین خصلتمھ کھ ھمھ 

حاال مگھ مگی میاد واس خاطر یھ سوسیس باھام رفیق بشھ؟ مگھ خانم جان نمی گھ گربھ 

چشم و رو نداره؟ اما نھ اگھ اینطوری بود چرا مگی اینقدر با استاد اخھ؟ پس گربھ ھا 

این ماییم کھ . داوند بنده ی بد نیافریدهبھ قول موسی خان خ .ھمھ ھم از یک قماش نیستند

حاال این چھ ربطی بھ مگی . ھمھ خوبند. اگھ از زاویھ ی مثبت نگاه کنیم .بد می بینیم

آفریده ی دست خدا کھ ھست و ھر . خب مخلوق کھ ھست. مگھ مگی بنده اس .داشت

خدا دایی فربد ھمیشھ می گھ برو دعا کن . چیزی کھ دست خدا توش باشھ خوب می شھ

زنگ تلفن دامنھ ی افکارم رو بھ ھم . منظورش نظر لطف خداست. دست بذاره روش

دختر خالھ . این دیگھ کیھ این وقت روز؟ فکر نکرده من خوابم؟ صبا بود .ریخت

می خواست بدونھ شب می تونھ بیاد خونھ مون واسھ خواب؟ ذوق زدم و گفتم . فروزان

 .ھ در و براش باز کنھآره اکا یک کمی دیر تر بیاد تا یکی باش

دو سال دیگھ . کیوان امریکاست. دو سال پیش با کیوان نامزد کرد. صبا نامزد داره

کیوان از  .درسش تموم می شھ و بر می گرده و صبا رو با خودش می بره خونھ اش

چی گفتم؟ جای دایی خالی کھ . بھ عبارتی عالج واقعھ رو قبال کرده. خودش خونھ داره

ھر دو خوش بر و . کیوان و صبا زوج مناسبی اند. آخھ جملھ ام ربطی نبود. باز گند زدم

بھ قول دایی فربد بچھ شان . صبا ملوسھ، کیوان خوش تیپ و جذابھ. رو خوش قیافھ اند

حاال کھ فکر . چھارده سالشھ و نور چشم خالھ .چھ شود؟ خالھ فروزان یک پسر ھم داره

البتھ صبا رو ھم خیلی دوست . خانم جان پسریھمی کنم می بینم خالھ فروزان ھم مثل 

اما خودش قبول نداره و می گھ . داره اما احساس می کنم سروش رو بیشتر می خواد

آقای گرایلی، شوھر خالھ . سروش ھم بچھ تره ھم مظلوم تر، دلم براش می سوزه

شمم یھ چ: فروزان کھ از تربیت خودش و زنش راضیھ، باد بھ غبغبش میندازه و می گھ



اون روزی کھ آقای گرایلی این حرف و زد می خواستم . صباست، یکی دیگھ سروش

حاال اگھ خالھ فروزان یک بچھ ی دیگھ . یعنی تک چشمی. بگم حتما مامان من مریخیھ

اصال کی گفتھ اوالد . بیاره چی؟ اون جاش گذاشت؟ آقای گرایلی کھ سھ تا چشم نداره

در مورد خودم فکر نم کنم کھ مامانم گاھی وقت ھا  چشمھ؟ خب حتما از دید اون، اگھ نھ

بھ قول خانم جان قدرتی خدا فرح از خودش . حتی منو ببینھ چھ برسھ کھ چشمش ھم باشم

گاھی ھم می گھ مادرت خودش رو ھم دوست نداره چھ برسھ بھ خلق . ھم بی زاره

. می ده این حرف و موقعی می زنھ کھ مامان خیلی اخم می کنھ و ھی گیر. خدارو

کاش خانم جان . راستی چرا مامان اینجوریھ؟ گاھی فکر می کنم کوه یخھ، روح نداره

حاال چی کار کنم با این  .ھی گفتم بازم بمونید نگو بھم الھام شده بود وجودش الزمھ. بود

بی عرضگی ام؟ شام چی بپزم؟ صبا کھ قرار نیست سر زده بیاد ال سیبیلی ردش کنم، 

حتما می گھ دوتا سوسیس بندازین تو روغن . کھ شب بیاد شل و شھیدهمامان . خبر داده

ھر چقدر . واسھ ھمین فتواھاشھ کھ ھمیشھ زیر بغلش پر از سوسیسھ. سانودویچ کنین

خانم جان جز می زنھ ننھ این آشغاالرو مخورین سرطان میاره، مامان سرد و بی روح 

نظورش بد اقبالیشھ کھ شوھرش م. جواب می ده سرطان ھم از ما روشو بر می گردونھ

انقدر از این شاخھ بھ اون شاخھ پریدم کھ آخرش نفھمیدم شام چی  .و زود از دست داده

یعنی ما و مگی یک جور شام بخوریم؟ تازه وضع . کار کنم؟ سوسیس کھ خوب نیست

پس بھتره سر راه . یقین دارم شب استاد بھش گوشت و مرغ می ده. مگی از ما ھم بھتره

ای وای بازم گند زدم . یعنی از آشپزی راحت. کل و از شانھ خالص. کی بخرم بھترهکنتا

 .ربطی نبود من آدم بشو نیستم کھ نیستم

باید  .یعنی اینکھ زودتر از بقیھ سر کالس حاضر بشم. دوست داشتم جبران مافات بکنم

اون  بھ خصوص. نوک دماغ ریشوھھ و تپلھ و مابقی فوضوالن رو بھ خاک می مالیدم

انقدر از دختر پسرایی کھ توی . ھمون کھ واسھ دماغم ایش کرد. دختره ی ایشو رو 

خدا . آدم باید ھمینی باشھ کھ ھست. کالس ھای تابستونی دنبال دک و پوزشونن بدم میاد

یک کمی . من کھ ھمیشھ راضیی ام بھ رضای خدا. منو اینطوری آفریده دستش درد نکنھ

بھ قدر بال مگسی زیر گردنم رو . قدم آدما نباید بوی بد بدنعطر بھ خودم زدم چون معت



نیم ساعت زودتر از موعد . روسری ام رو صاف کردم و زدم بھ خیابون. عطری کردم

ای گلی بھ . چراغ راھرو روشن بود. از پلھ ھا زدم باال. در باز بود. بھ کالس رسیدم

بود کھ صدای مگی رو  دستم بھ دستگیره ی در کالس نرسیده! جمال جناب ارژنگ 

توی پیچ راھرو . بھ طرف پلکان طبقھ ی باال رفتم. اما از خودش اثری نبود. شنیدم

ھمونجا . خیلی آروم صداش زدم اما مگی محلم نداد. ایستاده بود و میو میو می کرد

نگاھی بھ دور و بر انداختم و چون ھمھ جا امن و امان بود . نشست بھ لیسیدن خودش

دقایقی انگار . از تو کیفم در آوردم و مثل پاندول ساعت تکونش دادم سوسی دراز و

من با . از جاش بلند شد. ھیپنوتیزم شد و سرش با حرکت سوسیس اینور اونور می رفت

در کالس رو بستم و کنار . سوسیسم بھ طرف کالس رفتم و مگی ھم دنبالم می اومد

منم . قوز کرد و نشست بھ خوردنمگی . دیوار نشستم و سوسی رو بھ مگی تعارف کردم

مگی خانم سوسی رو زد تو رگ و ظروع کرد بھ . آروم سرش رو نوازش می کردم

فارغ کھ شد یکی دو دور دور خودش چرخید و کف بوش رو بو . لیسیدن لب و لوچش

مگی . در بستھ بود. کشید و چون دید دیگھ خبری از خوراکی نیست رفت بھ طرف در

. فکر کرده من نوکر باباشم. یعنی کھ بدو در و باز کن. یو میو کردزل زد بھ من و ھی م

یواش . خواستم محلش ندم اما بعد فکر کردم نکنھ تشنھ باشھ یا کار دیگھ ای داشتھ باشھ

چون می . دروغ نگم یھ کاری داشت. اونم ننھ قاسم بھ دو زد بیرون. الی در و باز کردم

امپیوتریھ؟ پس چھ فایده از خوردن؟ بی چاره بھ ھمین زودی؟ دستگاه گوارشش ک. دوید

 .استاد ھر چی در میاره باید بکنھ بھ شکم این بی چشم و رو

رفتم پای تختھ یھ گچ قرمز برداشتم و یک ران گوشت گوسالھ رو کشیدم با چند نفر 

انسان ماقبل تاریخ کھ از گوشھ و کنار گوشت در حال گاز زدن، اون ھم بھ نحوی 

بعد ھم کیفم رو برداشتم و از کالس . آدمھارو با گچ سفید و زرد کشیدم. وحشیانھ بودند

باید پشت ویترین مغازه ھا سرگرم می شدم تا سرو کلھ ی بقیھ پیدا می شد و . زدم بیرون

وقتی پا بھ . سعی کردم آخرین نفری باشم کھ پا بھ کالس می ذاره. بعد من می رفتم

صورتش برافروختھ شده . پاک کردن تختھ بودکالس گذاشتم ارژنگ و دیدم کھ مشغول 

عمدا الی در و باز گذاشتم تا مگی بیاد و کالس . بود و قدری عصبی بھ نظر می رسید



استاد ارژنگ نیم نگاھی بھم کرد و خشک و . بلند و رسا سالم کردم. رو بھ ھم بریزه

نفھمیدیم این  حاال ما: یکی از پسر ھا گفت. جدی جوابم رو داد و باز مشغول نظافت شد

ھر کی بود ناز : یکی دیگھ گفت. ھنر دست کی بود استاد؟؟ استاد جوابش رو نداد

بھ : استاد ارژنگ برگشت و با اخم رو بھ ھمھ گفت. خیلی تمیز کار کرده بود. شستش

یکی از دخترھا دھن باز . در ھر حال شوخی بی مزه ای بود. عکس، سر و پا ایراد بود

 ...داما استا: کرد و گفت

ھر کسی این شوخی رو کرده قصدی نداشتھ جز . دیگھ کافیھ: استاد با لحنی کوبنده گفت

چرا نمی فرمایید؟ : بعد رو بھ من کھ ھنوز ننشستھ بودم کرد و گفت. مسخره بازی

استاد لطفا ساعت ورود و : ریشوھھ ھم کھ بعدا فھمیدم اسمش یوسفھ رو بھ استاد گفت

 .یکی بره یکی بیاد تمرکز ما ھم بھ ھم می ریزه. سیدخروج رو باالی تختھ بنوی

نمی دونستم بھ جمع مخترعین قدم می گذارم و باید : ھمین طور از دھنم پرید و گفتم

 .مراعات تمرکز پژوھشگران رو بکنم

حاال کھ دونستید بھتره پشت مغازه ھا وقت کشی : یوسف نیشش رو باز کرد و گفت

 .حرمت دارهھر کالسی واسھ خودش . نکنید

اون منو دیده بود؟ نکنھ استاد ھم پشت پنجره ی طبقھ ی باال . چھ بد. یک آن قلبم ریخت

حاال چرا من ابلھ دوتا خیابون باالتر نرفتم بھ وقت . بوده و رفت و آمد منو کنترل کرده

استاد ارژنک تختھ پاک . مثل کبک سرم و کردم زیر برف و بھ خیال خودم زرنگم. کشی

بعد . بفرمایید مھتابدوشیزه : ناری گذاشت و آستین کتش رو فوت کرد و گفتکن رو ک

امروز می خوایم بدونیم بھ چھ شکل می شھ چھره رو طراحی : رو بھ بقیھ کرد و گفت

بعد ھم توضیح داد کھ طراحی از چھره ای زیبا امان پذیر نیست مگھ اینکھ محل . کرد

برای کشیدن چھره ای زیبا باید سوراخ  اجزای آن صحیح باشھ و گوشزد کرد کھ حتما

ھمچنین . ھای بینی رو کوچیک گرفت و جای گوش ھا و فک ھارو با دقت تعیین کرد

جای چشمھا و دھان و فرم ابروان و اینکھ ابرو باریک باشھ بھتره و یا پھن کھ من یھو 

  .شھ ابروی پر مو و پھن کھ جالب نمی. خب معلومھ استاد ابروی باریک قشنگھ: گفتم



این در صورتیھ کھ شما : یوسف کھ نمیدونم چرا فکر مکینھ روی سخن من با اونھ،گفت

کی دیده مردی رو کھ با ابروی باریک قشنگ باشھ؟ .بخوایید چھره ی خانمی رو بکشید

حاال کی قراره از چھره ی مردا نقاشی کنھ؟ : منم چرخیدم چشم و ابرویی اومدم و گفتم

 .ف خانمھا رو نقاشی کنندھمھ دوست دارن چھری ظری

جلسھ ی دیگھ کھ ھمھ با ھم رفتیم بھ گالری من،متوجھ : استاد نگاھی بھ من کرد و گفت

خواھید شد کھ ھستند و بودند کسانی کھ از چھره ی آقایون،حتی پیرمردھا،تابلوھایی زیبا 

 .ترسیم کردند

ردم من، اسم گالری بھ گالری من؟ خاک بر سرم کنند کھ فکر ک: من ابلھ نسنجیده پرسیدم

 !خصوصیھ

 .استاد جواب داد بلھ گالری من

 !کجاست استاد کھ ما تا حاال اسمش رو نشنیدیم:پرسیدم

نفھمیدم از دست من مکدره یا خودش دردی،غصھ .ھنوز کدورت توی چشاش دیده میشد

زل  حاال چرا از من مکدر باشھ؟بابا کشتھ بودم؟ بھ خودم نگرفتم و صاف!ای چیزی داره

گالری معروفی نیست، نخواستم زیاد مطرح : جواب داد. زم تو چشای عسلی اش

طی سالھا،این . توی ھمین ساختمون یھ سالن اختصاص دادم بھ کارھای ھنرجوھام.باشھ

در صورتی کھ ھر کدوم از شماھا ھم کار چشمگیر . سالن میشھ پیشینھ من و ھنر جوھام

 .گالری رو بھ خودتون اختصاص خواھید داد و قابل توجھی ارائھ بدید گوشھ ای از

اما کارھای .خواستم بگم غم مخور استاد جان کھ من پرم از ایده ھا و کارھای جالب

چون .اونا رو باید توی کلھ ات و حافظھ ات جا بدی.جالب من جاش تو گالری تو نیست

د کھ انگار استا.حاال صبر کن کھ شب دراز است و قلندر بیدار.بنده مملوام از شیطنت

یکی از ھمین : میخواد وعده ی قاقا بده تا ما بچھ ی خوبی باشیم دوباره تکرار کرد

من کھ تازه فھمیدم منظورش از گالری .جلسات دستھ جمعی از گالری بازدید خواھیم کرد

 !من چیھ،ذوق زده گفتم آخ جون

.حتما ترسیده یکھ تازی کنم و شورش را دربیارم. دیگھ جوابم ور نداد

کلھ کھ چھ عرض کنم یک .پشتش رو بھ ما کرد یک گچ برداشت و یک کلھ رسم کرد



یکی از اون خطھا رو :بعد اونو از سھ جھت بھ دو قسمت مساوی تقسم کرد و گفت.توپ

یکی خط ابروست و اون یکی دیگھ خط .برای خط وسط صورت انتخاب میکنیم

نو بھ چھار قسمت مساوی حاال خط وسط صورت رو بھ پایین ادامھ میدیم و او.گوش

.تقسیم میکنیم

البتھ نقاشی منم بد .دست استاد بھ کار میچسبید و خیلی ماھرانھ خطوط رو ترسیم میکرد

نیست ولی ھیچ وقت اصولی نبوده و تازه داشتم می فھمیدم کھ نقاشی ھم الفبای خاص 

رد و استاد میگفت و می گفت و در ھمان حال خطوطی منظم رسم میک.خودش رو داره

طولی نکشید کھ چھره ی زیبای .بعد با گچ رنگی بعضی قسمتھا رو ھاشور میزد

ھمان طورکھ استاد راجع بھ اجزای زیبا و حساب شده ی .دخترکی روی تختھ نقش بست

الحق کھ باید بھ خالق یکتا .طرح تو ضیح میداد زیر چشمی عسل رو زیر نظر گرفتم

تک تک اعضای صورت عسل آنقدر . اتشاحسنت گفتکھ چھ میکند با بعضی از مخلوق

سوراخھای بینی .زیبا و بھ جا طراحی و جاسازی شده بود کھ تابلویی جاندار را میمانست

ظریف و کوچولو،بینی قلمی و کشیده، لبھای خوش فرم و صورتی رنگ،گونھ ھا بھ قدر 

منظورم اینھکھ چشمگیر .زیبایی عسل طور خاصی است.کمی برجستھ و گوشتی

ملیح و .ب کھ بری تو بحرش ،میبینی دختر شیرین چھره و لطیفی استخو.نیست

اما مالحت داره، ,بھ عبارتی عسل جذبھ نداره .باید بھش خیره شد تا کشفش کرد.دلنشین

یک مرتبھ الی در کالس بازتر شد و مگی میو میو کنان داخل کالس شد و صاف اومد 

نمونده بود آبروم بره،استاد کھ چیزی .طرف کیف من،ھی بود کشید و ھی میو میو کرد

مگی : سر کالس خیلی جدی بود و اون روز معلوم نبود با کی قھره ،از ھمون جا گفت

مگی پشتش رو باال داد ؛قوز کرد و دمش رو روی کولش گذاشت و .زود.بیرون

مگی کھ رفت استاد گچش رو انداخت . رفت،خوشم اومد پس مگی زبون ادمھا رو میفھمھ

ه مھتابفبھتره از این بھ بعد در کالس رو پشت سرتون ببندید،اینجا بھ ھر دوشیز: و گفت

بھ : منم غضبناک برگشتم و گفتم. و حرمت داره: یوسف دم در اورد و گفت. حال کالسھ 

استاد ھم انگار نھ انگار احترامش کردم،رو بھ جمع . احترام استاد ھیچی بھتون نمیگم

ھ تک تک اعضای صورت رو بھ طور مجزا حاال ازتون میخوام روی یک برگ :گفت



طرف دیگھ ,بکشید، از ھر عضو یکی،یک ابرو بھ طور جداگانھ ،طرف دیگھ یک چشم

عضو بھ عضو و .ما قرار نیست چھره ترسیم کنیم.و عاقبت یک گوش ,بینی ،یک لب

.مجزا

استاد شما ھم با ماتمرین میکنید؟:یھو گفتم

می داره؟ چھ لزو: سر و بی روح نگاھم کرد و گفت

.گفتید ما قرار نیست ،فکر کردم شما ھم با مایید: شانھ باال دادم و گفتم

منم بدون . میدونستی چقدر بانمکی؟استاد تمریناشونو کردند: ایشوھھ از پشت سرم گفت

.استاد نگفتھ بودید وکیل مدافع دارید: توجھ بھ ایشوھھ گفتم

. بعد ھم طرف پنجره . ھتره شروع کنیدب: استاد انگار کھ من و ایشوھھ بوق بودیم،گفت

.ھمون دیوار سیاھھ.پشتش رو کرد بھ ما و دل بھ یار دیرینش داد

خوب شد جلسھ ی قبل سرکی کشیدم و فھمیدم اون طرف خبری نیست،اگرنھ االن از 

این کھ میگم .کنجکاوی ،شایدم حسودی دق میکردم و دست و دلم بھ نقاشی نمیرفت

تو یک جمع دوست دارم بیشتر از ھمھ مورد توجھ باشم،از حسودی منظورم اینھ کھ 

اگھ .ھمون کالس اول اینقدر قربون صدقھ ی ناطم میشدم کھ منو مامور یھ قسمتی بکنھ

ھمیشھ ھم سر کالس مثل . زورم نمی رسید دور معلمم تاب میخوردم ت منو ارشد کنھ

اینجا . الزمھ رو انجام بدمایشوھھ سر کالس فنر زیرم بود و زود بلند می شدم تا کارھای 

یادمھ یھ روز یکی از معلمھا بھ بچھ ھا .ھم دوست دارم بیشتر از بقیھ خودی نشون بدم

اگھ دوست دارید معلموتون زود شما رو بشناسھ یا زرنگ زرنگ باشید یا تنبل : گفت

منم اگھ از یھ درسی خوشم میومد خوب .چون متوسطھا زود از یاد معلمھا میرن.تنبل

ندمش اگرنھ ولش میکردم بھ امان خدا و اندازه قبولی باھاش دست و پنجھ نرم میخو

.بھ این ترتیب تمام مدرسھ منو میشناختند.میکردم

با خودم فکر میکردم چرا استاد شریف بنده امروز این ریختیند؟ فھمیده بھ مگی جانش 

بو کشیده؟ تازه  مگھ دھن مگی رو.غذا دادم؟نھ از کجا فھمیده؟ ھیچ کس توی راھرو نبود

اگر ھم فھمیده باید ممنونم باشھ کھ شکم گربھ .غذا دادن بھ حیوونا کھ کار بدی نیست

بو برده ران گوشت رو من کشیدم؟ بازم .پس این کھ نیست.ننرش رو سیر کردم



تازه .من مثال اخرین نفری بودم کھ پا بھ کالس گذاشتم.نھ،اطمینان دارم کسی منو ندید

ز براش رو نشده کھ بدونھ دستم ای بھ نقاشی میچسبھ و زودی انگشتش ھنر نقاشی ام ھنو

نکنھ آقا فرھاد براش گفتھ کھ پتھ اش رو بھ اب داده و ما میدونیم کھ .رو روی من بگذاره

یقین دارم این دو پسر خالھ زیاد ھم .اون گیاھخواره،نھ بابا مردا کھ خالھ زنک نیستند

.خودش گفت من تقریبا تنھام. ز دلھمدیگھ رو نمیبینند چھ برسھ بھ را

حاال یعنی اینقدر از گوشت بدش میاد کھ دیدن نقاشی و تصویر گوشت حالشو بھ ھم 

ریختھ؟

پس .اصال شاید یھ دردی غصھ ای داره و ھیچ ربطی بھ مگی و اون ران گوشت نداره

ذره  من احمق بدون. حاال کھ از دست من مکدر نیست بھتره بخندونمش تا حالش جا بیاد

بعد یک جفت چشم .ای تفکر دستم بھ قلم بردم و یک ابروی پھن و پرمو و پت کشیدم

کالج اون طرف برگھ کشیدم با یک بینی کوفتھ ای و سوراخھایی کھ ھر کدوم جای یک 

یک لب قشنگ و خوش فرم کشیدم ! مشت رو داشت، وامان از من کھ چھ کردم با لب

در از کار خودم خوشم اومد کھ لحظھ ای ھم روش اینق. قرمز و ماتیکی غنچھ و جمع شده

فکر نکردم و اینقدر سرگرم کارم بودم کھ متوجھ نشدم ھمھ برگھ ھا شون رو تحویل 

استاد کھ انگار واقعا با من قھره و نمیخواد .دادند و دارن مدادھاشون رو جمع میکنند

من سرم رو باال گرفتم تموم شد؟ : مستقیم باھام حرف بزنھ،بھ در میگم دیوار بشنوه، گفت

و دیدم انگار روی سخنش با منھ فبلند شدم برگھ ام رو روی برگھ ھای بچھ ھا دمر 

:استاد ارژنگ پشت میزش نشست و گفت.گذاشتم و برگشتم

تپلو .کار مشکلی بود؟ من کھ نفھمیدم با منھ و فکر میکردم با من قھره جوابش رو ندادم

.استاد با شما بودند ھتابمخانم : کھ شده وکیل مدافع من گفت

برعکس اب خوردن بود،استاد بیشتر تو ھم رفت : برگشتم بھ استاد نگاه کردم و گفتم

ناشیانھ انگشت رو تبحرم گذاشتم و استاد اگر شک ھم داشت یقین حاصل کرد کھ ران .

چرا فکر میکنید : از در دلجویی و اشتی درادمدم و پرسیدم .گوشت ھنر دست من بوده

جلسھ ی قبل اولین نفری بودی کھ برگتون رو تحویل : ود؟ استاد بی تفاوت گفتمشکل ب

.دادی و امروز اخرین نفر



: روانشناسی مون چی شد؟ استاد جواب داد: راستی استاد: یادم از جلسھ ی قبل امد و گفتم

.ربطی بھ کالس نداشت.اون واسھ خودم بود

وب وبد ما رو ھم در جریان یافتھ ھاتون خ: مدادامو دستھ کردم توی کیفم گذاشتم و گفتم

.قرار میدادید

وخ وب تر اینھ کھ شما پیش خود کالس رو تعطیل : استاد اشاھر ای بھ کبفم کردو گفت

.نکنید

منظورم ساختار .حاال بھتره درس امروز رو تمرین کنید: بعد رو بھ جمع کرد و گفت

وم از ما چھ دستھ گلی بھ اب و خود برگھا رو برداشت تا ببینھ ھر کد. ساده ی سره

دقایقی .منم نشستم یک توپ بزرگ مثل استاد کشیدم وشروع کردم بھ قسمت بندی.دادیم

اسم خودم رو شنیدم کھ .نگذشتھ بود کھ ناگاه با صدای خشک استاد تقریبا ھم از جا پریدیم

.مھتابدوشیزه : با لحن عصبی از میان لبھای استاد بیرون رانده شد

ابروان فھموه ایپیوندی اش رفتھ .د کردم بھ چھره ی افروختھ اش نگاه کردمسرم رو بلن

خون بھ صورت لطیف و نازکش دویده بود و پیشونی اش عرق .بود تو ھم و می لرزید

: من کھ از دستھ گلم یادم رفتھ بود بلند شدم و گفتم.بدجوری ترسناک شده بود.کرده بود

.بیرون: در نشونھ رفت و تند و امرانھ گفت چی شده استاد؟ استاد انگشتش رو بھ طرف

چی شده استاد؟ استاد کھ مثل مجسمھ سنگی : یوسف طبق معمول نخود اش شده و گفت

یھ مرتبھ دوزاریم افتاد کھ چھ کار . از کالس من بیرون ھیمین االن: شده بود باز داد زد

استم بھ قول خانم خخو.ای خدا نکنھ استاد بھ خودش گرفتھ باشھ؟ منظورم اون لبھ.رکدم

...من...استاد من با شما نبودم: گفتم.جان مالھ کشی کنم 

بچھ ھا بھ پچپچ .حرف نباشھ،دیگھ نمیخوام چیزی بشنوم: استاد براق شد.خراب تر کردم

چشمھای تپلو کھ بعدا فھمیدم اسمش ساسانھ .عسل متعجب و ناراحت نگاھم میکرد.افتادن

یک نگاه بھ بقیھ کردم ایشوھھ .اھی بھ من نگاه میکردگرد شده بود و گاھی بھ استاد و گ

دیدم ھوا پسھ و جای چک و چونھ .دوباره تو دلش ایش گفت و روشو برگردوند

حاال دیگھ با مگی .لوازمم رو برداشتھ و مثل مگی رانده شده از کالس زدم بیرون.نیست

ساس داغی خون بھ کاسھ ی سرم دوید و اح.چھ فرقی دارم؟ھر دو رانده شده بودیم



می دونم .حاال حتما دل یوسف و ایشوھھ خنک شده.دوست داشتم از خجالت بمیرم.کردم

ساسان ھم دنبال یھ راھیھ کھ از .عسل برام غصھ می خوره. دوتایی دارن کیف میکنند 

حاال وقت داشتم برم .انگار بد ھم نشد.زدم بھ خیابون.بقیھ رو ھنوز نشناختم.دلم دربیاره

من قصد داشتم کالس رو بھ .راه با خودم فکر کردم اینم یھ ولشھ دیگھ توی.کنتاکی بخرم

فقط دوست ندارم استاد فکر کنھ من دختر وقیح و بی .طریقی بھم بریزم کھ موفق ھم شدم

از این کھ استاد چنین فکری بکنھ مشمئز و شرمنھد .حیایی ھستم و منظور خاصی داشتم

بخورم کھ من وقتی طرح لب رو روی  حاضر بودم بھ جان خانم جان براش قسم.شدم

کاغذ میزدم اصال بھ برداشتھای بعدی اش فکر نکردم و گرنھ غلط میکردم چنین طرحی 

.بزنم

ای خدا الھی بمیرم اگھ قرار باشھ بھ عنوان .اون موقع توی کلھ من فقط خنده و تفریح بود

اصال چطور جلسھ  حاال چطور ثابت کنم قصد بدی نداشتم؟.یھ دختر بی ابرو قلمداد بشم

ی بعدی تو صورت استاد نگاه کنم؟مگھ اب رفتھ بھ جوی برمیگررده؟

خدا ذلیلت : شب کھ ماجرای ھنرنمایی ام رو برای صبا تعریف کردم زد بھ لپش و گفت

کنھ دختر تو کی قراره ادم بشی؟ 

چھ .درست گفتم؟ بھ جا بود؟ انگار بھ جا بود و ربطی.بیا اینم کھ نمک بھ زخمم پاشید

!عجب

نزدیک ظھر شده بود کھ چشمھام رو باز کردم و دیدم بھ،صبا خانوم ھم خواب تشریف 

صبا خانم کھ گوی سبقت رو از منم .کو خانم جان ببینھ جوونھ و خوابش. دارند

حاال چی میشھ .ھمین روزاست کھ یکی از ما دو نفر رکورد دار پرخوابی بشیم.دزدیده

.ا بھ عنوان رکورددار ثبت بشھ؟ من یا صبا فرقی ندارهاسم مام تو کتابا و روزنامھ ھ

خانم جان فقط انگشت رو کارای من میذاره نمیره کھ خونھ خالھ فروزان بمونھ و از 

باشھ حاال کھ صبا خونھ .ھمیشھ از خانمی ثبا تعریف میکنھ.نزدیک ناظر زندگیشون باشھ

اشھ ناھار بی ناھار و یا چون خانم جان کھ نب.داره اشپزی امروز رو میندازم گردنش

مامان خانم کھ صبح زود د بود رفتی بیمارستان ناھارم کھ .سوسی داریم یا کالباس

اماامروز سوای .اصال واسھ ھمین اینقدر سوسیس میخره.ھمونجا میخوره و گور پدر من 



ااز بس کھ خوشمزه بود من و صبا .از دیشب ھم چیزی اضافھ نمونده...روزای دیگھ ست

ھی چشم کشیدم یک تیکھ ی .مامانم برعکس ھمیشھ غذاشو خورد . شم ترکوندیماستخونا

ناقابل اضافھ بیاره دیدم خیر مامان خانم اشتھاشون باز و از دیدن گل روی خواھر زاده 

بلند شدم رفتم تو اشپزخون دیدم مامان برنج خیس کرده یک . روحیھ شان اندکی شاد بود

انتخاب و عملکرد .. عنی ھر کار دوست دارید بکنیدبستھ ھم گوشت از فریز در اورده ی

با صبا بھ من چھ؟ مگھ من بلدم پلو چلو درست کنم؟ مگھ دوران عقد رو جھت تمرین 

اشپزی و خانھ داری نگذاشتند؟ 

ای خدای مھربون روز کھ عرضھ توزیع میشد .بھتره امروز صبا خودش رو محک بزنھ

من کدام گور بودم؟ پس سھم من کو؟

ھمونی کھ ن ندارن و چھ سر .ا امروز ثابت کرد کھ دست و پا چیز خوبی استو صب

نشست .صبا با ناز و غمزه از خواب بیدارشد. افراز است خالھ فروزان جلوی جد و ابد

توی رخت خوابش بھ خمیازه ھای کوچولو کشیدن در حالی کھ انگشت حلقھ دارش رو 

وای کھ چقدر .ھوسم شد عروس بشمیھ لحظھ .البھ الی موھای روشن و نرمش میکشید

توی دلم .نازند تازه عروسان با اون ابروھای باریک و صورت لطیف مثل برگ گلشان

ھمھ .راست میگھ خانم جان کھ شکر خددا توی ما زشت نیست.جای کیوان رو خالی کردم

چھ . ھمھ سفید و بور و قھوه ای با چشمھای دریایی یا عسلی.اقوام مادر ملوس و قشنگند

اونا .اقوام بابای خدا بیامرزم ھم خوبند !ن قدرتمندی داشتھ ای ن خانم جان امریکاییژ

خالھ فروزان .مامان ھم اگھ دستی بھ سر و صورتش بکشھ مالحت داره. جذابند و بانمک

انگار داد میزنھ من ناز و .کھ شوھر داره گاھی بھ قول خانم جان قرش رو قشو میکنھ

خالصھ منم ھوس کردم عروس بشم و ابرو باریک .دخترمملوس بودم کھ ارث دادم بھ 

چیھ دیشب تا حاال شاخ : مثل این کھ این ھوس تو چھره ام نمتیان بود کھ صبا پرسید.کنم

دراوردم؟

صبا عروس شدن خوبھ؟ کیوان رو بھ یادش اوردم و : با یک خیز کنارش نشستم و گفتم

یک جا خیره شد و تکیھ بھ بالش نگاھش بھ .دستی دستی ھولش دادم بھ سرزمین رویاھا

تا این جا کھ من تجربھ اش کردم شیرینھ و مثل عسلم میشھ اگھ کیوان پیشم : داد و گفت



راستش اینم کھ دیدی دیشب !اگھ بدنی چقدر دلتنگش میشم: بعد نگاھم کرد و گفت.باشھ

خیلی  اخھ دو روز.اومدم پیش تو واسھ این بود کھ طاقت موندن تو خونھ مون رو نداشتم

.دلم کیوان رو میخواد

حاال مگھ من کیوانم کھ اومدی پیشم؟: حیرت زده پرسیدم

نھ جونم زدم بیرون کھ رنگ محیط رو عوض کرده باشم وبھ : تبسمی سیرین کرد و گفت

.طریقی سرگرم شده باشم

خواستگار : من ھمونطور خیره بھ ابروھای باریک و خط دارش شده ودم کھ صبا پرسید

داری؟ 

کجاش خنده : متعجب نگاھم کرد و گفت. من؟ بعد ھم غش غش خندیدم" ا خوردم و گفتمج

داره؟

.بابا من بچھ ام.این کھ من خواستگار داشتھ باشم" خنده ام کھ تموم شد گفتم

.بچھ بودی اون روزی کھ قنداقت میکردند: ابروی خوشگلش رو باال داد و گفت

ال نیستم؟یعنی حا: محکم روی پایش کوبیدم و گفتم

 !ای دل غافل . سالتھ ١٧نھ کھ نیستی دختر تو االن : گردنش رو کج کردو جواب دا

راست میگفت من ھفده سالھ شده بودم؟ پس چرا اینقدر شلنگ تختھ میندازم؟ چرا حرکاتم 

نسنجیده اس؟ چرا حرف زدنم مثل بچھ ھاست؟

صبا بلند شد پتوش . رفتماما من ھنوز دیپلم خشک و خالی رو ھم نگ:باز خندیدم و گفتم

اینا کھ مالک نیست من از شونزده سالگی خواستگار داشتم اما بابام بھ : رو تا زدو گفت

.مامانم اجازه نمیداد راھشون بده

جدی میگی؟ : چشمام گرد شد و پرسیدم

حاال خواستگار دای یھ نھ؟: دوباره پرسید

یعنی کھ . دریغ از یھ پاپاسی: گفتم تکیھ بھ دیوار دادم و پاھامو دراز کردم و با افسوس

خب " تو دلم غصھ میخوردم من از صبا چی کتر دارم؟ صبا گفت. خیر حتی یھ دونھ

دیرم نشده حاال چرا اون سوالو کردی؟

 مھتاب "صبا بھ ابروھام خیره شد و گفت. ھمین.خوشم اومد ابروھام رو بردارم: گفتم



ھیچ دقت کردی؟!ابروھات خیلی قشنگھ

.خودتی: کھ قھر کرده باشم گردنم رو چرخوندم و گفتم  مثل این

حاال اگھ برداری .بھ جون کیوان راست میگم: صبا نشست دست زیر چونھ ام برد و گفت

نرم و .موھاش اندازه و خوش خوابھ.کھ محشرتر ھم میشھ اما االنم خیلی مرتب و قشنگھ

حق با مامانمھ .ی دارهوای کھ چھ فرم.خوش رنگ ھم کھ ھست.لطیف رو ھم قرار گرفتھ

در : زانوھامو بغل گرفتم و گفتم. یھ چیز دیگھ ست مھتابھمیشھ میگھ چشم و ابروی 

بابام چشای .اخھ خانم جان ھمیشھ می گھ چشمات بھ بابات رفتھ.مورد چشمھام شاید 

  .خانم جان میگھ مث چشم اھو بوده.عکساشو کھ دیدی.خوش حالتی داشتھ

چشای تو ھم مثل آھوئھ، فقط یک کمی روشن . ره بھ خداآ: صبا پشت دستش زد و گفت

دستی پشت پلکم کشید و . اما چشای آھو باد نداره کھ ما من داره: اخم کردم و گفتم. تره

.این کھ باد نیست. تو بھ این می گی باد؟ من از خدامھ چشام مثل تو بود: گفت

: خودش چرخوند و گفت چانھ ام را بھ طرف .باد نیست، ورمھ: باز قھر کردم و گفتم

چشم و . عزیز من تو فاصلھ چشم و ابروت یک کمی زیاده کھ ھمین محشرت کرده

اما چشم و ابروی با فاصلھ . ابروی کم فاصلھ و تو ھم، آدمو خستھ و کسل نشون میده

تازه بھ قول مامان این برق . یعنی ھمینی کھ تو ھستی .آدمو جذاب و ھوشیار نشون میده

تازه . بھ جون کیوان اگھ دروغ بگم یا بخوام تعارف کرده باشم .واویالستو چشات دیگھ 

چرا از خودت غافلی؟ دایی فرید می گھ چونھ ی  مھتاب .چونھ ات چی؟ انگار تراشیدنش

.یھ لقمھ ی تر و تمیزه کھ آدم می خواد گازش بزنھ مھتاب

. شدن گذشتیم ما از خیر ابرو برداشتن و عروس. دیگھ جفنگ بسھ: بلند شدم و گفتم

تو ھم بھتر بلند شی فکر ناھار کنی عروس خانم کھ اگھ ! یھویی نمی دونم چرا خل شدم

تخم مرغ واسھ کبد خوب  .غلط می کنی: صبا بلند شد و گفت. بھ منھ بھت املت میدم

ھمون طور کھ از . من مھمانتم دلم ھم غذای خوب می خواد. نیست، صورتو خال میندازه

الحق کھ چھ سلیقھ ای ھم بھ . و زد. پس باید آستین باال بزنی: تم، گفتماتاق بیرون می رف

صبا گوشتھا رو ریز کرد و توی قابلمھ چدنی ریخت با یک پیاز بزرگ و . خرج داد

بعد سیب زمینی ھا رو پوست گرفت، خالل کرد . حرارتش رو ھم کم کرد. کمی روغن



شده ریخت، دورش رو ھم با بعدشم سرخ و برشتھ شون کرد و روی گوشتھای قورمھ 

ساالد و ماست و خیار و نعناع ھم درست کرد و گذاشت تو  .فلفل و گوجھ تزئین کرد

برنج کھ دم کشید روش رو با زعفرون و زرشک پر کرد و از من  .یخچال کھ خنک بشھ

من کھ کار : اونم گفت. منم ذوق زدم و ھی ازش تعریف کردم. دعوت کرد سر میز بشینم

م ندادم، تو از بس خالھ خونھ نبوده و غذاھای فوری و الکی خوردی اینا بھ خاصی انجا

خانم جان . من کھ ھمیشھ می گم مامان با آشپزخونھ قھره. حق با صبا بود. چشمت میاد

و . ھم دست پختش خیلی خوبھ اما حوصلھ تزئین نداره و غذاھاش خوشمزه اما ساده اس

صبا شب  .ھمونی کھ من ندارم. خوبی است من پیش صبا اعتراف کردم دست و پا چیز

پیش ما موند و تا نیمھ ھای شب توی گوشم وزوز کرد و از کیوان حرف زد و 

و من باور کردم کھ جفت چیز خوبی است و دلم واسھ مامان فرخ سوخت کھ . خوبیھاش

.خیلی زود طاق شده

کرد و گفت بلند فردا صبح زود صبا از خواب بلند شد و با سر و صدا من رو ھم یدار 

صبا کھ رفت من تنھا شدم . شو صبحونھ ام رو بده کھ من باید قبل از گرم شدن ھوا برم

یکی نبود بگھ دختر تو چکار بھ من داشتی؟ چالق . اعصابم بھ ھم ریخت. و بیکار

حاال من چکار . بودی؟ یھ نون پنیر سق می زدی یھ یادداشتم واسم میگذاشتی و می رفتی

. حوصلھ نداشتم میز صبحانھ رو جمع کنم. مار بودم اما خوابم نمی بردکنم تا عصر؟ خ

بیچاره آقای افقی کھ یقینا باید سفره ھمھ اھل محل  .بمونھ شاید آقای افقی بیاد مرتبش کنھ

البتھ تو خیال خودمون کھ ھمیشھ کارامونو پاس میدادیم بھ اون و موکولش . رو جمع کنھ

یخچال کشیدم و چشمم بھ یھ برش بزرگ کوکو سبزی یک کلھ توی . می کردیم بھ بعد

و بھ خیال خودش از زیر دندون ما خودشو قایم . افتاد کھ زیر چراغ یخچال لم داده بود

این یعنی تھدید و من کیف . بمون تا ظھر کھ بیام سراغت: لبخندی زدم و گفتم. کرده بود

کھ از کوکو سبزی زیاد گلی بھ جمال مامان . خب خب، اینم از ناھار امروزم. کردم

ھمیشھ می گھ اینقدر تو بیمارستان کوکو می خوریم کھ از شکلش . استقبال نمی کنھ

تو . اون کھ تو می خوری کوکو نیست. دایی فرید ھم می گھ از جیبت میره آجی. بیزارم

چمنای . بیمارستان کسی بیکار نیست کوه سبزی رو واسھ شماھا پاک کنھ ریز کنھ



. کھ می زنند تنگش دو تا تخم مرغ می خوابونند و می بندن بھ ناف شماھابیمارستان رو 

حاال کھ دیشب دایی فرید . سھمیھ ی کوکوی مامان ھمیشھ میره تو شکم دایی فرید شکمو

خبر نداره چھ . نبود این کوکو ھم بھ خیال خودش قسر در رفت و تخت گرفت خوابید

بوسش و از خواب خرگوشی درش میارم ظھر کھ شد می رم بھ دست . خوابی براش دیدم

  !!فکر کرده عمر چیز جاودانھ ایست؟ فوتی نا. تا اون باشھ زیر چراغ بیتوتھ نکنھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ۵فصل 

. زنگ زدم. در بستھ بود. یک ساعت زودتر از موعد مقرر پشت در مدرسھ ایستاده بودم

اه، چرا این . از توش اومد بیروندقایقی بعد پنجره ی باال باز شد و کلھ ی استاد ارژنگ 

استاد اخم کرد اما . سالم: استاد مثل زنا کلھ کشک می کنھ؟ نیشم رو باز کردم و گفتم

یعنی باھام قھره؟ چرا در رو بست؟ من کھ . یخم وا رفت. حرفی نزد، پنجره رو بست

بدم . اش بوددمپایی پ. اما نھ، صدای پاش توی پلھ ھا پیچید .گفتم این استاد نازک نارنجیھ

بھ پاھاش . در باز شد و استاد ارژنگ تمیز و مرتب جلوم ظاھر شد! مثل شلختھ ھا. اومد

اما ! چھ پاھای سفیدی. جوراب ھم نداشت. حدسم درست بود دمپایی پاش بود. نگاه کردم

بھ پاھای بدون ... استاد کھ دید اول بسم ا. حتما داشتھ حاضر می شده. لباسش مرتب بود

بلھ؟ سرم : گاه کردم پنجھ ھاشو توی دمپایی جمع کرد و با لحنی درشت گفتجورابش ن

منم انگار نھ . اونم نگاھش رو از رخم گرفت و بھ خیابان چشم دوخت. رو گرفتم باال

امروز کالسمون تعطیلھ؟: انگار کھ جلسھ ی قبل چھ اتفاقی افتاده، شاد و سردماغ پرسیدم

انگش بھ اسمتھ کھ می گی مون؟کالسمون؟ حتما تو دلش می گھ چند د

چرا باید تعطیل باشھ؟: نگاھم نکرد و ھمون طور خشک و جدی جواب داد

.آخھ دیدم در بستھ اس: شانھ باال دادم و گفتم 

: نگاھی بھ ساعتم انداختم و گفتم. شکر خدا ساعت دارید: بھ دست چپم اشاره کرد و گفت

: یک کمی صبر کردم بعد پرسیدم: دادجوابم رو ن. من ھمھ اش یھ ساعت زودتر اومدم

جواب ابلھان خاموشی ست؟

.من چنین جسارتی نمی کنم: نگاھم کرد و گفت

.تو خونھ تنھا بودم دیدم داره حوصلھ ام سر میره گفتم زودتر بیام: شیر شدم و گفتم

حتما با خودش می گھ تنھایی تو بھ من چھ؟ یک وقت فکر . ای وای باز خراب کردم

االنھ اگھ  .من ھم حرف نزنم بھتره. خاک تو سر من! م تنھایی مو باھاش پر کنمنکنھ اومد

ای . اینو گفت کھ فکر نکنید اللھ مھتابدایی فرید بود در مقام معذرت خواھی می گفت 

خدا روزی کھ زبون توزیع می کردی چرا سھم من درازتر شد؟ از سھم مخم برداشتی 

: ت ماشینھای در حال تردد رو می شمرد، گفتگذاشتی رو زبونم؟ استاد کھ ھنوز داش



.نیم ساعت دیگھ در رو باز می کنم. بھتره برگردید سر موقع تشریف بیارید

تند نگاھم کرد اما جوابم رو نداد و من فھمیدم . خندیدم و گفتم در رو کھ االنم باز کردید

لی ھم درو نیست اما یعنی نھ، خی. اما راه دوره استاد: پا بھ پا شدم و گفتم. کھ گند زدم

می تونم بیام تو با مگی بازی کنم؟. ھوا گرمھ

.در ضمن اینجا کالسھ نھ مھد کودک. مگی خوابھ: گفت

دو دقیقھ دیگھ بمونم . خاک تو سر من بکنند کھ اون بھ چشم یھ بچھ بھ من نگاه می کنھ

! می کنید استاد چقدر بزرگش: بھ روی خودم نیاوردم و گفتم. یک لیست ھم می ده دستم

.خب کالس نقاشی واسھ پر کردن اوقات فراغتھ دیگھ! کالسھ کالسھ

بھتره برید جای . شما بھ ھنر اھانت می کنید: خشمگین نگاھم کرد و گفت. قرمز شد

بعد . منظور بدی نداشتم ببخشید: لبم رو گزیدم و گفتم. دیگھ اوقات فراغتتون رو پر کنید

تونم برم تو کالس خودم؟  می: سرم رو پایین انداختم و گفتم

پس من . باشھ: آھی کشیدم و گفتم! دوست داشتم بگم بھ درک. نھ: خشک و جدی گفت

.برام مقدور نیست برگردم. ھمین اطراف پرسھ می زنم تا وقت کالس

رگ غیرتش زد باال و وجدانش . خوب زدم تو خال! آخ جون. توی پیادخ رو بھ راه افتادم

. مھتابش رو خیلی آروم گفت مبادا کسی بشنوه .مھتاب ....وشیزهد. صدام کرد. بیدار شد

بلھ؟ نگاھم کرد اما حرفی : برگشتم و گفتم. بیچاره آبجی اش .من کھ گفتم این بابا غیرتیھ

دفعھ آخر باشھ : بلھ استاد؟ اخمو گفت: راه رفتھ رو برگشتم مقابلش ایستادم و گفتم. نزد

.از ما خوب نیستواسھ ھسچ کدوم . اینقدر زود میایید

حیرت زده نگاھش . چرا خوب نیست؟ من کھ می رفتم تو کالس خودم، اونم می رفت باال

اخمش رفت اما لبحندش . فکر کنم فھمید تو باغ نیستم و متوجھ منظورش نشدم. می کردم

.پرسھ زدن توی خیابون کار زشتیھ: بعد گفت. شد مجسمھ. نیومد

نھ استاد، پشت ویترین : بکشند یکوری شدم و گفتممن خر ھم کھ دوست داشتم نازم رو 

.مغازه ھا سرم و گرم می کنم نیم ساعت دیگھ میام

.خراب رو آباد می کنند نھ خراب تر. بفرمایید: از جلو در کنار رفت و گفت

.بعد ھم تند و شتابان پلھ ھا رو گرفتم رفتم باال. بلھ استاد: خندیدم و گفتم



کالس کھ پر شد استاد اومد اما انگار نھ انگار کھ . تماشای من استاد ھم مات وایستاد بھ

استادم . آه، بدم اومد .نھ نگاھم می کرد، نھ طرف صحبتم قرار می داد. منم حضور دارم

یوسف ھم نبود یک کمی بپریم بھ ھم؟ عسل ھم . اینقدر قھرو؟ حوصلھ ام سر رفتھ بود

حاال من چکار کنم تا استاد باھام آشتی  .ھاینقدر متین و خانمھ کھ دست از پا خطا نمی کن

نھ مگھ من . حتما ازم می ترسھ. حاال شایدم قھر نباشھ. کنھ؟ خوشم نمیاد منت کشی کنم

نھ، مگھ من گربھ ام؟ تصمیم گرفتم موقع رفتن . ھیوالم؟ شاید می خواد سر دمم بچینھ

این کھ دیگھ منت . بھش بگم کھ منظور بدی نداشتم و اصوال من دختر بی حیایی نیستم

. کالس کھ تموم شد ھمھ بلند شدند بھ جز من. توضیحی است بر واضحات .کشی نیست

دلش اردنگی می ! حتما تو دلش می گھ دختره ی پر رو. استاد فھمید میل رفتن ندارم

پشتش رو کرد بھ من و دل و دینش رو داد بھ دیوار ! زود میاد، نمی خواد بره. خواد

اره این دیوار سیاھھ؟ بچھ ھا یکی یکی می رفتند و ھر کدوم با مھره مار د. سیاھھ

منم واسھ اینکھ کسی شک نکنھ با حوصلھ کیفم رو مرتب می . کنجکاوی نگام می کردند

. مگی کجا بود؟ ھنوز خوابھ؟ جای خانم جان خالی. ھمھ رفتند، کالس خالی شد. کردم

بض روح نشده باشھ از ترس ق! نترکھ یک وقت از خواب؟ استادم کھ انگار خشک شده

خب، . استاد روی پا جا بھ جا شد، اما برنگشت. سرفھ ای کردم. من؟ یک آن ترسیدم

! حاال چرا بر نمی گرده؟ خدا بھ فریاد زنش برسھ. خاطرم جمع شد کھ روحش سر جاشھ

. خودش گفت تقریبا تنھام. راستی استاد زن نداره؟ نھ کھ نداره! چقدر باید نازشو بکشھ

ن واسھ ھمین گفت بیاین باال واسھ ھر دومون زشتھ؟ خاک تو سر من کھ اینقدر آھا

ای خدا !! شب بھ خبر. تازه حاال خجالت کشیدم. دوزاری ام کجھ و دیر مطلب و می گیرم

چرا اینقدر منو خر آفریدی؟ خر کم بود تو دنیا؟ از تصورات استاد ارژنگ رنگ از 

قیقھ ھام گز گز کردند و خالصھ یھ جورایی بھ ھم ش. رخسارم پرید و ضربان قلبم تند شد

منتظر : استاد؟ بدون اینکھ برگرده گفت: سرم رو انداختم پایین و گفتم. ریختم

.فرمایشاتتون ھستم

خاک تو سر من کھ یک ساعتھ بنده خدا رو کاشتم معطل خودم و تو مخم جفنگ ردیف 

م بپرسھ چھ مر کتھ؟ وایستاده تا چھ حوصلھ ای داره این استاد؟ زبون نداره از. می کنم



. عرض خاصی نداشتم :گفتم! من لب وا کنم؟ بلکھ من حاال حاال ھا زبون باز نمی کردم

بھ جون ھمھ . خواستم، استاد، می خوام بدونید من اون روز منظور بدی نداشتم... خواستم

ور کھ فکر اون ط... بھ خدا من دختر . ی عزیزام قسم، فقط می خواستم شما رو بخندونم

استاد صد و ھشتاد درجھ چرخید، شیر شدم سرم و باال گرفتم، باال اما باز . می کنید نیستم

اون روز احساس کردم شما از یھ چیزی : و ادامھ دادم. خجالت کشیدم و انداختمش پایین

قطره . بھ خدا بھ برداشتھایی کھ می شد فکر نکردم... اما. ناراحتین، خواستم بخندونمتون

شکی ناخواستھ از گوشھ چشمم بیرون خزید کھ فورا با پشت دستم پاکش کردم و ی ا

. من ھیچ وقت بھ کارھایی کھ می کنم یا حرفھایی کھ می زنم فکر نمی کنم: ادامھ دادم

می دونم بی گدار . ھمین طوری علی شیر خدا می رم جلو، تازه بعد می فھمم چی بھ چیھ

ھمیشھ وقتی متوجھ می شم کھ کار  .خودم نیستبھ آب زدن کار خوبی نیست اما دست 

. دستام می لرزید، داغم شده بودم. بعد یھویی بلند شدم کیفم رو برداشتم. از کار گذشتھ

ممنونم کھ : استاد مھربون نگاھم کرد و گفت. گریھ داشتم اما خودمو کنترل می کردم

اه اعتراف، دانستھ ھا گرچھ می دونستم اما گ. ھم شما راحت شدید ھم من. اعتراف کردید

.رو تقویت می کنھ

. تبسمی کمرنگ بھ روم کرد بدون خداحافظی شتابان از کالس زدم بیرون. نگاھش کردم

اشکم کھ دید اوضاع مساعده روان . قلبم می خواست مثل توپ فوتبال از حلقم بزنھ بیرون

قایق، و چقدر خوبھ اعتراف بھ ح. احساس سبکی می کردم. شد و روحم رو صیقل داد

.چھ خوبھ پا روی غرور گذاشتن

چھ عب کھ یک شب زودتر از معمول . بھ خونھ کھ رسیدم ماشین مامان توی حیاط بود

یا می گھ مریض اورژآنسی داشتیم یا می گھ درگیر شدم یا . ھمیشھ دیر میاد. اومده خونھ

یدم مامان با کلھ ذوق زده رفتم تو خونھ، د. خدا کنھ شام داشتھ باشیم! آخ جون. خرید داره

. زیر لبی جوابم رو داد. سالم کردم. بازم اخم داشت. ی حولھ ای از حمام اومده بیرون

مامان جام می دونستم امشب زودتر میاین : از ذوق نتونستم جلو ھرھرم و بگیرم و گفتم

 .خونھ آقا جمال رو جلو پاتون سر می بریدم

منم دنبالش . جون حتما رفت شام بیاره [آ. پشتش رو کرد و رفت تو آشپزخونھ. نخندید



سرم خیلی درد : مامان یھ قرص از تو یخچال برداشت با لیوان آب داد باال و گفت. رفتم

.تو یھ چیزی رو براه کن بخود. می کنھ میرم بخوابم

خوش  .نگو سرش درد می کرده! بیخودی ذوق کردم کھ زودتر اومده! بیا اینم از مامان

شلوارمو انداختم گوشھ  .از لجم لباسامو با غیظ کندم. وا رفتم. ا بودبھ حال دیشب کھ صب

اتاق، مانتوام رو پرت کردم رو صندلی، روسری ام رو کوبوندم بھ دیوار کھ بینوا ھمون 

دوست نداشتم . جا پای دیوار از حال رفت و ولو شد، کیفم رو ھم انداختم رو میز ھال

تلویزیون ھم با مامان دستش تو . ی تلویزیوننشستم رو بھ رو. ھیچ کدوم رو جمع کنم

. منم نشستم ھمون جا بی صدا یک شکم سیر اشک ریختم. روضھ داشت. یک کاسھ بود

. منظورم ناسپاسی نیست. خدا جون گوش نکن، می خوام غر بزنم کھ اگھ نزنم می ترکم

از مادر کھ اینم . آخھ این چھ زندگی من دارم؟ نھ خواھر و برادری و نھ پدری. تخلی اس

دلم رو تو دنیا خوش کردم بھ خانم جان و دایی فرید و گاه . در جایگاه خودش نیست

چشمم بھ عکس مامان افتاد کھ باالی تلویزیون توی قاب . گداری صبا و خالھ فروزان

لباش رو بھ پایین انحنا . عکسش ھم مثل خودش خستھ و افسرده بود. نقرا ای قرار داشت

بھ عکس بابام نگاه کردم کھ توی قاب بزرگی بھ دیوار . و بی روحچشمانش سرد . داشت

توی چشای آھویی اش خروار خروار امید و . جوان و جذاب. سرحال. شاد . چسبیده بود

دلم بیشتر بر بی پدری ام سوخت و گریھ ام پر . خدا رحمتش کنھ. آرزو موج می زد

بلند شدم تلویزیون رو خاموش  .مثل ھمیشھ. مامان در اتاقش رو بستھ بود. زورتر شد

  .کردم از خیر شامی کھ نداشتیم گذشتم و بھ اتاقم رفتم

  

  

  

  

  



   ۶فصل 

منم پیروی . مامان کھ ھنوز سر درد داشت تا ظھر خوابید. دیروز حالم زیاد خوب نبود

ظھر مامان رفت . کردم و بھ عکس ھمیشھ کھ از خواب لذت می بردم از خودم بدم اومد

. نھ کسی تلفن زد نھ کسی در رو بھ رومون باز کرد. کنھ، زودم برگشتبیرون کھ خرید 

گفت سرش زق زق می کنھ و اشتھا . مامانم ھیچی نخورد. ناھارم نون پنیر گوجھ خوردم

مگھ خوابم می برد؟ آخ کھ اگھ این راه . تا نیمھ ھای شب ھم بھ رادیو گوش دادم. نداره

. صبح کھ بلند شدم مامان رفتھ بود. ی ھمدمیشب تو رادیو نبود من دق کرده بودم از ب

ناھارم کھ معلومھ از غذای . پشتم درد گرفتھ بود. منم کھ داشتم از خواب زیاد می ترکیدم

وقتی بھ ساندویچ خشک و خالی و بدون مخلفاتم گاز می زدم از . سوسیس. مگی خوردم

بیاد و دستی بھ شکم  تھ دل آرزو کردم مامان یک ھفتھ مدام شیفت شب باشھ تا خانم جان

از غیظ دلم یھ قوطی کبریت رو خالی کردم و عصر کھ رفتم . بینوا و بی عرضھ بکشھ

البتھ اول با . کالس نقاشی، بھ دور از چشم دیگران دم مگی رو کردم الی قوطی کبریت

مگی قوز کرد و داشت سوسیسھ رو می زد تو رگ کھ من . یک سوسیس خامش کردم

یک مثلی ھست کھ می گھ وقت خوردن، . دم الی قوطی کبریتآروم آروم دمش و کر

ھمھ ی . مگی اصال نفھمید من با دمش چھ کردم. ھوشا و حواسا و شایدم عقال رو بردن

شکمش کھ باال اومد، دمش رو جنبوند کھ دید بلھ، سر . ھوش و حواسش بھ سوسیسھ بود

بعد چند . ه رفتھ تو دمشحتما اول فکر کرده سوسیسھ بھ جای معد. دمش سنگینی می کنھ

مرتبھ دور خودش چرخید تا دمش رو بگیره و چون موفق نشد چرخش جستی آغاز کرد 

ویق یعنی میوی تیز و حاکی از . و بعد یواش یواش عصبانی شد و ویق ویق کرد

منم کھ دیدم ھوا داره پس می شھ آروم زدم بھ کالس و بغل دست عسل . عصبانیت

ھمون طور کھ داشت منظره رو ترسیم می . کھ اتفاقی افتاده عسل از چشام خوند. نشستم

اتفاقی افتاده؟ :کرد یکوری نگاھم کرد و گفت

.چھ اتفاقی؟ نھ ھیچی: گفتم

چیزی ھست کھ نخواستھ باشی . چشات برق می زنھ: عسل بھ چشام خیره شد و گفت

بگی؟



.خودت می گی نخواستھ باشی بگی: خندیدم و گفتم

.ھر طور صالحھ: گفتشانھ باال داد و 

.نھ بوده، نھ ھست. بھ ھر حال چیزی ھم نیست: منم دست تو کیفم کردم و گفتم

استاد ارژنگ مثل ھمیشھ شستھ رفتھ و خوش تیپ . عسل حرفی نزد و مشغول بھ کار شد

داشت با . وارد کالس شد و شروع کرد در مورد خطوط ریتمیک چھره صحبت کردن

ط زاویھ دار باعث می شن کھ چھره از حالت عکاسی حرارت توضیح می داد کھ خطو

گونھ و خشک دور باشھ و خطوط منحنی فریبندگی خاصی بھ چھره میدن و ما باید این 

خطوط رو ھنرمندانھ با ھم ترکیب کنیم کھ یک آن حواسم از درس پرت شد و رفتم تو نخ 

و رفتھ و روی بومی استاد ارژنگ سراپا احساس و اشتیاق در غالب ھنر نقاشی فر. استاد

بزرگ چھره ای رو با خطوط منحنی و زاویھ دار خط خطی می کرد و گرم و پر 

صدای گرم و قشنگش تو فضای کالس پخش شده . حرارت پیرامون اون توضیح می داد

مثل الالیی . موسیقی کالمش گوش نواز و روح نواز بود. و بھ گوش جان می نشست

دوباره . خوشم اومد احساسم رو بیان کنم. رو می بردنگین آدم رو بھ خلسھ ای خوش ف]آ

بی گدار بھ آب زدم و پا برھنھ زدم وسط بیانات شیرین و گفتم استاد؟

می دونید یکی از دالیل موفقیت : بدون من و من گفتم. سخنش رو قطع کرد، نگاھم کرد

  شما در امر تدریس چیھ؟

از اینکھ کالمش قطع کرده و  فکر کنم. نگاه پرسشگرش رو بھم دوخت اما حرفی نزد

ُتن قشنگ : بدون توجھ ادامھ دادم. پرده ی احساسش رو دوریده بودم مکدر شده بود

استاد تا حاال ھیچ کس بھتون گفتھ کھ چقدر صداتون قشنگھ؟ . صداتون

این استادم  !ای بابا!موند چی بگھ. خون بھ صورت استاد دوید . دخترا بھ پچ پچ افتادند 

چقدر . زودی سرخ و سفید میشھ. فھ می کنھ نمیشھ بگی باالی چشت ابروکھ آدمو کال

بایدم : ساسان گفت. دختر بود چھ کار میکرد؟ ھمھمھ ای ظریف بھ پا شد.! خجالتیھ

 .استاد سراپا ذوق و ھنرند. صدای استاد قشنگ باشھ

. نمی رسھ خواستم بگم از ذوق نگو کھ اگھ پاش بیفتھ ھیچ تنابنده ای تو ذوق زدن بھ من

استاد : ساسان ادامھ داد. اما بعد دیدم منظور ساسان از ذوق ، ذوق زدن من نیست



و . خیلی ھم قشنگ پیانو می زنند. ارژنگ عالوه بر این کھ نقاشند ، خطاط ھم ھستند

یکی از دخترھا . حیف کھ دیگھ پیانو تدریس نمی کنند. قشنگ تر از اون می خونند 

بھروز، یکی از . برادرم ھنرجوشون بوده . ھم می زننداستاد سنتور خوبی : گفت

جای ھمھ تون خالی بود ببینید استاد توی جشن نامزدی پسر : پسرھای مو بلند گفت

دیگھ نگفت غوغا چی بوده؟ زده؟ رقصیده؟ خونده؟ با ! عموی من چھ غوغایی کردند

ای وای . خودم فکر کردم کسی کھ خوب بزنھ ، خوبم بخونھ حتما خوبم می رقصھ

ھمھ بھ حال و روز استاد واقف بودند بھ جز من؟ من از قافلھ عقب بودم؟ . حسودی ام شد

استاد ھم سعی داشت . ھرکسی حرفی زد و سعی کرد من تو دانستھ ھاش سھیم کنھ

خواستم بلند شم بگم اماا اون چیزی کھ . آرومشون کنھ اما کالس از دست در رفتھ بود

و اونم اینھ کھ استاد گیاھخواره و ھیچ . کدوم شما نمی دونیدمن از استاد می دونم ھیچ 

استاد ھیچ جانداری رو نکشتھ و نمی کشھ ، استاد سوسک رو . وقت لب بھ گوشت نزده

این دیگھ خیلی خصوصی بود و شاید . اما نگفتم. توی دستش نگھ می داره اما نمی کشھ

بچھ ھا ھم کم کم آروم . ارش شد استاد پشت بھ ما کرده مشغول ک. استاد ناراحت می کرد

لرشی خفیف بھ جان صدای استاد افتاده بود و رشتھ ی کالم گاه از دستش در . .. گرفتند

بھ : عاقبت دلش طاقت نیاورد و آھستھ گفت. عسل زیر چشمی نگاھم کرد. می رفت

 .ھمش ریختی

.بھ من چھ مثل دخترا نازک نارنجیھ: شانھ باال دادم و گفتم 

با باز شدن در کالس، مگِی بیقرار و . وقت کالس تمام شد. دش رو خوردعسل لبخن

خنده ام  .تازه یادم اومد با مگی چھ کردم. منتظر زد تو کالس با اون دم کبریتی اش

استاد عصبانی شد و با ناراحتی مگی رو بغل کرد دمش رو . ھمھ زدند زیر خنده. گرفت

. سرش رو باال گرفت و بھ من نگاه کرد یک مرتبھ. آھستھ کشید بیرون و نوازشش کرد

البد می خواست بگھ چرا این کار رو با حیوون بیچاره کردی؟ از کجا فھمید این آتیشا از 

آخھ این من بودم کھ اط . گور من بلند میشھ؟ شایدم ظنین نشده، مھرم بھ دلش نشستھ

وغھ داره با نگاه حاال داره از سوء استفاده می کنھ و دیده کالس شل. صداش تعریف کردم

شایدم می خواد بگھ دختره ی پر رو چرا اون روز گفتی من از اون . ازم تشکر می کنھ



دخترای بد نیستم و حاال جلو این ھمھ آدم از صدام تمجید می کنی؟ بلند شدم کیفم رو 

با ھم بریم؟ :عسل دنبالم آمد و گفت. برداشتم و ال بھ الی بچھ ھا زدم بیرون

 .من می خوام پیاده برم: مایستادم و گفت

چرا اون کار رو با مگی کردی؟ : چند قدمی نرفتھ بودیم کھ عسل گفت. منم: عسل گفت

تو ھم فکر می کنی اون کار، کار من بود؟ : چشامو گرد کردم و گفتم

دیگھ کی فکر کرده؟ : عسل پرسید

 .حدس می زنم استادم یھ ھمچین فکری کرده: جواب دادم

ھر کسی دو روز با تو نشست و برخاست کنھ : با من تنظیم کرد و گفتعسل گام ھاشو 

 .می فھمھ این کارھای بچھ گانھ و البتھ عجیب مختص توئھ

رو پیشونی ام نوشتھ ؟: تقریبا عصبی نگاھش کردم و گفتم

 .نخیر ، تو چشماتون ثبت شده: ایستاد نگاھم کرد و گفت

 .ت در اشتباھیباید بگم کھ سخ: صدامو بلند کردم و گفتم

 .حاال چرا داد میزنی تو خیابون ؟ زشتھ: آھستھ گفت

مھتاب؟: چند قدم بی صدا رفتیم کھ گفت

ھوم؟: با دھان بستھ گفتم

چرا بھ استاد گفتی صداش قشنگھ؟: ھمون طور سر بھ زیر پرسید 

نیست؟: پرسیدم

...چرا خیلی ھم ھست، اما: گفت

. من بلد نیستم حرفم رو تو دلم ترشی بندازم. ندارهدیگھ اما : وسط حرفش پریدم و گفتم

 .باید تازه بھ تازه مصرفش کنم

مھتاب؟: عسل ایستاد نگاھم کرد و گفت

خیلی . خیلی بچھ ای. ازت خوشم می آد: گفت. منم ایستادم صاف تو چشماش زل زدم

 .واسھ ھمینھ کھ دوستت دارم. صاف و زاللی

راست می گی؟: ذوق زدم و گفتم

آدمایی مثل تو خیلی : ھر دو بھ راه افتادیم کھ باز گفت. ی نگفت، فقط تبسم کردھیچ



مثل آینھ شفافند و . ظاھر و باطنشون یکیھ. نھ اھل دروغ و دغلن و نھ رنگ و ریا. پاکند

 .دوست دارم تو ھم منو دوست خودت بدونی. من خوشحالم کھ با تو دوستم

 .البتھ کھ می دونم: گفتم

 .من خواھر ندارم: کرد و گفتراضی نگاھم 

 .منم ندارم: حرفش رو قطع کردم و گفتم

. من اونم ندارم: باز پریدم وسط حرفش و گفتم. یک برادر دارم کھ چھار سالشھ: گفت

 .فقط یک مامان دارم انگار نھ انگار. بابام ندارم

جدی بابا نداری؟: رخ در ھم کشید و گفت. برام غصھ خورد

. چیزی ھم از بابام یادم نمی آد. من خودم بھ این وضع عادت کردمغصھ نخور : گفتم

حاال چرا مامانت انگار نھ انگار؟ : پرسید

تو  :سر کوچھ ای توقف کرد و گفت. منم خالصھ ای از زندگی ام رو براش تعریف کردم

اولین کوچھ بعد از اون : منم بھ چھار راه اشاره کردم و گفتم . این کوچھ خونھ ی ماست

ھمسایھ : نگاھش رو بھ سمتی کھ نشون دادم دوخت و گفت. ھار راه ھم خونھ ی ماستچ

عسل خیلی خوشحالم کھ منو دوست خودت : ذوق زدم و گفتم. نیستیم اما ھم محلھ ھستیم

سرم رو تکون دادم و گفتم . تعارفت نمی کنم بیای تو: دستو رو فشرد و گفت. می دونی 

چند . عسل سر تکون داد و بھ راه افتاد  .وقت ھست واسھ مھمون بازی. آره دیر میشھ

. دم مگی رو من کردم الی کبریت: برگشت نگاھم کرد، گفتم. قدم کھ رفت صداش زدم

.می دونستم کھ باالخره اقرار می کنی: لبخندی ملیح لبھای خوشرنگش نشست و گفت 

دم و پریدم تو جیغ کشی. خونھ کھ رسیدم خانوم جان رو توی حیاط شیلنگ بھ دست دیدم

خانوم جان از اینکھ یکی . ھی ماچش کردم، ھی لپای نرم و سفیدش رو کشیدم. بغلش

می خندید و با ناز و ادا خودش رو عقب می . دوستش داشتھ باشھ واضح ذوق می کنھ

شیلنگ رو از دستش گرفتم یک شکم ! برو عقب، مکن ننھ ِا . مکن: کشید و می گفت

چی شده از این ورا؟ مامان شیفتھ یا دایی : نشستم و گفتمسیر آب خوردم بعد لب حوض 

رفتھ سفر؟ 

دایی ات امروز رفت : خانوم جان شیلنگ رو گذاشت توی باغچھ؟ کنارم نشست و گفت



 .این دفعھ نوبت آقا فرھاد بود اما پاس داد بھ دایی ات. ترکیھ

تو ھمین : گفتپرسیدم چرا؟ خانوم جان موھای نرم و خوش رنگش رو پشت گوش داد و 

.ھفتھ قراره واسش برن خواستگاری

جدی می گین خانوم جان؟ : ذوق زده گفتم

حاال مگھ واسھ تو بیان کھ ذوق کردی؟ : خانم جان حیرت زده نگاھم کرد و گفت

نھ خانوم جان من و خواستگار؟ : خندیدم و گفتم

ت شد؟ پس واسھ چی خوش خوشان: یک لنگھ ابروی باریکش رو باال داد و گفت

صحبت از عروسی : دست توی حوض آب برده مشتی آب بھ باغچھ پاچیدم و گفتم

الھی بیاد : خانم جان بلند شد شیر آب رو بست و گفت. دومادی خوش خوشان داره دیگھ

 .اون روزی کھ خوش خوشانا از فربدم باشھ

وقتش : و گفت جدی خانوم جان نمی خواین آستین باال بزنین؟ نگاھم کرد: بلند شدم و گفتم

 .یا نصیب و یا قسمت. دست ما کھ نیست. کھ بشھ آستین خودش باال میره 

. پسرتون داره پیر میشھ وا ، از ما گفتن: دوباره چند مشت آب بھ گلھا پاشیدم و گفتم 

پیری مال زن جماعتھ : خانم جان در حالیکھ شیلنگ رو دور شیر حلقھ می کرد، گفت

چرخیدم و . فربد من کھ ھنوز بیست و شش سالشھ. ول چلچلشھمرد چھل سالھ تازه ا. ننھ

خانم . بگید یھ دونھ پسر، قند عسل نخوره نظر رو حیفم می آد از خودم جدا کنم: گفتم

ھیچ مادری بچھ اش رو . این دفعھ گفتی دیگھ نگی ھا: جان ابرو در ھم کشید و گفت

 .سمتی داره باید منتظر بودھر کی یھ ق. واسھ خودش نگھ نداشتھ کھ من دومی اش باشم

مامان فرح اندازه ی کافی با حرفاش دل خانم جان را می . از حرفی کھ زدم پشیمان شدم

شوخی : بلند شدم ماچش کردم و گفتم. باید تالفی می کردم. من چنین حقی نداشتم. شکست

تر اصال دایی فربد زن می خواد چی کار؟ کی از شما واسھ اش دلسوز . کردم خانم جان

مادر یھ چیزیھ، . نھ ننھ این حرفو مزن: خانم جان لبخندی زد و گفت. و خیر خواه تر

من امروز ھستم ، . زن کنار مرد و مرد کنار زنش قرار می گیره. ھمسر یھ چیز دیگھ

برو دعا کن خدا . فردا نیستم مھربونم کھ باشم، دلسوزم کھ باشم ھم زبون بچھ ام کھ نیستم

و خانواده دار و خوشگل و با معرفت و با اخالق و مومن نصیب  یھ دختر اھل و نجیب



پولدار نباشھ؟ . قربون اشتھای صافتون برم من: لپ خانم جانو کشیدم و گفتم. بچھ ام کنھ 

منظورش این بود کھ . پولو گومش کن ننھ: خانم جان صورتش را یکور کرد و گفت

زیادی اش آدمو از آدمیت دور . پول چرک کف دستھ. گمش کن ، یا بی خیال پول باش

بعد . تھ باالتر از ما، نھ پایین تر از ما. دوست دارم عروسم ھم سنگ ما باشھ. می کنھ 

. ننھ خوشگلی خوب چیزیھ. اما می خوام خوشگل باشھ: صداشو پایین آورد و گفت

ھر وقت تو روی زنش نگاه می کنھ دلش حال . دوست دارم بچھ ام کھ خودش گل ماھھ

 .بیاد

اگھ ھمھ معرفتھای دنیا و ایمان و صداقت و صفتھای خوب دیگھ رو داشت اما : پرسیدم

زشت بود چی؟ 

: گفتم .مگھ بچھ ام زشتھ کھ پاسوز زن زشت بشھ. نمی ستونم: خانم جان اخم کرد و گفت

خانم جان زشت ھا دل ندارند؟ باید خونھ بمونند؟ جواب داد نھ ننھ اونا برن زن مردای 

: گفتم. مگھ مرد زشت کمھ تو دنیا؟ بیخود کھ نگفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. زشت بشن

خب این : گفت. خانم جان خودتون ھمیشھ می گید کھ بھ مالت نناز کھ بھ یک تب بنده

نھ اینکھ آدم پولدار قدر پولش رو ندونھ  .واسھ اینھ کھ کسی بھ مال و جمالش مغرور نشھ

شگل قدر خوشگلی اش رو ندونھ و بره دنبال جفت بد یا آدم خو. و حیف و میلش کنھ

یک پسر دارم . حاال تو ھم از حرف ھای خودم واسھ ی خودم گل بستون. ترکیب

ھزار تا ھم آرزو براش دارم بیلم کھ بھ کمرم نخورده دستمم کھ . خوشگلش ھم دارم

ننھ، چرا  آدم کھ یھ بار بیشتر بھ دنیا نمی آد. چالق نیست براش زن خوشگل می ستونم

از چیزی کھ حق طبیعیشھ استفاده نکنھ؟

حاال شام چی داریم؟ مردم از بس . لپش رو کشیدم و گفتم قربون دل زنده تون برم

بیا بریم  .جیگرم واسھ تو یکی کھ کبابھ ننھ: آھی کشید و گفت.سوسیس و کالباس خوردم

 .اول یھ کل ھندونھ بذار دھنت تا وقت شام

الھی من دورتون بگردم خانم : دستش رو ماچ کردم و گفتم.  رفتیمبا ھم از پلھ ھا باال

ھم حیاط آب پاشی شده و . ھم گال شادابند. ھر وقت باشید تو این خونھ زندگی ھست. جان

. تیار رو از دایی فربد یاد گرفتم .تمیزه و ھم ایوون فرشھ ھم سماور و چای تازه دم تیاره



ایی تیاره؟ یعنی آماده اس؟ خانم جان کنار سماور از راه کھ می آد میپرسھ خانم جان چ

برو ننھ لباساتو عوض کن بعدشم اون . نشست و گفت تو ھم پاسوز دل مادرت شدی

 .ھندونھ رو ا تو یخچال بیار ، مادرتم صدا بزن بیاد بیرون یھ ھوایی بخوره

: کھ گفتِا ؟ مامان اومده بود؟ پس کو ماشینش؟ از خانم جان سراغ ماشینش رو گرفتم 

این دکتر کیانی کھ تازه بھ بیمارستان مامان . تعجب کردم. ماشینشو داده بھ دکتر کیانی

مامان جستھ گریختھ ازش حرف . اومده بیشتر از کوپنش دور و بر مامان تاب می خوره

مگھ دکتر کیانی خودش ماشین نداره؟ خانم جان کھ فتیلھ سماور رو : پرسیدم . می زنھ

.گذاشتھ صافکاری: فتپایین می کشید گ

پس مامان خودش چی؟ اون کھ َمرده ماشین می خواد ، مامان کھ زنھ نمی : پرسیدم

منم ھمین حرفو بھش . مادرت بفھمھ قال می کنھ . بی صدا: خواد؟ خانم جان آھستھ گفت

تازه دکتر کیانی منو می رسونھ . یھ ھفتھ زمین بھ آسمون نمی آد: زدم کھ اخم کرد و گفت

. از ماشین منم کم نمیشھ شما شما جوش نزنین براتون خوب نیست. م می آد دنبالمصبح ھ

من کھ ھمیشھ گفتم ھر کاری کھ فرح کرد چشماتونو : بعد دست بھ قوری برد و گفت

 .بذارین رو ھم و چند و چون نکنین کھ بدھکارم می شین

جزئت  :نجوا کرد خانم جان ھم بھ تبعیت. چشم و دل زن دکتر کیانی روشن: نجوا کردم

اون . بی صدا دختر، فضول مردمی تو؟ برو لباساتو عوض کن. داری جلو مادرت بگو

 .برقم بزن دلم سیاه شد

اخم کھ نداشت یک . دستم بھ کلید برق بود کھ دیدم مامان ترگل و ورگل بھ ما ملحق شد

پشت گوشش و موھاشو با یک گیره داده بود . لبخند ژوکوند ھم نشونده بود گوشھ ی لباش

سالمش . خستھ ھم نبود . کھ سر درد نداشت. یک بلوز و دامن خوشگلم پوشیده بود

سر شام . ای وای عجب شبی است امشب و من چقدر شادم. با محبت جوابمو داد. کردم

خانم جان . احساس کردم مامان بی قراره و می خواد ھر چھ زودتر سفره رو جمع کنھ

نمی دونم . ھر چھ قدر می خوردم بازم دلم می خواستیتیمچھ درست کرده بود و من 

! خدای نکرده دختر شکمویی ھستم یا دلم عقده ی خانواده و سفره و غذای خونگی داره

خانم جان یک کاسھ بزرگ کشک و سیر ھم گذاشتھ بود تو سفره با یک قاشق بزرگ 



تن کشک مامان از ریخ. مشتری کشک و سیر فقط من و خانم جان بودیم. چوبی توش

خانم جان گفت تا فردا صبح بوش . خودداری کرد و گفت سیر نفس آدمو ھم بد بو می کنھ

مامان . رفتھ عوضش ھزار و یک خاصیت داره و ھفتاد مرض رو از بدن دور می کنھ

خانم جان کھ دستش رفتھ . حاال نمی شھ شمام نخورید؟ھمھ جا رو بو برداشت: غر زد کھ

نھ قراره کسی بیاد . تو ھم بخور تا بو آزارت نده. برداره خب:بود تو کاسھ ی کشک گفت

موسی خان خدا رحمتی عاشق سیر خام : بعد رو بھ من کرد و گفت. نھ قراره جایی بریم

ھمیشھ ھم می . بود و اصرار داشت براش تو ساالد گوجھ یا تو ماست و خیار رنده کنم

و ما نباید مردم . مو آزار میدهبوی سیر مرد. گفت سیر رو شب نھم بده تا صبح بوش بره

بیا ننھ تو : بعد ھم کاسھ ی ماست و سیر رو بھ طرف من گرفت و گفت. آزاری کنیم

مامان کھ ھمیشھ پر حرفی . عوض مادرت ھم بخور کھ سیر ھم گرمھ و ھم میکرب کش

آزارش می داد بلند شد بھ آشپزخانھ رفت وقتی ھم کھ برگشت نگاھی بھ من و خانم جان 

خانم جان کھ داشت تھ بشقابش رو  .تموم نشد؟ می خوام سفره رو جمع کنم: گفت کرد و

سر بھ دنبالت گذاشتند؟ میذاری یھ لقمھ نون از گلومون بره : نون می کشید جواب داد

پایین؟

چون اون ھمیشھ غذاھای تند . از اینکھ مامان از کشک و سیر استقبال نکرد تعجب کردم

خانم جان کھ ھیچ وقت واسھ جمع کردن سفره عجلھ . داره و تیز و طعمم دار رو دوست

ھم بادمجون باد داره و ھم عدس و . شکم مان دم داره ننھ یھ دقھ طاقت بیار: نداره گفت

معلومات تونم خوبھ و این ھمھ چیز باد دار رو قاطی ھم می کنین : مامان گفت. ھم سیر

؟ ھم می خورین و ھم می غرین؟

. تحمل می کنیم دم دلمو می خوابھ. وا؟ بادش کھ نمی مونھ: گفتخانم جان اخم کرد و 

حاال تو چی کار بھ سفره داری؟

زیادم باد نداشت  :منم ننھ قاسم شده تکیھ بھ دیوار دادم و پاھامو رو ھم گردوندم و گفتم

بعد رو بھ مامان کردم و  .قربون دستاتون بشم. تازه خیلی ھم خوشمزه بود. خانم جان

 .ان جان یک امشبھ رو بی خیال سفره شین بعد خودم جمعش می کنممام: گفتم

تا گوش ات بھ دھن . بلند شو تنبل خانم: مامان تند و تیز ظرف ھا رو تو ھم کرد و گفت



.. ھر چی از آدم بی انضباط بدم می آد. خانم جان باشھ حال و روزت از این بھتر نمیشھ

چون خانم جان ھر چی کھ بود بی . حت شدممنم برای خانم جان نارا. دیگھ ادامھ نداد

مامان سینی ظرف ھا رو بھ دستم داد و  .فرز نبود اما تمیز و مرتب بود. انضباط نبود

این بالش رو ھم بردار . یک آب بھ این ظرف ھا بزن کھ بوی سیرش گیجم کرد: گفت

چھ : گفتخانم جان با غیظ بالش رو برداشت و  .چقدر اینجا ریختھ پاشیده اس. ببر تو

خبرتھ حاال؟ مگھ قراره وزیر اعظم بیاد دینمون؟ قدرتی خدا غیر از فروزان و فربد کس 

مامان . بعد ھم دراز کشید و گذاشت زیر سرش . دیگھ ای در رو بھ رومون وا نمی کنھ

رو بھ . سینی ظرف ھا رو از دستم گرفت و جلوتر از من بھ آشپزخونھ رفت .محل نداد

قھر کرد؟ : سیدمخانم جان کردم و پر

ا ون روزی کھ فرح قھر نیست کدوم روزه؟ مامان صدام . بھ جھنم: خانم جان جواب داد

...مھتاب... مھتاب :کرد

برو ننھ تا توپش از این پر تر : خانم جان کھ دستش رو روی شکمش گذاشتھ بود گفت

شما . میرم چشم: خم شدم و صورتش رو بوسیدم و گفتم. برو کھ االنھ قال می کنھ. نشده

خانم جان . از جاتون بلند نشین ھا. گوشتان بدھکار نباشخ ھمین جا لم بدین زودی می آم

نھ ننھ مگھ این دم می ذاره ؟: دستی بھ شکمش زد و گفت

مامان ھم تند تند . ظرف ھا رو شستم. شکمش بزرگ تر شده بود. راست می گفت

مو کھ خشک کردم برگشتم دستا. خشکشون کرد و ھر تکھ رو گذاشت سر جای خودش

 .پشت سرم مامان با یک ظرف میوه ی خوشگل و مرتب آمد. کنار خانم جان نشستم

نشست  .کاراش راست و ریس شده بود باط لبخند ژوکوندش رو گذاشتھ بود گوشھ ی لبش

. بلند شید خانم جان خوشم نمی آد بعد غذا رو زمین ولو بشین: روبروی خانم جان و گفت

الھی ننھ پیر بشی و بفھمی حال : وری و قدری سخت بلند شد نشست و گفتخانم جان یک

چھ خبره این ھمھ میوه : من ذوق زده خودمو کنار مامان کشوندم و گفتم. و روز پیرا رو

چی شده میوه ھا رو تو این ظزف جا کردین؟ مامان نگاھی بھ قیافھ ! ی رنگ بھ رنگ؟

تنت کردی؟ این بلوز بی رنگ و رو چیھ: ام کرد و گفت

: شانھ باال دادم و گفتم. ِا ؟ نھ بابا مامان خانم ھم بلده بھ چشم خریداری منو نگاه کنھ 



بلند شو عوضش : مامان گفت. تازه کسی کھ غریبھ نیست. دوستش دارم چون خیلی نرمھ

 .مثل بچھ کلفتا شدی. کن 

رد نداری حاال یک شب سرد: خانم جان یک حبھ انگور سرد بھ دھان گذاشت و گفت

 .خستھ ھم نیستی ، سیخ بزن بھ ھمھ

 .سیخ چیھ؟ می خوام دخترم خوشگل باشھ: مامان اخم کرد

بچھ ام  .قدرتی خدا دور و بر ما زشت وجود نداره: خانم جان نگاھی بھ من کرد و گفت

تو ھم اینقدر این : بعد رو بھ مامان کرد و ادامھ داد. بھ قول فربد پیشی ملوسھ! گل ماھھ

 .ذوق کرده زودتر اومدی خونھ، حالتم خوبھ.. ام رو اذیت نکن بچھ

واسھ اینکھ حالم خوبھ دوست دارم ھمھ چیز خوب و : امان دستی بھ موھام کشید و گفت

دوست دارم وقتی . می دونین کھ بھ ھم ریختگی حال منو بھ ھم می زنھ. خوشگل باشھ

وقت نگاه بھ قد و باالش می  دخترم توی خونھ راه میره مرتب و خوشگل باشھ کھ ھر

من این ھمھ زحمت می کشم واسھ کی؟ : بعد لپوم رو کشید و گفت. کنم کیف کنم

از این کھ مامان بھ من توجھ کنھ و بھ وجودم اھمیت بده ذوق کردم و رفتم تو اتاقم تا دل 

 از اونایی کھ دایی فربد از ترکیھ. یک بلوز خوشگل تنم کردم. مامانو بھ دست بیارم

موھای بلند و حالت دارم رو ھم پشت . ھم قشنگ و نو بود، ھم نرم و راحت. آورده بود

مامان با . یک گل خوشگل ھم زدم رو کش موھام و اومدم کنار مامان. سرم محکم بستم 

: دستش رو گرفتم بوسیدم و گفتم. حاال شدی یھ تیکھ ماه: حظی وافر نگاھم کرد و گفت

نگاھش مھربون شده بود و من غرق در لذت بودم کھ زنگ  .مامان خیلی دوستتون دارم

یعنی کیھ؟ مامان : خانم جان نگاھی بھ در حیاط و بعد رو بھ ماما ن کرد و گفت. زدند

منتظر کسی بودی ؟ مامان کھ : خانم جان پرسید! چھ می دونم: شانھ ای باال داد و گفت

منتظر کی؟: داشت بلند میشد گفت

بھ نظر من ھر وقت کسی سوال شخصی رو با سوال . حواب این یعنی طفره رفتن از

دیگھ گم و گورکنھ و معلق نگھش داره یعنی کھ نمی خواد جواب بده یا نمی خواد دروغ 

ھمون کاری کھ مامان . راست ھم نمی تونھ بگھ اینھ کھ رو ھوا می کتردش و میره. بگھ



و علیک و تعارف مامان  من و خانم جان خیره بھ در حیاط بودیم کھ صدای سالم. کرد

: خانم جان دستی بھ موھاش کھ یکورش بھ ھوا رفتھ بوود کشید و گفت. بھ گوش رسید

 .اون چادر رو بنداز رو شونھ ام ننھ. دروغ نگن این دختره بو برده بود کسی میاد

مامان خیلی تعارف . یکی از ھمکارای مامان کھ با دخترش اومده بود. خانم تابنده بود

ھمین جا : نا رو ببره تو پذیرایی ، اما خانم تابنده کنار خانم جان نشست و گفتکرد او

بھ آشپزخونھ رفتم تا. خوبھ، می شینم پخلوی خانم بزرگ

خدا خیر خانم جان رو بده کھ چایی اش .فنجانھای خوشگلمونو بیارم چای کھ آماده بود

چھ خوب شد امروز :و گفتھمیشھ تیاره مامان دنبالم آمد دستھ ای پیش دستی برداشت 

گفت و .شیرینی ھا را توی ظرف پایھ دار بچین با خودت بیار.سر راه شیرینی خریدم 

اما .از سر شب فھمیدم حال طبیعی نداره.دروغ نگم مامان میدونست خانم تابنده میاد.رفت

و نھ حاال مگھ خانم تابنده کی بود؟مافوقش کھ نبود غریبھ ھم نبود چھ دلیلی برای ساخت 

پاخت و کتمان کاری؟خب پس چرا مامان اینطوری شده بود؟چرا لباس خوشگل پوشیده و 

چرا اصرار داشت من مرتب باشم؟چرا شیرینی !بھ موھاش گیره زده؟نمیکرد از کارا

با .خریده بود؟شاید ھمھ ی اینھا تصادفی بوده و من بی جھت بھ مامان بینوا مشکوکم

خانم جان چای ریختھ بود یکی ھم برای من .نشستمظرف شیرینی رفتم و کنار خانم جان 

چای .فنجانم رو برداشتم فکر کردم احساس خوبی داشتم فکر کردم آدم مھمی شدم.ریخت

تو لیوان گرچھ دلچسب تره اما فنجان ژست خاص خودشو داره و بھ آدم اگھ شده برای 

مامان .ببریبھ ظرطی کھ اونو درست بدست بگیری و درست بھ لب .یک لحظھ بھا میده

چرا خانم تابنده ؟اونم اون !تعجب کردم.ذوق کرده بود و با خانم تابنده دل و قلوه میگرفت

وقت شب البتھ اون زیا خونمون تلفن میزنھ اما رفت و آمدش زیاد و بی موقع نبوده تا 

خانم جان ھم کھ گویا مثل من کنجکاو بود دلش طاقت نیاورده و رو بھ خانم تابنده .حاال

خانم تابنده خنده ای کش دار کرد .چھ عجب اینورا؟خبر داشتیم شام نمیخوردیم:و گفتکرد 

از اینجا رد میشدیم گفتم امانتی فرح جون رو بیارم .با پونھ جان رفتھ بودیم خرید:و گفت

.بدم

پونھ دختر فیسوی خانم تابنده تا کھ دید اسمش بمیان آمد ابروھاشو لنگھ بھ لنگھ کرد و 



دستاشو گذاشتھ بود رو ھم و !چھ ژست زشتی.مثال قیاف اومد.ھ اسمونچشاشو دوخت ب

چند تا انگشتر ظریف و نگین دارم تو .اونارو رو زانوش انگشتاش بلند و کشیده بود

وقتی کھ دید من و خانم جان داریم نگاش میکنیم گره روسری اش را باز .انگشتاش بود

خواستم بگم معرکھ .ه ما بور ندیده ایمحتما فکر کرد.کرد تا موھای بورش را ھم ببینیم 

بقول خانم جان .ات رو جای دیگھ پھن کن مشدی کھ واسھ نمایش خوب جایی نیومدی

حاال یکی نبود بگھ .واهللا دلمونو ھم زده.قدرتی خدا چپ بگردیم بور راست بگردیم بور

اکی کھ این دختره از دماغ فیل افتاده پایین یا از دل آسمون شیرجھ زده و رو زمین خ

خانم جان ھمیشھ میگھ بعضی ھا مادرزاد .شایدم مادرزاد این ریختیھ!اینقدر ژست گرفتھ

رفتم سر وقت .آه این پونھ فیسو انقدرھا ھم ارزش نداره کھ مخ منو بکار بگیره.قیفن

مامی جانش کھ کلھ ی گنجشک خورده بود و شده بود متکلم وحده و از این شاخ بھ اون 

حاال .گفت واسھ چی قدم رنجھ کرده؟آھان اومده امانتی رو بده.شاخ میجھید نصف شبی

بیا فرح جون :امانتی چھ ھست؟انگار فکرم رو خونده باشھ دست کرد تو کیفش و گفت

اینم روسری ات مامانم کھ انگار خبر داشت و کیف پولش رو گذاشتھ بود کنار دیوار 

نم تابنده خواست ناز بیاره دست کرد چھار تا ھزار تومنی تا نشده گذاشت کف دستش خا

اما کی حریف مامان شده کھ اون دومی اش .و نگیره مثال جلو خانم جان تعارف بازی

تازه ھمھ میدونند کھ ھمکارا تو عالم ھمکاری حساب حسابند و کاکا برادر و تعارف .باشھ

 گویا خانم تابنده یک روسری واسھ خودش خریده و صبح برده بیمارستان کھ پزش.ندارند

رو بھ ھمکاراش بده مامانم یک دل نھ صد دل شیفتھ شده و گفتھ یکی ھم واسھ من بگیر 

مامان من و ھوس؟اصال این روسری انقدر تاپ نبود کھ دل !داشتم شاخ در می آوردم

مامانو ببره قضیھ بودار نبود؟تازه مامان عادت نداره بارش رو بندازه رو دوش کسی 

وستاش اخال شده باشھ و یک چنین سفارشی داده باشھ حاال گیریم مامان با بعضی از د

فردا !ضرورت داشت خانم تابنده نصف شبی بکوبھ بیاد در خونھ کھ امانتی رو تحویل بده

قاچاق !روز خدا نبود؟یا اون روسری تحفھ گرانبھایی بود کھ نگھداری اش مشکل باشھ

خانم تابنده  بود؟جواھرات بود؟ یک روسری چھار ھزار تومنی اگھ یک شب خونھ

مامان .میموند ھیچ بالیی سرش نمیومد گفتم کھ یھ بوھای مشکوکی بھ دماغم میخوره 



پونھ ھم کھ انگار .مھتاب از پونھ جان پذیرایی کن :رشتھ افکارم را بھم ریخت و گرفت

خواستم بگم باید دھنش کنم .بنده چنین وظیفھ ای دارم نگاھم کرد و منتظر موند

نمیدونم چرا از .خب برداره بخوره.ی پر و پیمان پیشدستی اش ھستمامان؟میوه و شیرین

مثل یک تکھ یخ بود و .خوشگل بود اما منو نگرفتھ بود.این دختره ی فیسی خوشم نیومد

خانم جان چھار زانو نشستھ بود و یک .خانم تابنده ھم یک بند حرف میزد.بدل نمینشست

ھ ھم کھ انگار داره دل میبره با ادا بھ یک زیر نظر داشت و بخصوص پونھ فیسو رو پون

و اصول انگشت ال بھ الی موھای صاف و گربھ ایش میکرد یا با انگشتری اش بازی 

تو آسمون کھ خبر تازه ای .بیشتر وقتش ھم بھ کاویدن آسمون پرستاره میگذشت.میکرد

اوف کھ این خانم تابنده از منم .نبود گمون کنم میخواست چشاشو درست بنمایونھ

مامان کھ ھمیھش پر .تعجبم از مامان کم حرف کھ چطور تحملش میکنھ!وروترهور

خانم تابنده از ھر دری .حرفیھای خانم جان آزارش میده شایدم داره مھمان نوازی میکنھ

بی جھت گفت و بوقل خانم جان چینھ دونش رو خالی کرد از دکتر کیانی ھم زیاد گفت و 

کسی کھ بتونھ .ست دارم این دکتر کیانی رو ببینمخیلی دو.لبخند بھ لبای مامان نشوند

حاال بمونھ الی نون گرم تا یک روز .لبخند بھ لبای مامان بیاره باید بھش کاپ طال داد

پونھ ھم بلند شد با قر و .خانم تابنده کھ دیگھ حرفی نداشت عزم رفتن کرد.برم سروقتش 

اونا کھ رفتند مامان .ظی کردقمیش از خانم جان و با پشت چشم نازک شده از من خداحاف

من و خانم جان روی .در رو قفل کرد چراغھا رو ھم خاموش کرد و رفت تو اتاقش

انگار قسم خورده بودیم .ایوون نشستھ و با نگاه استفھام آمیز مامان رو تعقیب میکردیم

مثل ھمیشھ رختخوابم را کنار خانم جان پھن کردم خانم جان کھ از .ھیچکدوم حرفی نزنیم

منم زیدم زری پتو و خیره .وقت خوابش گذشتھ بود ننھ قاسم شد و زود خودشو ولو کرد 

آخر سر طاقت نیاوردم و !سدم بھ اسمون کھ ببینم چی داشتھ کھ دل پونھ رو برده

خانم جان؟:گفت

جون دل :اشھدش رو کھ گفت جواب داد.خانم جان ھمیشھ قبل از خواب اشھد میگفت 

.انخانم جان مغز ھل خانم ج

شم منم :مھمونای امشب مشکوک نبودن؟خانم جان آھستھ گفت:نیم چرخی زدم و گفتم



آھستھ .صداشو در نیار بو داشتھ باشھ گندش در میاد:بعد قدری چرخید و ادامھ داد.میگھ

از سر شب حس کردم :خانم جان آروم گفت!شما از کجا فھمیدین کھ بو داره:پرسیدم

آخھ چھ دلیلی :پرسیدم.م ساخت و پاخت کرده بودنددروغ نگ!مادرت ریگی بھ کفش داره

داشت؟

اونشو دیگھ نمیدونم ھر چی بود بین خودشون بود و خواستند ما :طاقباز شد و گفت

.نفھمیم

چشامو بستم و مامانو تو لباس کارآگاھا مجسم .برای یک لحظھ از مامان ترسیدم

وت کشید و فرمان ایست پلیس شد و ھی س.مامان مثل یک دیو شد و شاخ در آورد.کردم

مامور سازمان سیا شد و یک سیگار کلفت گذاشت گوشھ لبش مامان در قالب .صادر کرد

چرخیدم دست بھ گردن .ھمشون وحشتناک بود و من احساس کردم دارم ازش دور میشم

اگھ شما بمیرین منم .خانم جان قول بدین ھیچوقت نمیرین:خانم جان انداختم و گفتم

حاال کی خواست بمیره؟من تا تو رو عروس :محکم ماچم کرد و گفت خانم جان.میمیرم

شبا کھ اشھد میگین ترس :گفتم.نکنم فربدم داماد نکنم بچھ ھتونم نبینم خیال مردن ندارم

.برم میداره

تو ھم باید بگی اشھد گفتن پیر و جوون نداره :خانم جان موھامو نوازش کرد و گفت

کتره حاال بھ من چھ؟من یکی کھ سیب زمینی بی میگن مرگ از رگ گردن بھ آدم نزدی

قربون اون برق نگات برم کھ چھ ھا :بعد منو تو بغلش گرفت و فشار داد و گفت.رگم

.خاطرت جمع باشھ ننھ تا عروست نکنم نمیمیرم قول میدم!میکنھ با چشات

.منم ھیچوقت عروس نمیشم:منم ذوق زده گفتم

  .ید اما از روزیکھ دلکت برهخواھیم د:خانم جان لپم رو کشید و گفت

  

  

  

  



 ٧فصل 

صبح کھ مامان میرفت صداشو شنیدم کھ گفت خانم جان یک غذای خوب درست کنین 

خانم جان اعتراض .گفتم خانم اعتمادی بیاد یک دستی بھ سر و گوش خونھ بکشھ

.بھت کھ گفتم دستش چسب داره.بیخود گفتی من از این زنھ خوشم نمیاد:کرد

از تھمت زدین؟ب:مامان توپید

.خودم دیدم کرم دست تو رو انداخت تو ساکش:خانم جان اخم کرد

چرا نمیزارین بھ حساب خطای دیدتون :مامان کھ داشت مقنعھ اش را مرتب میکرد گفت

.شاید کرم مال خودش بوده

خطای دید کدومھ؟مستم یا کورم؟منو میزاری کلفت :خانم جان آزرده خاطر جواب داد

.بذارین بھ حساب نیاز:سبی؟مامان با لحنی آرومتر گفتبیمارستانو میچ

بره بخره از اونم بیشتر .پول گرد بازار دراز:خانم جان پرید وسط حرف مامان و گفت

.کی بخیلھ؟آدم کھ نباید بخاطر نیازش دست بذاره رو مال مردم

ھمیشھ گفتم بازم میگم ھیچ خوشم نمیاد پشت سر :مامان باز صداشو انداخت بھ سرش

خانم اعتمادی مستخدم بیمارستانھ تا حاال ھیچکس ازش شاکی .کسی حرفی حدیثی باشھ

نبوده این شمایید کھ بھ ھمھ بدبین ھستید اصال کی گفتھ زاغ سیاه مردمو چوب 

سعی .بزنید؟دوست دارم وقتی کارگ میاد تو خونھ مادرم بشینھ یھ جا و فقط فرمون بده

من مردم ھم شخصیت دارند حتی اگر کارگر کنید شخصیت خودتون رو حفظ کنید در ض

.باشھ

.آدم با شخصیت دزدی نمیکنھ:خانم جان دھن باز کرد و گفت

فعال کھ مجبوریم با خانم اعتمادی :مامان با لحنی کوبنده کھ یعنی دیگھ تمومش کنید گفت

 چاره.ببینم میتونین یک مدت دندون رو جگر بذارین تا فائزه خانم از قم برگرده.بسازیم

اینو گفت و از پلھ ھا سرازیر شد چون صدای بوق دکتر .نیست جز چشم بھم گذاشتن 

حاال ببینم مامان جرات داره بھ دکتر خرده بگیره .کیانی جانش داشت کوچھ رو برمیداشت

گرچھ از مامان بعید نیست اون استاد !کھ چھ خبره اول صبحی محلھ رو گذاشتی بھ سرت

باز کردم و خانم جان رو دیدم کھ دست بھ نرده گرفتھ با الی چشامو .تند خویی و تغیره



لباش رو بھ پایین انحنا داشت یعنی اینکھ کدورت .قامتی خمیده بھ رفتن مامان چشم دوختھ

مامان و خانم جان ھمیشھ با ھم بحث میکردند و مامان با داد و .در دلش جوونھ زده بود

خانم جان لب میگزید و .یرون می آمدقال خانم جان را سر جا نشونده پیروز از نزاع ب

کوتاه می آمد و پشت سر بھ دایی فربد یا خالھ فروزان میگفت بخواین با فبرح یکی بھ دو 

.بھش بگین چشم و غائلھ رو ختم کنین.کنین میکندتون شیش تا

بقول معروف تا توانی دلی .بارھا خواستم بگم مامان جان انقدر دلھ خانم جانو نشکن

اما نگفتم چون اگھ بھ مامانم ایراد بگیرم میشم مثل .شکستن ھنر نمیباشد بدست آور دل

انقدر شعور دارم کھ حرمت مادرم رو نگھ دارم و روی حرفش حرف .خود مامان

گو اینکھ مامان ھیچوقت خودشو بمن نزدیک نکرده و بین ما جز چند جملھ حرفی .نزنم

کھ خیلی پاک و با ایمانھ و ھیچ چشم  فائزه خانم کارگز خونوادگی مونھ.رد و بدل نمیشھ 

داشتی بھ زندگی دیگران ندارھمیشھ میگھ دو قدم بیشتر تا گور نیست باید نون حالل 

زمستان گذشتھ تنھا پسرش مریض شد اونم دست بدامن حضرت معصومھ شد و .خورد

ره عھد کرد اگھ پسرش رو شفا بدن سھ ماه تابستانو تو قم بمونھ و ھر روز بره پابوس پس

روز یک مرتبھ  ١٠مامان ھم از خانم اعتمادی خواستھ ھر .خوب شد و اونم الوعده وفا

برای نظافت بھ خونمون باید کھ از قرار از امتحانات پنھانی خانم جان سربلند بیرون 

اما مامان باالجبار نمره ی قبولی اش رو صادر کرد و از خانم جان خواست .نیومده

.سکوت کنھ

اول نشست سر سفره و دلی از عزا در آورد بعد ھم .ساعت مقرر اومد خانم اعتمادی سر

خانم جان مالفھ ھا رو باز کرد و ریخت توی حمام کھ .سالنھ سالنھ شروع بکار کرد

خانم اعتمادی گفت مگھ ماشین لباسشویی تون خرابھ؟خانم جان گفت با دست سفیدتر 

یا زور برق؟تو بیمارستان ھم  زور دست من بیشتره!چھ حرفھا:خانم اعتمادی گفت.میشھ

.مالفھ ھا رو میریزیم تو ماشین

اون دفعھ پیش کھ جارو برقی تون خوب کار :خانم جان جارو دستش داد کھ گفت

خانم .جارو دستی الی پرزھا رو وا میکنھ بھ فرش جال میده:خانم جان گفت.میکرد

واشھ من پشتم درد  این مرتبھ چپھ راستھ جارو میکشم تا الی پرزا خوب:اعتمادی گفت



.میکنھ خانم جان نمیتونم خم بمونم

با خودم فکر کردم این خانم اعتمادی .خانم جان ھی لب گزید ھی حرص خورد اما دم نزد

رفتم تو نخش دیدم حق با خانم جانھ ھر .ھم خوب اول تابستونی آبش رو بھ جوب کرده

بیچاره .رفت کھ مثال آب بردارهحتی سر یخچالم .اتاقی کھ میخواد بدون اجازه میره و میاد

خانم جان مثل کودکی نو پا کھ دنبال مامانش ھی راه بره پشت سر خانم اعتمادی بھ ھر 

.میفھمیدم کھ خانم اعتمادی ھم داره حرص میخوره نوش جانش.بھانھ راه میرفت

گفتم چرا؟من منی کرد بعد دستش رو .فردا نمیتونھ بیاد کالس:شب عسل زنگ زد و گفت

.جلو گوشی و از توی مشتش گفت امر خیره خواستگار دارم گرفت

من بجاش جیغ کشیدم کھ فکر کنم آقای افقی ھم فھمید عروسیھ و رفت واسھ خودش کت 

جدی میگی؟جای خانم جان خالی کھ بگھ حاال مگھ قراره :داد زدم.و شلوار سفارش بده

خبرتھ؟صدامو آوردم یواشتر چھ :واسھ تو خواستگار بیاد ؟عسل خنده ای کرد و گفت

شلوغش نکن فردا کھ :حاال عروسی کی ھست؟عسل یواشتر از من گفت:پایین و پرسیدم

.و من نشستم بھ ساعت شماری تا فردا شب.رفتند بھت زنگ میزنم

قلبم اقندر تند و با .سعی کردم چند دقیقھ بعد از باز شدن در موسسھ اونجا حاضر باشم

ایندفعھ میخواستم پامو از گلیم ھفتادو .ام میزنھ بیرونشتاب میزد کھ فکر کردم از تو چش

میخواستم .ھفت جد و جده ام بندازم اونورتر ای خدا کمکم کن لو نرم کھ خیلی خیط میشھ

پیچ پلھ رو گرفتم و آھستھ رفتم .یک گام کھ نھ چند پلھ بھ حریم زندگی استاد نزدیکتر بشم

م پام کرده بودم کھ کمترین سر و کفش نر.ھیچ صدایی از جایی بگوش نمیرسید.باال

در خونھ ی استاد رو .صدایی نکنھ مثل دزدا دستم رو گرفتم بھ نرده و سرکی کشیدم

بدون ھیچ شیشھ یا پنجره ای و من خوشحال شدم کھ .سفید بود و یکدست.تونستم ببینم

ار خونھ ی استاد تو سکوت مطلق فرو رفتھ بود انگ.کسی نمیتونھ از پشت شیشھ منو ببینھ

پشت در روی زمین یک زیر .مگی خواب بود استاد ھم داشت حاضر میشد باید میجنبیدم

پایی شکالتی انداختھ بودند و کنارش یک جفت دمپایی بود و یک جفت کفش مشکی تمیز 

اول دستم را روی قلبم گذاشتم و یک !چھ کفشھای ظریف و خوشگلی.و واکس خورده

ت دادم و بعد در کیفم را باز کردم و شیشھ ی نفس عمیق کشیدم بعد آب دھانم را قور



کوچولوی آبی رو کھ ھمراھم آورده بودم بیرون آوردم درش رو باز کردم و با یک 

جست چھار پلھ ی باقیمانده رو طی کردم و کنار کفشھای واکس خورده استاد زانو زدم و 

م چطور آب شیشھ رو سرازیرشون کردم داخل ھر دو کفش پر از آب شد و من نفھمید

یک آن بخودم آمدم کھ با قلبی کوبان و دھانی خشک سرجام نشستھ .راه رفتھ را برگشتم

یک شکالت از تو کیفم .تمام تنم خیس عرق بود و رضایت از چشمام میجوشید.بودم

استاد ارژنگ با قدری .بیرون آوردم و گذاشتم توی دھنم کھ مثل چوب خشک شده بود

اه گذرا بھ کفشاش کردم قھوه ای بودند پس حتما تاخیر پا بھ کالس گذاشت بک نگ

قیافھ استاد تو ھم .تاخیرش بھ جھت تعویض لباس بوده کت و شلوارش ھم قھوه ای بود

بدون اینکھ بمن نگاه کنھ یا بھ شخص دیگھ ای صاف .ترش تلخ و گس.بود خیلی ھم زیاد

داشت حاال صداش لرزشی نامحسوس .رفت پای تابلو و شروع کرد بھ تدریس و ترسیم

با کی قھره حاال کھ یاد داره؟با من؟از کجا معلوم؟اصال استاد !گریھ اش نگیره یک وقت

اینقدر گسھ کھ ھیچ کس شھامت نکرد بپرسھ حال و احوالتون .بھ ھیچکس محل نمیگذاره

چطوره؟توب ذھنم نتبجھ گرفتم اگھ بیان واسھ استاد تحقیق و ازم بپرسن بنظر تو کھ 

زن این بابا ارژنگ بشم یا نھ؟بدون تعمق و تامل و تفکر میگم نھ شاگرد استادی ما 

نگفتین .میخواین روزگارتون سیاه بشھ؟شبانھ روز باید نازسو بکشید و منت کشی کنین

باالی چشمت ابرو کھ سرخ میشھ کیش از کیشمیش نشده باد میکنھ و میره تو بغل گرلھ 

شوخی موخی ھم کھ نداره و اه مردم انقدر زن صفت؟جنبھ .ای ننر تر از خودش

منم محلش ندادم و ھر چی واسھ بقیھ حرف زد و معلومات پاشی کرد .بازیگوش نیست

من یکوری شدم رو بھ دیوار و دستم رو زدم زیر جونھ ام و اسھ خودم روی کاغذ نقش 

انقدر باھام قھر بود کھ یک قدم پا پیش نگذاشت بیاد ببینھ دارم چھ غلطی میکنم ای .زدم

!رکبھ د

االن .بھ خونھ کھ رسیدم پریدم بھ تلفن باز عسل از تو مشتش گفت اخر شب زنگ بزن

بی .بابام ھست حتما باباش شبکاره اما نھ شاید منظورش این بوده کھ وقتی ھمھ خوابیدند 

جھت از این اتاق بھ اون اتاق رفتم تا مامان و خانم جان بخوابند بعد یواش رفتم توی اتاقم 

نھ عسل رو گرفتم انگار منتظرم بود زنگ نخوزده کوشی را برداشت و شماره ی خو



.آروم پرسیدم بابات خوابیده؟جواب داد آره ھمھ خوابیدند

خب ولشون کن از خواستگارا بگو پسندیدیشون؟:ھیجان زده گفتم

اگھ واسھ دوماد ھم ھمینطوری خندیدی منتظر باش کھ از :خنده ای ملوس کرد منم گفتم

.ونتون خیمھ میزنھفردا دم در خ

.در ھر صورت جواب من منفیھ:با غمزه جواب داد

آخھ چرا؟کچل بود؟چاق بود؟:یخم وا رفت پرسیدم

.موضوع این حرفھا نیست میدونی موقعیتھامون جور نبود:جدی تر شد و گفت

.گدا بودند؟قدیمی بودند؟بگو دیگھ جون بسر شدم:نسنجیده و بدون تفکر پرسیدم

.بودیمتو یھ فاز ن:گفت

اصال بذار من سوال کنم اول بگو پسره .فارسی حرف بزن منم بفھمم:بی حوصلھ گفتم

خوشگل بود؟

.خیلی خوش تیپ بود شکلش ھم بد نبود روی ھم رفتھ خوب بود:قدری فکر کرد و گفت

خوب شغلش چی؟:پرسیدم

.دندونپزشک بود:جواب داد

.پزشک جوون و خوشتیپیک دندون!اینکھ محشره دختر:جیغ خفیفی کشیدم و گفتم

.خب واسھ ھمین کھ محشره میگم نھ:خیلی خونسرد گفت

.خب حتما دیوونھ شدی:منم گفتم

.اتفاقا چون عاقلم مبخوام بگم نھ:عسل مثل دنیا دیده ھا و عقال گفت

آخھ بھ چھ دلیل؟:متعجب پرسیدم

تو دیگ  نمیخوام فکر کنند ار ھول حلیم چھار دست و پا رفتم:نفسی تازه کرد و گفت

آدم واسھ ازدواج باید ھمھ ی ابعاد رو در نظر بگیره باید ھمھ ی جوانب رو  مھتاب

.بسنجھ

.منکھ متوجھ منظورت نمیشم:گفتم

.بنظر من ازدواج فقط بھ بھ و چھ چھ نیست:عسل گفت

.از بھ بھ و چھ چھ کھ باید شروع بشھ بعدشم خدا کریمھ:مثل بچھ ھا گفتم



خیلی .ره تو کالس راجع بھ این موضوع حرف بزنیمبھت:عسل مکثی کرد و گفت

.چیزھارو پای تلفن نمیشھ گفت

.باز یخم وا رفت و بسردی ازش خداحافظی کردم

جلسھ ی بعد ضمن تمرین نقاشی عسل آھستھ از وضع زندگی شون برام گفت و توضیح 

خوبی پدرش وضع مالی نسبتا .داد کھ خانھ شان بزرگ و قدیمی و بھ عبارتی کلنگی است

داره اما دل بھ تک تک خشت و آجر خونشون داده چرا کھ اونجا زادگاھش بوده و حاال 

عسل گفت بابام میگھ صفا توی .ھم بھ ھیچ وجھ حاضر بھ تعویض با تعمیرش نیست

شون ھم فرسوده و قدری کھنھ اس کھ باز      در ضمن اثاثیھ.ھمین خونھ ھای قدیمیھ

عقیده داره اجناس قدیمی بھتر از بنجل ھای  چون.پدرش حاضر نیست عوض شون کنھ

عسل گفت فردای ھمون روز خانواده ی دکتر زنگ زدند کھ اونم .امروزی کار می کنند

ردشون کرده چرا کھ اونا رو متمدن تر و امروزی تر از خودشون دیده ومتعجبھ کھ چرا 

ده بودند کھ اونا حتی آدرس خونھ زندگی ومطب پسره رو ھم دا!انگشت روی وی گذاشتند

اگھ خانواده عسل اینا خواستند تحقیق کنند من گفتم کھ زیبایی خاص و مالحت تو دل 

گفتم کھ ھر کسی یک معیار واسھ .دکتر رو برده و صد البتھ وقار و متانت ونجابت

عسل ھم گفت از لج بابام ھیچ .خودش داره کھ حتما تو با معیارھای دکتره جور بودی

بابام با این کھ پیر نیست اما افکارش قدیمیھ منم گفتم با این .دم خواستگاری رو راه نمی

حاال ھم بھتره آدرس مطب .حساب با خودت داری لج میکنی چون آینده توئھ کھ تباه میشھ

ضمن این .پسره رو بھ من بدی شاید یھ روزی دندون درد گرفتم ونیازی بھ پارتی داشتم

ما جواب دادیم رفت پی کارش دیگھ تو چرا :عسل گفت.کھ کنجکاوھم شدم این پسره ببینم

می خوای بری فضولی؟

عسل خنده ای .توچھ کار داری؟بابا دوست دارم یھ دندون پزشک آشنا داشتھ باشم:گفتم

کدوم آشنایی؟اتفاقا اگھ از طرف من آشنایی بدی کھ پسره یھ دندون ھم تو :کرد و گفت

رفتی پیشش :رس دکتر رو نوشت وگفتبعد ھم کنار دفترچھ ام اسم و آد.دھنت نمی گذاره

از اسم و فامیل پسره خوشم . بگو یک دست دندون مصنوعی خوشگل برات بسازه

  .ھر کس بگھ عسل عاقلھ،خودش دیوونھ اس:گفتم.دکتر سپھر حاتم.آمد



   ٨فصل 

عصر خالھ فروزان با سروش و صبا اومده . دیشب دایی فربد از ترکیھ برگشت

کھ ھیچ اصرار نداره کسی رو نگھ داره اما من خیلی جزجز مامان .شام نموندند.بودند

کردم،خانم جانم تعارف کرد اما خالھ فروزان گفت واسھ شام دلمھ ی فلفل پختم گذاشتم 

ای بابا زنا . گرایلی ھوس دلمھ کرده بود منم واسش پختم.حیفھ کھ بمونھ و بیات بشھ.کنار

این مردا ! ونو گرفتند تو مشت شونکار دیگھ ای ندارند؟ھمھ از یک کنار شکم شوھراش

اون از دایی خودم،اینم از جناب .ھم کھ میدون رو باز می بینند ھی ویار می کنند

نھ بابا منم دارم .درست گفتم؟انگار آره.خوبھ کھ مامان جانم کلھ و از شانھ خالص.گرایلی

ھوس چیزی  تو فکرم اگھ جناب استاد باشی. می تونم چار جا دھنم رو وا کنم.آدم می شم

کرد کیھ بپره تو آشپزخانھ سینھ چاک بده؟واسھ ھمبن دلش نازکھ؟جدی چی می 

خوره؟چقدر نون و سبزی؟چقدر نخود و لوبیا وماش و عدس؟آقای گرایلی بوق زد،خالھ 

چرا .عاشقانھ یا می ترسھ ازش؟نھ بابا،آقای گرایلی مرد ترسناکی نسیت.فروزان پرید

از صبح نشستھ واسھ شکم مردش آشغال پا شغال .باره خالھ بترسھ؟اونم امشب دلمھ بھ

پس آقای گرایلی ھم فردا .کرده تو شکم فلفال،بعدشم فلفال رو میکنھ تو شکم شوھرش

میشھ دالمھ؟دلمھ آدم ئاشتیم تا حاال؟اگھ بنا بھ این چیزا باشھ کھ ھمھ ما آدما دلمھ ایم چون 

این ھمھ زحمت دلمھ پزونی خالھ بینوا  حاال بعد از.ھمیشھ داریم تو شکم مونو پر می کنیم

حق نداره بیاد ددر؟اصال وظیفھ آقای گرایلیھ چنین زن خانھ دار و شوھرپروری رو ببره 

اونم خالھ فروزانم کھ تا نزدیک اومدن شوھرش میشھ می پره جلو آینھ و ماتیک .بگردونھ

یام دستت تو شایدم شوھرش بھش گفتھ من کھ م.می خواد شیر برنج نباشھ حتما.میزنھ

اون روزی کھ اومد .خون بود بپر ماتیکھ رو بزن کھ من از زن بی حال بدم میاد

پس واسھ ھمینھ .خواستگاری،بی حالیشو ندید؟خب حتما پشتش بھ لوازم آرایشی گرم بوده

کھ لوازم آرایشی می فروشھ؟خانم جان گفتھ کھ اون اوال آقای گرایلی لوازم خرازی می 

خب خالھ جانم می بینھ .غل داده و حاال لوازم آرایشی می فروشھفروختھ،بعد تغییر ش

خالھ فروزان رو مجسم کردم .ماتیکای مفت از در و دیوار براس می ریزه ھی می مالھ

من اگھ با خودم .خدایا از سر تقصیراتن بگذر.کھ داره الی کوھی از ماتیک غلت می زنھ



آقای گرایلی اومد .منظور بدی ندارمبھ جان خانم جان .این حرفا رو نزنم کھ دق میکنم

توی حیات کھ احوال خانم جان رو بپرسھ و در لفافھ ازش تشکر کنھ کھ دلمھ پزون بھ 

نگفت کھ،اما با احترامی کھ بھ خانم جان می گذاره آدم می فھمھ کھ از .دخترش یاد داده

خالھ عینکش رو تو دستش گرفتھ بود تاب می داد تا دل .زن و مادرزن رضایت داره

خوذش ھمیشھ می گھ از .رضایت از زن زندگی از چشاش می ریخت.فروزان بره

پس خالھ فروزان چی؟از چسم .صبا یھ چشممھ،سروش یھ چشمم.زندگیم راضی ام

ھر چقدر !عزیزترم داریم؟ای بابا دیدی سر خالھ بدبختم کاله رفت؟حیف از اون ھمھ دلمھ

ای .ت دوازده قراره کیوان زنگ بزنھگفت ساع.اصرار کردم صبا شب بمونھ،قبول نکرد

حال یکی نیست بگھ چرا این کیوان ھمیسھ .اینم از صبا.بابا ھمھ ی خدا شوھری اند

نصف شبا زنگ می زنھ؟خالھ فروزان خواست بساط قلیانش رو جمع کنھ کھ خانم جان 

آقای گرایلی رو پان،معطل شون .برو ننھ،برو بھ شوھرت برس:نگذاشت و گفت

کور شم خانم :خالھ فروزان صورت خانم جانو بوسید وگفت.ایلی کیف کردآقای گر.نکن

بچھ ھا ھم مثل بره دنبال ننھ بابا دوان .بعدشم دوید دنبال شوھرش.اینم زحمت شما.جان

دلم ضعف کرد کھ بابا داشتھ باشم کھ مامانم ذوق کنھ از اومدنش،کھ منم مثل بره .شدند

ممھ،کھ مامانم بھ عشق شوھر غذای گرم بذاره تو دنبالشون بدوم،کھ بابام بگھ دخترم چش

آھی کشیدم،در رو بستم رفتم کھ قلیان بوگندو ... سفره و بگھ اینو بابات ھوس کرده،کھ

ای .کیف و دودش از خالھ جان خانم،چپھ کردن آب بویی بویی اش از من.رو جمع کنم

یان می کشھ و در خدا قسمت مام از روزگار اینھ؟خالھ فروزان ھمیشھ با خانم جان قل

جواب مامان کھ سرزنشش می منھ،می گھ دودی کھ نیستم واسھ دل خانم جان می کشم 

با این حس .بعدشم آدامس میندازه تو دھنش کھ بوشو گم و گور کنھ.کھ پا داشتھ باشھ

مامان داشت پیش دستی ھای میوه جمع می !نوعدوستی فردا ھزار فرقھ نشھ خالھ ما

بھ دست گرفتھ بود گلھا رو آب می داد و کیف می کرد کھ آخر کرد،خانم جانم شیلنگ 

روح در .شب چقدر فشار آب خوبھ کھ دایی فربد خستھ و خاک آلود کلید بھ در انداخت

دایی فربد با ھمون قیافھ ی ژولیده خانم جونو گرفت تو بغلش و .کالبد خانم جان دمیده شد



دایی .االنھ رفت تو آشپزخونھ:ی؟گفتمپس کو آج:بعدشم سراغ مامانو گرفت وپرسید.بوسید

  .دو تا پلھ رو یکی کرد و رفت باال،بعدشم زد بھ حمام تا غبار راھو بریزه تو چاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٩فصل 

جلو تلویزیون نشستھ بودم و داشتم سریال نگاه می کردم،خانم جانم کنار دیوار روی 

مبل فرو رفتھ بود وچشاشو دوختھ سچاده اش بود و داشت تسبیح می گردوند،مامانم توی 

حتما دکتر کیانی اونو .بود بھ یک مجلھ و داشت یک مقالھ پزشکی رو مطالعھ می کرد

مامان .شایدم ربطی بھ دکتر نداره و واسھ باال بردن معلوماتش اونو می خونھ.بھش داده

خدا رو .اما امشب کمی سرحالھ.می گھ چشام می سوزه.زیاد اھل مطالعھ نیست

ایی فربد کھ تازه از گرد راه رسیده بود رفت توی دستشویی،در رو باز گذاشت و د.شکر

خانم جان کھ سجده ی شکرش رو بھ جا آورد رو بھ من .شروع کرد بھ تراشیدن ریشش

نفھمیدم بھ خدا چی .کری ننھ؟ خب بگو مادرت برات سمعک بگیره:کرد و گفت

مامان بدون این .زیاد مھمی نگفتند چیز:ھمون طور کھ چشمم بھ تلویزیون بود گفتم.گفتم

برین تو .جای نماز وسط جمع کھ نیست:کھ سرش بلند کنھ از ھمون الی مقالھ گفت

من نیم وجبی فھمیدم کھ خانم جان از تنھایی .خانم جان سرش رو یکوری کرد.اتاق

دایی فربد خواست .گریزونھ و مامان بھ این سن نفھمیده واگر ھم فھمیده درک نکرده

کنھ در حالی کھ فرچھ اش رو بھ صورتش می مالید،سرش رو از توی دستشویی شلوغ 

راستی آجی بگو امروز کیو دیدم؟مامان از زیر عینکش نیم نگاھی کرد :در آورد و گفت

گوش شنوا چی داری؟ :دایی خندید و گفت.نھ علم غیب دارم نھ حوصلھ پیشگویی:وگفت

،ھم از جانب مامان،تازه حس کنجکاوی من دارم ھم از جانب خودم:گفتم. من ذوق زدم 

شما چی خانم جان؟خانم جان کھ داشت سجاده اش رو .ھم دارم،از ھمونا کھ مامان نداره

فربدم بخواد حرف بزنھ من سر تا .ھر چی کھ تو داشتھ باشی ننھ،منم دارم:تا میزد،گفت

بگو چی دیدی؟ :بعد رو بھ دایی کرد وگفت.پام می شم گوش

مجانی :غ رو آروم از زیر گلوش رو بھ باال می کشید،نجی کرد و گفتدایی کھ داشت تی

تازه باید صبر کنین کارم تموم شھ،بعدشم پیشوی من جامو پھن کنھ تا من بیام .کھ نیست

انگشتم رو گشیدم روی . ارباب وار لم بدم،بعدا از دیده ھا وشنیدھام براتون حرف بزنم

مھتاب چقدر بگم تین حرکت زشتھ؟وباز :د و گفتمامان اخم کر.پس فوتی نا:بینی ام وگفتم

سرش رو کرد تو مجلھ و ندید کھ داییی ریش تراشش رو گذاشتھ توی دستشویی و دوتا 



خانم .شستش رو کرد تو سوراخای گوشش وبا صورت نیمھ کفی برام زنون ذرازی کرد

من دلم یعدشم بلند شد و رفت تا رختخواب دایی رو بیاره کھ .جان اما دید و حظ کرد

خانم جان موقع کارھای سنگین میرم کمکش وننھ قاسم .طاقت نیاورد و رفتم بھ کمکش

منم کھ .میشھ زود کار رو بھ من محول می کنھ و می گھ پیر شی ننھ،پیر عاقبت بھ خیر

دایی فربد ھم با صورت .کشتھ مرده ی دعاھای اونم و امید دارم در آینده بھ دردم بخوره

توی رخت خوابش بیتوتھ کرد و بھ دوبالشش لم داد و از من  ادوکلن زده و خوشبو

دایی دستو گرفت توی دستھای .منم با یک خیز روبروش نشستم.خواست کنارش بشینم

یعنی کھ خیلی دوستم داره و من احساس .این حرکتش یعنی محبت.خوش ترکیب وسفیدش

یره،کھ نگرانم می کنم یکمرد ھست کھ حمایتم کنھ،کھ دستم رو توی دستای گرمش بگ

پریدم .یک حس امنیت بھم دست داد مثل ھمیشھ.باشھ و من می تونم روش حساب باز کنم

.ھزار بار:قربون دایی؟از تھ دل گفتم:دایی ذوق زده گفت.لپھای خوشبوشو ماچ کردم

مامن از زیر مجلھ .خدا نکنھ قربون دایی.عمرت ھزار سال ننھ:خانم جان اخم کرد

احساس . ردم از ابراز محبت دایی نسبت بھ من خوشش میاداحساس ک.ھوامونو داشت

آخھ خانم جانم طرف . کردم دوست داره بیاد تو جمع دوستانھ ی ما،اما روش نمی شھ

می دونستم کھ منو .دیگھ نزدیک دایی نشستھ بود و داشت با لذت بھ ما نگاه می کرد

با بقیھ جداست ننھ  حساب تو:گاھی زیر گوشم می گھ.اندازه ی دایی فربد دوست داره

گاھی ھم جاھامون عوض میشھ و من .تو جونمی،فربد جگرمھ.تو قلبمی،فربد نفسمھ.جون

ومن نتیجھ می گرفتم کھ من ودایی فربد . می شم نفس و دایی قلب و من جگر دایی،جون

دایی ناز می کرد و حرف نمی زد و می گفت .پیش چشم خانم جان یک اندازه عزیزیم

اما ابروھای دایی پیاپی .ان جیز می زد کھ لوس نشو مھتابمو اذیت مکنخانم ج.خرج داره

باال می رفت کھ افتادم بھ جون کمرش و قلقلکش دادم تا باالخره تسلیم شد و روکرد بھ 

آجی خونھ ی ھمسایھ می دونی مال کیھ؟مامان از زیر عینکش چشاشو آورد :مامان وگفت

تو این کوچھ غیر از :مسخرآمیزی کرد وگفتکدوم ھمسایھ؟دایی خنده ای ت:بیرون و گفت

خونھ ی شما مگھ چند تا خونھ ھست؟

قدرتی خدا تو این کوچھ دو تاخونھ کھ .بچھ ام راست میگھ:خانم جان رو بھ مامان گفت



تو این سھ سالی کھ ما اومدیم این .اما اون کھ خالیھ.می دونم:مامان.بیشتر نیست

.محل،ندیدیم حتی یک مرتبھ درش باز بشھ

دایی فربد یک خیار برداشت با پوست گازش زد بعد دستش رو دراز کرد و بھ من امر 

منم کھ آن شب شده بودم کنیز حلقھ بھ گوشش،اطاعت امر .کرد رو خیارش نمک بپاشم

کردم ودایی باز خیارش رو گاز زد وشروع کرد بھ جویدن در حالی کھ مثال مشتاقانھ 

خانم جان بی .نی جزاندن من و خانم جان کنجکاواین کارش یع.تلویزیون نگاه می کرد

وباز چشم بھ تلویزیون .حاال چی شده؟صاحبش و دیدی؟آھان ،آره دیدمش:تاب شده پرسید

!شست پاشو کشیدم وگفتم خانم جان اگھ دردونھ تون دھن باز کرد.دوخت و خیار خورد

لویزیون کرد دایی یکوری شد پشت بھ ت.بگو دیگھ جون بھ سرمون کردی:خانم حان گفت

امروز عصر کھ رفتم خونھ از بیرون،دیدم یک مرد مسن وموقر از تو خونھ اومد :وگفت

من کھ از تغییر وتحول بھ ھر شکلش استقبال می کنم ویکنواختی زندگی حالمو . بیرون

می خوان اثاث بیارن؟!آخ جون:بھ ھم می زنھ ذوق زده دستھا را بھ ھم کوبیدم و گفتم

آره اما بعد از یھ :شھ شادی من شادش می کرد نگاھم کرد و گفتدایی فربد کھ ھمی

می خواستین بگین :با حالتی جیغ مانند گفتم. جراحی مختصر و نقاشی و از این جور کارا

نظرم رو :دایی فربد لوپم رو کشید و گفت.خونھ قدیمیھ،بھتره بکوبنش از اول بسازند

اونم گفت خونھ ی محکمیھ .گذاشتھ،گفتم نپرسید،با این ھمھ چون فضولیھای تو رو منم اثر

قرارم ھست سر زمستون اثاث .سبکش دست کاری بشھ بھتره.حیف خرابش کنند

بھ نظرم آدم حسابی .آجی باید کالس شون باال باشھ:بعد رو مامان کرد و گفت.بیارن

از اسم و رسم شون نپرسیدی؟دایی یک :مامان کھ چشماشو ریز کرده بود،پرسید.باشند

نیازی نبود چون اینقدر مودب بود کھ تا منو دید :ولو برداشت گازش زد و گفتسیب کوچ

خانم جان ذوق کرد واسم فامیل شونم با . فامیل شون فخره.خودشو معرفی کرد

حاال نپرسیدی از اون روز کجا بودند؟خونھ رو تازه خریدند؟ دایی فربد یک گاز .کالسھ

ام زوایای افکار ھمھ تون آشنا ھستم و می خوشبختان نبده بھ تم:دیگھ بھ سیبش زد وگفت

خونھ مال :آقای فخر گفت.اینو ھم پرسیدم.دونستم شب مورد استنطاق واقع می شم

.گفت یکی دو سال بیشتر اینجا نمی مونیم.حاال ھم موقت می یان اینجا.خودشون بوده



یگھ روم د:آخھ چرا؟دایی فربد لنج سیبش رو توی بشقابی نھاد وگفت:با ناراحتی پرسیدم

خانم جان کھ بلند شده بود و داشت می .بابا من اندازه ی تو فضول نیستم.نشد اینو بپرسم

از این ستون .پشت آدمیزاد بھ ھم گرمھ.ھمین یکی دو سالم غنیمتھ :رفت توی اتاق،گفت

  .تا اون ستون فرجھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ١٠فصل 

تصمیم داشتم حالش .باز می کنھمی دونستم ھمیشھ استاد نیم ساعت زودتر در موسسھ رو 

واهللا !مردم این قدر خالھ زنک؟.رو جا بیارم تا دیگھ از ھر چی باد وقھره پشیمون بشھ

این کرمھ اس کھ بھ وول وول افتاده وداره خودنمایی می .بنده زیاد ھم مقصر نیستم

ی ا.گربھ رو باید دم حجلھ کشت.تصمیم دارم با این نازنین دست و پنجھ نرم کنم.کنھ

منظورم این بود حاال کھ قراره تمام .عروسی کھ نیست.مثل این کھ بازم ربطی نبود!وای

این تابستون رو بنده در خدمت استاد باشم،نھ،اون در خدمت من باشھ،پس ھمون بھتر کھ 

خانم جان از صبح توی آشپزخونھ مرغ . آھان این درست شد.از اول سنگامونو وا بکنیم

واسھ ظھر ھم .سھ شام مون سوپ بار بذاره و بره خونھ شونمی خواست وا.پاک می کرد

از دیشب بھم قولشو داده بود وامعا و احشا تا صبح زدند و .پلو مرغ می پخت

بھ .پلو مرغای خانم جان خوردن داره.آخ کھ دلم مالش رفت از تصور پلو مرغ.رقصیدند

اشو خصوص اون چسبناکاش کھ آدم ھی می خواد استخوناشو بلیسھ و انگشت

دست خانم جان بھ نمک نمی .سفارش کردم مرغش یک کمی خوش نمک تر باشھ.بمکھ

حتی . من پلو مرغ رو بھ ھر شکل کھ بپزند دوست دارم.ره مگر این کھ سفارشش کنیم

از تلفظ نام این غذا غرق لذت می شم واحساس می کنم از قشر مرفھ ومتمکن جامعھ 

ھی دور و بر خانم جان .ده خانم خطابم می کنھھر وقت پلو مرغ داریم دایی فربد شاز.ام

یک نقشھ ی .آخھ نقشھ داشتم.تاب خوردم وخودم رو بھ طریقی سرگرم نشون دادم

من نباید مثل مامان فرح بی توجھ بھ .فکر کنم دیگھ سوسیس دل مگی رو زده باشھ.شوم

س سوسیس مرد بینوا از ب.حتما حیوونا ھم دلشون تنوع می خواد .شکم زیر دستانم باشم

چتھ امروز تو دست و پام :خانم جانم کھ انگار بو برده باشھ اعتراض آمیز گفت.خورد

وول می زنی؟

ھمون طور کھ داشت سنگدون رو می . ھیچی:الکی یک لیوان آب سر کشیدم وگفتم

اطاعت کردم و روی یک صندلی .پس برو بشین کھ سرم گیج رفت:شکافت،گفت

بیکاری :رو خالی کرد انداخت تو دستشویی و گفت خانم جان محتویات سنگدون.نشستم

حاال تا خل تر از اینی کھ ھستی نشدی بیا این مرغایی رو کھ تیکھ .آدمو خل می کنھ



تا اینجا یک .بعد خودش رفت سر وقت مرغ دیگھ کھ کالبد شکافی اش کنھ.کردم آب بزن

بودم خانم جانو  مونده.قدم بھ ھدف کھ مرغا باشند نزدیک تر شده بودمواونم با جواز

. قربون خدا برم کھ ھوای بندھاشو داره.چطوری از معرکھ دور کنم کھ تلفن زنگ زد

اونم بنده ای چون من کھ قراره دست نوازشگر بھ سر حیوان بی زبانی چون مگی 

خانم جان دستاشو شست رفت خودشو ول .خالھ فروزان بود،با خانم جان کار داشت.بکشھ

خانم جان می گھ قربون .ونھ خالھ فروزان زیاد حرف می زنھمید.کرد روی مبل راحتی

گمون کنم منم بھ خالھ فروزان .فروزانم برم کھ اگھ نبود من دق می کردم از بی ھمزبونی

فروزان بھ گرد تو ھم نمی .خانم جان می گھ وای ننھ تو بیشتر.رفتم کھ اینقدر ور می زنم

دم و یک کلھ برداشتم و کردمش تو خانم جان کھ رفت پای تلفن من ننھ قاسم ش.رسھ

پالستیک واز زیر لباسم زیر بغلم قایم کردم تو این فکر بودم مگی کلھ ی مرغ دوست 

دست پاچھ شدم و دستم رو بھ تنھ ام چسبوندم کھ کلھ ھھ .داره یا نھکھ خانم جان برگشت

نیفتھ یک یھ وقتو پرسیدم چی شد؟

.براشون مھمون اومد:خانم جان جواب داد

کی؟:کنجکاوی پرسیدم با

خانم :خانم جان اومد کنارم وایساد با یک حس جراح مابانھ چاقو رو برداشت و گفت

  .عمھ بزرگ آقای گرایلی. باجی

این وقت روز؟ : واسھ این کھ خش خش پالستیک درنیاد با صدای بلند پرسیدم

و تازگی کر حاال تو چرا جیغ می کشی؟ اگھ ت. حکما اومده واسھ ناھار: خانم جان گفت

این چھ طرز مرغ شستنھ؟ چرا : بعدشم نگاھی بھ حرکاتم کرد و گفت. شدی من نشدم

دستاتو از ھم باز نمی کنی؟ چرا چسبوندیشون بھ خودت؟ 

و بھ دو زدم . شیر آب رو بستم و گفتم زیر بغلم می خاره من می رم بخارونمش زود میام

راست گفتند دختر یکی یھ : د، گفتخانم جان کھ داشت با حیرت نگاھم می کر. بیرون

 .دونھ یا خل می شھ یا دیوونھ

. بعد فکر کردم یک سوسیس ھم بردارم. کلھ مرغ را گذاشتم تو کیفم و نفس راحتی کشیدم

کار ھم کھ از محکم کاری عیب نمی کنھ اومدن تو ھال کھ صدای . بھ دردم می خوره



 !آخی: با لحنی دلسوزانھ جواب دادم. یکی از مرغا کلھ نداره مھتاب :خانم جان درآمد

بگو چکارش کردی؟ : غرید

 .تازگی خام خوار شدم: رفتم تو آشپزخونھ و تکیھ دادم بھ چارچوب و گفتم

اذیت مکن ننھ بده می خوام : خانم جان کھ ھی داشت مرغارو زیرورو می کرد گفت

 .واسھ سوپ شب

چھ دردم می خوره؟  وا؟ مگھ دست منھ؟ کلھ بھ: شانھ باال دادم و گفتم

دست تو . ھمین جا بود. خودم بریدمش: خانم جان مرغھا رو پس و پیش کرد و گفت

. نیست پس دست کیھ؟ دیدم چرا دروغ بگم؟ بھ قول فائزه خانم دو قدم بیشتر تا گور نیست

جوش نزنین : رفتم سریخچال یک سیب گلشاھی برداشتم گازش زدم، آباشو پروندم و گفتم

آقا جمال : خانم جان با عصبانیت گفت. دادمش آقا جمال، اونم یھ لقمھ اش کردخانم جان، 

ھمھ اش تقصیر تو و اون دایی تھ کھ این نره خرو پررو کردین از رو . بی جا کرد با تو

بغلش ... اون مادرت شب تا صبح جون بکنھ .دیوار جم نمی خوره و یھ بند بو می کشھ

حاال اون یک . خیرات موسی خان. ین خانم جانحرص نخور: کردم ماچش کردم و گفتم

: خانم جان کھ داشت مرغارو می شست گفت. بال و گردن کھ ھست. کلھ تو سوپ نباشھ

حیف شمایید کھ واسھ یک کلھ فزرتی : حیف از بال نیست بره تو سوپ؟ خندیدم و گفتم

وم گرفت و خانم جان آر. ول کنید دیگھ گفتم کھ خیرات موسی خان. دارید جوش می زنید

 .دیگھ حرفی نزد

بعدازظھر نیم ساعت زودتر از وقت کالسی از تاکسی پیاده شدم و مثل دزدا و جانیا از 

مگی ھم کھ انگار بدعادت شده و می دونھ من گھ گداری براش خوراکی . پلھ ھا رفتم باال

. خیلی باھوشھ. می برم زودی از پلھ ھا سرازیرشد و جلوتر از من بھ طرف کالس رفت

شایدم با بوی . احساس می کنم با بوی تنم آشنا شده. می دونھ کجا بھش خوراکی می دم

از . دست استاد دردنکنھ با این گربھ تربیت کردنش. داره کم کم ازش خوشم میاد. کیفم

با ھم رفتیم . بس انگشتم رو گذاشتم رو بینی ام کھ یعنی ھیس، دیگھ کمتر میومیو می کنھ

چھار تا شیشھ ی کوچیک از تو . س رو بستم و نشستم کنار دیوارتو کالس و من در کال

ھر کدوم حاوی . توشون رنگ روغنی بود. شیشھ ھا رو قبال پرکرده بودم. کیفم درآوردم



مگی کھ . از ھر رنگ توی یک نعلبکی ریختم. چھارتا نعلبکی ھم درآوردم. یک رنگ

واسھ این . بھ کیفم ورمی رفتحوصلھ اش سر رفتھ بود ملتمسانھ میومیو می کرد و ھی 

. خفقان گرفت و نشست بھ خوردن. کھ خفھ اش کنم اول سوسیسھ رو درآوردم بھش دادم

منم در حالی کھ نوازشش می کردم تا خوب خر بشھ آروم آروم یک پاشو بلند کردم 

مگی این . گذاشتم تو یک نعلبکی رنگ و نگھ داشتم تا رنگا خوب بھ رنگ پوستش بره

. ذت ناشی از خوردن بود کھ نفھمید من با چھار دست و پاش چھ کار کردمقدر غرق ل

تازه کیفم . سوسیسھ کوچیک بود و سیر نشده بود. سوسیس کھ تمام شد بھ میومیو افتاد

منم کلھ ی مرغ رو درآوردم . بوی جدیدی می داد و اونم دلش مثل من تنوع می خواست

مگی ھم . میز استاد می رفتم و باز برمی گشتمو دور کالس راه افتادم و بیشتر دور و بر 

نقش دست و پاھا ھر کدوم بھ یک رنگ روی کف پوش  .دنبالم میومیوکنان می اومد

اگھ یک . عجب طرحی بھ ھم زدم من. شیری رنگ می افتاد و من تو دلم می خندیدم

و اصال استاد بی سلیقھ گی کرد کھ کف پوش شیری وارفتھ و ساده ر! روز طراح نشدم

 .کالس نقاشی یعنی جایی کھ روح رو بنوازه. اونم کالس نقاشی .واسھ کالس انتخاب کرد

باشھ کھ استاد بھ . یعنی جایی مملو از طرح و رنگ کھ شادی آفرین باشھ و زندگی بخش

نقش پای مگی کھ کمرنگ شد در کالس رو بازکردم و چون . سلیقھ ام آفرین ھم بگھ

و . من ھم. مگی بھ دو زد بیرون. رت کردم بیرونکسی تو راھرو نبود کلھ رو پ

راس ساعت شش بی خیال و خونسرد از پلھ ھا . سراسیمھ از پلھ ھا سرازیر شدم

داشت . توی راھرو بھ استاد ارژنگ برخوردم. انگار نھ انگار کھ اتفاقی افتاده. باالرفتم

با . کوک بشھخدا رو شکر کھ منو دید و نمی تونھ بھ من یکی مش. بھ کالس می رفت

خودم فکرکردم نمی پوسھ این استاد از باال میاد پایین، از پایین میره باال؟ خب کالسش 

رو یھ جای دیگھ دایرمی کرد اقال یک باد بھ کلھ اش بخوره چشمش بھ دو تا ھمسایھ و 

. نکنھ خسیس باشھ و نخواستھ اجاره مکان یا پول ایاب ذھاب بده. مغازه بیفتھ دلش واشھ

شکر خدا مامان . سیس ھم کھ باشھ چھ دخلی بھ من؟ خرج منو کھ قرارنیست بدهحاال خ

ھمیشھ می گھ نمی خوام بچھ . ھرچی کھ ھست خسیس نیست و برام خوب خرج می کنھ



 .ام دلش عقده کنھ

منم کھ برق شیطنت و شادی از چشام ساطع بود و یقینا . استاد ارژنگ تا من دید ایستاد

لبخند مالیمی بھ روم  .قرار داده بود، شاد و سردماغ سالم کردماستاد رو تحت الشعاع 

 .مثل ھمیشھ با نشاط و سرحال: زد و گفت

 .چون شما، ندیده بودم: بیشتر خندید و گفت. و سردماغ: خندیدم و گفتم

از این بھ  .رگ خوابش دستم اومد. حتما تو دلش باھام آشتیھ. نھ بابا، امروز حالش خوبھ

حاال بره تو کالس باز بداخالق نشھ یھ وقت؟ حیف . کمی کم محلی اش کنمبغد باید یک 

. آب رفتھ کھ بھ جوب برنمی گشت. حال خوبش نیست؟ دیگھ کاری از دستم برنمی اومد

خجالت کشیدم و . درست گفتم؟ نگاش کردم، دیدم چشای خوشرنگش رو دوختھ تو چشام

پس فردا نرین سراغ پسرخالھ  :نگاھم رو سردادم روی ریشای مرتب و نرمش و گفتم

تون کھ این چھ ھنرجوی شری بود واسم فرستادی؟ 

ھمون طور کھ میخ چشام بود ! حاال اگھ من دست از سر این پسرخالھ ی بینوا برداشتم

از ھمون روز اول خودمو برای مقابلھ با چنین شخصیت شرور و پرانرژی : جواب داد

 .ای آماده کرده بودم

نمی فھمھ من خجالت می کشم؟ ! استاد این قدر تو چشام میخ می شھ نفھمیدم چرا این

اینقدر پیشونی ام سفیده؟ : متعجب پرسیدم

 .بھ خودتون توھین نکنید: اخم کرد و گفت

پس واسھ چی خودتونو آماده کرده بودین؟ : پرسیدم

ل از پس فکرمی کنید چرا روز او: آروم، انگارکھ بخواد رازی رو درمیون بگذاره، گفت

ھنرجوھام تست گرفتم؟ شما با اون تست نشون دادید کھ دختر پرتحرک، بانشاط و تا 

جدی استاد؟ یعنی این تست : یادم از تست روان شناسی آمد و گفتم. حدی شیطان ھستید

دوست دارم برم . این قدر کاردرستھ؟ می شھ بھ منم آموزش بدید؟ آخھ من خیلی کنجکاوم

 .دلم می خواد مثل شما مردمو ارزیابی کنم. متو دیگران و نقب شون بزن

قسم می خورم . در مورد شما، ھمین یک مورد رو کم داریم: لباش بھ خنده بازشد و گفت

 .اگھ شده سرم رو بھ باد بدم این یک مورد رو بھتون آموزش ندم



 .بھ نظر من این خساستھ: آھی کشیدم و گفتم. خودمو ول کردم

 .نھ، این رعایتھ: شت و گفتگامی بھ طرف کالس بردا

 .حاال خیلی ھم قاطع حرف نزنین، شاید یک روز یادم دادین: دنبالش راه افتادم و گفتم

 .تا اون روز: ایستاد نگاھی نثار سراپایم کرد و گفت

بھ قولی، شاید : دست بھ دستگیره بردم در رو بازکردم بعد مثل آدما رفتم کنار و گفتم

 .وقتی دیگر

 .بفرمایید: با دستم تعارفش کردم و گفتم. رنگی زدلبخند کم

بھ قول خانم جان . داره کم کم از خودم خوشم میاد. چھ عجب نمردیم و داریم آدم می شیم

مثل یک توپ کوچیک کھ بزنیش بھ زمین، ھی . قلبم تاپ تاپ می زد. احترام چیز خوبیھ

م زدن حال استاد خوش شاد و بی قرار و قدری مضطرب واسھ برھ. بره ھوا شده بود

کالس . استاد پا بھ کالس گذاشت. اخالقم کھ می خواست دست رفاقت بھ طرفم دراز کنھ

مثل این کھ . یوسف کھ شنیدم بیمارستانھ .تعداد زیادی از بچھ ھا نیامده بودند. خلوت بود

حتما رفتھ . سر و مر و گنده بود. مریضی نداشت کھ. کجاشو، نمیدونم. جراحی کرده

حاالشایدم . دماغش استخون اضافی داشت اما خیلی بزرگ نبود. غشو عمل کنھدما

جلسھ قبل بچھ ھا پرسیدند، اما استاد . درد یا عیب نھفتھ یا، یھویی. بیماری خاصی داشتھ

یادم باشھ رمز و راز زندگی ! بچھ استادرازی داری دارم من. حتما یھ رازه. نم پس نداد

حاال شایدم بی خبره و نمی . بره زبونش نمیره انگارسرش . مو باھاش درمیون بذارم

یعنی کھ بھ ما ربطی . شایدم موضوع ماخوذ بھ حیاییھ. دونھ یوسف کجاشو عمل کرده

 .نداره

انگار دنبال . استاد در بدو ورود بھ کالس لحظھ ای ایستاد و صاف میخ شد تو چشام

م کھ ھنرپیشھ ی خوبی من. سایھ ی کمرنگی از کدورت تو چشاش نشست. چیزی بگرده

ھستم ھاج و واج بھ کف پوش، بچھ ھا و بھ استاد نگاه کردم، یعنی کھ مثال چرا اینجا این 

بچھ ھا . بفرمایید: ریختی شده؟ استاد دستش رو بھ طرف صندلی ام نشانھ گرفت و گفت

. کھ دیدند استاد عکس العمل بھ خصوصی نشان نداد شروع کردند بھ شلوغ کردن

 ...کار کیھ؟ و !استاد چھ طرح بانمکی: مثال. حرفی زدھرکسی یک 



خاطی . دوست ندارم در این مورد بھ خصوص حرفی زده بشھ: استاد اخم کرد و گفت

 .یک روزی از این کاراش خجالت می کشھ

. تازه خبر نداره کھ لذت ھم می برم. خاطی؟ یعنی من؟ اگھ منم کھ خجالت نمی کشم

. کارا رو می کنی؟ ھیس محکمی گفتم و دھنش رو بستم چرا این: عسل زیر لبی گفت

ضمن آموزش وعده داد کھ جلسھ دیگھ ما . استاد رفت کنار بومش و مشغول آموزش شد

 .ھمون گالری من کذایی. رو بھ دیدن گالری اش ببره

کالس کھ تمام شد وسایلم رو جمع کردم و دوشادوش عسل بھ راه افتادم کھ استاد آمرانھ 

الھی قربون قلب برم کھ تیزتری و . قلبم دوباره شد ھمون توپھ. ظھ ای بمونمخواست لح

تاپی بھ توپی نخورده عکس العمل نشون می ده و می گھ دارمت . دلسوزتری عضوه

قلب عزیزم واسھ . اما این مغز دوراندیش تا پات گیره شروع می کنھ بھ سرزنش. داداش

انگار مغزمم رفت و منو با قلبم  .رفتند ھمھ. صاحبش نگران شد و ورجھ ورجھ آغازکرد

. گنده و سبک. کلھ ام شده بود عین بادکنک .حس کردم تو کلھ ام خالی شده. تنھا گذاشت

یکی نیست بگھ دختر تو کھ اینقدر زود احساساتی می شی و بھ ھم می ریزی مرض 

 باز دلم خوشھ کھ. داری اینقدر آتیش می سوزونی؟ سکتھ ی زودرس نکنم یک وقت

عسل ھم با چشم و ابرویی کھ در حال رفتن آمد نشان داد . خیلی زود حالم میاد سرجاش

استاد ھم . یکوری شدم. محلش ندادم.کھ دستش توی کاسھ مغزم رفتھ و باھاش بیعت کرده

آرنجش رو لب پنجره گذاشتھ بود و با شستش چانھ ی . یکوری بھ پنجره تکیھ داده بود

این بابا انگار با مغزش . غرق در تفکر و اندیشھ بود. ریش داریش رو لمس می کرد

نگاه . برعکس من کھ کاری بھ کار مغزم ندارم و ھی می فرستمش مرخصی .دوست تره

. حدس زدم وایساده بھ داوری بین جدال مغزش و قلبش. کردم دیدم استاد خیلی تو فکره

و چھ تفریحی قلبش ذوق کرده بود کھ عجب ھنرجوی باحال و مبتکری داری صاحب، 

ای بابا . مغزش ھم کھ معلومھ اخم کرده بود و فرمان تادیب صادر می کرد! می کنیم ما

فقط بار دانش شون کم یا زیادتره اما در نھایت حرف ھمھ تو یک . مغزا ھمھ مثل ھمند

تصمیم گرفتم حرف  .استاد بینوا ھم مونده بود کدومشون رو محاکمھ کنھ. منطق. خطھ

نخیر، این استاد لجبازتر  .حوصلھ ام سررفت اما مبارزه کردم. استاد ھم. و نزدم. نزدم



حاال چھ کارکنم . از منھ، حاضر کھ نیست چشم از بیرون بگیره، لب از لب وانمی کنھ

من بی طاقت؟ از این پا بھ اون پا شدم اما بی فایده بود و استاد ثابت و صامت ایستاده 

انگار استاد ھم . رو صاف کردم بازم بی فایده بود تھ گلوم. انگشت بر چانھ اش می کشید

حاال یعنی . نقطھ ضعفم رو پیدا کرده و فھمیده از قھر بدم میاد و سکوت بی قرام می کنھ

شما ماشین دارین : می خواد حال گیری کنھ؟ دلم طاقت نیاورد دل بھ دریا زدم و پرسیدم

استاد؟ 

را؟ چ: گردنشو چرخوند، محزون نگاھم کرد و پرسید

می بینم شما نمی ! البتھ جسارتھ. اگھ تاریک شد منو برسونید: شانھ باال انداختم و گفتم

 .خواید بگید من چرا اینجا ایستادم، می ترسم دیرم بشھ

حاال گیریم ھوا تاریک بشھ، ھستند : چرخید بھ پنجره تکیھ داد، دست بھ سینھ شد و گفت

 .تون دوستانی کھ نگران تون بشند و بیان دنبال

حتما فکرکرده دایی فربد نامزدمھ یا یکی از جوونای فامیل کھ ! پس حسودم ھست! اوه

اگھ نھ مرد . چرا فکرنکرده برادرمھ؟ من کھ گفتم این بابا خالھ زنکھ. خاطرمو می خواد

رو چھ بھ این فضولیا؟ یکی نبود بگھ بھ تو چھ ارژنگ خان؟ مگھ تو وکیل وصی 

نفسی حاکی از بی حوصلگی . ازش بدم آمد! وقت کالس ھنرجوھاتی؟ اونم خارج از

اون . اون شب دیدمتون پشت پنجره کھ زاغ سیامو چوب می زدین: بیرون داده و گفتم

شما ھنوزمتوجھ نشدین کھ من دختر بدی نیستم؟ . غریبھ نبود. آقام دایی ام بود

. قت و روراستی اماستاد قیافھ گرفتھ بود اما تھ چشاش می خندید و کیف می کرد از صدا

حاال چرا مکث کرد؟ حتما . یک قدم جلو آمد، کمی فکر کرد باز جلو آمد. شایدم حماقتم

اونم دم . خیلی ھم آمد. خواستھ سبک سنگین کنھ ببینھ صالح ھست بیاد جلوتر؟ و آمد

منظورت چیھ از این کارا دختر خوب؟ و سرش را : استاد لب بازکرد و گفت! غروبی

ھان؟ منم کھ از کمی فاصلھ وحشت کرده بودم دھان باز کردم : آھستھ گفتجلوتر آورد و 

بعدشم زدم از کالس بیرون و بھ دو از پلھ . وای استاد ازتون می ترسم: و با تتھ پتھ گفتم

ای خدا حاال . ھوا گرگ و میش بود. حتی پشت سرم رو ھم نگاه نکردم. ھا سرازیر شدم

لھ فروزان داشت با خانم جان قلیان می کشید از چھ کارکنم؟ ھمین چند شب پیش کھ خا



. ناامنی گفت و پشت سرھم سفارش کرد شب تنھا بیرون نرم و سوار ماشین شخصی نشم

قلبم . سفارشات خالھ فروزان توی گوشم سوت می کشید. از چند تا جنایت ھم حرف زد

 .اومده بود نفسم بند. کھ از ترس داشت می لرزید و خودشو یک الھایی قایم کرده بود

. فکر کردم االن ھمھ ی آدم رباھا دارند برام دندون تیزمی کنند. آخھ قلبم سر پستش نبود

اگر ھم . نخیر از تاکسی خبری نبود. یھ نگاه اینور، یھ نگاه اونور. کنار خیابون ایستادم

یک . انگار ترس از چھره ام ھویدا بود .بود پر مسافر بود و قیژی از کنارم رد می شد

یک کمی رفت باز . وتوری بدجنس کجکی ویراژ داد و خواست بترسوندم کھ ترسوندم

 .لولو نخوردت َمموشی: دور زد و برگشت بھ طرفم در حالی کھ با خنده می گفت

یک نفسی ھم . موتویھ رفت و دیگھ برنگشت. دیگھ دلی نداشتم کھ از حلقم بزنھ بیرون

عسل کھ االنھ چایی شم خورده و لم داده  خوش بھ حال. کشیدم اما ھنوز ھم می ترسیدم

درست گفتم؟ بھ درک . پای تلویزیون و من خاک بر سر از اینحا مونده و از اونجا رونده

وای انگار موشو آتیش . االن وقت این حرفاس؟ خدا لعنتت کنھ استاد. کھ درستھ یا غلط

سوارشم؟ نگھ ننھ ! مموندم چکارکن. رنوداشت .استاد با ماشینش جلو پام ترمز کرد! زدند

سوار نشم؟ قھر کنم؟ بی احترامی . قاسم؟ نھ بابا این مثال عمومی نیست، خصوصیھ

حاال کوش این مغز خرابم کھ فرمان صادر کنھ؟ دیده  !نیست؟ جدی چھ تصمیم سختیََ

شایدم این مسئلھ واسھ اونم پیچیده و . ھیچ وقت کاری باھاش ندارم رفتھ سی خودش

حاال بعد عمری ھم کھ دست بھ دامن مغزم شدم از خجالت تو . ش کردهالینحلھ و مستاصل

خوب تقصیر خودمھ کھ بھ . نھ بابا بار دانش مغز من از اون کماس .جمجمھ آب شد

یک قدم . استاد بوق زد. اونم توی کاسھ ی کلھ تخت گرفتھ خوابیده. کارش نمی گیرم

 .ه درخدمتمبفرمایید بند: در رو برام باز کرد و گفت. رفتم جلو

 ...من... من: فقط گفتم. اما سوار نشدم. خوشم اومد

مگھ خودتون امر نکردید برسونمتون؟ . تمنا می کنم بفرمایید: بھ طرفم خم شد و گفت

. خجالت کشیدم و از آن جایی کھ زیاد ناز نازی نیستم و زودی رام می شم سوار شدم

چی ذوق کرد؟ از این کھ در خدمت منھ؟ حاال واسھ . ھم چشاش ھم لباش. استاد لبخند زد

. منم دست بردم بھ حربھ ی خودش و اخم کردم و یکوری چرخیدم بھ طرف خیابون



قھرکردید؟ : استاد گذاشت دنده یک و پرسید

خیلی تند رفتم قصد نداشتم بترسونم . من معذرت می خوام: دوباره گفت. جواب ندادم

ی از من سر زد؟ اصال نفھمیدم چرا ترسیدید؟ کار بد. تون

 .استاد ببخشید من خیلی بچھ ام: نگاھش کردم و گفتم. اشکم ریخت

گریھ مھتاب؟ : با ناراحتی نگاھم کرد و گفت. استاد کنارکشید

چرا جملھ اش فعل نداره؟ این دیگھ چھ مدلیھ؟ کو دوشیزه اش؟ خورد؟ ھول شد یا یادش 

استاد کھ متوجھ شد . م نیاوردمرفت؟ نکنھ احساس صمیمیت بھش دست بده؟ بھ روی خود

 .معذرت می خوام: بازم تند رفتھ سرش رو چند مرتبھ بھ طرفین تکون داد و گفت

ھمون طور کھ با انگشتام بازی می کردم قطره ی سرگردان بینی ام رو باال فرستادم و 

 !حاال دیدید حق با من بود؟ من کھ گفتھ بودم خیلی بچھ ام: گفتم

استاد سرش رو بھ مقدار کم متمایل کرد و نگاھی . از دماغت معلومھحتما تو دلش گفتھ 

بعد ھم ھمون طور کھ با . معذرت می خوام: اریب بھم انداخت و با تبسمی کج گفت

شخصیت پیچیده ای : انگشت سبابھ روی فرمان اتومبیل ضربی مالیم گرفتھ بود،گفت

 .دارید

نوز اعمال عجیب اخیرت رو ھضم خواستم بگم جون بی بی جانت نھ کھ تو نداری؟ ھ

نکرده بودم کھ دوشیزه مو خوردی حاال دیگھ ضرب گرفتن ات چیھ؟ بی بی جانت 

االنم از این کھ تو ماشین شمام دارم از : عروس می شھ؟ ھمون طور سر بھ زیر گفتم

تاریک شده دارم می . لطفا اگھ جسارت نیست منو برسونید. ناراحتی جون بھ سر می شم

 .ترسم

منم . ستاد کھ تازه متوجھ موقعیت مون شده بود راه افتاد و تا بھ مقصد برسیم حرفی نزدا

بینی ام ھم ھوای . دستمالم نداشتم. خجالت می کشیدم بینی ام رو بگیرم. ھی فخ فخ کردم

چرخید . سر کوچھ مون نگھ داشت. ددر کرده بود و بی قرار سر می خورد بھ پایین

: دون صمیمیت می دادم تند پیاده شدم و بدون نیم نگاھی گفتمنباید بھش می. نگاھم کرد

 .مرسی کھ منو رسوندین. ببخشید

 .مھتاب :استاد خوش صدا با آھنگی گوش نواز گفت



روش بدی شما . نخیر این استاد پاشو گذاشتھ تو دیار یکرنگی ھا. بازم دوشیزه نداشت

 .آقابلھ : اخم کردم و سر بھ زیر گفتم. رو ھم تو می کنھ

. ببینمت مھتاب :اونم انگار نھ انگار، دوباره گفت. خواستم جلسھ رو رسمی جلوه بدم

بازم سرم . سرمو باال گرفتم دیدم یک لبخند قشنگ و رضایت گونھ گوشھ ی لبش نشستھ

این کارای بھ خصوص ات گرچھ برام جالبھ، خواھش می کنم : اونم گفت. رو دزدیدم

 .حرمت کالس رو نگھ دار

گلی بھ جمال من کھ میون . نھ کھ تو حرمت این لحظات تنھایی رو نگھ داشتی: دم بگماوم

شاید من اشتباه ! تھمت نزده باشم. خدایا توبھ... تو کھ اگھ رو ببینی. جمع کرم می ریزم

می کنم و استاد منو چون شاگردی زیردست می بینھ و قصد داره ھمچون کودکی تادیبم 

ن ھنوز بھ قول ھمھ و خودم بچھ تر از سنم ھستم؟ چشامو باال خب مگھ نھ این کھ م. کنھ

می تونم برم؟ : آوردم و گفتم

  .بھ امان خدا: دستش رو گذاشت رو دنده و گفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١١فصل 

ھیجان ناشي از برنامھ ي فوق العاده ي بازدید اجازه نداد من و استاد از جریانات جلسھ 

ھمان گالري .بود استاد ما را بھ گالري اش ببردقرار .ي قبل چیزي بھ روي ھم بیاریم

بقیھ ھم .من كھ تا بھ حال از ھیچ گالري اي دیدن نكرده بودم شور خاصي داشتم.من

فراخور روحیھ،جنسیت،سن و شخصیتشون كم وبیش از شادي و نشاط برخوردار 

د این با خودم فكر كردم چرا استا.اما حال ھیچ كدوم بھ من نمي رسید.حتي استاد.بودند

قدر مھیجھ؟ندید بدیده؟خوبھ كھ گالري اش چسبیده بھ گوشش،ھروقت اراده كنھ مي تونھ 

مثل ھمیشھ كھ تلنگري بھ احساسش .یك سرك توش بكشھ و ھیجانش رو بخوابونھ

نخوره،قرمز مي شھ ھي رنگ عوض مي كرد و گاه دنبال یك كلمھ تو حلقش مي گشت و 

خدایا این استاد ما رو .كھ بود نگاھش مي رقصیداما ھرچھ .جمالتش گنگ و نابجا مي شد

استاد خواست نیم .بچھ ھا عزم رفتن كرده بودند.شفا بده كھ تنھایي بدجوري آزارش میده

ساعت اول كالس رو بھ تدریس بپردازه كھ ھمھ یك صدا مخالفت كردند وگفتند اول 

ستاد تسلیم شد و جلوتر ا.نھ بابا،انگار ھمھ ي خلق خدا گالري ندیده اند.بازدید از گالري

از بقیھ بھ راه افتاد من و عسل كھ از بقیھ بھ در كالس نزدیكتر بودیم پشت سر استاد بھ 

ذوق كردم با این حساب .بھ عبارتي ممرمگي.گالري من در پیچ پلھ قرار داشت.راه افتادیم

اشتم ذوقم رو با عسل در میان گذ.با مجوز یك قدم بھ محل زندگي استاد نزدیك مي شدم

خواستم بگم كردم .كھ دعوام كرد و گفت مبادا پاتو از گلیم ات درازتر كني كھ آبروریزیھ

اي بابا مگھ من مي خوام چھ كار كنم؟:بھ جاش گفتم.اما نگفتم.تو خبر نداري

.ھركاري از تو بر مي یاد:عسل نگاھم كرد و گفت

ود و از توش صداي در نیمھ باز ب.این عسل ھم دختر خیلي متینیھ و منو نمي فھمھ

بچھ ھا خودشون گفتند استاد .اگھ اركستر خبر كردند كھ آخ جون.موزیك مالیم مي اومد

استاد .نكنھ خیال داره در كنار ما پایكوبي راه بندازه.خوب مي نوازه خوب مي خونھ

من وعسل ھم بدون تعارف وتكلم .بفرمایید داخل:مؤدب ما كنار در گالري ایستاد و گفت

دوشیزه منشي كھ انگار چشم بھ راھمون باشھ از روي .بقیھ ھم پشت سرمونرفتیم تو،

پس .نمي دونم از اون روز كجا بود؟دیگھ ندیده بودمش.صندلي بلند شد وبھ طرف ما اومد



!این استاد خیلي ھم تنھا نیست

اون جا یك اتاق قدري بزرگتر .این گالري ھم یك اسم ھیبت دار بیشتر نیست.یخم وا رفت

لوستري بزرگ .با این حال مشكل نور نداشتیم.ول بود بدون ھیچ پنجره و منفذياز معم

در بدو ورود خواستم .كف اتاق موكت شده بود.دیواري ھا بي دریغ نورافشاني مي كردند

این حركت من و عسل از دید استاد كھ مدام میخ منھ .كفشامو در بیارم كھ عسل مانع شد

منشیھ كھ حس .خجالت كشیدم.شاید،بھ لبش نشوندمخفي نموند و لبخند استھزا آمیز 

ھمھمھ ي مالیم بچھ ھا .میزباني بھش دست داده بود با لبخند بھ ھمھ خوش آمد گفت

ھركسي حرفي مي زد و نظریھ اي صادر مي .صداي موسیقي رو تحت الشعاع قرار داد

كرد و ھركس اصرار داشت استاد رو بھ طرف خودش بكشونھ و بھ حرفش 

ھركدومشون بھ یك .سر دیوارھا پر از قابھا و تابلو ھاي كوچك و بزرگ بودسرا.بگیره

فضاي ھنري گالري و صداي !یكي از یكي جالب تر و قشنگ تر.طرح و رنگ خاص

موسیقي كھ از ال بھ الي ھمھمھ بھ گوش مي رسید روح شرورم تحت سلطھ گرفت و 

بودم كھ یك مرتبھ  محو تماشا.دوشادوش عسل آھستھ گام بر مي داشتم.آرومم كرد

خانم مھتاب؟:ساسان،ھمون پسر تپلو با لحني حاكي از ھیجان زیر گوشم گفت

دیدمش كنارم وایساده و انگار مي خواد خبري داغ بھم بده،بھ گوشھ اي اشاره .برگشتم

بچھ ھا گرد استاد رو گرفتھ بودند .دنبالش راه افتادم.بیاین اون تابلو رو ببینید:كرد و گفت

عجب كھ من و عسل از .با حرارت راجع بھ یك طرح نو سخن سرایي مي كردو استاد 

قافلھ عقب مونده بودیم و البتھ تپلو كھ معلوم نیست چھ چیزي اون گوشھ موشھ ھا 

گوشھ ي یكي از دیوارھا تابلویي نسبتا .واي عجب كھ حق داشت!توجھش جلب كرده بود

آه مالم .باھت زیادي بھ من داشتبزرگ از یك دختر نصب شده بود كھ از خیلي جھات ش

خیلي :ساسان كھ انگار گنجى روبرام رو كرده دستاشو بھ ھم مالید و گفت.ا نھاد كشدم

چشماي دختره عین .شكل شماس مگھ نھ؟و من حیرت زده خیره بھ تابلو مونده بودم

رنگ و فرم چھره اش .چشاي من بود با ھمون ابروھا و ھمون بھ قول دایي كیسھ ي نمك

موھاي .فقط موھاي اون بلندتر از من بود.قاشكل من بود حتي رنگ و حالت موھاشدقی

نقاش اونو تا پایین امتداد داده .من تا روي بازوھام میاد اما مال اون دیده نمي شد تا كجاس



فقط .بازم بھ قول دایي فریدیك لقمھ.حتي چانھ ي دختره درست فرم چانھ ي من بود.بود

ر از دماغ من بود،لباش ھم قرمزتر بود كھ مال من دماغش بلندتر و كشیده ت

اي واي .كپي ھم ھستین:عسل یك چشم بھ من داشت یكي بھ تابلو و ھي مي گفت.صورتیھ

مھتاب تو ھم بیني ات كوتاه تر از :بعد انگشت روي تفاوتھا گذاشت و گفت!چقدر شباھت

پلو ھم ننھ .ي زنھبقیھ اعضا كپي ھم،مو نم.اونھ ھم لبات جمع و جورتر و گوشتي تره

واي خدایا .مجوز گرفتھ بود واسھ دید زدن.قاسم شده چشم از من و تابلو بر نمیداشت

خیلي ساده اس و آدم .ساسان پسر چشم پاكیھ و اھل دید زدن از روي منظور نیست.توبھ

استاد كھ انگار با ما قھره پشت بھ ما .طور خاصي بھش اعتماد مي كنھ و دوستش داره

بھ عسل .رت نطق مي كرد و برخي آثار بدیع و البتھ زیبا رو مي شكافتكرده با حرا

ساسان كھ گلش رو كاشتھ بود بھ دیگران .احساس مي كنم این تصویر ھمزاد منھ:گفتم

عسل انگشت روي امضاء صاحب اثر .پیوستھ بود تا در معركھ ي اونا شركت كرده باشھ

با خطي عجیب و ناخوانا گوشھ ي عرفان .خالق این تابلو اسمش عرفانھ:گذاشت و گفت

یك مرتبھ صدامو انداختم بھ سرم و .تابلو رو اشغال كرده و زیاد جلب توجھ نمي كرد

استاد این عرفان كي بوده؟:گفتم

شما چرا با ما نمي :یكي از بچھ ھا گفت.استاد ساكت شد و سرھا بھ جانب ما چرخید

خودم .ي رو مي خره و آزاد مي كنھپرید؟گفتم واسھ شكار یھ پدیده ي نو كھ ھمھ ي گالر

بچھ ھا با آي و اوي بھ ما پیوستند و .ھم نفھمیدم جملھ ام بھ جا بود و ربط داشت یا نھ

بچھ ھا سرگرم .نمي دونم چرا استاد بھ جاي من زرد وسرخ مي شد.منشدم كانون توجھ

آقا عرفان استاد نگفتید این :مقایسھ بودند و ھركدومشون حرفي مي زد كھ باز من پرسیدم

كي بوده؟

.یك ھنرمند عاشق:استاد یك نگاه بھ تابلو و یك عمیق ترشو بھ من انداخت و گفت

سال پیش ھنرجوتون بوده نھ؟٢استاد انگار :یكي از دخترھا گفت

تو آقا عرفان رو مي شناسي؟:رو بھ دختره پرسیدم.مثل اینكھ نشنید.استاد جوابشو نداد

.سرشو انداخت باال،یعني كھ نھ

.........پس:پرسیدم



باز .از تاریخش حدس زدم:انگشت زیر اسم عرفان گذاشت و گفت.مھلت نداد پرسش كنم

استاد این عكس نامزد عرفانھ؟:پرسیدم

.اون نامزد نداشت:استاد ارژنگ جواب داد

ھنرجوتون بود؟:ساسان پرسید

.ك ترو از ھمھ،تو دنیا بھ من نزدی:استاد بدون این كھ نگاھش كنھ جواب داد

باالخره بھ عشقش رسید؟:یكي از دختر ھاي غمزه اي پرسید

عرفان توي .تا اون روز این دختر وجود خارجي نداشت:استاد آھي كشید و گفت

.رویاھاش عاشق شده بود و این تصویر عشق خیالي اونھ

بعد چي شد؟!واي چھ رمانتیك:دختر،قمیشي گفت

ھ سمت تابلویي دیگھ راه افتادم و من كھ اداھاي دختره داشتحالمو بھم مي زد ب

.ھیچي،دیگھ كالغھ بھ خونھ اش نرسید:گفتم

مگھ .بیماري روانیھ.بھ نظر من ھیچم رمانتیك نیست:بعدشم كنار یك منظره ایستادم و گفتم

مي شھ آدم تو خیالش عاشق بشھ؟من از ھمین االن آرزو مي كنم خدا آقا عرفان رو شفا 

.بده

ا این كھ استاد نسبت بھ این عرفان ازعالم نزدیكتر بھ خودش نمي دونم حرف بدي زدم ی

چون بھ ھم ریخت،منقلب شد و تا آخر كالس حالش سر جاش .حساسیت خاصي داشت

دیگھ استاد از تب و تاب توضیح افتاد .عسل ھم توي راه بھ این موضوع اشاره كرد.نیومد

از . ي سر و تھ مي دادو بھ سؤاالت بچھ ھا در مورد ھر كدوم از آثار جواب ھایي ب

كوچیك اما با صفا و ھنري بود و آدما رو سر ذوق مي .گالري اش خوشم اومده بود

.آورد

عسل توي راه برام گفت كھ صبح یك خواستگار دیگھ زنگ زده كھ مامانش پاي تلفن 

آخھ من قسم خوردم دیگھ پا جلو خواستگارا نذارم مگر :پرسیدم چرا؟گفت.جواب رد داده

.خوادكھ دلم ب

پس منتظر این :عسل ھم خندید و گفت.منم نتیجھ گرفتم خوشگلي زیاد مایھ ي دردسره

.دردسرا باش چون از دو سھ سال دیگھ نوبت توئھ



من كجا،عسل كجا؟عسل درست مثل عروسك مي .اما من باور نكردم كھ خوشگل باشم

  .بھ قول خانم جان عروسك چیني.مونھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢فصل 

تلفن مون چرا قطع شده؟گوشي رو برداشتم زنگ بزنم خونھ ي خالھ فروزان،ببینم حاال 

آخھ مامان شب .كھ دیدم تلفن قطع شده.نمي خوان شب جایي برن كھ من برم خونھ شون

فكر كردم برم خونھ ي خالھ آب و ھوایي .منم مثل بچھ ھا دلم ددر مي خواست.كشیك داره

حاال .تلفن ھمراه بخر،ھي گفت ما الزم نداریم صد مرتبھ بھ مامان گفتم یك.عوض كنم

مامان جان حاال چي كار كنم؟مي گین خالھ اینا خونھ ھستند یا :گفتم.بیا،دیدي الزم مون شد

نھ؟

.برو از بیرون زنگ بزن:مامان كھ داشت روپوش بیمارستان شو مي دوخت گفت

معروف ھم فال ھم بھ قول .مانتو پوشیدم رفتم مغازه آقاي افقي.دیدم بد فكري نیست

اما از شانسم .ھم یك زنگ مي زدم ھم از حال و روز پیرمرد بیچاره باخبر مي شدم.تماشا

من با این شانسم سوار ھواپیما بشم سقوط نمي كنھ؟واي .آقاي افقي نبود،تلفنش ھم قطع بود

یعني مي شھ؟خانم جان مي گھ مگھ بھ شھر دیگھ .كھ چقدر آرزو دارم سوار ھواپیما بشم

وست كنند اگھ نھ كھ این مادرت خیال نداره از تو الكش بیرون بیاد و یھ دستي بھ پر عر

دایي فرید كھ دوست نداره كسي بد مامان رو بگھ،در مقام دفاع مي . و بال تو بكشھ

.مھتابآبجي ھست و نیستش رو گذاشتھ پاي :گھ

ن نصیحت مي اینطوري مي گھ كھ من غصھ نخورم اما گوشھ و كنار شنیدم كھ بھ ماما

.كنھ این تنھا جسم نیست كھ توجھ و پرورش الزم داره

دست از پا درازتر برگشتم .حاال من از كجا بھ كجا رفتم؟آھان ازشانسم مي گفتم

یا گوشي نداره یا شماره گیر،یا .تازه بیشتر اوقات اونم خرابھ.تلفن ھمگني دور ود.خونھ

تو برو خالھ :اونم گفت.افقي ھم قطع شده از پاي آیفون بھ مامان گفتم كھ تلفن آقاي.بوق

.حتما خونھ ھستند.ات جایي نمي ره

اي خدا .سالنھ سالنھ بھ راه افتادم و طبق توصیھ ي خالھ جان مھربانم سوار تاكسي شدم

جدا اون روزي كھ اقبال بین بندگانت توزیع مي كردي من كجا بودم؟خواب بودم؟بھ دنیا 

ن،حتم دارم قلنبھ شون كردي یك روزي و یك جایي نیومده بودم و سھمي نداشتم؟آھا

مي دونم تو خداي خوب و مھربون حتي كرمي رو زیر خاك از یاد نمي .نصیبم كني



رفتھ بود خونھ ي مادر شوھرش واسھ شب .این ھمھ نالیدم كھ بگم صبا خونھ نبود.بري

بھ جا و مگھ آدم مادرشوھر رو بدون شوھر مي خواد؟وقتي شوھري .أه بدم اومد.خوابي

مكاني نیست،اقوام شوھر كیلو چندند؟اصال چرا این صبا چندوقت یك بار مثل آل زده ھا 

مي زنھ بیرون از خونھ كھ بره بیخ دل یكي دیگھ واسھ خواب؟آدم نباید ھرشب رخت 

از ھمون روز اول .من یكي كھ حوصلھ ي اقوام شوھر رو ندارم.خوابشو یك جا پھن كنھ

مامان جانم رو مي سپارم بھ .خودم كھ كس و كار زیادي ندارم.با شوھره د بدو كھ رفتي

دایي فربد كھ تا اون موقع عیالوار .بیمارستانش كھ مي دونم ھمون جا قرار داره و بس

البتھ من وظیفھ دارم حساب اونو از بقیھ سوا .خانم جانم ھمكھ خوشھ بھ خوشي من.شده

خالھ فروزان خیلي .ھم خانم جاني.كنم چون اون ھم حق مادري بھ گردنم داره ھم پدري

.بمونم چھ كار؟بھتر دیدم برم خونھ ي خانم جانم.قبول نكردم.اصرار كرد شب بمونم

تا منو دید .داشت دم در مي شست.خانم جان مثل ھمھ بعدازظھرھا مشغول آب بازي بود

جان  خانم!اي بھ از این حیاط قدیمي و با صفي خانم جان.با ھم رفتیم توي حیاط.ذوق كرد

سماور نفتي اش روشن و بساط چاي .روي تخت چوبي كنار حوض،فرش پھن كرده بود

یك چراق لعابي آبي رنگ ھم كنار سماور گذاشتھ بود و قابلمھ غذا داشت قلق ل .تیار بود

طاس كباب بھ . اي واي دلم قیلي ویلي مي رفت.درش رو برداشتم بو كشیدم.مي جوشید

ھمین االنھ از نون وایي :خانم جان گفت.سفره بود نون سنگك تازه ھم الي.بار بود

حاال اگھ چند دقیقھ زودتر رسیده بودم پشت در مي موندم؟پس خیلي ھم بدشانس .اومدم

بوي نون تازه،عطر چاي تازه دم،رایحھ ي گلھاي شاداب و رنگارنگ،بوي نم .نیستم

بي خودم كرد  آب،عطر ریحان و نعناع توي سبد پالستیكي ھمھ و ھمھ این قدر از خود

خانم جان الھي عمر ھزار سالھ :كھ از ذوق پریدم توي بغل خانم جان ماچش كردم و گفتم

تو چرا .مكن االنھ قوري از دستم افتاده بود:خانم جان پس ام زد و گفت.داشتھ باشین

یھویي وحشي مي شي ننھ؟

این :و گفت اخم كرد.كاشكي من بچھ ي شما بودم:دستم رو انداختم دور شونھ اش و گفتم

خانم :چاي رو از دستش گرفتم و گفتم.قدر مادرتم بدون.حرفو نزن كھ خدا قھرش مي یاد

نمي تونھ .زن شاغل یك قدم از زناي خانھ دار عقب تره.جان مامان،خانھ دارش خوبھ



مگھ نھ؟.خیلي خوب و پرانرژي بھ خونوادش برسھ

و ھم بدون كھ فرح بھ امید تو این.حساب مادرت از بقیھ سواس:خانم جان آھي كشید و گفت

بعد ھم .تو ھم خدایي داري:باز آھي كشید و گفت.زندگي فرح تویي ننھ.نفس مي كشھ

تو ھم امشب اومدي خون بھ جیگرم كني؟تكیھ بھ لبھ ي :یكھویي روي دستم زد و گفت

صبح با .دلم یھویي گرفت!ببخشید خانم جان:كوتاه تخت داده پاھا رو دراز كردم و گفتم

سر كوچھ كھ از تاكسي پیاده شدیم چشمم بھ آقاي افقي افتاد .جان برگشتیم خونھ ي ما خانم

جنس آورده .كھ داشت بستھ ي بزرگ توپ پالستیكي رو از بلندي آویزون مي كرد

پسرش توي مغازه جواب مشتریھا رو مي .دور و برش بھ ھم ریختھ و نامرتب بود.بود

راستش وجدانم .ن ایستادم بھ خوش و بش كردنمنم بیرو.خانم جان رفت كبریت بخره.داد

خانم جان راست مي گھ كھ ما نباید از اسم بنده خدا واسھ كاراي .گاھي ناراحت مي شھ

كمك نمي خواین؟نگاھي بھ سرتاپایم :بھ آقاي افقي گفتم.مي گھ غیبتھ.خونھ استفاده كنیم

اومدي كمك من پیرمرد؟:كرد لبخندي زد و گفت

پیر كدومھ؟خنده اي كرد و با :و برداشت كنار دیوار گذاشتم و گفتمپالستیك بزرگ پفك ر

.پیرم پیرم مي لرزم بھ صد جوون مي ارزم:ریتمي مالیم زمزمھ كرد

.راضي باشین ذكر خیر شما زیاد تو خونھ ي ماست:گفتم

منم راضي ام چرا .اھالي محل ھمھ لطف دارند:خندید و گفت.انگار متوجھ منظورم شد

نباشم؟

پریدم بھ یھ شاخھ ي دیگھ .خواستم خم شم دستاشو ببوسم اما خجالت كشیدم.كشیدم خجالت

صبحي از خونھ زنگ زدم،قراره تا پنج شیش روز :حاال چرا تلفنا قطع شده؟گفت:و گفتم

حاال یھ وقت كار .مصطفي دیروز گفت اومده بودي زنگ بزني.دیگھ وصلش كنند

.ضروري داشتي بیا از ھمراھم استفاده كن

واي آقاي افقي ھمراه داره و مامان بنده نداره؟بھ قول خانم جان خاك بھ سر ھمھ اال  اي

من مي .خانم جان ھروقت از یك معركھ یا برنامھ اي عقب بمونیم این شعار رو مي ده.ما

آدم كھ بھ خودش خاك بھ :خندم و مي گم خانم جان برعكس؟چشمك مي زنھ و مي گھ

اما من دلم نیومد بگم خاك بھ سر ھمھ،كھ آقاي .ھسري نمي ده ھمین عقب موندگي بس



من دیگھ حق ندارم بھ قول .بنده خدا ھمین االن رضایت داد ازش حرف بزنیم.افقي باشھ

  .خانم جان ازش سؤاستفاده كنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣فصل 

مامان ھم توي اتاقش بود .خانم جان سر سجاده اش نشستھ بود و داشت تسبیح مي گردوند

منم كھ قربون خدا برم بیكارالدولھ ولو شده بودم جلوي .كمدش رو مرتب مي كرد و داشت

خانم جان سرش رو بلند كرد و .كولر و داشتم كانالھاي تلویزیون رو بھ ھم مي ریختم

این .ابروھاي خانم جان باال رفت.گفت نمازتو خوندي؟سرم رو تكون دادم كھ یعني بلھ

خانم جان باز با .پشت اذون:كي؟جواب دادم:پرسیدانگار باور نكرده باشھ،!یعني تعجب

دایي . مثل ھمیشھ از تو صورت من:ماه از كدوم ور دراومده بود؟جواب دادم:تعجب گفت

صاف اومد بغل دست من،یك .حولھ ي سفیدش روي سرش بود.فربد از توي حمام دراومد

بود  خیار چاق برداشت با پوست گاز گرفت و در جواب خانم جان بھ طعنھ گفتھ

بعد صداشو بلند كرد و داد .نذاشتیم خانم جان مھتاببیخودي كھ اسم مخمرمونو :گفت!اوف

آجي دلمون قیلي ویلي رفت كي وقت شامھ؟دنبال چي مي گردي یك ساعتھ كلھ تو :زد

بیخود شكمتونو كف صابوني نكنید دایي كھ :كردي تو كمد؟منم پامو انداختم رو میز و گفتم

.یوار شكممون نم نكشھ خوبھامشب د.شاممون آبكیھ

آبدوغھ؟:دایي فربد رو بھ خانم جان كرد و گفت

دایي .سكنجبین خیار پر یخ.نخیر،پسرخالھ ي آبدوغھ:من بھ جاي خانم جان جواب دادم

نخوره :خانم جان ھم ابرو باال داد و گفت.كھ مي میرم براش:فربد ابرو باال داد و گفت

.نظر،شازده پسر

در كمال تعجب دیدم از توي فر یك ظرف پیركس پر دلمھ ي برگ  سفره كھ انداختھ شد

اون وقت بود كھ اخمام باز شدو .مو ھم بیرون اومد و نشست بغل دست ظرف سكنجبین

دایي فربد ھم كلي ذوق .آخھ گرسنھ ام بود دلم نون و لقمھ مي خواست.خنده بھ لبم اومد

بگرده خانم جان كھ سرآمد  فربد دورت:كرد و ھي دستاي خانم جانو ماچ كرد و گفت

دایي ھم .خانم جان كیف كرد و دیس دلمھ رو گذاشت جلو دست تك پسرش.آشپزاي جھاني

مامان یك دونھ دلمھ گذاشت دھنش و گفت .نھ گذاشت و نھ برداشت بشقابش رو پر كرد

دایي یك وري بھ اتاق نیمھ تاریك مامان نگاھي كرد و .سیره و باز رفت تو كمدش

.قایم كرده اون تو؟مشكوك شده امشبآجي چي :گفت



حاال ھم .از صبح افتاده بھ جون اتاقش داره در و دیوارش رو مي سابھ:خانم جان گفت

با حیرت از این ھمھ .كمد تكونیھ؟و باز رفت سر وقت دلمھ ھا:دایي گفت.نوبت كمدشھ

.دایي االنھ كھ بتركي بیادھا:پرخوري دایي پرسیدم

دایي فربد یك دلمھ كوچولوي یگھ .زبونتو گاز بگیر:تخانم جان دست پاچھ شد و گف

با تعجب گفتم . دارم ذخیره مي كنم دایي جون تو نمي فھمي:گذاشت تو دھنش و گفت

ترسم از اینھ .ذخیره ي ھوسي مي كنم:شكمتون بانكھ؟ذخیره ي ارزي مي كنید؟جواب داد

ذارم تو پوست كھ اگھ روزي منم مثل این فرھاد خل شدم و خواستم دست و پامو بگ

آخھ اومد و زنم بلد نبود از این غذاھا بپزه تكلیف من .گردو،ھوس جامونده نداشتھ باشم

چیھ با این شكمم؟

عروس .اگھ آشپزي بلد نیست بیخود مي كنھ شوھر كنھ:خانم جان دست پاچھ شد و گفت

نھ كھ :مایشي كردم و گفت. ھم ھنرمند،ھم آشپز،ھم ھمھ چیز تموم.من باید تمام عیار باشھ

ھركي قبول .از اونم بیشتره:پسرتون ھمھ چیز تمومھ؟خانم جان با حظ نگاھش كرد و گفت

حاال مگھ خبریھ فربد؟دایی خنده ی :صداي مامان از توي  در اومد کھ.نداره نیاد جلو

.این آجی خودش تو کمده اما گوشاش بیرون جا مونده:ریزی کرد و گفت

دو تا دونھ :،آقا فرھاد بلھ رو گفت؟دایی فربد گفتراستی دایی:من پریدم وسط و پرسیدم

مگھ من چقدر انرژی دارم؟. دلمھ دادینچقدر ازم حرف می کشین

کی :مامان کھ دید حرف دومادی شده کارش رو رھا کرد و اومد تو ھال و ذوق زده گفت

بادید دھنمونو شیرین کنیم؟

واسھ من یا واسھ فرھاد؟:دایی پرسید

مامان حرفم رو قیچی کرد ...چھ فرقی داره؟دومادی باشھ:دم و گفتممن دستامو بھم مالی

ما شیرینی دومادی تو رو می .ما بھ آقا فرھاد چھ کار داریم؟مبارکش باشھ:وگفت

مگھ نھ خانم جان؟:بعد رو بھ خانم جان کرد و گفت.خوایم

پس :مامان ھیجانزده گفت.من کھ از خدامھ ننھ:خانم جان دستی دور دھانش کشید و گفت

.از ھمین فردا چادر بھ سر کنید بیفتید دنبال عروس

دایی :گفتم.یعنی آخ جون.دایی رو بھ من کرد و چندین بار پیاپی ابروھایش را باال داد



جون پس قدقد؟دایی فربد از سفره فاصلھ گرفت تکیھ بھ دیوار داده پاھا را دراز کرد 

با . دقی امشب ھم سیر شدالھی شکر این شکم فن:دستش را روی شکمش گذاشت و گفت

دایی با دست .فوتی نا:یک خیز کنارش نشستم سنگینی ام را روی پاھایش انداختم و گفتم

.نچ:قدقد؟ابرو باال داد و گفت:قربون دایی؟جواب ادم:موھای بلندم را کنار زد و گفت

ببین فرھادم داره .باز لوس شدی؟دیگھ داری پیر می شی:مامان ھول کرد و گفت

.می گیره سروسامون

الگو .این حسودی نیست:مگھ دایی حسوده؟مامان اخم کرد و گفت:بھ پشتیبانی از دایی گفتم

.حسودی اگھ باعث پیشرفت بشھ خوبم ھست.پیشرفتھ. برداری از یک کار خوبھ

خانم جان کھ با جظ بھ پسرش .توا صادر شد:دایی دستاشو روی شکم قالب کرد و گفت

چی خانم جان؟من :رات؟دایی کھ انگار تو باغ نیست پرسیدبستونم ب:نگاه می کرد،پرسید

.زن:وخانم جان یک صدا گفتیم 

آخھ چرا؟دایی خندید :محکم روی رانش کوبیدم و پرسیدم.باز دایی لوس شد و نچ کرد

می ستونم :خانم جان غلیظ و کشدار گفت.من ھنوز بچھ ام دلم قاقا می خواد:وگفت

یلی جذاب بود چون از سفره یادش شده انگار این بحث برای مامان خ.برات

دختر خوب نشونت بدم بزرگ می شی فربد؟بعد ھم رو بھ خانم جان کرد :پرسید.بود

.نھ واهللا: شما دختر خوب سراغ ندارین؟خانم جان لبھ ی سفره رو تا داد و گفت:وپرسید

بر و فربد اگھ یھ مادر ز.ھمین دیگھ: مامان دلسوزمابانھ گردنش رو یکوری کرد و گفت

بی :دایی فربد خودش رو بھ موش مردگی زد و گفت. زرنگ داشت االنھ بابا ھم شده بود

بھ :ربطی بود؟ حندیدم و گفتم:بعد رو بھ من کرد و گفت.بی از بی کنفی زنده اس آجی

: مامان بدون توجھ بھ جفنگبات من و دایی رو بھ خانم جان کرد و گفت. ھیچ وجھ

من . فربد باھاتون حرف بزنم اما موقعیت جور نشده بود راستش مدتیھ می خوام راجع بھ

خانم جان ذوق زده خودش را . براش یک دختر خوب در نظر گرفتم از ھر نظر ایده آل

حاال کی ھست این دختر :دایی بھ شوخی گفت .من کھ از خدامھ ننھ:جلوتر کشید و گفت

سفیدبخت؟

. فرستادمش مغازه ات.تو رو دیدهتو اونو نمی شناسی اما راستش اون :مامان جواب داد



تو مغازه دل می بریم :ابروھای دایی باز باال پایین رفت و بھ من گفت. ازت خریدم کرده

.آجی می گفتی تیپ می زدیم!خبر نداریم

چند مرتبھ .تیپ خدایی ھستی قند عسل:خانم جان سر و گردنش را قردار تکان داد و گفت

دایی خودش . ا کھ بچھ بودین دلتون قاقا می خواستشم:محکم بھ پشت دایی کوبیدم و گفتم

از ھمین قاقاھا می خواستم : را مچالھ کرد تا از ضربھ ھای من در امان باشد و گفت

حاال عروس خانم این بنده ی :بعد ھمانطور آخ آخ گویان رو بھ مامان کرد و پرسید.دیگھ

.مکن:حقیر رو پسندیدند؟خانم جان دستپاچھ رو بھ من گفت

.چرا نپسنده؟چی کم داری؟خاطرم جمع بود کھ آدرس دادم:ان چشم و ابرو آمد و گفتمام

خانم جان موھای بور و سفیدش را الی گوش . این مرتبھ دایی محکم بھ پشتم کوبید

حاال کی ھست این دختر دم بریده کھ جلو جلو : داد،خودش را قدری جلوتر کشید و گفت

!مده خواستگاری.ا

من گفتم اول اون فربد . این چھ حرفیھ خانم جان؟دختره خیلی ھم نجیبھ:مامان اخم کرد کھ

.آدم کھ نباید بی جھت مزاحم مردم بشھ. رو ببینھ اگھ پسندید بعد ما پا پیش بذاریم

اومد و ما نخواستیم بعد چی؟:خانم جان قھرگونھ گردنش را یکوری کرد و گفت

یم کھ نپسندیم از ھمین االنھ ما بھ ھفت خونھ اونورتر بخند:دایی بھ شوخی گفت

دختره این ھمھ راه رو کوبیده اومده بھ دیدار ما،چرا دلش :بعد رو بھ من گفت.پسندیدیم

راستی آجی ما از عروس . الھی دستمان می شکست لزش پول نمی گرفتیم.رو بشکونیم

خانم پول ھم گرفتیم؟

پول نگیریم؟منظورم  چھ حرفیھ؟مگھ می شھ ما از مشتری:بعد نگاھی بھ من کرد و گفت

اینھ آجی خریدم کرده؟

این وصلھ ھام بھش . دختره از خونواده ی محترمیھ.لودگی نکن:مامان تحکم آمیز گفت

.نمی چسبھ

حاال می گی این خونواده ی محترم کی :خانم جان ابروھای باریکش رو باال داد و گفت

ان کھ دخترشون جلو جلو می ره بھ دید زدن پسر مردم؟

دختره خیلی ھم . من اجازه نمی دم پشت سر دوستام این طوری حرف بزنید:توپیدمامان 



.پونھ رو می گم دختر خانم تابنده. شمام دیدینش.با شخصیتھ

چتھ تو؟خانم جان طاقت نیاورد :اوفی کشدار از میان لبای من بیرون اومد کھ مامان غرید

مامان !سلیقھ ی تو داری ننھاونم .حاال مگھ قحطی دختر اومده بود. پس چی اوف:و گفت

چش بود؟:با ناراحتی پرسید

چش نبود؟دختره ھنوز نھ بھ باره نھ بھ داره واسھ ما قیافھ :خانم جان یکوری شد و گفت

.و حرفش را خورد... از ھمین االن می گفت دنبالم نیا کھ. گرفتھ بود

بودم کھ بقیھ اش  مودب:خانم جان گفت.مودب باشید خانم جان:مامان با لحنی کوبنده گفت

بگو چیھ اون شب ساخت و :بعد انگار کھ دوزاری اش جا افتاده باشھ ادامھ داد. رو نگفتم

حیرون مونده بودم از اون شب کھ این چھ !پاخت کرده بودین دختره رو نشون من بدین

.فیلمی بود از فرح

ھ چیزی،دیگھ بد کردم واسھ داداشم دل سوزوندم؟حاال نپسندیدین ی:مامان با تغییر گفت

چرا ایراد می گیرین؟منم ساخت و پاخت نکرده بودم فقط خواستم دختر مردم سر زبونا 

.نیفتھ

قرار نیست کھ بیفتن تو . سر زبونا کدومھ؟ھمھ دخترا خواستگار دارن:خانم جان گفت

حاال مگھ :مامان کھ اخم کرده بود گفت. از قدیم بوده ھمیشھ ھم ھست. ای یھ رسمھ. دھنا

از اون گذشتھ قیافھ ی ظاھری کھ مالک . ا تمام و کمالھ؟فربدم باید نظر بدهنظر شم

.آدم باید خانواده و نجابت طرف رو ھم مد نظر داشتھ باشھ.نیست

دختری رو کھ جلو جلو بره بھ تور کردن شوھر :خانم جان کھ یکوری نشستھ بود گفت

مامان . بیاد برش داره ببرهدختر باید بشینھ تو خونھ اش شوھر . من یکی نجیب نمی دونم

گذشت اون زمونی . بھتره طرز فکرتونو مطابق روز تغییر بدین خانم جان:بلندشد و گفت

بھ طرز فکر شما باشھ باید برین  .کھ دختر رو از تو صندوق خونھن می کشیدند بیرون

. کو اینکھ دھاتیام حاال از شما روشن فکرترند. از تو دھات واسھ پسرتون زن بگیرین

خانم . دایی فربد ریز خندید. رفت تو اتاقش و در رو محکم بست. قھر کرد. گفت و رفت

اون شب گفتم ریگی بھ کفش :جان کھ لبای باریکش پایین افتاده بود رو بھ من گفت

پس من ترشیدم خانم :من بچھ مو نشناسم؟دایی فربد با حزنی ساختگی گفت. مادرتھ



از لج این پونھ یک دختر برات :ی کرد،گفتجان؟خانم جان کھ داشت سفره را جمع م

از ھمین االنھ منو تحویل :بعد انگار کھ با خودش حرف بزنھ گفت.بستونم پنجھ ی آفتاب

.نمی گرفت وای بھ روزی کھ بچھ مو ازم بستونھ

رفتم تو آشپزخونھ و ظرفھا رو شستم،وقتی کھ برگشتم دایی رخت خوابارو پھن کرده 

دایی اما دراز کشیده ساعد بھ پیشانی . د و خروپف می کردخانم جان خوابیده بو.بود

مامان بھ ھمتون  :توی جام دراز کشیدم یکوری دستم رو ستون سر کردم و گفتم.داشت

از ھمین :ِا تو اومدی؟خندیدم و یواش گفتم:ریخت دایی؟سرش رو چرخوند و گفت

دل آجی رو :مزاح گفتدایی بھ . حاال؟بابا حق با خانم جانھ این پونھ رو منم نپسندیدم

.دایی جدی باشین:بشکونم؟گفتم

جدی کی زن خواست؟:جابھ جا شد لحافش رو دور خودش پیچید و گفت

آخھ چرا؟:من کھ یخم وا رفتھ بود پرسیدم

.چون کھ:دست انداخت زیر دستم کھ ستون سرم کرده بودم و گفت

فیلم بازی نکنین کھ مثال بی دایی :بلند شدم، نشستم و گفتم. دردم گرفت.سرم افتاد رو بالش

شانھ اش .شب بخیر پیشو:دایی پشتش رو بھ من کرد و گفت. بیاین جدی باشین. خیالین

حاال .حق با مامانھ وقتشھ.روی خوب تونو از من بکنید دایی:رو گرفتم چرخوندم و گفتم

.پونھ نھ،یکی ھزار بار بھتر از اون

اما تو دعا کن خدا .ر کھ خدا خلق نکردهاز پونھ بھت:دایی الی چشاش رو باز کرد و گفت

خانم جانو برام نگھ داره زن می خوام چھ کار؟چی کم دارم تو زندگی ؟

.یک زن خوشگل و تو دل برو:گفتم

.دایی لوس نشین:گفتم.مردم از خوشی.پونھ؟وای دلم قیلی ویلی رفت:بھ طعنھ گفت

کھ نصف شبی مزاحم  لوس خودتی:دایی خودش رو توی لحاف نازکش مچالھ کرد و گفت

.یعنی کھ بگیر بخواب. و باز پشتش رو بھ من کرد. خواب شازده ی خانم جانت شدی

حاال غروسی آقا فرھاد کی ھست؟:دراز کشیدم و گفتم

.آخر تابستون:جواب داد. با شما بودم:مشتی بھ پشتش کوبیدم و گفتم. جوابم رو نداد

حاال چرا اینقدر دیر؟:با ناراحتی پرسیدم



عروس تویی دست پاچھ؟:خید و گفتچر

.من ھنوز بچھ ام. خدا نکنھ:خنده ای کردم و گفتم

دایی انگار کھ جان گرفتھ باشھ بلند شد نشست در حالی کھ لحافش مثل چادر روی سرش 

بعد نوک شستش رو بھ دھن برد و .منم کھ از سر شب ھمینو می گم. مثل من:بود و گفت

.شب بخیر نی نی کوچولو:ردم و گفتمپشتم رو بھ دایی ک.خندیدم.مکید

صبح باز صدای خشک مامان تو گوشم نشست کھ با حالتی قھرگونھ با خانم جان حرف 

بگید ھمھ ی پرده ھا رو باز کنھ بندازه .امروز گفتم خانم اعتمادی بیاد:می زد و می گفت

.تو ماشین،شیشھ ھا رو ھم تمیز کنھ

نخود و .واستم واسھ ظھر آبگوشت بذارمچرا ھمین دیشب نگفتی؟می خ:خانم جان گفت

آبگوشت تو گرما :دایی فربد سرش رو از روی بالش برداشت و گفت. لوبیاشم نم کردم

خانم جان؟دلت خوشھ؟

دیشب خواستم بگم،اما مگھ شما برام اعصاب :مامان بدون توجھ بھ دایی گفت

من کھ عصر :تخانم جان گف.گذاشتین؟حاالم دیر نشده آبگوشت رو بذارین واسھ فردا

مامان بی  .آبگوشت دور ھمش خوبھ.میرم،مھتابم کھ تنھایی نمی تونھ آبگوشت بخوره

در !چقدر بحث می کنین دم صبحی.نخود و لوبیاھا رو بریزین دور:حوصلھ جواب داد

.ھمون شیشھ ھا و پرده ھا تمیز بشھ کافیھ. ضمن از خانم اعتمادی کار دیگھ ای نخواین

و من متعجب از اینکھ چقدر این .وصورتش رو یکوری کرد.چشم:تخانم جان با طعنھ گف

حاال ذچھ خبره :خانم جان دلش طاقت نیاورد و پرسید! مادر و دختر با ھم بحث می کنند

مامان کھ داشت کفشھاشو می .بھ پرده شوری افتادی؟برا عید دادیم تمیزشون کردند

.مین روزا کیوان میاد ایرانھ:دیروز با فروزان تلفنی صحبت می کردم،گفت:پوشید،گفت

.وا؟بھ سالمتی ایشاهللا:خانم جان ذوق کرد،خندید و گفت

حاال بعد این ھمھ صغری کبری می :دایی فربد سرش رو از زوی بالش برداشت و گفت

گین تکلیف ناھار چی شد یا خودم نظر بدم؟

.شما بفرمایید شازده پسر:منم با چشم بستھ گفتم

.نخوره نظر:بھ من رساند گونھ ام را بوسید و خندان گفت دایی با یک غلت خودش را



صبحانھ اش رو کھ خورد رفت . گفت تو ترافیک گیر کرده.خانم اعتمادی ساعت نھ آمد

بعدشم شیشھ اش رو پاک .روی نردبان و پرده ی تو ھال رو باز کرد و انداخت تو ماشین

ن و داشت پرده اش رو باز تازه رفتھ بود روی نردبا.کرد و رفت سروقت اتاق پذیرایی

سالم کرد .رفتم دم در کھ دیدم یک پسره ده دوازده سالھ پشت دره.می کرد کھ زنگ زدند

کبری .کبری خانم:ننھ ات؟گفت:ننھ م ھست؟متعجب پرسیدم:و پرسید

ممدو با زنش و .ننھ،ننھ بیا ممدو اینا اومدن:سرش رو کرد تو و داد زد.آره:گفتم.اعتمادی

.بچھ ھاش

خانم اعتمادی پرید رو .صبر کن برم مادرتو صدا کنم.داد نزن:دم و گفتم اخم کر

پسره ھم زد تو حیاط و شروع کرد با لھجھ ی محلی با ننھ جانش بھ حرف .ایوون

خانم اعتمادی ھم .زدن،در حالی کھ از شدت ھیجان خوش خبری رانش رو می خاروند

ده مھمون رسیده باھاس  خانم جان برام از:چادر بھ سر کرد و بھ خانم جان گفت

.ببخشین کارم نصفھ موند.برم

می خوای آویزون بندازیش .اقال اون پرده رو باز کن بعد برو:خانم جان ھول کرد وگفت

بھ امان خدا؟

جلوشان آبرو .بھ ناھار نمی رسم:خانم اعتمادی کھ از پلھ ھا سرازیر شده بود گفت

ھر وقت غصھ دار  .خانم جان افتاد پایین باز لبان. گفت و رفت.بمونھ پس فردا میام.دارم

االنھ خودم بازش می کنم خانم :گفتم.دلم براش سوخت.می شد لباش این ریختی می شد

می گھ پس فردا،انگار می شھ اون پرده :اخم خانم جان باز شد و گفت.جان غصھ نخورین

.تا پس فردا آویزون بمونھ

خانم جان ھی سفارش .تم روی نردبانگفتم و رف.فکر کرده بیل بھ کمرمون خورده:گفتم

پرده رو باز کردم و دادم خانم جان ببره بندازه . چشم : کرد کھ مراقب باشیم و من گفتم

تا حاال از این .خودم ھم دستمال برداشتم و با شیشھ پاک کن افتادم بھ جان شیشھ.تو ماشین

مایع .ستمال می کشیدمھی مایع بھ شیشھ می پاشیدم ھی د.کارا نکرده بودم برام جذاب بود

یک مرتبھ یک ماشین غریبھ پیچید تو .بوی شکالت می داد و من خوشم می آمد

وا؟مھمون داریم؟.کوچھ



. کوچھ ما دو تا خونھ بیشتر نداره.کیھ اون؟آخھ غیر از ما کسی تو این کوچھ ساکن نیست

پیرمرده ھمون .یکی ما،یکی ھم اون قدیمیھ کھ دایی گفت مال کیھ؟آھان مال آقای فخر

کنجکاو .ماشینھ ھیوندای نقره ای تمیزی بود کھ زیر پنجره ی ما نگھ داشت. متشخصھ

دیدم یک جوانک .بودم ببینم کی ازش پیاده می شھ؟خودم رو ھم مثال قایم کرده بودم

خوشگل و خوش تیپ و خوش پوش ازش پیاده شد عینک آفتابی قھوه ایش رو برداشت 

. منم اونو وارسی کردم.دیمی خوب وارسی کردسرش رو باال گرفت و ساختمون ق

موھاشم رنگ شن صحرایی بود،رنگ خاک بارون .پیراھن و شلوارش شیری بود

این رنگ مو رو . رنگ موھاش نظرم رو جلب کرده بود.یھ چیزی تو این مایھ ھا.خورده

چھ سر خوش فرمی و چھ موھای خوش .کمتر کسی داره و من محو رنگ موھاش بودم

عینکش رو بھ . مرد بھ این جذبھ ندیده بودم.نزدیک بود از پنجره بیفتم پایین!تحالتی داش

بعد عینکش رو گذاشت تو جیبش و رفت بھ طرف .مثل آقایس گرایلی.دستش گرفتھ بود

ای وای این بود آقای . یک کلید از جیب شلوارش در آورد و رفت تو.خونھ قدیمی

دزد باشھ؟برم تو کوچھ جیغ بزنم؟اما فخر؟مگھ دایی نگفت کھ صاحبش پیر بود؟نکنھ 

قیافھ اش بھ دزدا نمی .تازه این آقاھھ خیلی باشخصیت بود.نھ،دزد کھ کلید نداره

حتما پسر صاحب .گیریم کھ دزد باشھ،تو این خونھ خالی از سکنھ کھ چیزی نیست.خورد

شایدم .نددلم قیلی ویلی رفت کھ قراره با ما ھمسایھ بش. خونھ اس یا یکی از اقوام نزدیک

دیگھ مگھ .حتما رفتھ دید بزنھ ببینھ از کجا باید شروع کنھ.مھندس جراحی. مھندس باشھ

تو چرا ماتت برده؟زود باش :دست و دلم بھ کار می رفت؟صدای خانم جان آمد کھ گفت

.ظھر شد

خانم جان :اومدم پایین و گفتم.چرخیدم،دیدم خانم جان با شربت بھ لیمو پای نردبان ایستاده

کدوم :خانم جان لیوان رو بھ دستم داد،خودش روی مبل نشست و گفت.ای مھندس اومدهآق

مھندس؟

خانم .واسھ ھمین خونھ ھھ دیگھ،کھ دایی گفت قراره مرمتش کنند.مھندس جراحی:گفتم

واهللا دلم سیاه شده بود از بس این خونھ تاریک بود .الھی شکر:جان دست باال برد و گفت

.مثل گور



!چھ تیپی داشت!وای خانم جان اگھ می دیدینش:نصفھ سر کشیدم و گفتمشربتم رو تا 

رفتی بھ کار یا چش چرونی ورپریده؟:خانم جان اخم کرد

.ھر عضوی بھ وظیفھ ی خودش عمل می کنھ:پریدم باالی نردبان و گفتم

بھ کاره :خندیدم گفتم.چشماتم بنداز بھ کار.غلط می کنھ:خانم جان بلند شد و گفت

نگاه بنداز لک بھ .بھ کار شیشھ،نھ دیدزنی:م جان کھ داشت می رفت بیرون،گفتخان.دیگھ

دستم بھ شیشھ بود و چشمم تو ساختمون دنبال . چشم،اما عمل نکردم:گفتم.شیشھ نمونھ

قد . یھو یک سفیدی دیدم کھ از تو یکی از اتاقھا رد شد و دیگھ ندیدمش.مھندس می گشت

بھ سیر و سیاحت میان پنجره ھای دیگھ پرداختم و بلندی کردم و چون چیزی عایدم نشد 

در ھمان حال ھم با دستمال بھ دل و جگر شیشھ ور می رفتم کھ یھو نفھمیدم چطور شد 

خانم جان ھول کرد و ھی زد تو .دادم بھ آسمون رسید و خوردم زمین. کھ سرنگون شدم

نردبون گیر یک پا الی .سرم گرفتھ بود گوشھ ی میز سنگی و پرخون شده بود.سرش

خب :خانم جان کنارم نشستھ بود و می گفت. کرده بود و پای دیگھ ام بین مبل و عسلی

و ھی داد زدم و .پام خانم جان،پام: بلند شو ببینم چھ خاکی باید تو گورم بکنم؟داد زدم

ھی گفتم !از بس کھ سر بھ ھوایی دختر:خانم جان چادر بھ سر کرد و گفت.گریھ کردم

جیغ کشیدم .و زد از اتاق بیرون. حاال کجا برم؟تیلیفونم کھ خرابھ.مواظب خودت باش

خانم جان برگشت و .خانم جان کجا میرین؟این فرش پرخون شده و باز گریھ کردم

اینقده جیغ نزن دست و پامو .یھ دقھ آروم بگیر.برم سر کوچھ یک تاکسی بگیرم بیام:گفت

می ترسیدم تکون .امان می کردمخانم جان رفت و من گریھ کنان مامان م.گم می کنم

فرش از خون سرم خیس  .صورتم رو روی فرش گذاشتھ بودم و گریھ می کردم.بخورم

گریھ . یک مرتبھ صدای خانم جان رو شنیدم کھ با یکی حرف می زد. و لزج شده بود

ببخشین کھ مزاحم :خانم جان تاکسی گرفتین؟خانم جان داشت می گفت:کنان پرسیدم

ساکت ساکت کھ .ساکت شدم و گوش تیز کردم.رو از خدا بستونی ننھ الھی عوضش .شدم

از گوشھ ی چشم یک جفت پای مردونھ .نھ، یک نالھ ی ریز و ممتد ھنوز تو گلوم بود

برق از سرم .سفید شلوارش خیلی زود توجھم رو جلب کرد.رو دیدم کھ کنار سرم ایستاد

!خونریزی ام داره خانم بزرگ چھ: پاچھ سفیده نشست نگاھی بھ سرم کرد و گفت.پرید



خدا نکنھ :مھندس بود کھ گفت.الھی دستم بشکنھ از بچھ کار نکشم:خانم جان با غصھ گفت

.حاالم طوری نشده االنھ می رسونیمش بیمارستان. خانم بزرگ پیشامده دیگھ

ببینم دختر خانم کجات درد می کنھ؟با :من ھمون طور نالھ می کردم کھ مھندس گفت

ببینم می تونی تکون بخوری؟امتحان نکرده گریھ کنان : کجام درد نداره؟ پرسید:گریھ گفتم

خانم بزرگ لطفا یک دستمال . بسیار خب:مکثی کرد و گفت.نھ ھمھ جام شکستھ:گفتم

خانم جان رفت سراغ کمد یک .تمیز بدید سرش رو ببندم تا جلو خونریزی گرفتھ بشھ

من . اونو پاره کرد و محکم سرم رو بستمھندس .مالفھ بیرون آورد و داد دست مھندس

آروم باش دختر :مھندس گاه نگاھم می کرد و آھستھ می گفت.ھمون طور نالھ می کردم 

می تونی بلندشی دخترخانم؟:بعد گفت.خوب

.انگار ھمھ ی استخونام شکستھ.نخیر نخیر نمی تونم:امتحان نکرده جیغ کشیدم و گفتم

.رسونیمش بیمارستانباید ب:مھندس رو بھ خانم جان گفت

خانم جان با شتاب یک روسری روی سرم انداخت با عجلھ زیر گلویم گره زد و میان آخ 

و اوخھای من بھ کمک مھندس بلندم کرده با ھیوندای نقره ای راھی بیمارستان مامان 

.شدیم

مامان کھ تو اتاق عمل بود اما ھمکاراش سنگ تموم گذاشتند و خیلی زو سرم رو 

پام ھم کھ شکستھ بود رفت تو گچ و یک آمپول بھم زدند تا دردم آروم .کردندپانسمان 

ھر کس از راه می .دلم واسھ خودم می سوخت کھ مثل گوشت قربونی شده بودم.بگیره

حاال نوبت خانم تابنده بود کھ اومده بود سرمم رو .رسید یک بالی تازه سرم می آورد

دلم مامانمو می :گفتم.ش نداشتمحوصلھ ا.سعی می کرد مھربون باشھ.وصل کنھ

صورتم رو بھ جانبی .ھر کاری داری بھ من بگو عزیزم:دستی بھ سرم کشید و گفت.خواد

کارش .خانم تابنده فھمید و دیگھ حرف نزد.دیگھ چرخوندم کھ یعنی حوصلھ ات رو ندارم

سرم کھ تموم شد .کاری داشتی زنگ بزن:کھ تموم شد مالفھ رو مرتب کرد و گفت

خانم جانم :دست پاچھ پرسیدم. من می رم بھ خانم بزرگ سر بزنم.مرخصی

یک کمی باال بود یھ .جوش زده بودند دادم فشارشونو بگیرند:کجاس؟لبخندی زد و گفت

خواستم بگم . گفت و رفت.کاری داشتی زنگ بزن.آمپول بھشون زدم گفتم استراحت کنند



.بیخودی دور بر خانم جان نپلک کھ دخترتو نپسندیده

چشامو بستم و .سرم ذوق ذوق می کرد.پام تو گچ نالھ می کرد.نوزم یک کمی درد داشتمھ

حوصلھ ی .محل ندادم!از دست این ھمکارای مامان.بازم صدای در اتاق آمد. ریز نالیدم

یک مرتبھ !واسھ دل خودم می نالیدم کھ چطور کنفیکون شدم.ھیچ بنی احدی رو نداشتم

خستھ نشدی اینقدر نالھ کردی خانم کوچولو؟:گفتصدایی آرام توی گوشم نشست کھ 

چھ رنگی بودند این .ای خدا چی دیدم؟یک جفت چشم درشت و خوشگل.چشامو باز کردم

بھ جان خانم جان کھ این قشنگ ترین !و چھ رقصان بودند!چشا؟چھ برقی ام می زدند

نگ .یعنی اصال این رنگ چشم ندیده بودم.چشایی بود کھ تا بھ حال می دیدم

تو عمق چشاش !یک رنگ عجیب.رنگی حاصل از ادغام قھوه ای و زرد و عسلی.صحرا

بھ جون خانم جانم کھ ھمچین رنگ !کھ فرو می رفتی انگار بھ دل صحرا نگاه می کردی

مھندس .روی سینھ اش لکھ ی بزرگ خون داشت!وای خون.چشایی ندیده بودم

بودند و چھ رنگ عجیبی و  موھاشو چشاش ھمرنگ ھم.دوبارھنگاه بھ موھاش کردم.بود

بھتری؟:مھندس آروم پرسید!قشنگی

نگاھم رو دنبال کرد،لکھ رو کھ دید .داشتم بھ لکھ ی پیراھنش نگاه می کردم.جواب ندادم

نیم ساعت :چرخید و رفت پشت پنجره و در ھمون حال گفت.لبخندی زد و چیزی نگفت

.دیگھ مرخصی خانم کوچولو

دم دستم بود و من مونده بودم چی باید بگم؟مھندس . زبونم بند اومده بود

ھر بینوایی واسھ کاستن . از آب و ھوا بپرسم؟نھ این دیگھ خیلی سر راه افتاده اس

چی بگم؟خب پشت پنجره استادنش بھترین .سنگینی جو دست بھ دامن آب و ھوا می شھ

دای مریضا حاال چھ اجبار کھ حرف بزنم؟بھتر بود ا.موقعیتھ کھ از آب و ھوا حرف بزنم

اگھ چیزی :اومد بھ طرفم و گفت. رو دربیارم و سکوت کنم و گاه بھ گاه نالھ می کردم

زل زد تو .خنده ای قشنگ کرد.الزم داری برم برات بگیرم؟ابروھام رفت باال کھ یعنی نھ

.پس بیرون می شینم کاری داشتی صدام بزن:چشام و گفت

آقای مھندس؟:حلقم دراومد و گفتمدستش بھ دستگیره بود کھ صدای خفھ ای از تو 

با منی؟:چرخید متعجب نگاھم کرد و پرسید



مگھ شما مھندس جراحی خونھی آقای فخر نیستین؟:جواب دادم

.شاید:فکری کرد و موذیانھ خندید و گفت

امرتون؟:و چون دید حرفی نمی زنم گفت. یادم رفت چی می خواستم بگم

در رو ھم پشت سرش بست و من .خندید و رفت ملوس.یادم رفت:ساده لوحانھ جواب دادم

از .تا رسید خم شد ماچم کرد و گریست.دقایقی بعد خانم جان آمد.بینوا توی ابرھا رھانید

حالش پرسیدم،گفت خوبھ خانم تابنده خیلی گنده اش کرده و بھ زور خوابوندتش روی 

کر کرده من ف:بعد ھم سرش رو یکوری کرد و گفت. تخت و گفتھ براش ساندیس بیارند

مامان :پرسیدم.خانم جان باز ماچم کرد و قربان صدقھ ام رفت.ھر دو خندیدیم!گاوم

.نھ تو اتاق عملھ:نمیاد؟گفت

خانم جان یکریز تشکر می کرد و یا .آقای مھندس من و خانم جان رو بھ خونھ رسوند

و او ھم جواب ھایی کوتاه . عذر می خواست و دعا بھ جان و جوانی اش می فرستاد

فراخور می داد و من ھم اللمونی گرفتھ بودم و از توی آینھ زل زده بودم بھ یک جفت 

.تیلھ ی شنی رقصان و بی نھایت جذاب

منم .خانم جان زود یک دست رخت خواب تمیز توی ھال پھن کرد و رفت توی آشپزخونھ

ی ده و گفت کھ بھ استاد خبر م.بھ عسل زنگ زدم و گفتم نمی تونم تا مدتھا کالس برم

  .قول داد بیاد بھ دیدنم

  

  

  

  

  

  



١۴فصل 

ھی گوشت سیخ می کشھ ھی جوجھ سیخ می .این روزا مامان بیشتر بھم توجھ می کنھ

.کشھ و این وسط دایی فربد لپ و لیس می کنھ

شب صبا اومد دیدنم و از آنجایی کھ دنبال جای خواب می گرده،موند پیشم و دوتایی تا 

ان گفت و من از مھندس و عسل و استاد ارژنگ و گالری من اون از کیو.صبح ور زدیم

صبا ھم نسبت دیوونھ بھ عرفان داد و گفت خال .از عرفان و عشق خیالی اش ھم گفتم.اش

.تو خیال عاشق می شن

مامان .صبح خانم جان گفت از فردا می رم تو اتاق خوابم چقدر ور زدین سرم رفت

اما رعایت حال منو می کنھ و دم نمی  حرص می خوره کھ ھمھ تو ھال ولو می شن

مھتاب مریضھ می خواد جلو تلویزیون باشھ، شما چرا :یک مرتبھ بھ خانم جان گفت.زنھ

.بنده و دھان مامانو بست مھتابمن نفسم بھ نفس :نمی رین تو اتاق؟خانم جان گفت

برام می دونھ خیلی دوستش دارم .آقای گرایلی تنھا اومد دیدنم و برام آناناس آورد

دایی فربد .اونم زیاد بھم محبت داره.از بچگی جای پدر نگاھش کردم. ولخرجی می کنھ

.مرتب برام نون خامھ ای می خره و دوتایی مسابقھ خوردن می ذاریم

نری مغازه تا من از حمام بیام نکنھ یکی :عصر خانم جان رفت حمام و بھ دایی فربد گفت

زنگ زده  مھتابعمھی :خانم جان گفت.؟ھمھ اومدندکی رو داریم بیاد:دایی فربد گفت.بیاد

.بی صدا لوده:دوشیزه بالن؟خانم جان دعوا کرد:دایی فربد بھ مسخره گفت.قراره بیاد

زیادی سخت .نھ اینکھ زشت بوده باشھ.حاال ھم از وقتش گذشتھ. عمھ گیتا عروسی نکرده

.واسی،ھم ایراد گیرھم بد دلھ،ھم وس.نھ در مورد شوھر،کھ در ھمھ ی موارد.گیر بوده

.گفتم خانم جان خب نرین حمام،عمھ بیاد ببینھ نیستین ناراحت می شھ

می دونی .خیلی عرق کردم نکنھ عمھ ات بخواد ماچم کنھ.زودی میام ننھ:خانم جان گفت

.تیپ اشند گواینکھ تاریخ مصرف دختره گذشتھ.دوست دارم خوشبو باشم.کھ چقدر بد دلھ

.می دونستم دایی شوخی می کنھ.رگ غیرتم نزدنھ باالدایی :اخم کردم و گفتم

پلنگ صورتی .خانم جان رفت حمام،دایی فربدم جلو کولر لمید بھ کارتون نگاه کردن



دایی ننھ قاسم شدین؟:گفتم.کارتون مورد عالقھ ی دایی.داشت

پدر محترم آقا :دایی بدون اینکھ نگاھم کنھ و ھم چنان کھ محو کارتون می نمود گفت

.مقاس

.دلم چای تازه دم می خواد:خندیدم و گفتم

.منم:بازم دایی بدون چشم گرفتن از تلویزیون جواب داد

سنگ پای قزوین؟:گفتم 

.خانم جان با خودش برد تو حموم.دیر رسیدی:دایی نیم نگاھی بھم انداخت و گفت

با ھزار معرکھ بلندش کردم فرستادم دنبال .ھمیشھ یک جفنگی داشت تحویلم بده

ای بابا این چای ام کھ تیار :صدای دایی از توی آشپزخونھ آمد کھ غرغر می کرد.چای

دیدی عمھ :دایی پرید وسط ھال و گفت.داشت کتری رو آب می کرد کھ زنگ زدند.نیست

شلوار لی پاش .و رفت جلو آینھ و دستی بھ موھاش کشید. گیتا اومد چای ام حاضر نیست

قیافھ اش تو خونھ ای و .ترکیھ واسھ خودش آورده بود بود با یکی از پیراھنھایی کھ از

دایی جون عمھ :چطورم؟خندیدم و جواب دادم :دایی نگاھی بھم کرد و گفت.دلچسب بود

برید در .شما رو ھم کھ ھزار بار دیده.بیخودی دست و پا نزنین.گیتا خیال عروسی نداره

یشھ دوست دارند جلو پسرھا ھم:دایی خنده ای کرد و گفت.باز کنید پوسید از گرما

.دخترھا تسپ باشند گواینکھ تاریخ مصرف دختره گذشتھ

.می دانستم دایی شوخی می کنھ.دایی رگ غیرتم نزنھ باال:اخم کردم و گرفتم

دایی بھ دو رفت تو .بھ قول مامان، لودگی می کرد.دایی بھ عمھ گیتا احترام می گذاشت

ھر دو دستپاچھ .از جلو و دایی از دنبالعسل .حیاط و دقیقھ ای دیگر ھمراه عسل برگشت

عسل با یک جعبھ شکالت . خوشم آمد کھ سوژه ای جدید افتاده بھ دستم.و رنگ باختھ

. دایی افتاد بھ پذیرایی.فکر می کرد مزاحم شده.سر بھ زیر و خجل می نمود.کنارم نشست

جان کھ اومد مھتاب چای دم کردم خانم :موقع رفتن گفت.بعدشم لباس پوشید و زد بھ چاک

دایی کھ داشت نگاھش می . خودم می ریزم:عسل نیم خیز شد و گفت.بگو بریزه

دایی . راحت باشین: عسل سرش رو گرفت باال و گفت.می بخشید کھ نموندم:کرد،گفت

. بای:تا منو دید برام دست تکون داد و گفت.ھنوزم داشت عسل رو نگاه می کرد



دایی جون پس عمھ گیتا چی؟:گفتم

.سپردمش بھ خدا:می رفت،بدون اینکھ برگرده جواب دادداشت 

جای موسی خان خالی .سفید کھ بود حاال صورتی شده بود.خانم جان زودتر از ھمیشھ آمد

خانم جان !الحق کھ چھ خانم جانی دارم من.کھ دلش ضعف بره واسھ زن خوشگلش

نی شد عسل زرد شد،قرمز شد،ارغوا.روبروی عسل بیتوتھ کرد و چشم ازش نگرفت

بھ عبارتی با .خانم جان عسل رو برد عمھ گیتا رو آورد.آخرش ھم طاقت نیاورد و رفت

ندیدم عمھ گیتا .یک تیر دو نشان زد،ھم عسل رو بدرقھ کرد ھم بھ پیشواز عمھ گیتا رفت

مثل .حتما کرده،چون منو ھم کرد.اگر ھم کرده تو حیاط بوده. خانم جانو ماچ کرده یا نھ

یاد خودکار استاد .بوی عطرش ھمھ جارو برداشت و من کیف کردم.ھمیشھ مرتب بود

عمھ .احساس کردم دلم یک کمی بفھمی نفھمی واسھ استاد نازکدلم تنگ شده.ارژنگ کردم

عمھ گیتا خیلی قشنگ حرف . گیتا الم رو پرسید و منو از صحرای خیال بیرون کشوند

بھ قول خانم جان فاز باال و .ستندفامیل پدری ام امروزی تر از فامیل مادری ام ھ.می زنھ

شاید واسھ ھمینھ کھ مامان فرح بعد از فوت .آدم بھشون افتخار می کنھن.کالس باال ھستند

شاید دیده تو جمع اونا کم میاره و مامان اینو .شوھرش پاشو از زندگی اونا کشیده بیرون

کرده بود با آش پلومرغ درست .خانم جان عمھ گیتا رو واسھ شام نگھ داشت.دوست نداره

دایی .مثال عمھ گیتا رو تحویل گرفتھ بود.دایی فربدم کھ اومد پیتزا گرفتھ بود. کوفتھ قلقلی

فربد و عمھ گیتا خیلی با ھم حرف می زدنند و ھر دو طور خاصی بھ ھم احترام می 

آخر شب دایی رفت کھعمھ گیتا رو .دایی فربد گاھی می گھ عمھ گیتا دوشسھ.گذارند

احساس می کردم .م ضعف می رفت کھ با خانم جان تنھا بمونم و حرف بزنمدل.برسونھ

خاک تو سر من کھ عقلم نرسیده بود این دو جوونو .خانم جان عل رو پسندیده واسھ دایی

انگار عروس و دومادم ھمدیگھ رو .خیلی بھم می اومدند.تا بھ حال دست بھ دست ھم بدم

مثل ھمیشھ راحت نبود و قاطی .ویجی می زدرنگ عسل رفتھ بود و گیج .پسندیده بودند

خب این واسھ یک دختر نجیب طبیعیھ اما دایی چرا خودش رو باختھ .پاطی حرف می زد

شبم کھ اومد خونھ طور خاصی شنگول .بود؟موقع پذیرایی فھمیدم کھ حال طبیعی نداره

چونھ  بھ قول معروف نھ چنگ زدیم نھ.خانم جانم کھ با حظ بھ عسل نگاه می کرد.بود



حاال ولش،باید برم تو نخ .شایدم نبود.ربطی بود؟انگار یک کمی بود.عروس اومد بھ خونھ

خانم جانم ِلک و ِلک کنون .مامان داشت ظرفھا رو می شست.سور و ساط عروسی

می ترسید یکی بیاد واسھ .طفلک فرصت نشده بود ولو بشھ.مشغول جمع و جور بود

رتب گوشزد می کرد آدم مریض دار باید شبانھ روز حاال دیر وقت بود اما مامان م.دیدن

خانم جان کھ خستھ بود اخم کرد .زنگ زدند!ای عجب کھ حق با مامان بود.آماده باشھ

داشت دستاشو خشک می کرد کھ .مامان ھم تعجب کرده بود!دیگھ کیھ این وقت شب؟:کھ

یدش رو از خودش چرا ننھ اون کھ دستھ کل:فربد کلید نبرده؟خانم دجان جواب داد:پرسید

کیھ؟:مامان گوشی آیفون برداشت و پرسید.جدا نمی کنھ

خانم تابنده بود با !کی بود کھ لبخند بھ لب مامان نشوند؟اوه چشم و دل خانم جان روشن

فکر کنم نصف حقوق .با یک جعبھ ی بزرگ شیرینیو یک دستھ گل بزرگ.پونھ جانش

برای یک امر حیاتی تر خرج کرده این ماھش رو بھ ظاھر واسھ خاطر من و در باطن 

ای وقت شب آدم می ره عیادت مریض؟:خانم جان اخم کرد و غرید.بود

خانم !نمی دونم این خانم تابنده چطوری قاپ دل مامانو دزدیده.دویده بود جلو.مامان نفھمید

خانم تابنده با سروصدا .جان چادرش رو دورش گرفت و کنار رخت خواب من نشست

خانم تابنده خودشو انداخت تو بغل خانم جان و ھی ماچش .ونھ ھم دنبالشپ.وارد ھال شد

حاال دیگھ .فکر کردم چھ خوب شد خانم جان رفت حمام.انگار کھ صدسالھ رفیقند.کرد

پونھ بھ روی خانم جان خندید اما برای من یک کمی فیس .شامپو و صابون حالل شد

پرسیدم .وشگل تری حسودیش شدهخانم جان بعدا گفت چون دیده تو خیلی ازش خ.داشت

فھمید .نخیر این یک حدس بود و زود ساکت شد:خانم جان این غیبت نبود؟خانم جان گفت

.خدایا توبھ چھ کار کنم ستاره اش منو نگرفتھ:بعدشم طاقت نیاورد و گفت.حق با منھ

کرد مامان تق و توق می .ھنوز خانم تابنده جابھ جا نشده بود کھ مامان زد تو آشپزخونھ

عجب شبی است .آخ جون دایی فربدم برگشت.کھ صدای در حیاط اومد و بعدشم ماشین

خانم جان نگاھی بھ جانب حیاط انداخت و رو بھ .دارم می ترکم از سوژه!امشب واسھ من

.دایی ات اومد:من گفت

حاال کی با پونھ بود کھ رنگ گذاشت و رنگ برداشت؟خانم تابنده ھول کرد و بدون دلیل 



ھمونطور کھ کفشھاشو .چراغ بیرون خاموش بود و دایی کفشھای اضافھ رو ندید.خندید

پیشو پیشو بیداری؟بعدشم وارد ھال شد در حالی کھ داشت می گفت خب اینم :می کند گفت

دایی کھ .خانم تابنده و پونھ جلو پاش بلند شدند.کھ حرف تو دھنش ماسید...از عمھ گیت

ون نشون کرده ی مامانھ با خوشرویی خوش و بش شستش خبردار شده بود این دختر ھم

کرد بعدشم نشست کنار من و دست منو گرفت تو دستاش و ھی با انگشتام بازی کرد و 

از کار و کاسبی گفت،از ترکیھ گفت،از .ھی موامی بلندم رو نوازش کرد و ھی حرف زد

تابنده  پونھ زیر چشمی نگاھش می کرد خانم... من تعریف کرد و گفت کھ قلبشم و 

تو این مدت لبای خانم جان .واضحخانم جان اخم کرده بود و ھی بھ ساعت نگاه می کرد

مامان ھی می گذاشت و برمی داشت و ھی تعارف پونھ می .از ھم باز نشد کھ نشد

.پونھ ھم نقد کرد بھ جیبش انداخت کھ مورد پسند واقع شده.کرد

م روشو سنگ پاکرد و گفت موقع خداحافظی با تک تک مون خداحافظی کرد بعدش

!این کھ بھ نظر من یعنی چراغ سبز.خداحافظ آقا فربد

خانم .مھمونا کھ رفتند مامان تند جمع و جور کرد و بدون حرف و حدیثی رفت تو اتاقش

خانم جان نمیاین پیش من؟خانم :گفتم.زودی رفت تو اتاق من کھ بخوابھ.جان باد داشت

مادرتو می گم با این قرار .ق من تنگ کردهنھ ننھ ای دختره امشب خل:جان گفت

لقمھ رو .حرف من دو پول سیاه ھم براش نمی ارزه.انگار نھ انگار کھ منم آدمم.مداراش

.آورده دم دھن ای پسره کھ دلش رو آب کنھ

کم زن و !خانم جان مگھ دل من سر راه افتاده کھ بھ این آسونیا آب بشھ:دایی فربد گت

.ه ام؟پس باید تا بھ حال حرمسرا می داشتمدختر جوون میاد دم مغاز

یک پسر دارم دوست دارم عروسم چسب دلم :خانم جان کھ داشت می رفت تو اتاق گفت

بھ قول گفتنی مار از پونھ بدش میاد جلو .ای پونھ منو نگرفتھ حاال خود دانید.باشھ،ھمین

وون و من دایی فربد رخت خوابش رو برد روی ای. گفت و رفت.خونھ اش سبز می شھ

بلند شدم رفتم روی ایوون و حکم کردم کھ دایی رخت خواب منو ھم ببره .تنھا موندم

خندیدم و .ای بھ چشم:دایی بلند شد و گفت.دلم ھوای خوب و تازه می خواست.روی ایوون

میری؟نگاھش کردم،دیدم خیلی ماه و دوست :ذوق کرده گفت.قربون دایی:گفتم



.خدا نکنھ:اونم از تھ دل گفت.علومھ کھ میرمچرا کھ نھ م:جواب دادم!داشتنیھ

می خواستم بدونم این تحوالت . خودم رو زدم بھ خواب اما زیر چشمی مراقب دایی بودم

بعدازظھری چھ اثری روی روح و روانش گذاشتھ؟دیدم خیره بھ آسمون پرستاره 

دایی :آروم گفتم.ساعدش رو روی پیشانی گذاشتھ بود و دل آسمون می کاوید.اس

ھنوز بزرگ نشدین؟:ھوم؟یک کمی چرخیدم و گفتم:جون؟بدون پلک زدنی گفت

نشنیدی خانم جان چی گفت؟:تقریبا جدی جواب داد

خود شما چی می گین؟:با سماجت پرسیدم

.من کھ می گم شب بخیر پیشی ملوس:چرخید نوک دماغم رو فشار داد و گفت

.سحق با خانم جان بود یا مامان؟منظورم پونھ ا:پرسیدم

.ھر بچھ ی خوبی حق رو بھ مادرش میده:صاف خوابید و چشم دوخت بھ آسمون و گفت

.حتی اگھ این مادر دوست منو نپسندیده باشھ:با بدجنسی گفتم

منظورت چیھ؟:چرخید دستش رو ستون سر کرد و گفت

.منظورم عسلھ:با بدجنسی گفتم

کی بوده تا حاال عسل .هعسل کھ عسلھ دیگھ نپسندیدن ندار:دایی خنده ای کرد و گفت

دوست نداشتھ باشھ؟

.بعدشم طاقباز شد و چشم دوخت بھ ستاره ھا و یک آه مالیم کشید

نکنھ نشستھ تو دلتون؟:گفتم 

حاال سھم تو رو خوردم حسودخانم؟.نھ،ایستاده:دایی بھ شوخی گفت

عصری بھ جون خانم جان ھمون .دایی دل باختھ شدین؟الھی فداتون بشم:ذوق زده پرسیدم

.عسلم حال طبیعی نداشت. کھ دستپاچھ شدین فھمیدم

میخوای شایعھ درست کنی ؟بابا می بینم ناخوش احوالی سربھ :دایی جدی شد و گفت

.سرت میذارم

دایی،جون من عسل چطور بود؟.من دایی مو می شناس:گفتم

کھ آخ .ھمھ می دونن کھ عسل ماده ای بسیار شیرین:چرخید و با شوخ طبعی جواب داد

با سماجت .بھ بھ:چقدر دلم کره و عسل می خواد بعد دور دھانش رو لیسید و گفت



دایی،جون من راستش رو بگین دوستم چطور بود؟:گفتم

تو ھم .دوست توئھ بھ من چھ؟وادارم نکن پشت سر دختر مردم حرف بزنم:جواب داد

.اندازه کافی خانم تابنده جویده اش. بگیر بخواب نصف شبی گوشمو نجو

.دایی،جون من:باز گفتم

  :ساعد بھ پیشانی گذاشت چشاشو بست و گفت.جدی شد

.شب بخیر پیشی اک من

اما من می . فکر کردین من بچھ ام و نمی فھمم؟ دارین طفره میرین : اخم کردم و گفتم

اما ھرمرتبھ . پشتم رو کردم و مثال خوابیدم. دونم دلتون رفتھ پیش عسل و برنمی گرده

زیر چشمی پاییدمش ، از پر پر چشاش فھمیدم کھ بیداره و ذھنش  کھ غلت زدم و

  .مشغول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١۵فصل 

. صبح مامان رفت بیمارستان و خانم جان بھ آرزوش رسید و آبگوشتش رو گذاشت بار

کاراش رو کھ ردیف کرد با یک ظرف . احساس کردم این مرتبھ خودش ھوس کرده

بیا ننھ یک گل بذار دھنت گلوت : شست و گفتھندوانھ ی سرخ و شکری اومد کنارم ن

.چسبیده بھ ھم

خانم . روی مبل لم می دادم. حالم بھتر بود. بھ دایی گفتھ بودم رختخوابم رو جمع کنھ

منم ھندوانھ می  .جان بساط سبزی خوردنش را آورد کنارم پھن کرد ونشست پاک کردن

نمی شی؟ ننھ یھ چیزی بپرسم ناراحت: خوردم کھ خانم جان پرسید

ھمین دیروز . خودمو زدم بھ نفھمی و گفتم چی؟ می دونستم می خواد از عسل بپرسھ

خانم جان کھ داشت سبزی پاک می کرد می پرسید و من . فھمیدم کھ عروسش رو پسندیده

. عسل تعریفی ھم بود. دروغ ھم نگفتم. تا تونستم جوشش دادم و از عسل تعریف کردم

خانم جان ، دایی و عسل رو دست بھ دست ھم داده بودیم و سبزی ھا کھ تموم شد من و 

.بھ ریش خانم تابنده و پونھ می خندیدیم

بعداز ظھر استاد ارژنگ با یک دستھ گل قرمز کھ الی زرورق پیچیده شده بود آمد بھ 

. شدم کانون توجھ و بذل محبت. این روزا کیا بیایی دارم. از خودم خوشم اومده. دیدنم

. رو باز کرد و با ادب و تواضع ازش پذیرایی کرد و رفت تو اتاق دیگھ خانم جان در

اولش کھ سرخ تر بود اما کم . یک کمی ھم صورتی شده بود. استاد روبروم نشستھ بود

.این روزا جاتون تو کالس خیلی خالیھ: کم بھ حال طبیعی درآمد و گفت

حتما تو دلش گفتھ از خود . نگاھم کرد و حرفی نزد. می دونم: با بدجنسی جواب دادم

.حیفھ کھ از کالس عقب بمونید شما استعداد خوبی دارید: باز گفت! متشکر

من ھر دقیقھ کھ وقت کنم یک طرح و نقشھ . عقب نمی مونم چون بیکار نمی شینم: گفتم

روی کاغذ یا توی سرتون؟: زل زد تو چشام و گفت. واسھ خودم می زنم

تخیل دست رد بھ سینھ ی ھیچ پدیده : ھی میشھ؟ جواب دادنقاشی ھم شفا: خندیدم و گفتم

مثل اقیانوس بیکرانھ و مثل آسمون . تنھا ھنری کھ وسعت زیادی داره. ای نمی زنھ

.الیتناھی



راستی شما ھم ! چھ ھنرمندانھ و ادیبانھ حرف می زنید استاد: چشامو گرد کردم و گفتم

شعر می گید؟

: خندیدم و گفتم. و گاه سنجیده بھ کارش می گیرمنمی گم اما روخوانی می کنم : گفت

.راست می گن کھ ھنرمندان احساسات لطیف و عواطف رقیقی دارند

و اصال جملھ ی درستی بود؟ خواستم ! اه چی گفتم؟ نفھمیدم بھ قول استاد سنجیده بود یا نھ

: و گفتفھمید سرھم بندی می کنم ، نگاھم کرد . و قلب رئوفی: شلوغ کنم ، ادامھ دادم

اما دوست دارم بدونید ھنرمند کسیھ کھ بتونھ  !مھتابشما ھنوز برای مباحثھ خیلی جوانید 

اصوال ھنر یعنی بیان احساسات درونی بھ . احساسات درونی اش رو بھ طریقی بیان کنھ

یک ھنرمند می تونھ احساسش رو از طریق موسیقی ، نقاشی ، شعر . ھر شکل و طریقھ

.دیگھ بھ مخاطب منتقل کنھ، رقص و یا بھ طرق 

رقص استاد؟ اینم ھنره؟: چشامو گرد کردم و گفتم

.بلھ: گفت

.اما خانم جان می گھ رقص شلنگ تختھ انداختن دخترای سبکسره: بھ مسخره گفتم

. اوه نھ نھ ، بھ رقص اھانت نکنید: استاد سرش رو چند مرتبھ بھ طرفین تکان داد و گفت

ای امروز ھنر رقص را زیر سوال برده و من حق رو بھ البتھ شلنگ تختھ انداختن ھ

اما نباید رقص ھنری رو با این حرکات جلف امروزی در یک . خانم جان تو می دم

کھ این در . رقص یعنی بیان احساسات بھ وسیلھ ی حرکات موزون. ردیف قرار بدیم

د و گفت کھ بعد ھم ھنرھا رو بھ این ترتیب برام باز کر. ردیف پنجم ھنری واقع شده

موسیقی ھنر اولھ و بیان احساساتھ بھ وسیلھ ی صدا ، نقاشی دومیھ و بیان احساساتھ بھ 

وسیلھ ی تصویر ، مجسمھ سازی ھنر سوم ، معماری ھنر چھارم ، و رقص عزیزش کھ 

پرسیدم پس شعر و شاعری چی استاد؟ ذوق  .این ھمھ براش بھ منبر رفت ھنر پنجمھ

اون توی بخش ادبیاتھ کھ ھنر ششمھ و ھفتمی  :گفت. لب کردهکرد کھ بجثش توجھم رو ج

این ھمھ با حرارت حرف زد و چیز یادم داد باز بی گدار . ھم سینماست کھ ھمھ می دونند

خاک تو سر . استاد شما ھم رقص می کنید؟ کھ قرمز شد ، لبو شد :بھ آب زدم و پرسیدم

. گذاشتھ رو رقاصی و نخ می دهخودش از وقتی اومده انگشت ! بھ من چھ. من بی حیا



.نمی دونھ من دھنم چاک و بست نداره؟ خوبھ کھ روان شناسی رنگی ام کرده

عرض کردم کھ رقص یک ھنره نھ فقط یک واژه کھ بھ بازی گرفتھ : سرفھ کرد و گفت

.بشھ

استاد منظورم ھمون ھنری اش بود شما بلدید؟: گفتم

.ھ ھنرھا آشنایی دارم اما تبحر ندارممن دورادور با ھم. نخیر: اخم کرد و گفت

استاد کھ دید من در افکار . مطمئن شدم این کلمھ براش نا آشنا نیست و تا حدودی ھم بلده

اجازه میدید مھتاب؟: خودم غوطھ ور ھستم ترسید و گفت

  .نخیر، دیگھ دوشیزه اش رو خورده و یک قورت آبم روش
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این روزا خرجش زیادتر . فکر کردم حق داره! ازم اضافھ کاریب. شب مامان کشیک بود

ھم بیشتر از قبل مھمون داریم ، حتی اگھ نباشیم مامان مدام زیر بغلش پره ، ھم . شده

من و . بھ قول خانم جان جیران سوسیس کالباسا. گوشت و مرغیھ کھ میره بھ شکم من

خانم جان از شب کاری مامان استقبال می کردیم و 

ھر دو انگشت گذاشتھ بودیم روی . تایی نشستیم بھ دوره کردن دایی تا دومادش کنیمدو

دایی اولش لودگی می کرد اما بعد با ترشرویی دست رد بھ سینھ زد و رفت گرفت . عسل

.خوابید

کارگران خونھ : رفت شیر گرفت و خوش خبر بر گشت کھ. صبح دایی خوش اخالق بود

یر رو گذاشت و خبرشو داد و رفت و نفھمید کھ دل منو ش. قدیمی شروع بھ کار کردند

حاال حتما  .این چند روز فرصت نکردم بھ مھندس جانم فکر کنم. انداخت بھ قیلی ویلی

یک آن آرزو . از این بھ بعد ھر روز میاد واسھ سرکشی. داره بھ کارگرا دستور میده

چھ فایده ای؟ ای ! اه. کردم کارگرش بودم و مدام باھام حرف می زد و دستور می داد

نھ بابا این کھ ... خدا راستھ کھ گفتند آب در خانھ و ما تشنھ لبان و مھندس تو کوچھ و ما

دلم غش رفت کھ مھندس جانمو دید . خل شدم. من کھ دور جھان نمی گردم. ربطی نیست

 ھی رفتم تو پذیرایی ، ھی. عصامو برداشتم کھ مثال می خوام تو اتاق راه برم. بزنم

داشت گردگیری می کرد و می نالید کھ امان از ! چھ عجب :خانم جان گفت. برگشتم

. دیدم سرش گرمھ ، از پنجره ی پذیرایی یک کلھ شنیدم بیرون .تابستون و گرد و خاکش

. یک پژوی سیاه زیر دیوارمون بود کھ تا حاال ندیده بودم. ھیونداشم نبود .مھندس نبود

خصیت رو دیدم کھ از ساختمون در اومد ، رفت از تو یک مرتبھ یک مرد مسن و با ش

پس چرا  .این بود آقای فخر؟ اما این کھ پیر نبود. پژو یک پوشھ برداشت و باز رفت تو

دایی گفت پیرمرد؟ شاید فخر نبوده ، شایدم ھست و دایی در مقایسھ با خودش گفتھ 

.پیرمرد

، اینم تنش می خاره و دوست داره نھ بابا . استاد ارژنگ بود. نزدیک ظھر تلفن زنگ زد

. شایدم احساس مسئولیت می کنھ. شایدم مھربونھ ، کھ البتھ ھست. من گاھی سیخش بزنم



می خواست بدونھ صالح ھست و مادر ، منظورش مامان فرح بود ، اجازه می دن بیاد 

. خونھ تدریس خصوصی؟ گفتم الزم نیست ، اما اصرار کرد و گفت من بھ شما مدیونم

خوشم آمد . فھمیدم وجدان داره و مال حالل خوره. ا باید دوره تون رو کامل طی کنیدشم

چرا باید داشتھ باشھ؟ بده نھ چنگ . می دونستم مامان مخالفتی نداره. و اجازه دادم بیاد

استاد عصر . بزنھ نھ چونھ استاد بیاد بھ خونھ؟ ربط داشت یا نداشت بھ خودم کھ چسبید

قرار ! غل اومد چھ زود؟ فکر نمی کردم این قدر موضوع جدی باشھدفتر دستک بھ زیر ب

یک پیراھن نخی آزاد تنم بود کھ . خیلی مھیای پذیرایی نبودم. خاصی با ھم نگذاشتھ بودیم

موھام ھم دورم ولو بود کھ با یک تل چرمی داده بودم بره . نو و مرتب بود و بھم میومد

رفتم جلو بھ استقبال ، با ھمون عصای . حت بودقیافھ ام ساده و بچھ گانھ اما را. عقب

. چش شد؟ دیدم باز صورتی شده. استاد بھ محض دیدنم روی ایوون خشک شد. زیر بغلم

اصال غیر از من کس دیگھ ای . خوبھ کھ کسی حرفی نزده! ای وای از دست این استاد

گفتم استاد  بلندتر. استاد؟ جواب نداد: گفتم. این دور و برھا نیست کھ خجالت بکشھ

.ارژنگ؟ انگار آب پاشیدند روش ، تکونی خورد و اومد جلو

:پرسیدم

.نھ نھ ، شما بفرمایید: طوریتون شد؟ آھی کشید و گفت _

. استاد دنبال من بھ اتاق پذیرایی آمد و پشت میز ناھار خوری نشست بساطش را ولو کرد

این کھ حرفاشو پس و پیش می  یا قلم از دستش می افتاد یا کتاب ، یا! نفھمیدم چش بود

منم دو تا دستامو زده . گفت

منتظر مونده بودم تا حالش جا بیاد و مثل تو . بودم زیر چونھ ام و زل زده بودم بھش

مھتاب؟ :آخر استاد بساطش رو جمع کرد و گفت. اما نشد کھ نشد. کالس بشھ

ک دور شمسی قمری استاد ی. اما حرفی نزدم. چشامو گرد و گشاد کردم یعنی کھ بگو

...راستش ...راستش: دور تا دور صورتم سیاحت کرد ، یک نفس کشید و بعد گفت

منم لج کرده بودم و اللمونی گرفتھ بودم و . باز داشت تو حلقش دنبال جملھ می گشت

استاد سرش رو انداخت پایین ، مکثی . ھمون طور مثل بچھ ھا دستام زیر چونھ ام بود

می خواستم بگم این موھای حالت دار : رفت باال نگاھم کرد و گفتکرد ، باز سرش رو گ



بعد زل زد تو چشام ... بلوطی ات ، این تل پھن چرمی زرد ، این چھره ی شاد و بشاش

مدلم  مھتاب ...می خوام اگھ اجازه بدی .قیافھ ات جون می ده واسھ نقاشی: و ادامھ داد

میشی؟

کی؟ استاد کھ از . ورتون اینھ کھ ازم تابلو بکشینمنظ! آخ جون: دستامو بھم زدم و گفتم

.اگھ اشکالی نداره ھمین االن: شادی من شاد شده بود لبخندی زد و گفت

یک ورق کاغذ . استاد ھم ھیجان زده دست بھ کار شد. من کھ از خدامھ: ذوق زده گفتم

در  بزرگ روی میز گذاشت صندلی اش را مرتب کرد ، یک مبل رو کشوند وسط اتاق و

می دونی  .لباست با اون تل زرد خیلی ھماھنگھ: ھمان حال با حرارت حرف می زد کھ

اصوال  .یک معصومیت ھمراه با یک نشاط دخترانھ. چھره ات یک حالت خاص داره

از این شاخھ می . رنگ بھ نقاشی حال و ھوای خاصی می بخشھ و اونو جان دار می کنھ

منم مات و مبھوت . استیل صورت می گفت پرید روی اون شاخھ و از رنگ و فرم و

.خیره خیره نگاھش می کردم

پرسیدم استاد منو روی کاغذ می کشید؟ رنگ ھم می زنید؟

فعال روی کاغذ پیاده ات می کنم بعد توی خونھ روی بوم و با رنگ روغن : جواب داد

مدل  تو. من امروز خیلی ھیجان زده ام مھتاب :بعد با حرارت گفت. تکمیلش می کنم

بعد ھم ازم خواست روی مبل بنشینم و دستھا و سرم رو بھ دلخواه خودش . مناسبی ھستی

بھ طور نامحسوسی دستاش می لرزید و نا خواستھ مرا ھم بھ وجد می . میزون کرد

رفتم تو بحر استاد کھ ھر لحظھ بیشتر . ژستم کھ تکمیل شد دیگھ تکون نخوردم. آورد

یک نگاه ! و چھ مھربان و معصوم بود حین کار. رفت توی حال و ھوای نقاشی فرو می

دقیق بھ من می کرد و یک نگاه روی کاغذ و دستاش گاه با سرعت و گاه آرام خطوطی 

تمام وجودش شده بود . اینقدر ازش خوشم اومد کھ میخواستم جیغ بکشم .ترسیم می نمود

یدم می تونم استادم د. احساس و نا خود آگاه احساس پاکش رو بھ من ھم منتقل می کرد

می تونم کمتر آزارش بدم و باھاش مھربون . رو دوست داشتھ باشم و براش دل بسوزونم

با تمام وجودم چشم شدم و استادم را . بھ نظرم استاد مھربان ترین مرد عالم آمد. تر باشم

دریغ از یک ! چھ ابروھای پیوندی قشنگی داره و چھ پوست صاف و روشنی. کاویدم



شنیدم گوشت زیاد معده را سنگین و . شاید بدین خاطره کھ گوشت نمی خوره. لکھخال یا 

نگاھم رو میخ کردم روی . تصمیم گرفتم کمتر گوشت بخورم. کبد را ناخوش می کنھ

بھ قول دایی یک لقمھ ، اما لقمھ ی  .چھ چانھ ی گرد و خوش تراشی. ریشھای مرتبش

شاید بھ ھمین . مردونھ و بزرگ

توی دلم نتیجھ گرفتم ! و چھ نگاه معصومی. یش استاد این قدر خوش فرمھخاطره کھ ر

بھ جان خانم . گوشت خواری طبیعت رو وحشی می کنھ. این ھم تاثیر نخوردن گوشتھ

داشتم خستھ می شدم و ھمھ جام بھ خارش افتاده بود ، . جان شب حاظری می خورم

.جانم: ستاد؟ دست از کار کشید و گفتبلندتر گفتم ا. گفتم استاد؟ جواب نداد. سرفھ داشتم

سرفھ دارم ، می تونم : اخم کردم و گفتم. دیگھ داشت شورشو در می آورد. خجالت کشیدم

بکنم؟

دعئا کھ نداری سرفھ داری ، پس بکن اما سعی کن تکون : تبسم کم حال کرد و گفت

.نخوری

رمم شده بود و از کناره پشتم درد گرفتھ بود ، گ. من سرفھ کردم و استاد دست بھ کار شد

ترسیدم بگم استاد  .من گرممھ: طاقت نیاوردم و گفتم. ی صورتم عرق جاری شده بود

.تو عالم خودش سیاحت می کرد. استاد نفھمید. اونم بگھ جان

باید چھ کار : دست از کار کشید و گفت. من گرممھ استاد عرق کردم: شکوه آمیز گفتم

کنم؟ بادت بزنم؟

.آخھ خانم جان خوابھ. ھ لطفا کولر رو از توی آشپزخونھ بزنیدن: جواب دادم

استاد کھ  .منم ننھ قاسم شدم و یک کش و قوس حسابی بھ خودم دادم. رفت و زود برگشت

نمی دونم چرا ھمھ جام با . برگشت فھمید وول زدم دوباره میزونم کرد و رفت سر کارش

بیده بودم استاد ھشدارمیداد تکون ھنوز نجن. نمی تونستم تکون بخورم! ھم می خارید

: غرغر کردم. خمیازه ھم داشتم. داشت خوابم می گرفت. حوصلھ ام سر رفت. نخور

اگھ از اول می گفتین ازت . بھتره از این بھ بعد بھ جای کلمھ مدل از مجسمھ استفاده کنین

تر عصبی ام استاد جوابم را نمی داد و این بیش. میخوام مجسمھ ام باشی ، قبول نمی کردم

این خانم جان چقدر . باز گلی بھ جمال ھرھر کولر. سکوت سنگین آزارم میداد. میکرد



قلمش رو گذاشت و . یک مرتبھ بی طاقت شدم و گفتم استاد میخوام جیغ بکشم! خوابید

یک مرتبھ احساس کردم سرم . خجالت کشیدم و سرم رو انداختم پایین. متحیر نگاھم کرد

استاد نفس بلندی کشید و تکیھ داد و . فتم ببخشید استاد سرم می خارهگ. بدجوری می خاره

. استاد خیره بھ من و من بھ اون. بخارون و من سرم رو خاروندم و صاف نشستم: گفت

ادامھ : گفتم. گفتم خوب؟ استاد حرفی نزد و ھمان طور با لبخندی محو نگاھم می کرد

.دم راحت باشمن تعطیل کر: بساطش رو جمع کرد و گفت. بدید

کالس رو ھم تعطیل می کنید؟ چند قدم : منم بھ تبعیت بلند شدم و گفتم. بلند شد کھ بره

امروز حالم خوش نیست تدریس باشھ واسھ : جلوتر آمد چشاشو دوخت تو چشام و گفت

.مھتابببخشین : چند قدم رفت و برگشت و گفت. جلسھ ی بعد

اگھ نمی کردی جای : ری تبسم کرد و گفتیکو. شما ببخشین کھ بی قراری کردم: گفتم

.سوال داشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧فصل 

چرا نمیاد سرکشی؟ کنترل از راه دوره؟ بارھا . نھ بابا این مھندسم آب شده رفتھ تو زمین

خواستم از پشت پنجره بھ کارگرا بگم یھ وقت کار رو خراب نکنید بھتره برید دنبال 

 .مھندس تون بیاد ناظر کارتون باشھ

: از خانم جان پرسیدم چرا مھندس نمیاد سرکشی؟ اونم جواب داد. اما خودمو نگھ داشتم

.حاال مگھ قراره بیاد تو رو خبر کنھ؟ یھ دقھ میاد و میره

اون آقا با شخصیتھ کھ . خبر نداره من دقیقھ بھ دقیقھ پشت پنجره دارم کشیک می دم

ا از مھندس خبری نیست و من دارم ام. پژوی سیاه داره ھر روز چند مرتبھ میاد و میره

.پرپر می زنم از بی قراری

مامانم واسھ جمعھ ناھار دعوت شون . شب خالھ فروزان زنگ زد و گفت کیوان اومده

این مرتبھ استاد صبح . خوشحال شدم کھ یھ تحولی تو زندگی یک نواختم ایجاد شده. کرد

می کشیدم کھ دیدم رنواش پشت پنجره کشیک مھندس رو . ساعت ده اومد واسھ تدریس

خانم جان ذوق . نیم ساعت قبل زنگ زد خبر داد کھ میاد. رو کنار دیوارمون پارک کرد

دخترمو میشناسم . عصر فرح خونھ اس ممکنھ یھ سیخی بھش بزنھ! کرد و گفت چھ بھتر

.زیاد کھ خوشرو نیست جوون مردم تو ذوقش می خوره

خانم  .ی جوونی داره و جوونا رو درک می کنھقربون خانم جان یرم کھ ھنوز حال و ھوا

فردا مھمان داریم ھزار تا . جان میوه و شیرینی روی میز چید و گفت ننھ من نمیام جلو

.خودت خوب از معلمت پذیرایی کن. کار ریختھ سرم

یک بلوز نارنجی تند پوشیدم با دامن نخی قھوه ای بلند . گفتم چشم و رفتم کھ حاضر بشم

این روزا نمی تونم شلوار پام کنم و دلم واسھ . ط خط حاشیھ نارنجی داشتکھ پایینش خ

بعدشم . موھامو با کش پھن نارنجی پشت سرم بستم کھ دیگھ عرق نکنم. اش ضعف میره

ای بابا کو ای مھندس؟ دود شد رفت بھ ھوا؟ آخ کھ . رفتم پشت پنجره بھ کشیک بی ثمرم

می تونم بکنم؟ مگھ میاد پیش من؟ فعال کھ دست حاال بر فرض کھ بیاد چھ کار ! اگھ بیاد

از خودم ! چھ عجب! چھ ضرب المثل وزین و متینی !بھ بھ . ما کوتاه و خرما بر نخیل

رنوی استاد رشتھ افکارم رو ! دیگھ دارم یاد می گیرم کھ کجاھا چی بگم. خوشم اومد



یک بستھ استاد دست برد صندلی عقب و . زودی رفتم کنار کھ دیده نشم. گسیخت

چی برام آورده؟ از . روزنامھ پیچ رو با احتیاط برداشت و در ماشین رو قفل کرد

. دستم رو گذاشتم روی دکمھ ی آیفون و تق اونو زدم. کنجکاوی داشتم پرپر می زدم

دیگھ سرخ و . راه بلد شده. استاد با بستھ اش پا بھ حیاط گذاشت و از پلھ ھا اومد باال

بھ  .رفتم جلو.احتی می کنھ و گامھای محکم تری برمی دارهاحساس ر. صورتی نمیشھ

ھر روز دل نشین تر از روز : بعد روبروم ایستاد و گفت. فراخ و وسیع. روم خندی

 !پیش

 .روم نشد بپرسم! کی؟ من؟ مگھ بھ آدما ھم میگن دل نشین؟ نشنیده بودم

ز من می ترسھ و من از این استاد ا. ترسیدم معنی اش بد باشھ و استاد رو پررو تر کنھ

. من کھ بی غرض، اما اونو نمی دونم. دوتایی مون یھ وقتایی یھ حرفایی می زنیم. اون

دیشب : استاد فھمید و گفت .چشم من بستھ بود. استاد وارد ھال شد. از جلو در رفتم کنار

 .تا صبح روش کارکردم

خواب از چشمان عسلی استادم  بی تاب بودم ببینم اون تو چیھ کھ. با ھم رفتیم تو پذیرایی

استاد دست برد روزنامھ را بازکرد و بوم بزرگی کھ تصویر من روش نقش بستھ ! ربوده

گفت فکر نمی کردم . بود رو، روی مبل نھاد و با چشمانی شاد و سرحال بھ من خیره شد

 .بتونم تمومش کنم

رده بودم جلسھ ی این مھندس اینقدر افکار منو درگیر خودش کرده کھ پاک فراموش ک

این من بودم؟ اصال انگار . نزدیک بود از تعجب شاخ دربیارم. قبل مدل استاد شده بودم

 .با ھمون لباس و ھمون طرح و رنگش! رفتم نشستم تو دل بوم

اول کھ مات . حتی خال کنار ابروم رو فراموش نکرده بود! چھ حافظھ ای داره استاد

وای استاد : اری ام جاا بیفتھ جیغ خفیفی کشیدم، گفتممونده بودَم، بعد انگار تازه دوز

چھ کار کردید با من؟ !خیلی محشره! ممنون

تو چھ کردی با من؟ : استاد سری تکون داد و گفت

منظورتون چیھ؟ : حیرت زده پرسیدم

 .آخھ دیشب تا صبح نخوابیدم: دست پاچھ شد و گفت



حاال خوابتون میاد؟ ! آخی: دلم سوخت و گفتم

 .چھ ارزشی داره خواب، کھ نفس: تاد کھ خیره بھ تابلو بود گفتاس

نھ بابا این استادم مثل من بی ربط حرف می . من کھ نفھمیدم! یعنی چھ خواب کھ نفس؟

استاد ننھ قاسم شده بود و ھی یک نگاه بھ من و یکی بھ تابلو می . جای دایی خالی. زنھ

بھتر نیست شروع کنیم؟  :ز نشستم و گفتمدیدم دارم وعذب می شم،رفتم پشت می. انداخت

. یھو رفت تو د معلمی اش و جدی شد و برام یھ عالمھ حرف زد. اوه بلھ بلھ: استاد گفت

می گفت رنگ توی نقاشی و جان دادن بھ تصویر تاثیر . از رنگھا گفت و از تاثیراتشون

تاثیرگذاری از رنگھای تیره و روشن و سرد و گرم حرف زد و خواص و . زیادی داره

قرمز و زرد . مثال گفت سھ رنگ زرد و قرمز و آبی سھ رنگ اصلی ھستند. ھر کدوم

در ردیف رنگھای گرم اند کھ در فضا تحرک و پویایی ایجاد می کنند اما آبی رنگ 

بعد کاغذ رو با رنگ زرد پر کرد و . سردیھ کھ در فضا سکون و آرامش ایجاد می کنھ

 .گفت رنگ زرد رنگ ترشیھ

استاد ترشی کھ زرد : گفتم. فکر کردم منظورش ترشی لیتھ اس! فھمیدم منظورش چیھن

 .نیست سبزه

خوش بھ حالت کھ اینقدر  .مھتاباز ھمین سادگی ات خوشم میاد : تبسمی کرد و گفت

منظورم از ترشی حالتیھ کھ از یک رنگ بھ انسان دست می . کودکانھ حرف می زنی

بھ ھمین خاطر بھ . زرد میذاره دھنش آب می افتھ وقتی یک نقاش دست رو رنگ. ده

انسانھایی . زرد رنگ طینت انسانھای پرحرارتھ. رنگ زرد رنگ ترش اطالق می شھ

انسانھایی کھ ھم می خندند و ھم . کھ دوست دارند بدون تفکر ببرند و بدوزند و بپوشند

روان شناسی من از ھمون روز اول از روی تست  .مھتابدرست مثل تو . می خندانند

اگھ یادت باشھ تو از رنگ زرد بھ حد نھایت استفاده کرده . پی بھ این اخالق تو بردم

استاد کاغذی ساده . درس امروز برام خیلی جالبھ. بازم بگین :ذوق کردم و گفتم. بودی

 .حاال بھتره از فضاھا و سطوح حرف بزنیم :برداشت و گفت

شناسی اش خوشم میاد زودی حرفش رو قیچی  خوشم نیومد کھ تا می فھمھ از تست روان

بقیھ .خوب شد نون و آبم دست استاد نبود. می کنھ و از یک مقولھ ی دیکھ حرف می زنھ



استاد کھ فھمید  .ھمھ حواسم بھ رنگھا بود و تست روان شناسی. درس برام جذاب نبود

ببره، خستھ شدم، بساطش رو جمع کرده عزم رفتن نمودو دیدم بوم رو برداشت کھ 

پس پایین تابلو : اونو نمی دیدن بھ من؟ یک نگاه عمیق تو چشام انداخت و گفت: پرسیدم

: خنده ای کردم و گفتم .مھتابنگاه کردم، دیدم ریز نوشتھ تقدیم بھ مھتاِب ! رو نخوندی

این نام فامیلی ات نیست، برو روش : جواب داد .مھتاباما اسم فامیلی من شریفانھ نھ 

اگھ مال منھ پس کجا می برینش؟ : گفتم! می فھمی منظورم چیھ خودت. فکر کن

 .جلسھ ی دیگھ برات میارم. می برم قابش کنم: گفت

نزدیک در . در ضمن مراقبم ھم بود کھ از پلھ نیفتم. بدش نیومد. دنبالش تا تو حیاط رفتم

رنگ : فتکھ رسیدیم برگشت زیر نور آقتاب بھ موھام نگاه کرد، بعد بھ چشام و آھستھ گ

منم خجالت . گفت و جیم شد از خجالت. نارنجی خیلی بھت میاد مھتاب، محشرشدی

. یادم باشھ جلسھ دیگھ یک درس عبرت بھش بدم کھ پاشو از گلیمش درازتر نکنھ. کشیدم

   .تازگی خیلی باھاش مھربون بودم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٨فصل 

دایی . یمھ پخت با فسنجونخانم جان ق. مامان و خانم جان از صبح توی آشپزخونھ بودند

. فربد ایراد گرفت کھ فسنجون خورش زمستونھ، اما خانم جان گفت خورش مجلسیھ

. مثال جوجھ کباب. مامانم تو فر رو پر مرغ زعفرونی کرد. زمستون و تابستون نداره

جوجھ ھا . یاد حرف استاد افتارم کھ گفت زرد ترشھ. دھنم آب افتاده بود.ترش شونم کرد

دایی . مامان نگذاشت جوجھ ھا برشتھ بشن، گفت خوردنش مشکل می شھ. بودندھم زرد 

مگھ : اما مامان زیر بار نرفت و گفت. می گفت بی خیال آجی، لطف جوجھ بھ گاز زدنھ

 .حیوونیم بیفتیم بھ جون غذا؟ غذا خوردن آداب داره

فتھ بودن بھ صبا و کیوان ر. خالھ فروزان با آقای گرایلی و سروش نزدیک ظھر آمدند

کیوان ھم خوشبختی . صبا کھ از خوشی می خواست قالب تھی کنھ. گشت کھ دیرتر آمدند

. ھر دو عاشقانھ بھ ھم محبت می کردند. از نگاھش و شادی از وجناتش می جوشید

می رفتی کارد برداری خیارتو پوست بگیری صبا غش و . چسبیده بودند بیخ دل ھم

این ھمھ خنده کجا . ت را بخوری صبا ریسھ می رفتریسھ می رفت، می رفتی چایی ا

ھوس کردم . بعدشم بلند شد براشون اسپند دود کرد. خانم جان گفت از ذوقشھ! بود نفھمیدم

دایی جون ھوس نکردین  :زیر گوش دایی گفتم. بعد بھ فکر خودم خندیدم. عروس بشم

دوماد شین؟ 

 .اگھ پونھ جانمھ کھ صد البتھ: بھ طعنھ گفت

مردا ھر . ان از سال گذشتھ کھ دیده بودمش، قشنگ تر شده بود حق با خانم جانھکیو

خالھ فروزان چپ می رفت راست می رفت . چقدر پا بھ سن بذارن جذاب تر می شن

آقای گرایلی ھم یک گوشھ نشستھ بود کیف می کرد و . خوراکی جلو کیوان می گذاشت

خالق بود و کیوان رو گرفتھ بود بھ مامانم خوش ا... با ژستی دلپذیر پیپ می کشید

این وسط مامان از . داره دکتراشو می گیره. کیوان روان شناسی می خونھ. حرف

یکی نیست . تحصیالت کیوان مفتخره و ھی از چند و چون دانشگاه اونجا سوال می کنھ

حرف ! بگھ بعد از این می خوای بری اونجا ادامھ تحصیل؟ چھ حوصلھ ای داره مامان

کاشکی . حرفاشم خستھ کننده اس! ای نیست بزنھ؟ ھمھ اش از کار می گھ و درس دیگھ



قول . واسھ دایی تعریف کردم، ندیده کیف کرد. تابلو نقاشی ام بود یک کمی پزمی دادم

اونم گفت . دادم اگھ نقاش ماھری بشم یک تابلو ازش بکشم بھ شرطی کھ خودشو نخارونھ

 .ازکم اش توبھ

کیوان  .یخ خانم جان وا رفت. جوجھ خورد اما برنج و فسنجون نھ . دکیوان کم غذا خور

توضیح داد کھ می ترسھ چاق بشھ و تو این مدت خودشو عادت داده بھ غذاھای گوشتی و 

 .کبابی

حال من و . بھ جاش آقای گرایلی یھ عالمھ قیمھ و فسنجون خورد و تعریف کرد!! آخی

بعد از ناھار واسھ صبا و کیوان تو . شکمو یکی عقده ای و یکی.دایی ام کھ معلومھ

بھ جاش . اونام اطاعت کردند و در رو بستند. پذیرایی رخت خواب پھن کردند کھ بخوابند

. من یکی اگھ سرم بره با شوھرم نمی رم تو اتاق دیگھ واسھ خواب. من مردم از خجالت

. واجب نیست خواب ظھر کھ. آدم نمی میره اگھ یک روز تو خونھ ی دیگران نخوابھ

چھ قیافھ ی ادیب . رفتم نشستم کنار سروش کھ داشت با دایی شطرنج بازی می کرد

من اسمش رو گذاشتم آقای . آدم رو بھ احترام وامی داره. مابانھ ای داره این سروش

  .اگھ پس فردا این سروش واسھ خوش کسی نشد. شخصیت

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٩فصل 

حاال این نقاشی خیلی مھمھ؟ چرا استاد ! من شده نمی دونم چرا این استاد اینقدر دلسوز

خواستم بگم کار و زندگی . فکر می کنھ بھ من بدھکاره؟ باز زنگ زد کھ بعدازظھر میاد

نداری استاد جان؟ باز فکر کردم این بنده ی خدا می خواد ادای دین بکنھ کن نباید تو 

از طرفی دلم برای استاد  ذوقش بزنم، اما قولم بھ خودم چی؟ نباید بھش عمل می کردم؟

منظورم خوش . حالل خورم می سوزه، از طرفی نباید در باغ سبز رو باز می کردم

بلند شدم رفتم از تو فریزر یک . دو جلسھ ی قبل یک جوری نگاھم می کرد. اخالقیمھ

خانم جان با تعجب . شام امشب با من: بعدشم بھ خانم جان گفتم. مرغ درستھ درآوردم

از کدوم طرف دراومده؟  ماه: پرسید

 .از توی صورت بنده: مثل از خود راضیا گفتم

باز دو روز لی لی بھ الالت : خانم جان ابروھای نخی و باریکش رو تو ھم کرد و گفت

گذاشتند لوس شدی؟ 

 .خانم جان بذارین دو روز ھم ما لوس بشیم: با ناز و ادا جواب دادم

کی تا حاال آشپز شدی؟ : ود پرسیدخانم جان کھ چشمش بھ مرغ تو دستم ب

 .حوصلھ ام سر رفتھ. می خوام تمرین کنم: گفتم

خانم جان کھ داشت پاچھ ی شلوار دایی فربد رو زیگزاگ می زد از زیر عینک 

کتاب آشپزی رو برداشتم و دست بھ کار شدم و . مشکوک نگاھم کرد و چیزی نگفت

 .طبق دستور مرغ رو گذاشتم تو جوجھ گردون

زود نیست از حاال؟ : نم جان پرسیدخا

بعدشم پامو کردم تو پالستیک و . شب دوباره گرمش می کنم. می خوام بھ دل بپزه: گفتم

 .زدم بھ حمام

اونم کھ شده جی و . دلم داره واسھ دیدن مھندس پر می کشھ. سر پست دیده بانی ام بودم

. اصال مھندس نبوده، دزد بودهحاال داره باورم میشھ کھ اون . نیست اصال. من بسم اهللا

دوست داشتم یک پارچ شربت خنک . دلم برای کارگرھا می سوخت. گرما بیداد می کرد

تو الزم نیست : دیشب کھ خواستھ ام مطرح کردم خانم جان گفت. درست کنم بدم بھشون



کارگرا کھ خرج و مخارج مارو ندارند از من و تو ھم بیشتر . واسھ اونا دلسوزی کنی

 .بری دور و برشون خودتو می خورند. ن برا شکمشون می سوزهدلشو

گاھی ھمین کارگرا از ما مومن تر و . خانم جان آدم خوب و بد ھمھ جا ھست: دایی گفت

 .انسان ترند

شماھا مو . مومنم کھ باشند زن خوشگل و امروزی ندیده اند: خانم جان اخم کرد و گفت

 .می بینید و من پیچش مو

حرف خانم جان کھ بی ربط : دایی ربطی بود؟ دایی ابرو باال داد و گفت: تمبھ دایی گف

 .نمی شھ، اما در حد فھم من و تو نبود

خواب نداره ای . چشمم توی ساختمون رو می کاوید کھ رنوی استاد پیچید تو کوچھ

 دکمھ ی آیفون رو زدم. برم در رو زودتر باز کنم تا زنگ نزده. استاد؟ خانم جان خوابھ

یک بلوز قھوه ای تنم بود کھ . چشمم توی آینھ بھ خودم افتاد. و پشت در ھال منتظر شدم

دامنم ریزش دار بود با مخلوطی  .روی سینھ اش نقش یک گربھ ی لوس و ملوس داشت

موھامم کھ ھنوز نم داشت دورم ریختھ بودم تا . از رنگھای زرد و قھوه ای و سفید

و ندیدم استاد ھم اومده پشت در ھال وایساده بھ  محو تماشای خودم بودم. خشک بشھ

سالم استاد چرا نمیاین تو؟ : تا دیدمش در رو باز کردم و گفتم. تماشای من

 :استاد کھ میخ شده بود زمزمھ کرد

آن کھ رخسار تو رو رنگ گل و نسرین داد 

صبر و آرام تواند بھ من مسکین داد؟ 

کرد و من ندانستم حالت طبیعی این بیت سوالی بود  استاد بیت دوم رو بھ حالت سوالی ادا

 .یا استاد دستی در حالت شعر برده

: استاد قاب بزرگ را بھ طرفم گرفت و گفت. استاد گرمھ بفرمایین تو: رفتم کنار و گفتم

 .مھتابم از دلی مواج و خروشیده مھتابتقدیم بھ 

اد قاب را کنار دیوار اتاق پذیرایی است. اندازه سواد من حرف بزنید استاد: خندیدم و گفتم

وقتی : بعد ھم نشست روی صندلی و گفت. ھر جا دوست داشتی نصبش کن: نھاد و گفت

 .می بینم توی دنیای خودتی احساس راحتی می کنم



 .دل مواج چیھ؟ جدی نفھمیدم. استاد من نفھمیدم منظورتون چی بود: گفتم

 .حاال فقط حفظش کن. شدی می فھمی بزرگ کھ: استاد خنده ای کوتاه کرد و گفت

تازه . اما بعد فکر کردم شاید استاد ناراحت بشھ. با خودم گفتم شب از دایی فربد می پرسم

اگھ معنی بدی بده دیگھ باھاش راحت نیستم، اگھ ھم معنی خوبی بده خب حتما وقتش 

 مھتابم من ھنوز نفھمیده بود. خودش گفت وقتی بزرگ شدی می فھمی. نیست کھ بفھمم

 .چھ معنی میده کھ دل مواج ھم بھش اضافھ شد مھتاب

اما استاد . دست و دلم بھ کار نمی رفت دوست داشتم بنشینم و بھ تصویرم زل بزنم

منم بھ . خیلی زود رفت توی جلد معلمی اش و جدی شد. برخالف من آماده ی تدریس بود

ازش خواستم میوه بخوره  خستھ کھ شد. استاد خیلی حرف زد. تبعیت شدم ھوش و گوش

غرق . و برای این کھ راحت تر باشھ سرم رو انداختم پایین کھ مثال دارم تمرین می کنم

زیر . در کارم بودم کھ احساس کردم استاد با خیار نیمھ پوست گرفتھ اش خشک شده

نمی دونم گاه . چشمی نگاھش کردم دیدم باز میخ شده روی من و انگارتوی اتاق نیست

بلند شدم رفتم توی آشپزخونھ و در فر رو بازکردم و مرغ بریون ! کجا می رفتگداری 

شده رو کھ الحق خوش آب رنگ ھم شده بود گذاشتم توی یک دیس و دورش رو ھم با 

استاد . باید حال استاد گیاھخوارم رو می گرفتم. جعفری تزیین کردم بردم توی پذیرایی

ن کھ با اون عصای زیربغل دیس مرغ رو کھ داشت بھ خیارش نمک می زد با دیدن م

ناھار : براش می بردم بلند شد بھ طرفم آمددیس رو گرفت گذاشت روی میز، بعد گفت

نخوردی؟ 

استاد رفت روی یک مبل، پشتش رو بھ میز غذاخوری . این عصرونھ ست استاد: گفتم

 .استاد بفرمایید برای شما آوردم: صدا زدم. کرد و نشست

 .من عادت بھ عصرونھ ندارم: فتناراحت شد و گ

 .خودم پختم. فقط یک تیکھ استاد، جھت ھمراھی: اصرار کردم

 .نوش جونت: گفت

بیاین یک گاز بھ رونش بزنین، ببینین . عصرونھ دور ھمش می چسبھ: با سماجت گفتم

 !چقدر خوشمزه اس



رو جمع کرد  بھ طرف میز آمد بساطش. قرمز شده بود. بلند شد! خوب زده بودم تو خال

 .من باید برم خودت بخور: و گفت

 .اما من بھ خاطر شما رفتم تو آشپزخونھ: سرم رو انداختم پایین با حزنی ساختگی گفتم

 :بعد برگشت نگاھم کرد و گفت. من مرغ نمی خورم: روشو اون طرف کرد و گفت

تو چی می دونی از من؟ منظورت چیھ از این کارا؟  مھتاب

 .فقط دوست دارم ازتون پذیرایی کنم. منظور بدی ندارم: ق بھ جانب گفتمبا قیافھ ای ح

خدا کنھ منظورت فقط ھمینباشھ کھ می : رد پای کدورت تو نگاھش موج می زد، گفت

 .گاھی فکرمی کنم منظور خاصی داری. اعمال بھ خصوس ات شبیھ بھ ھم ھستند. گی

 .نھ استاد من قصد خاصی ندارم: با تعجب گفتم

بعد دستاشو گذاشت روی میز بھ طرفم خم شد توی چشام خیره . کاش اینطور بود: تگف

ھمیشھ، . تو منو ناراحت می کنی. تو دختر ساده، ولی آتشپاره ای ھستی: شد و ادامھ داد

 .حتی در نھایت سادگی ات، حتی وقتی آرومی. در ھمھ حال

آخرش استاد بدون . ھم موندیمھر دو مدتی خیره بھ . با دھانی نیمھ باز نگاھش می کردم

 .خداحافظی و با ناراحتی ترکم کرد

مرغ بریون گرچھ استاد عزیزم رو ناراحت، اما دیگر اعضای خانواده را بسیار شاد 

مامان کھ با اتیکت می خورد اما من و دایی . اشتھای ھمھ باز شده بود حتی مامان. کرد

قیافھ ی من با اون پای دراز شده . فتادیمدستھا را شستھ مثل دزدان دریایی بھ جان مرغ ا

خانم جان کھ بال مرغ رو بھ دستش گرفتھ بود نگاھی . کنار سفره از ھمھ دیدنی تر بود

  !خاک عالم مثل قحطی زده ھا: بھ من و دایی کرد و گفت

  

  

  

  



  ٢٠فصل 

بلند شدم شماره ی .دلم براش تنگ شده !نمی دونم عسل چرا حالی از من نمی پرسھ 

خیل ذوق کردم ناز و ملوس می خندیدو .شون را گرفتم خودش گوشی را برداشت خونھ 

 .از صبح دلم ھواتو کرده.یم گفت چھ خوب کردی زنگ زدی 

 .بی معرفت رفتی کھ دیگھ بیای دیدنم:گفتم 

 .بلند شو االن بیا:گفتم .سکوت کرد 

استاد میاد خونھ  براش گفتم کھ.طفره رفت و گفت خوب کھ شدی توی کالس می بینمت 

دستی دستی کالس خصوصی دایر .خدا شانس بده :باورش نشد و گفت .واسھ تدریس 

یوسف برگشتھ کالس و مدام حالم رو ازش می پرسھ و یا سراغم رو :بعدشم گفت .کردی 

اما گفت موقع راه رفتتن .عسل ھم نفھمیده بود بیماری اش چی بود ه .از استاد می گیره 

یادم .فھمیدم بیماری خجالت اوری نداشتھ .حتما جای بخیھ ھاشھ .شھ دستش گوشھ ی شکم

اما بعد پشیمون شدم شاید درست نباشھ کھ من .باشھ از استاد بپرسم کجاشو عمل کرده 

اگر چھ خانم جان می گھ نادونھا راحت تر زندگی می !ای خدا نادونی چقدر بده .بدونم 

لش از زندگی اش بھره ی بھتری می بره تا خانم جان می گھ یک دھاتی با اون بی.کنند 

اما مامانم معتقده ادمای تن پرور کھ بھ فکر .اون دانشمند کھ یک مو ھم بھ سرش نمانده 

 .راحتی جسم شونند این زندگی را می پسندند

نھ بابا .حالش چطوربود ؟فھمیدم گوش می کشیده :گوشی را کھ گذاشتم خانم جان پرسید 

بی معرفت ھر :گفتم .خانم جانم فضول نبود .انمو برده خبر نداره این عسلم دل خانم ج

 .قبول نکرد.چقدر اصرارش کردم بیاد ببینمش 

این :خانم جان لبخندی از سر رضایت زد یک لنگھ از ابروی باریکش را باال داد و گفت 

 .دختر ھمونیھ کھ دوست دارم بستونم برا شاه پسرم

 .ت بردار نیستیدشما ھنوز دس:با تعجب پرسیدم 

عسل ھم خانمھ .نھ چرا دست بردار م ؟ادم کھ دست را از چیز خوب بر نمی داره :گفت 

ھم طراز ما ھم کھ ھستند کم جکعیت ھم ھستند درست .ھم خوشگل ھم ملوس .ھم متین 

فربدم می شھ یک دونھ .تازه تک دختر ھم ھست کھ این خودش یک حسنھ .مثل خود ما 



دختر وزین نباید زیادی دور .از ھم مھمتر اینھ کھ موقره .جا داره  داماد و روسر شون

عسا ھمونیھ کھ من می خوام نھ اون دختری کھ مادرت نشون .پسر دارھا تا ب بخوره 

اون جور دخترا بعد از دو روز یھ اردنگی بھ مادر شوھر می زنند بعدشم شوھره .کرده 

 .رو قورت می ده

ی اند ؟ وا خانم جان مگھ وحش:گفتم 

حتما باید ناخن پنجولت :بلند شد بادمجان ھایی را کھ پوست گرفتھ بود جمع کرد و گفت 

مادر و دختر دارن پرپر می زنند پسرمو بستونند متانت بو . خب اینم یک مدل دیگھ.کنند 

 .نکردند

 .اما خانم جان دایی کھ گفت نمی خواد دوماد بشھ:گفتم 

دلش از .غلط کرد :اشپزخانھ می رفت برگشت و گفت ھمون طور کھ باسینی بھ طرف 

 .اما چرا می گھ نھ نفھمیدم.ھمون شب پیش عسلھ 

؟ .پرسیدم از کجا فھمیدین دلش پیش عسلھ 

ندیدی دایی ات شبا تا دیر وقت بیداره و زل .ادم بی دل خواب نداره :لبخندی زد و گفت 

قبال این ریختی نبود تازه .فکره  می زنھ یک جا ؟من کھ ھر وقت چشم وا کردم دیدم تو

  .تا تو سیخش نزنی چیزی نمی گھ.کم حرف ترم شده 

  

  

  

  

  

  

  



   ٢١فصل 

الھی شکر دلم پر می کشھ .از ھفتھ ی دیگھ می تونم برم سر کالسم .پام دیگھ خوب شده 

حتی استاد .احساس می کنم دلم واسھ ھمھ تنگ شده .اونم با پای خودم .واسھ بیرون رفتن 

جدی جدی اینقدر از گوشت بدش .دیگھ از اون روز نیومد سراغم .استادم چشم شد این .

عسل می گھ تو کالس خوش .میاد ؟حتما ترسیده این مرتبھ براشم گوسالھ کباب کنم 

عسل ھم معتقده استاد از من می ترسھ .می گھ تو نباشی استاد حال عادی داره .اخالقھ 

این جملھ اخری از .و یا حرفی بزنم حرفستون می ترسھ دست بھ کاری بزنم کارستون .

حرفستون دیگھ چیھ ؟بھ عسل گفتم کھ استاد ازم یک تابلو .کلھ ی خراب خودم در اومد 

اصرار نکن :ازش خواستم بیاد خونمون تا نشونش بدم گفت .کشیده کنجکاو شده بود 

 .جان من خجالت می کشم و از این حرفھا مھتاب

ی گاھی منو با ماشین برده بیرون و گردونده کھ این منو کفایت نمی دلم پوسید ه البتھ دای

اما بازم دستش درد نکنھ کھ اگھ من خانم جان و دایی فربد نداشتم ھفت تا کفنم پو .کنھ 

 .اخ جون.فردا خونھ خالھ فروزان دعوتیم .سونده بودم از دق مرگی 

فروزان کھ کمک کنیم  من و خانم جان رو گذاشت خونھ ی خالھ ٨دایی صبح ساعت 

اقای گرایلی در رو برامون باز .گفت خونھ رو مرتب کنم خودم میام .مامان موند خونھ .

داشت گلھا رو اب می داد .ریشش رو ھم تراشیده بود .حمام کرده و مرتب بود .کرد 

اقای گرایلی ھم منو خیلی دوست داره ھم خانم جانو .مثل ھمیشھ خوش برخورد بود .

اخھ خانم .حان رو دوست نداره ؟خالھ فروزان شاد وسر حال دوید بھ استقبال کی خانم .

از توی ھال بوی پیاز داغ می اومد .واسھ ھمین خیلی محترمھ .جان کم میره خونھ شون 

خالھ فروزان کھ می دونھ من نون .دلم ضعف کرد مھ یک ساندویچ درست کنم بخورم .

اقای گرایلی ھمیشھ . یچید داد بھ دستم پیاز داغ دوست دارم یک ساندویچ باریک پ

خانم .یا می گھ بمون یک ساندویچ مھمون ما باش .مسخره ام می کنھ و خرجت زیاده 

واسھ ھمین .قیمھ ھای خانم جان محشره .جان چادرش رو در اورد رفت تو اشپزخانھ 

خالھ فروزان مسئولیت قیمھ رو سپرد بھ خانم جان و خودش نشست بھ رولت پیچیدن 

ھم خوش عطر و طعمھ ھم خیلی نرم .رولت ھای گوشت خالھ فروزان خیلی عالی میشھ .



صبا .منم کھ عرضھ ی اشپزی ندارم مسئولیت ظرفشوری رو بھ گردن گرفتم .و لطیف 

اره :کیوانم خوابھ ننھ ؟خالھ فروزان گفت :خانم جان پرسید .خانم خواب تشریف داشتند 

خالھ فروزان در مقام دفاع !اون کھ سحرخیز بود :خانم جان با تعجب گفت .خانم جان 

 .دیشب عروسی بودند ساعت سھ برگشتند خونھ:گفت 

خالھ فروزان و خانم جان با دست و دلبازی ظرف چرب .تاب خود ظھر ظرف شستم 

حاال ظھر مادر کیوان .دستام پیر شده بود بادم کرده بود .کردند و ریختند توی ظرفشویی 

کھ اونم سی سال خدا ننھ . ؟یعنی مامان فرح  مھتابچی ننھ . مھتابصدام می کنھ ننھ 

نزدیک طھر اقای گرایلی با یک بغل خرید .بفھمھ خودش رو حلق اویز می کنھ .نمی شھ 

بستنی و شیرینی و شکالت و انواع اب میوه ھای فانتزی و رنگ بھ . برگشت

اون از جیب مایھ میذاره واسھ ھمین خالھ فروزان ھالکشھ؟!چقدر این مرد ولخرجھ.رنگ

این زن وشوھر رابطھ ی خوبی با ھم دارند اگھ من جای .خالھ فروزان از وجودش 

ادم بھ .راستی من حسودم؟خاک بھ سرم.مامانم بودم بھ خالھ فروزان حسودی می کردم 

خواھرش حسودی می کنھ؟داشتم اب میوه ھا رو تو یخچال جا میدادم کھ اقای گرایلی 

 .فروز جان اگھ کاری نداری من برم دنبال سروش:ارچوب در وگفتوایساد توی چھ

خالھ فروزان در قابلمھ برداشت و گفت . اقای گرایلی رفت.سروش رفتھ بود استخر 

خانم جان سوپ جو را خاموش کنم ؟خانم جان کھ داشت سیر و پوست می گرفت گفت :

اومد نگاه کردم دیدم  از توی پلھ ھا صدای پا.اگھ مروارید جوششھ کھ خاموشش کن :

قبراق و سر دماغ بود .حمام کرده و مرتب بود .کیوان داره از طبقھ باال داره میاد پایین 

منم تا لنگ ظھر بخوابم و دیگران حلوا حلوا م کنند قبراق می شوم این دیگھ حسودی .

ن پا بھ خدا می دونھ چقدر از کیوان و صبا خوشم میاد کیوا.شایدم مزاح .اشاره بود .نبود 

اول خانم جان را بوسید و بعد شم از پشت یک بوسھ گذاشت روی سر .اشپزخانھ گذاشت 

بھ من کھ .خالھ فروزان کھ رفتھ بود تو یخچال و داشت ظرف دسر را جابھ جا می کرد 

ننھ کوکب باشی ھم کھ ھنوز دستام تو کف بود یک خستھ نباشی گفت و رفت طرف 

موھاشم نرم و .ارایشی مالیم داشت .ند دقیقھ دیگر امد صبا ھم چ.سماور کھ چای بریزه 

صبا ھم من و خانم جان را .اما خوشگل و ناز و ملوس .پس مونده ی ارایشگر .رھا 



زودی ظرفشویی را تمییز کزدم .بوسید و نشست پشت میز تا کیوان براش چای بریزه 

ھام رو دراز کردم رفتم کنار خانم جان روی زمین نشستم و تکیھ دادم بھ دیوار و پا

حاال تزئین دسر و ساالد بود یھ .اونم ظرفشوری .دوست نداشتم جلوی کیوان کار کنم .

خانم جان اشاره کرد کھ پاھام را جمع کنم . کھ اونم عرضھ و مرضھ اش نیست .چیزی 

کیف کردم و تشکر ھم نکردم .محل ندادم خالھ فروزان خم شد یک چایی جلوم گذاشت .

ظرف را شستم تشکر کرد؟ حاال چرا مامان خانم نمیاد ؟خونھ تکونی می  مگھ من کھ کوه

کنھ ؟ دلش نمی سوزه واسھ خواھرش ؟من خرم دل بسوزه ؟اقای گرایلی و سروش 

اب استخر تمام میکروبھای .سروش کھ سفید بود سفید تر و خوشگل تر شده بود . اومدن 

خانم جان گفت .اشم قرمز بود چش.موھاش سیخ شده بود .زیر پوستی اش رو شستھ بود 

قربون قدت برم عینک نداشتی ؟ :

 .دوست ندارم زیر اب عینک بزنم:سروش جواب داد 

 .اینا تو اب وایتکس می ریزند واسھ چشات ضرر داره.نھ ننھ بزن :خانم جان گفت 

نھ خانم جان کلر می زنند اما چشم ورفت توی حیاط تا حولھ ومایوش را :سروش گفت 

خستھ نباشی خانم :ضربھ ای بھ پشتم زد و گفت .اقای گرایلی نشست کنار من .کنھ پھن 

 .خانما

از دختر ما :اقای گرایلی رو کرد بھ خالھ فروزان و گفت !چھ عجب یکی ھم ما را دید 

پذیرایی کردی ؟ 

واسھ : اره اول صبح یک ساندویچ زدم تو رگ گفت :بھ جای خالھ خودم جواب دادم 

اندویچ پر مالت اینقدر ازت کار کشیدد ؟بعد بلند شد یک بستنی حصیری از ھمون یک س

فعال اینو بزن کھ اگھ من نباشم خالھ ات تو رو می :توی فریزر در اورد داد دستم و گفت 

 .کشھ

 .بستنی را گذاشتھ بودم واسھ بعد از غذا:خالھ فروزان دست پاچھ شد و گفت 

منظورش این بود اشکالی نداره . باھم دعواشون نمی شھ دو تا بستنی : اقای گرایلی گفت 

دایی فربد کھ من معتقدم مادر زنش خیلی دوستش داره چون .من دوتا بستنی با ھم بخورم 

سالم کرد .ھمیشھ سر خوراکی حاضر می شھ مثل جن ئارد شد و بستنی را از دتم گرفت 



اخھ صدای زنگ نیومد حتما نفھمیدم کی در را براش باز کرد ه ؟.و نشست بھ گاز زدن 

بھ قدر نا محسوسی دستی بھ . مامان از ھمھ دیر تر اومد .سروش کھ توی حیاط بوده 

خالھ فروزان ھم کھ کاراش رو براه شد رفت .خوشگل تر شده بود . صورتش برده بود 

ھمھ چیز . اخھ شوھر داره و مجازه . پر رنگ تر از مامان . سر و صورتی صفا بده 

. کھ اقای توتونچی پدر کیوان با خانواده ی جمع و جورش از راه رسید ند مرتب بود 

سال سوم .اقای توتونچی دو تا پسر داره یکی کیوان و یکی کیومرث کھ ھنوز مجرده 

. دو تا ھم دختر داره کھ ھر دو ازدواج کردند . خیلی ھم خجالتی و کم حرف . دانشگاھھ 

انگار یک فکرایی تو سرش داره منو مامور خالھ فروزان کھ . ھر کدام بھ یک شھر 

چپ میره راست میره دم کیومرث را بھ قول خانم جان می ذاره تو بشقاب .پذیرایی کرده 

جان کیومرث خان چای  مھتابجان ببین کیو مرث خان میوه خوردند ؟  مھتابھی میگھ .

دارند ؟ 

؟ رفتم چسبیدم بھ خانم یک مرتبھ خواستم بگم بھ من چھ ؟ مگھ من دده ی کیومرث خانم 

مامانم مخ کیومرث خان رو گرفتھ بھ کار و داره از .جانم کھ ازھمھ جای دنیا امن تره 

ای بابا چھ حوصلھ ای داره این مامان کھ تو مخ اش فقط .درس و دانشگاھش می پرسھ 

از کلھ ی مامانم خوشم نمیاد بھ جاش از کلھ خودم خوشم میاد کھ شھر .کتاب و درس 

دوست داشتم با خودم بھ ریش کیومرث خجالتی و درس خون بخندم اما حیا کردم . فرنگھ

صبا ھم مثل عروسک لم .اخھ کیوان را دوست دارم و باید بھ خانواده اش احترام بذارم .

یا خالھ فروزان خدمتش رو می کنھ یا .داده یک گوشھ کھ جلوش بگذارند و بردارند 

 .کیوان

 .بھ حق چیزھای ندیده. پوست کنده بھ دستش می ده  گاھی ھم مادر شوھرش میوه

خالھ زشتھ :توی اشپزخانھ خالھ را گیر اوردم و گفتم !مھمون بھ صاحبخانھئ میوه می ده 

مگھ صبا غریبھ اس ؟ .اینقدر جلوی صبا دوال راست می شین 

می خوام چشم مادر شوھرش عادت .ھیس : انگشتش را گذاشت روی بینی اش وگفت 

می خوام فکر کنند صبا توی .تازه کیوان ھم باید یاد بگیره کھ خدمت زنش را بکنھ  .کنھ 

 .کھ فردا ھر کاری کرد بھ چشم شون بیاد. خونھ پدرش دست بھ سیاه و سفید نمی زده 



قربون راستی و خلی .ادم کھ نباید سر دامادش کاله بذاره .اه ازسیاست خالھ بدم اومد 

درست گفتم ؟ ربطی بود ؟ خواستم بگم ممنون خالھ .ف دستم خودم برم کھ با ھمھ مثل ک

خالھ کھ سیاستمداره چرا جلو کیوان  .کھ چشم کیوان را عادت دادین کھ من کلفت شمایم

چرا میوه .اسکاچ را از دستم نگرفت ؟ چرا تا نشستم مثل کارگرا جلوم چایی گذاشت 

من ھمان خانم . منظورم روحمھ .م نذاشت یا بستنی یا اب میوه ؟ یک قدم از خالھ دور شد

رفتم نشستم کنار خانم . جان ساده ی خودم را می پسندم کھ تتاپ تاپ می زنھ بھ شکمش 

یعنی چھ خوابی :گمونم فروزان یھ خوابھایی برات دیده پرسیدم : جان کھ زیر گوشم گفت 

 .کیومرث را برات نخ کشیده:؟ آھستھ گفت 

نخ ؟؟؟؟ :متعجب پرسیدم 

این خصلت فروزانھ کھ چند نفررو کنار ھم ردیف می کنھ بعد یکی رو از .اره ننھ :گفت 

 !!!!توشون انتخاب میکنھ ببین چھ دستی بھ پرو بالش می کشھ

 .صد سال کھ من زن کیومرث بشم اونم با سیاست خالھ:جواب دادم 

ای  .ننھاصال تو وقت شوھرت نیست :خانم جان بھ نشان تایید سری تکان داد و گفت 

نمی .قدرتی خدا تو ھنوز دست چپ و راستت رو نمی فھمی . فروزان دست پاچھ اس 

نمی فعمھ حاال دوره اش . دونم چرا این فروزان دوست داره ھمھ رو زود شوھر بده 

 .فرق کرده

  .ای قربون خانم جانم برم کھ از ھر نظر از دختراش فھمیده تر و با حال تره

  

  

  

  

  

  



  ٢٢فصل 

از خواب کھ بلند شدم دیدم داره .دفعھ بھ کلھ خانم جان زد بره خونھ شون  صبح یک

برم از :کجا خانم جان ؟زیپ ساکش کشید و گفت :ھول کردم گفتم .ساکش را می بنده 

 .دیشب تا صبح خواب پریشون دیدم.خونھ یک خبر بگیرم 

 .گفتم نرین خانم جان

برم یک دستی یھ سر و .خبر ندارم  ننھ یک ماھی از خونھ:نگاھی بھم کرد و گفت 

قدرتی خدا کھ تو مادرزاد :اھی کشید و گفت .اما من تنھام :نالیدم .گوشش بکشم باز میام 

شکر خدا حالت خوب شده دیگھ من بمونم چھ .باید عادت کرده باشی .تنھایی قربون قدن 

کار ؟ 

کنم دلم می خواست  دوست داشتم گریھ.خانم جان آژانس گرفت و رفت و من موندم تنھا 

بلند شدم بھ عسل .این یک ماه عادت کرده بودم دورم شلوغ و پر رفت و امد باشھ .بترکھ 

اومد ناز کنھ کھ من نالھ سر دادم تاشب .زنگ زدم و ازش خواھش کردم بیاد خونھ مون 

حق با خانم جانھ تنھایی برای خدا .دلش سوخت و قبول کرد .تنھام و اگھ نیاد دق می کنم 

عسل امد .بلند شدم لباس عوض کردم یک خربزه ھم قاچ کردم گذاشتم روی میز .خوبھ 

چقدر :کھ انگار فرشتھ امد پر در اوردم و از ذوق محکم بوسیدمش نگاھی کرد و گفت 

خنده ای !اگھ من خوشگلم تو محشری :خندیدم و گفتم .بدون مانتو و روسری خوشگلی 

 .عارف تیکھ پاره می کنیممثل خانم بزرگا داریم ت:کرد و گفت 

اونم صاف رفت طرف تابلو در حالی کھ از تھ دل و کشدار می گفت .بردمش تو پذیرایی 

فکر نمی کردم کار استاد :یک نگاه دقیق بھ تابلو کرد یکی ھم بھ من و گفت !!وای :

زدم منم عین حرف تو را :خندیدم و گفتم !مھتاب استاد چھ کرده با تو .اینقدر محشر باشھ 

یا ناقال پس دل استاد :عسل دستم را گرفت و گفت .تو چھ کردی با من :اما استاد گفت 

نھ بابا کی رو من حساب می کنھ ؟من از بچھ .رفتم روی مبل نشستم و گفتم .رو بردی 

 .بھ قوا دایی فربد یھ دیوونھ ی بامزه. ھام بچھ ترم 

روی خودم نیاوردم و گفتم بشین اما من بھ . عسل از شنیدن نام دایی فربد سرخ شد 

گلوم درد می کنھ خربزه برام خوب :روی مبل نشست و گفت .خربزه بخورخیلی شیرینھ 



 .اره بد نیست:چای می خوری ؟گفت :گفتم .نیست 

توی .اما قوطی کبریت خالی بود .بلند شدم رفتم اشپزخانھ تا کتری را بذازم رو گز 

شایدم خانم جان یک جایی قایم کرده کھ خودشم .شتیم ولی انگار ندا.کابینت ھا رو گشتم 

رفتم توی اتاقم .ھر وقت چیزی رو پیدا نمی کنھ می گھ ننھ از قایمی گمھ .خبر نداره 

عسل کھ داشت .تا تو اینا رو نگاه کنی من برگشتم :البومم رو اوردم دادم بھ عسل و گفتم 

عسل دست .ھ میرم کبریت بخرم پرسید کجا ؟گفتم تا ھمین سر کوچ.البوم رو می گرفت 

 .اما من کھ باید ناھار بخورم:نھ نمی خوام چای نمی خورم گفتم : پاچھ شد و گفت 

مانتو پوشیدم و رفتم مغازه ی اقای افقی .عسل تسلیم شد و شروع کرد بھ ورق زدن البوم 

 براش! کم پیدایی :اقای افقی مشتری نداشت شروع کرد بھ خوش و بش کردن و گفت .

برام غصھ خورد بلند شد یک کانادا باز .تو ضیح دادم کھ یک ماھی خونھ نشین بودم 

خنکھ : خواستم تعارف کنم کھ خندید و گفت .کرد یک نی ھم گذاشت توش و داد بھ دستم 

 .ادم دست پیرمردا رو رد نمی کنھ.تو گرما می چسبھ 

ی کشیدم اقای افقی فھمید بلند دلم حال اومد خجالت ھم م. گرفتم دیدم بھ قول صبا تگریھ 

شل دوغ را .چی تو زا رو گذاشت یک طرف . شد رفت بیرون و سرش رو گرم کرد 

منم بھ خاطر این کھ پیرمرد زیاد تو گرما معطل نمونھ پشتم رو .گذاشت طرف دیگھ 

ھوش و حواسم بھ عسل ھم بود کھ نشستھ .کردم و شروع کردم با حرص بھ مک زدن 

اگھ مامان سر برسھ گیسامو !جان چای و من تو کوچھ بھ شکم چرونی در انتظار یک فن

ھمان طور کھ تند تند کاناداھا رو می .الھی بمیرم کھ اینقدر بد اقبالم .الخ الخ می کنھ 

برگشتم .بھ گلوت نگیره خانم کوچولو : مکیدم صدایی مردانھ توی گوشم نشست کھ گفت 

ایستاده در حالی کھ ارنجش رو روی جعبھ دیدم مھندس با ھمون پیراھن شلوار شیری 

شیشھ از دستم افتاد .ھای نوشابھ تکیھ داده و لبخند استھزا امیزی ھم روی لبش نشستھ 

خم شد شیشھ ھا رو .بقیھ کانادھا پاشید بھ لباس من و پاچھ ھای شلوار مھندس .شکست 

ھ مجبور بودی حاال مگ:بعد بلند شد صاف ایستاد و گفت .جمع کرد گذاشت کنار دیوار 

دختر جون ؟

خانم جان راست می گھ کھ واسھ دختر بده تو کوچھ .دذوست داشتم از خجالت بمیرم 



مھندس بھ .حاال کو اقای افقی ؟با چشم بیرون دنبالش می گشتم .خیابون چیزی بخوره 

منتظر کسی ھستی ؟و باز بھ چشمان نگران : تبعیت از من نگاھی بھ بیرون کرد و گفت 

ببین : بعد پاھاشو کج کرد و گفت .بھت نمیاد بی زبون باشی : کرد و گفت  من نگاه

بعد انگار تازه یادش . ھی لباس شوری .تو ھم کار دادی دستم .شلوارم رو ھم لک کردی 

راستی پات خوب شد خانم کوچولو ؟عصباین شدم و با غیض گفتتم :افتاده باشھ پرسید 

وھاشو باال داد چشای شنی اش رو رقصوند و با ابر.اینقدر بھ من نگو خاننم کوچولو :

.اخھ ندیدم مامانا تو خیابون نوشابھ سر بکشند: لبخند گفت 

.اما من مامان نیستم:با غیظ بیشتری گفتم 

ببخشید خانم شریفان :یک المپ دستش بود گفت .خواست حرفی بزنھ کھ اقای افقی امد 

بعد رو بھ .مپ مغازه دیشب سوخت ال. رفتھ بودم ھمین الکتریکیھ یک المپ بخرم 

بیست و پنج تا بستنی :امری داشتید ؟مھندس خیلی ِسِور گفت : مھندس کرد و گفت 

.لیوانی بدید لطفا

این ھمھ بستنی رو می خواد کجاش جا کنھ ؟اقای افقی .سرم می خواست شاخ در بیاره 

نگاه .رفت و رفت مھندس گ.بستنی ھا رو با قاشق توی پالستیک کرد و داد بھ دستش 

پرسیدم این کی بود اقای افقی کھ رفت تو کوچھ ی ما . کردم دیدم پیچید توی کوچھ ی ما 

  ؟

ندیدمش تا حاال، اما حتم دارم بستني ھا رو واسھ کارگراي اون خونھ : آقاي افقي گفت

 .قدیمي برد

خدایا .خاک تو سر من کھ اینقدر بي عقلم و فکر کردم مي خواد ھمھ رو خودش بخوره

من کي آدم مي شم؟ از آقاي افقي بابت شکستن شیشھ عذرخواھي کردم، کبریتم رو 

دیگھ داره از مھندس  .اما پژو مشکیھ بود. ھیونداشم نبود. مھندس نبود. برداشتم و رفتم

 .بیشتر خوشم میاد چون احساس مي کنم دست و دلباز و کارگرنوازه

زنگ زدم، عسل دکمھ ي آیفون را زد و . ذاشتمخدا مرگم بده کھ عسل رو این ھمھ تنھا گ

یھ زنگ بھ دایي  مھتاب :کفشامو کھ درمي آوردم، با ِمن و ِمن گفت. اومد جلو در ھال

بھ دایي ام؟ : حیرت زده گفتم. ات بزن



ببخش کھ گوشي رو برداشتم فکر کردم . تو نبودي تلفن زنگ زد: قرمز شده بود، گفت

 .مامانتھ ترسیدم نگرانت بشھ

خندیدم و . حتما االنھ دل دایي قیلي ویلیھ. ذوق کردم کھ دایي و عسل با ھم حرف زدند

دایي تعجب نکرد؟ : گفتم

اما من گفتم درست گرفتید . اول فکر کرد اشتباھھ. چرا: سرش رو پایین انداخت و گفت

 .دایي فربد

. خطابش کردمدستپاچھ شده بودم از قول تو دایي : دایي فربد؟ گفت: با تعجب پرسیدم

خب؟ : گفتم

آخھ من صداشو مي . نھ عسلم: تویي؟ منم گفتم مھتاب :ھیچي اونم با تعجب گفت: گفت

 .شناختم

اي موذي چطوري شناختي؟ : لپش رو کشیدم و گفتم

 .دیگھ: خندید و گفت

خب بعد؟ : ھیجان زده گفتم

کردیم بعد دایي  احوال پرسي. ھیچي دوتایي مون ھول کرده بودیم: ملوس خندید و گفت

 .ات گفت کھ تو بھش زنگ بزني

 .الھي قربون خدا برم کھ وقتي بخواد یھ کاري بکنھ اول زمینھ رو مھیا مي کنھ

امروز خانم جان رفت کھ کبریت گم و گور بشھ کھ من آبروم جلو مھندس جانم بره کھ 

قسم بخورم من کھ از ھمین االن حاضرم . دایي و عسل یک قدم بھ ھم نزدیک تر بشند

اینقدرام خر نیستم  .خدا در صفحھ ي روزگار نام عسل و دایي فربد رو کنار ھم نوشتھ

 .کھ نفھمم دلک عسل رفتھ پیش دلک دایي جان جانم

. انگار نھ انگار. اصال ھم از عسل حرفي نزدم. عسل کھ رفت بھ دایي فربد زنگ زدم

ھمون . اي خانم جان انداخت پایینبھ تالفي اون شب کھ لب. دوست داشتم دایي رو بچزونم

شب کھ من و خانم جان ھي از عسل گفتیم و اون عصباني شد و گفت خیال دوماد شدن 

منم گفتم دایي جون کاري . ھي این پا و اون پا مي کرد. دوست نداشت قطع کنھ. نداره

  .ندارین؟ یخ دایي وا رفت، دل منم خنک شد



  ٢٣فصل 

یک ھفتھ مي شد . حوصلھ ام سر رفتھ. دیگھ کشیک ندارهمامانم . خانم جان رفت کھ بیاد

ھم من خشک و  .تو این یک ھفتھ دو مرتبھ رفتم کالس نقاشي. کھ از صبح تا شب تنھام

عسل مي گھ تا تو نبودي . نھ با من کھ با ھمھ. رسمي شدم ھم استاد جدي و بداخالقھ

تاد عزیزم ھنوز ھم اگھ البتھ چشمان عسلي اس. استاد بھتر از این با ھمھ تا مي کرد

اگھ . بوي عاشقي. دیگھ داره یھ بوھایي مي ره تو دماغم. فرصت دست بده میخ مي شھ

مگھ . خدا نکنھ استاد گلوش پیش من گیر کرده باشھ. حدسم درست باشھ، کھ مي ترسم

منم آدمم کھ دل کسي رو ببرم؟ البتھ من کھ تو باغ نبودم، عسل منو برد تو باغ و ھي 

رد کھ تو سرت پایین بود استاد آه کشید، یا این کھ استاد دزدکي نگات مي کرد و اشاره ک

گاھي یوسف . از این قبیل حرفھاي بودار و من تصمیم گرفتم آستھ بیام تا استاد شاخم نزنھ

. دیگھ حوصلھ ي کالس نقاشي رو ھم ندارم. پارازیت مي ده کھ زیاد تحویلش نمي گیرم

این  .بھتره خط در میون غیبت کنم. ر ذره بینھ، راحت نیستآدم جایي کھ احساس کنھ زی

  .ھم براي خودم بھتره ھم براي استاد

  

  

  

  

  

  

  

  



   ٢۴فصل 

نشستھ بودم روي پلھ . روزا داره کوتاه مي شھ و من احساس مي کنم عصرا دلم مي گیره

از جا  .ھاي ایوون و داشتم ناخنامو مي گرفتم کھ یھو دیدم در بازشد و خانم جان اومد تو

خانم جان کھ از این استقبال گرم من ذوق زده . جستم و مثل برق رفتم تو بغل خانم جان

. بذار نفسم بیاد سرجاش. ِا مکن ننھ: شده بود ھي خودش رو عقب مي کشید و مي گفت

چادرش رو از سرش کشیدم و نشوندمش لب باغچھ، ساک دستي اش رو گرفتم و 

خانمجان کھ داشت . از خوشحالي ھي خندیدمروبروش سر پا روي زمین نشستم و 

. عاقلھ، خودش دیوونھ ي مھتابھر کي بگھ : موھاشو با دست مرتب مي کرد گفت

دستاشو ماچ کردم و ھزار بار قربونش رفتم و گفتم خانم جان دورتون بگردم کھ این دم 

 .غروبي دلمو واکردین

باشھ، چھ فرقي داره؟ اما نیست حاال انگار : مگھ مادرت خونھ نیست؟ جواب دادم: پرسید

کي تا . اوف: خانم جان روشو اون طرف کرد و گفت. رفتھ با خانم تابنده مالفھ اي بخره

حاال فرح دست و پا چلفتي شده و واسھ خرید دنبالھ الزم داره؟ 

مامان کھ خرید نداشت، خانم تابنده زنگ زد گفت مي خواد : در مقام دفاع از مامان گفتم

مادرتم دست برداره اون برنمي : خانم جان گفت. ه، خواست مامان باھاش برهمالفھ بخر

بیا ننھ بریم یک چاي بھم بده بعد با ھم : بعد بلند شد بھ طرف پلھ ھا رفت و گفت. داره

خانم تابنده تا . بنشینیم ببینیم کسي نیست بفرستیم پونھ بستونھ و خیال ھمھ راحت بشھ

 .نیست دخترش رو شوھر نده دست بردار

برگشت، . قحطي شوھر کھ نیومده اونا دایي مي خوان: دنبال خانم جان راه افتادم و گفتم

 .حتي اگھ مرده باشم روحم بھ عذابھ. بیخود: با تغیر گفت

دستش رو بھ نرده گفت و آخ آخ گویان باال رفت و . خانم جان اونقدرام بد نیست: گفتم

بعد ھم از درد کمر نالید و گفت کھ توي این . متیکھ ي ماه ھم کھ باشھ من نخواست: گفت

براش . اجازه ندادم خانم جان کار کنھ. یک ھفتھ خیلي کار کرده و حاال کمر درد داره

 .یک پتو و یک بالش آوردم و گفتم خانم جان جلو تلویزیون لم بدید شام امشب با من

 .پیر شي ننھ: خانم جانم ننھ قاسم شد و زودي ولو شد و گفت



دایي کھ  .نم رفتم یک تابھ ي بزرگ پر املت درست کردم و تا تونستم بھش فلفل زدمم

اومد دماغش رو کوفتھ اي کرده بود، رفت توي آشپزخونھ و با لذت املتھا رو بو کشیده 

دایي . خانم جان از توي ھال کیف مي کرد کھ پسرش سرخوشھ. بھ بھ و چھ چھ کرد

. ، یک چایي بردم واسھ خانم جان و کنارش نشستمرفت حمام، مامان نمازش رو کھ خوند

دایي با حولھ . مامان نمازش رو کھ خوند میوه ظرف کرد و اومد روي یک مبل نشست

پالتویي اش رفت تو آشپزخونھ و یک چاي بزرگ واسھ خودش ریخت و کنار دست 

آجي ھفتھ ي دیگھ جمعھ شب کشیک نداري؟ مامان کھ چشمش بھ : مامان نشست و گفت

 .چرا: لویزیون بود، جواب دادت

دایي پاھاي مرطوبش رو روي میز دراز کرد یک قند بزرگ گذاشت گوشھ ي دھانش و 

مامان اخم کرد و یکوري . بھ عمد با سر و صدا چاي اش رو سرکشید و قندش رو جوید

مامان . باز تو لوس شدي؟ دایي بھ من نگاه مي کرد و مي خندید: نگاھش کرد و گفت

 .فرھاد کارت دعوت فرستاده: اال چکار بھ کشیک من داشتي؟ دایي گفتح: پرسید

 .ذوق کرد کھ من خوشحال شدم. خانم جان خندید! عروسیھ؟ آخ جون: من جیغ کشیدم

دایي رو بھ  .من کھ نمي تونم بیام اما براش سبد گل مي فرستم: مامان بدون اعتنا گفت

منظورش این بود کھ شرکت . ي کھشما چي؟ شما کشیک مشیک ندار: خانم جان پرسید

دستش درد نکنھ عزت . ننھ عروسي جاي شما جووناس: خانم جان گفت. مي کنھ یا نھ

: مگھ منم دعوتم؟ دایي گفت: ھیجان زده پرسیدم .مھتابتو برو با . گذاشتھ دعوت کرده

 .عروسي آخ جون داره دیگھ: ناقال پس بیخودي گفتي آخ جون عروسي؟ گفتم

: با خوشحالي از این سوژه گفتم. عسل بود. گوشي رو برداشتم. فن زنگ زدیک مرتبھ تل

تویي عسل جان؟ 

عسل مي خواست بدونھ فردا میرم کالس یا نھ؟ 

آخھ خانم جان . گفتم بستگي بھ حال و روزم داره و خیلي زود از ھم خداحافظي کردیم

، دیدم دایي رفتھ تو گوشي رو کھ گذاشتم. سالم رسوند و عسل رم کرد و گفت کار داره

خانم جان استفھام آمیز بھ من نگاه مي کرد و . دایي جدي شد و دیگھ سرحال نبود. اتاق 

  .من شانھ باال مي دادم



  ٢۵فصل 

امروز تو کالس یک لحظھ دستک روسري عسل کنار رفت و من دیدم یک گردنبند 

ظریف اما . ه بودیک ِاف انگلیسي نقره اي کھ بھ زنجیر کشیده شد. خوشگل تو گردنشھ

 !چھ گردنبند ملوسي: گفتم. براق و درخشنده

پرسیدم حاال اون ِاف یعني فریبا یا فریبرز؟ فرشید یا فرشاد؟ . خندید اما حرفي نزد

فروزان یا فرامرز؟ فرید یا فربد؟ 

عسل کھ داشت . این ھمھ صغري و کبري رو کنار ھم چیدم کھ برسم بھ اسم دایي خودم

اسم بي بي : بھ مسخره گفتم. فاطمھ: زد لبخند مالیمي زد و گفت طرحي رو رنگ مي

تو ھم دو اسمي ھستي؟ تو : گفتم. نھ اسم خودمھ: جانتھ؟ سرش رو باال گرفت و گفت

و چون دید چشام داره گرد مي شھ . نھ شناسنامھ ام عسلھ: شناسنامھ ات فاطمھ اس؟ گفت

مي شھ و مادربزرگش شفاي اونو از توضیح داد کھ ده سال پیش بھ بیماري سختي مبتال 

فاطمھ زھرا مي گیره و نذر مي کنھ کھ ھمیشھ فاطمھ صداش کنھ حتي اگھ تمام دنیا اونو 

این گردنبند رو ھم بھ گردنش مي کنھ کھ عسل ھمیشھ یادش بمونھ فاطمھ . عسل بنامند

خودم بعد ھم گفت من بھ یاد مادربزرگ مرحومم توي قلبم . زھرا دست بھ سرش کشیدند

 .رو فاطمھ مي دونم

 .و من بھ ریش خودم خندیدم کھ فکر مي کردم او بھ یاد دایي من ِاف بھ گردنش انداختھ

شب کھ مي خواستم بخوابم تو این فکر بودم مگھ مادربزرگ عسل چند کالس سواد داشتھ 

 کھ سر از حروف انگلیسي در بیاره؟ من نگاه بھ خانم جان خودم مي کردم فکر مي کردم

دلم طاقت نیاورد، روز بعد زنگ زدم و بعد از کلي . ھمھ ي مادربزرگھا کم سوادند

عسل برام گفت کھ مادربزرگش دبیر . وراجي حرف رو کشوندم بھ مادربزرگ عسل

زبان انگلیسي بوده و من سرم شاخ درآورد و گفتم پس حتما پدربزرگت ھم دکتري 

وشي داشتھ و تحصیالتش ھم در حد گفت نھ پدربزرگم خواربارفر! جراحي چیزي بوده

 .ابتدایي بوده

یکي مثل پدربزرگ عسل با اون کم ! پیش خودم فکر کردم دنیا ھم عجب بازیھایي داره

سوادي اش میره خانم دبیر رو مي گیره،یکي ھم مثل موسي خان، پدربزرگ بنده کھ 



واد بنده رو رئیس یکي از ادارات بوده و سرش توي کتاب و قلم، میره خانم جان کم س

بھتر نبود جاي این دو عوض مي شد و موسي خان مي رفت مادربزرگ عسل . مي گیره

رو مي گرفت؟ بعد دلم نیامد کھ خانم جان مادربزرگ عسل مي بود و افکارم رو از تو 

  .کلھ ام کیش کردم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢۶فصل 

. اسھ عروسي فرھادهو: شب جمعھ دایي برام یک بلوز و دامن بلند نارنجي آورد و گفت

گفتم دایي چرا این ھمھ برام لباس میارین؟ پوالتون تمون مي . دوست دارم محشر بشي

دایي جون من اگھ واسھ تو پوالمو خرج نکنم واسھ کي بکنم؟ : خندید و گفت. شھ

 .واسھ اون کھ ھم خوشگلھ ھم شیرینھ: بوسیدمش و گفتم

بلند  .تویي دیگھ دایي فدات شھ: و گفتدایي بھ روي خودش نیاورد . منظورم عسل بود

یاد حرف . تو آینھ بھ خودم نگاه کردم. و الحق کھ مي اومد. شو بپوش ببینم بھت میاد

صداش تو گوشم . محشر شدي .مھتابرنگ نارنجي خیلي بھت میاد : استاد افتادم کھ گفت

رفتم پیش زود . دوست نداشتم یکي روي منظور خاص نگام کنھ. تنم لرزید. زنگ مي زد

. دایي بلند شد ھي دورم چرخید و فدام شد. دایي کھ سوت کشدار و ممتد دایي بلند شد

خانم جان ابرو باال مي داد و با ریتمي بھ خصوص سر مي جنباند و گاه خطاب بھ دایي 

آخرش دایي طاقت نیاورد روي دست بلندم کرد دور  .خدا مکنھ، زنده باشي: مي گفت

آجي اسپند دود . منھ؟ خانم جان نگاش کن مھتابن کھ محشره ای: خودش چرخید و گفت

لوسش نکن : مھربون نگاھم کرد و بھ دایي گفت. مامان از تو آشپزخونھ بیرون آمد. کن

 .اما تھ دلش راضي بود. دختره ي گنده رو

توي اتاق عقد . من و دایي با سبد گل بزرگي کھ مامان سفارش داده بود رفتیم عروسي

چند تا سبد گل دیگھ ھم بود . با دایي رفتیم کھ سبد گل رو کنار سفره بگذاریم. کسي نبود

سبد نھ چندان بزرگ اما  پرگل و با سلیقھ ای بود . کھ یکي از اونا توجھم رو جلب کرد

بھ کارتش نگاه کرد دیدم نوشتھ .کھ در بدو ورود نگاه ھر بیننده ای رو جذب می کرد

با خودم فکر کردم .عرفان:ن ھم ریز و شکستھ نوشتھ بودزیر آ.ه دو کبوتر سفید بال:شده

سبد گلش با آن کھ خیلی بزرگ نبود !این عرفان کیھ کھ این قدر با احساس و با سلیقھ اس

نگاھی بھ سبذ گل مامان کھ فکر می کردم خیلی .اما بھ حد نھایت زیبا و چشمگیر بود

تمامی اھدایی رو بھ قول خالھ  خوشگلھ،انداختم ،کھ دیدم سبد گل آقا عرفان بھ تنھایی

نمی دونم نام عرفان چرا داره سر راه می فتھ و تازگی .فروزان می خره و آزاد می کنھ

پریروز ھم کھ رفتھ بودم نون بگیرم تو نونوایی یک مردی !ھھا زیاد بھ گوشم می خوره



ھ اگھ عرفان مد شده؟یائم باش.اسم اونم عرفان بود.پسر کوچکش رو بھ این نام صدا کرد

خیلی زود از فکر احمقانھ .یک روزی مادر شدم و پسر داشتم اسمش رو عرفان بگذارم

چند مرد جوون در حال رفت و .برگشتم دیدم دایی از توی حیاط می آمد.ام خجالت کشیبدم

یکی بھروز بود و یکی .ھمھ رو وارسی کردم ببینم عرفان کدومشونھ.آمد بودن

پس کوش این عرفان با سلیقھ؟مھمانھا .یگھ ھنم حامدافشین،یکی سعید و یکی رضا،یکی د

عصبانی شدم کھ .رفتھ بود توی حیاط برای کمک.دایی ھم آمد.یکی پس از دیگری آمدند

کسی رو ھم نمی .داشت حوصلھ ام سر می رفت.چرا دایی فربد تنھام گذاشتھ

ثل ماه می نگاھش کردم و دیدم م.امادایی فربد با شوخی و خنده از دلم در آورد.شناختم

جای خانم جان خالی :گفتم.کروات ھم داشت.کت و شلوار خوشگلی پوشیده بود .درخشھ

پس می پسندنم؟قند عسل خونھ نمی :دایی کیف کرد و پرسید.کھ وان یکاد بھتون فوت کنھ

این قند عسِل شوھر عسل،بیست سال دیگھ ھم لب باز کنھ خونھ نمی :مونھ؟جواب دام

 .و دایی کیف کرد.مونھ

عروس و دوماد با .نوز بستنی مون رو تموم نکرده بودیم کھ دیدیم مبارک بادا می زنندھ

متعجب از دایی پرسیدم .ھلھلھ وارد شدندو پشت سرشون منشی استاد،خانم ناخن پلنگی

خدایا توبھ کھ فکر کردم ممنشی استاد با آقا فرھاد سر .اون کیھ؟دایی گفت خواھر عروسھ

می .ر خودش بود کھ گفت بھ خاطر گل روی آقا فرھادبھ من چھ؟تقصی.وسری داره

 .خواست بگھ ما قراره با ھم قوم و خویش بشیم،واسھ ھمینھ کھ تحویلش می گیرم

یک مزاحم رو دک کرده بود .حق ھم داشت.اون شب خانم منشی خودشو ھالک کرد

ژنگ خواستم بگم خاک بر سرت کنند کھ ولی نعمتت،استاد ار.پرونده اش اومده بود رو

خجالت نکشیدی تو عالم ھمکاری؟ .رو دعوت نکردی

من کھ ھمیشھ می گم تو یک :افکارم رو با دایی در میون گذاشتم کھ دایی خندید و گفت

آخھ دختر دیوونھ نیازی نیست کھ خانم منشی استاد تو رو دعوت .دیوونھ ای با مزه ای

دیھ و نیازی بھ دعوت از اون گذشتھ اون خو.این وظیفھ فرھاده کھ حتمًا کرده.کنھ

با این حساب :گفتم.تازه یادم افتاد کھ استاد ارژنگ و آقا فرھاد با ھم پسر خالھ ھستند.نداره

گل بھ :کھ دایی با لذت نگاھم کرد و گفت.خاکی کھ بھ سر منشی ریختم،تو سر خودم



پس کوشی استاد؟دایی کھ :با تعجب نگاھی بھ اطراف انداختم و گفتم.سرت باشھ جوجو

حتمًا تو حموم گیر :ضوع چندان براش حائز اھمیت نبود شانھ باال دادو گفتمو

 .میادش.کرده

انگار تا .صورتی و گل انداختھ.ساعتی بعد استاد ارژنگ آتمد.والحق کھ قربون دھن دایی

عرض :دایی با آرنج بھ پھلوم زد و گفت.ھمین دقایق پیش توی حمام نشستھ بھ کیسھ کشی

نکردم؟ 

با دایی دست دادو سرش رو .رو دید لبخندی زد و بھ طرف مون اومد استاد تا ما

خواستم بگم می مردی استاد جان اگھ .متواضعانھ بھ طرف من خم کرده جویای حالم شد

من کھ .دو قران خرج عروسی پسر خالھ ات می کردی و یک شاخھ گل دستت می گرفتی

اون کھ خرج و مخارجی آخھ .بدم آمد.ھمون روزای اول گفتم استادم مردی ممسکھ

دو کیلو سبزی و ھویج مگھ چند .نھ زن و نھ بچھ داره نھ گوشت و مرغ می خره.نداره

در میاد؟نکنھ ھمھ ی در آمدش رو می کنھ تو حلق مگی؟استاد کنار دست دایی نشست و 

 .ھر دو بھ گفتگو پرداختند

رت بنویسند چرا بزنو بکوب نبود؟می خواستند توی کا.حوصلھ ام داشت سر می رفت

آخخھ ھمھ دو بھ دو .خب می نوشتند مجلس گفت و شنود.مجلس گفت و شنود نھ عروسی

پس کوش اون سعید و بھروز و رضا کھ ھی سیمھا رو از این اتاق .با ھم حرف می زدند

بعد فکر کردم حاال بزن بکوب نیست شھر .بھ اون اتاق می کشوندند؟کاش نمی اومدم

مخ خودم جفنگ ببافم و شب واسھ خانم جان تعریف  فرنگ کھ ھست و من می توننم

یک مرتبھ دیدم عاقدد اومد و با راھنمایی ھمون افشین و رضا و سعید بھ اتاق عقد .کنم

از دایی خواستم . من ھم کھ از کنجکاوی داشتم ھالک می شدم بلند شدم بھ اتاق رفتم.رفت

مثل حاج خانم خای .نھقبول نکرد و گفت و پیش جناب ارژنگ می مو.ھمراھی ام کنھ

فضول ال بھ الی زنان آرایش کرده کھ توی اتاق کوچیک عقد ھمدیگھ رو ھل می دادند 

یکی نبود بگھ تو سر پیازی یا تھ پیازی؟بھ تو چھ کھ عمھ .خودم رو پای سفره رسوندم

خانم چی داد و خالھ خانم چی داد؟اینفدر فشارم دادند و کنارم گوشم کل کشیدند کھ دیدم 

سرک کشیدم دیدم عروس و داماد .نھ کھ پرده ی گوشم رو برای یک فضولی بھ باد بدماال



از ال بھ ! تنگا دل ھم نشستند و قرآن بزرگی روی پاشون بازگذاشتند و دریغ از قرائت

مردان بھ طور .ھیچ زنی توی ھال نبود.الی ذیوار گوشتی خودم رو بھ ھال رسوندم

نتیجھ گرفتم خداوند فضول .ھ دو در حال گفتگو بودندپراکنده روی صندلیھا نشستھ و دو ب

حتی اون سعید و رضا و حامد ھم کھ جوانان سرخوش احوالی بودند .تر از زنان نبافرید

سالنھ سالنھ بھ طرف .رفتھ بودند روی ایوون تکیھ بھ نرده داده با ھم صحبت می کردند

ت انو برای استاد توضیح دایی رفتم کھ توی عمق یک مسئلھ رفتھ بود و داشت با حرار

 .درحالی کھ استاد مالیم و زیر چشمی ھوای مرا داشت. می داد

دعوت نبود؟مگھ می شھ؟خوب بنده خدا دیده بمونھ !نمی دونم چرا استاد برای شام نموند

روی میز غذاھای گوشتی بیداد .چیکار؟دو تا بادمجون آب پز نکرده بودند کھ اون بخوره

ژیگو و جوجھ نگاه می کرد در جایی کھ سھ تا بره درستھ روی کی بھ رولت و .می کرد

یکی از اونا روسری . بره ھا نشستھ بودند در حتلی کھ جعفری بھ دھان داشستند!میز بود

بھ دایی .داشت یکی شون ھم موھای بلند کاموایی داشت،وسطی ھم کاله بھ سرش بود

دایی نوک دماغم رو فشار .گفتم اون وسطی مرد دو زنھ است کھ بی حجابھ سوگولی شھ

برخالف تصور من دایی مثل دیگران بھ غذا حملھ ور نشد و خیلی شیک و .داد و خندید

اما جای استاد جان خالی کھ .من ھم بھ تبعیت برای خودم کشیدم.با اتیکت غذا خورد

د ھمون بھتر کھ استاد جیم شد و ندید اگر نھ کھ بای.دیگران چھ کردند با آن بره ھای بینوا

مخصوصًا وقتی بینواھا اسکلتھای ریقماسوشون روی .پا برھنھ سر بھ ببیابون می گذاشت

یاد حرف خانم جان افتادم کھ میگھ گوشت گفتھ .میز مونده بود و کسی نگاھشون نمی کرد

دایی :توی ماشن بھ دایی گفتم.روی ھم رفتھ شب خوبی بود.کو زشت تا من خوشگلش کنم

پیش تو باشم :نندگی می کرد یکوری نگاھم کرد و گفتخوش گذشت؟دایی کھ داشت را

 !ای ذایی بینوای من:گفتم.حتی تو جھنم،خوش می گذره

چرا بینوا؟ :پرسید

 .از بی ھمدمی دل بھ من خوش کردین:چواب دادم

کی باشھ این مجلس از دایی :دایی حرفی نزد اما مگھ من دست بر می داشتم؟باز گفتم

دایی مھر سکوت بھ للب زده بود .جای عسل خالی بود:گفتم.بازم حرفی نزد.خودم باشھ



راستی دایی گفتھ بودم دل عسل رو دربست بردین؟دایی کنجکاو شده بود یک نگاه :گفتم

متعجب .چند روز پیش یک ِاف تو گردنش دیدم:خب؟گفتم:گذرا بھ من کرد و گفت

شدم روی پای خب این چھ معنی میده؟بعد یکوری .اول اسم شما:پرسید؟چی دیدی؟گفتم

دایی حرفی .بلھ رو بگین دیگھ.دایی دل من و خانم جانو آب کردین:دایی کوبیدم و گفتم

و چون دیدم حرفی نمی .دایی جون با شما بودم:محکم روی پایش کوبیدم و گفتم.نزد

عسل دختر :عسل رو نپسندیدین؟دایی فربد کنار پارک کرد و خیلی جدی گفت:زنھ،پرسیدم

گھ خیال دومادی داشتم بدون غیر از عسل کس دیگھ ای رو انتخاب خیلی خوبیھ و من ا

 .پس مبارکھ:پریدم ھوا و گفتم.نی کردم

جون .آخھ وقتشھ:یخم وارفت و گفتم.گفتم اگھ خیال دومادی داشتم.گوش نکردی:گفت

قبًال ھم :امشب کھ آقا فرھاد رو دیدین ھوس تون نشد؟دایی آه مالیمی کشید و گفت مھتاب

چھ ربطی داره؟خیره بھ کف آسفالت :گفتم.خدا خانم جانو از بزرگی کم نکنھبھت گفتم 

 .حتمًاداره:کفت

دوست نداره با داماد شدنش :اون قدر بی تابی کردم و ابراز نفھمی نمودم تا دایی گفت

 .خانم جان رو بھ حال خودش رھا کنھ و تنھاش بذاره

دایی سری .و سھ تایی زندگی کنین عروستون رو بیارین پیش خانم چان.تنھا نذارین:گفتم

دیگھ اون دوره کذشتھ دایی جون کھ آدم از زنش بخواد با مادرش تو یھ :تکون داد و گفت

کدوم دختریھ کھ استقالل نخواد؟کدوم دختریھ ککھ بخواد با مادر شوھر .خونھ زندگھ کنھ

دختر مردم زندگی کنھ؟و من ھیچ وقت مادرم رو نمی گذارم زنم رو بردارم،از طرفی بھ 

من دوست ندارم حرمت ھا .حق میدم کھ نخواد با مادر من زیر یھ سقف زندگی کنھ

پس تن بھ ازدواج نمی دم و با مادرم کھ نوکرش ھم ھستم زندگی می ... شکستھ بشھ و

 .کنم

من .اسم خاصی نداره:این یعنی فداکاری؟یعنی از خود گذشتگی؟تبسمی کردو گفت:گفتم

 .می کنمفقط بھ وظیفھ ام عمل 

خدا دوست نداره مردی بھ خاطر مادرش تا آخر عمر مجرد . من قبول ندارم:گفتم

 .شما می تونین دو تا خونھ نزدیک ھم بگیرین.بمونھ



تو کھ می دونی خانم جان حتی از این تو .نھ دایی جون من این طوری راحت ترم:گفت

 .ھا باشھاتاق تنھا بمونھ می ترسھ،چھ برسھ بھ این کھ تو یھ خونھ تن

یعنی کھ .دایی ماشین رو روشن کرد.اما این دلیل قانع کننده ای نبود. دیدم راست می گھ

دایی جون اون ِاف اول اسم :گفتم .آروم گرفتم،اما بعد دلم طاقت نیاورد.بھ بحث خاتمھ بده

اما اینو ھم می دونم کھ عسل ھم شما رو .فاطمھ.اول اسم خودش بود.شما نبود

خوشحالم،چون دوست نداشتم عسل :دایی اجازه نداد حرف بزنم،فقط گفت...پسندیده،چون

   .رو از اوون دخترای سبکسری کھ دست بھ کارای عبث می زنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٧فصل 

شکر خدا اگر بعد صدو بیست سال چشم از جھان فرو بستم جام معلوم و !خب،خب

یک قطعھ .رو کجا جا بئن مشخصھ و فرشتھ ھا حیرون و سرگردون نیستند کھ من بینوا

خانم جان ھمیشھ میگھ ھر کی توی .از باغ بھشت رو بھ نام خودم سند زدم و آروم گرفتم

منم .دنیا بتونھ دو تا نامحرم رو بھ ھم محرم کنھ یک در از باغ بھشت بھ روش وا میشھ

با دستای خودم عسل رو بھ دایی فربد جانم رسوندم و چون آدم قانعی ھستم پیش خودم 

حاال دیگھ .حساب کردم یک در منو کفایت می کنھ و من می تونم از ھمونیک در برم تو

 .خاطرم جمع شد کھ تو بھشت جام رزرو شده اس، پس پیش بھ سوی سرخوشی

گرچھ دایی خودش رو از تک وتا .مدتی بود احساس می کردم کھ دایی کم حوصلھ اس

اینقدرام کودن نیستم کھ فرق بین فیلم  نینداختھ بود و ھی سر بھ سر من می گذاشت اما من

خانم جانم این وسط ھی پونھ دود می کرد و می گفت داییت با قبل .و واقعیت رو نفھمم

... توفیر کرده یا می گفت نمی دونم بچم چشھ مثل اون وقتا سرخوش احوال نیست و

دم یک روز سر صحبت رو با عسل باز کر.شستم خبردار شد قضیھ از کجا آب می خوره

مگھ :عسل حیرت کرده بود،پرسید.وبی جھت از مادر شوھر و اقوام شوھر بد گفتم

تجربشون کردی؟ 

خلق خدا می دونند کھ توی دنیا عروسی نیست کھ مادر .نیازی بھ تجربھ نیست:گفتم 

من یکی اگھ ازدواج .عروس و مادر شوھر مثل کارد و خیار می مونند.شوھر رو بخواد

کاش میشد خدا :بعدشم آھی بلند کشیدم و گفتم.م و می زنم بھ چاککنم شوھرم رو برمیدار

بعد برای اینکھ .مردا رو از زیر بوتھ بھ عمل می آورد کھ بدون کس و کار باشند

ولی من می گم .اما خانم جان میگھ کلھ داری،گلھ داری:موضوع زیاد بو دار نباشھ گفتم

کنھ می زنھ زیر بغلشو و ِدبرو کھ  خانم جان اگھ مھتابھ کھ کلھ رو از تو گلھ جدا می

 .رفتی

تا کی؟ :عسل خندید و گفت

 .تا روزی کھ زند ھستم.تا قیام قیامت:جواب دادم

ماردبزرگ من ھم می .اما من فکر مبی کنم حق با خانم جانتھ:سرش رو تکون داد و گفت



منظورش این بود کھ اقوام .گفت ھر کی گوش رو بخواد گوشواره رو ھم می خواد

من برخالف تو دوست دارم شوھرم پر قوم و خویش .روس و دوماد عزیز ھستندع

بھ نظر من مادر و خواھر شوھر ھم .دوست دارم ھر روز برم،بیام،رفت و آمد کنم.باشھ

تو ھم اشتباه می کنی کھ از حاال .کافیھ از روز اول خوب نگاشون کنیم.قابل احترام ھستند

طوری فقط زندگی رو بھ کام خودت و شوھرت این.می خوای از در دشمنی وارد بشی

فکرش رو بکن اگھ شوھرت از روز اول محبت ھای اقوامت رو نادیده .تلخ می کنی

بگیره بخواد بی جھت باھاشون بد اخالقی کنھ یا تو رو ازشون جدا کنھ،خوبھ؟ 

شاید حق با تو باشھ اما من یکی بھ ھیچ وجھ حاضر نیستم با مادر :فکری کردم و گفتم

 .شوھر یا پدر شوھر یک جا زندگی کنم

حاال خبریھ؟ :عسل گفت

 .نھ گپ می زنیم:گفتم

ھمیشھ .تو چھ می دونی سرنوشت برات چی رقم زده.پس اینقدر نگو من:خندید و گفت

 .ھمھ چیز دست خودمون نیست

یعنی تو حاضری با اقبال بد،کنر بیای؟ :پرسیدم

بال باشھ و من دخلی درش نداشتھ باشم ،پس اگھ این کھ تو می گی اق:فکری کرد و گفت

چاره ای نیست و می شھ از ُبعد دیگھ بھش نگاه کرد،می شھ اونو قشنگ دید و یا تا حدی 

بھ نظر من این مسائل .بھ قول مادر بزرگم از محبت خارھا گل می شود.تغییرش داد

فیان مون تلخ اونقدرام حائز اھمیت نیست کھ بخواھیم زندگی رو بھ کام خودمون و اطرا

می شھ با وقایع زندگی کنار اومد،می شھ با مشکالت بھ نحو مطلوب دست و پنجھ .کنیم

 .نرم کرد،بدون جار وجنجال و از روی تدبیر

عسل زن دایی فربدم می شی؟ :بی گدار زدم بھ آب و گفتم

تو از این ھمھ حرف و حدیث منظور :عسل سرخ شد سرش رو بھ زیر انداخت و گفت

اشتی؟ خاصی د

می گھ ھر .آره آخھ دایی من نمی خواد بھ خاطر خانم جان ازدواج کنھ:صادقانھ گفتم

دایی می .دختری طالب استقاللھ و من نمی خوام بین مادرم و ھمسرم آینده ام قرار بگیرم



گھ من وظیفھ دارم تا آخر عمر مادرم رو حمایت کنم اما مجبور نییستم دختری رو پابند 

 .مادرم بکنمو اسیر خودم یا 

 .حرفی نزد.عسل ھنوز رمز بود

عسل جوابمو نمی دی؟ :گفتم

و .خواستگاری ھم رسم و رسوم خودش رو داره:بدون اینکھ سرش رو باال بگیره،گفت

 .من فھمیدم کھ اجازه داد بھ خواستگاری اش برویم و رفتیم

طی  .نداشت خانم جانم دست می از دایی فربد.از حال خوش دایی ھر چھ بگم کم گفتم

مراسمی ساده ھر دو نامزد شدند و قرار شد سال بعد جشن عروسی مفصلی برگزار 

   .کنند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨ فصل

پاییز عزیز و زیبا از راه رسیده و من موندم با این شور جوونی چھ کنم؟مدام باال و پایین 

قدر دختر این:چشاشو گرد می کنھ و می گھ.می پرم وحرص خانم جونو در میارم

پاییز امسال خانم جان بیشتر خونھ ماست و من ننھ .یعنی کھ جست و خیز نکن.َمجھ

اول اینکھ آقا فربد ببیشتر وقت شریفشون رو با عسل خانم می گذرونند و خانم جان .قاسم

طاقت تنھایی نداره،دوم اینکھ نمی دونم چرا مامان تو خونھ بند نمی شھ و مدام بیمارستانھ 

خانم جان :یک روز از خانم جان پرسیدم.م و دستم بھ دامن خانم جانھو من بیشتر تنھا

مامان خیلی زیادتر : چطور ننھ؟گفتم:خرج و مخارج باال رفتھ؟خانم جان متعجب پرسید

مگھ مادرت نم پس می ده ننھ؟فروزان میگھ واسھ :خانم جان آھی کشید و گفت.کار میکنھ

نھ من مادرم دلم طاقت نداره ببینم بچھ ام گفتم ن.روحیھ اش کار خوبھ،بھ اعمالش نپیچین

مگھ بچھ اس؟بعد صداشو پایین تر آورد و :اما خالھ ات می گھ.از جونش مایھ میذاره

آخھ فروزان یکی دو بار خواستھ برات .شایدم داره فکر فردای تو رو می کنھ:گفت

ایھ کھ حاال گمون کنم دو زاریش ج.بچھ اس مھتابخواستگار بفرستھ کھ مادرت توپیده 

 .حتمًا می خواد پس انداز کنھ.امروز بچھ ای فردا کھ بزرگ می شی

کی بوده حاال؟ :من کھ ھنوز تو فکر خواستگارا بودم،گفتم

خانم جان کھ داشت بھ پوست می گرفت و دونھ ھاشو تمیز کرده توی یھ نعلبکی می 

روی زمین خواستگا را؟خانم جان نگاھی بھ قامتم کھ یکوری :کی؟گفتم:ریخت،پرسید

یکی کھ بیاد اون :دراز کشیده بودم و یک پامو ھی باال و پایین می بردم،انداخت و گفت

تو ھر روز خدا ورجھ ورجھ داری دنبال خواستگار می گردی؟ .لنگاتو جمع کنھ

 .خواستم بگم کھ کیومرث نباشھ کھ من جواب بده نیستم:طاقباز شدم و گفتم

 .کسی دنبال دردسر نمی گرده.قل دارن ننھ،نھ گچ مردم تو کلھ اشون ع:خانم جان گفت

 .طبق فتوای شما بنده باید بترشم:با حزنی ساختگی گفتم

بھ خالھ اتم .قرار نیست ھمیشھ بچھ بمونی.نھ ننھ تو ھم یھ روز بزرگ می شی:گفت

 .تو ھنوز باید بھ فکر درس و مشق ات باشی.مھتاب سوای صبایھ.ھنوز خیلی زوده:گفتم



خانم جان زیر چشمی .خوابیدم و جفت پاھامو با ھم باال و پایین می دادمروی شکم 

تازه آدم وفتی نگاه بھ عسل می کنھ :نگاھی بھم کرد و مثًال خواست از دلم در بیاره،گفت

اینم دختر تو بزرگ کردی؟قدرتی خدا میدون :بھ فروزان گفتم.از صبایم نا امید می شھ

ه تا ببینھ ناز کش داره یک چشمش رو حاال باز می کنھ دختر.ببینھ از لوسی کم مایھ نداره

حاال نوه مھ خیلی خاطرشو می خوام،اما حرف حق رو نباید کتمون .یکی رو فردا

می دونی کھ چقدر فربد خاطرشو می خواد .عسل ماشااهللا تو جونش یھ پارچھ خانمھ.کرد

نازشو می کشھ  ھر چقدر بیشتر فربد.کھ بھ حق این وقت عزیز خدا مھربونترشون کنھ

زن نباید ازش سو استفاده کنھ و .عسل افتاده تر می شھ و بیشتر خدمت شوھرشو می کنھ

نمی دونی ننھ وقتی میاد خونھ ما چطوری خودشو .شوھرشو از محبت کردن پشیمون کنھ

مگھ میذاره من دست بھ کار بزنم؟فربدم می دوه .جا می کنھ و چھ احترامی بھ من میذاره

از دست پنجھ اش برات نگفتم کھ .رو از دستش می گیره و من حظ می کنم دنبالشو کارا

دیگھ .من کھ ھمیشھ مادرشو سر نماز دعا می کنم کھ ھمچین دختری تربیت کرد!محشریھ

خالصھ ننھ یک مادر باید بشینھ خونھ و دخترش رو خوب .از جانب فربد نگرانی ندارم

آدم کھ نباید دخترش .د بَدش دست شوھرنربیت کنھ و راه و چاه زندگی رو یادش بده بع

  .رو رو ھوا ول کنھ تا خودش بزرگ بشھ

  

با ناراحتی گفتم؛منظورتون مامان من دیگھ؟

از قدیم گفتم،حساب مامان .مگھ تو رو ھوایی؟خدا اون روز رو نیاره.گفت؛نھ قربون قدت

ن و سال عروسی بھ س.اما ھمین قدر میدونم کھ مھیای شوھر نیستی.تو با بقیھ سواس

.تو ھنوز باید بھ فکر درس و مشق ات باشی.نیست،بھ درک و فھمھ

آخھ امسال سال آخرمھ و سال دیگھ اگھ توی دانشگاه برام جایی تدارک ببینند کھ .و ھستم

.باید برم دانشگاه وگرنھ ھم کھ حتما یک خاکی ھست کھ تو سرم بریزم



ی نیست بھش بگھ مگھ خورشید رو یک.دیگھ داره از دست پاییز ھم حوصلھ ام سر میره

دایی فربدم خیلی کم .دیگھ دلم داره سیاه میشھ.قورت دادی ؟ھر روز خدا ابری و گرفتھ

بعضی از .گاھی احساس پشیمونی میکنم کھ عسل رو براش جور کردم.میاد خونمون

یک روز این .مردم جنبھ ندارند و تا دستشون بھ یک چیزی میرسھ از خود بی خود میشن

ع رو با خانم جان در میون گذاشتم و آخرش گفتم شازدتون از ھول حلیم کلھ پا موضو

خانم جان کھ داشت بھ یکی از رو بالشا دکمھ جفتی میدوخت از باالی !نشھ تو دیگ

نمیدونم جملھ ام ربطی .منم سر بھ زیر انداختم.عینک اخم الود و سرزنش بار نگاھم کرد

ز خنگی خودم،کی میفھمم کدوم حرفا خوبھ کدومشون ای خدا مردم ا.نبود یا بی ادبی بود

بد؟خانم جان ھمیشھ میگھ مردم تو کلشون عقل دارند نھ گچ،این شامل من نمیشھ؟من 

شامل مردم نیستم؟خوب حتما نیستم کھ ھیچ کدام آدم حسابم نمیکنند و ھمھ مثل بچھ ھا 

کھ ھمیشھ بھم ایراد عسل .دایی فربد کھ ھمیشھ میگھ جوجو یا پیشو.باھم رفتار میکنند

صبا ھر وقت دستش برسھ میپرسھ تو کی .میگیره و از انجام بعضی از کارھا منعم میکنھ

خوب مگھ .قراره آدم بشی؟خانم جان کھ ھمیشھ میگھ بشین،مکن،خجالت داره،قباحت داره

اما با چھ .بھ آدم بزرگ و عاقل این حرفا رو میزنن؟مامان ھم میگھ دختره گنده

استادم کھ تو حرفش بھم گفت بزرگ بشی .نم منظورش بھ ھیکلمھ نھ عقلملحنی؟تازه او

.مھندسم کھ بھم گفت خانوم کوچولو.میفھمی فعال حفظش کن

وای گفتم مھندس؟چی شد یادم از .پس حتما ھمھ درست فھمیدن و من یک ایرادی دارم

منم .امھندس دود شده رفتھ ھو.مھندس جانم افتاد؟من کھ دیگھ ھیچ خبری ازش ندارم

دارند .خونھ ی آقای فخر داره تموم میشھ.تصمیم دارم بفرستمش بھ دست فراموشی

گمون کنم آقای فخر صاحب ھمون پژو .فکر کنم ھمین روزا اسباب بیارن.نقشیاش میکنن

یک پیر مرد با .خیلی زیاد میاد و میره و واسھ خونش دل میسوزونھ.مشکیھ باشھ

ھوا سرد شده .اون گاه گداری با عصا میادشخصیت دیگھ ھم ھست کھ نمیدونم کیھ،

  .میترسھ بچاد



 ٢٩فصل 

نمیدونم چرا از برف و بارون خبری .امسال ھوا سرد و بی خسیتھ.جمعھ دلگیری بود

مامان فرح از این طرز حرف زدن بدش میاد و .خانم جان میگھ آسمونو دوختند.نیست

میگھ خوبھ کھ ما کس و کار  گاھی بھ خالھ فروزان.گرد و درشت خانم جانو نگاه میکنھ

زیادی نداریم و اھل رفت و آمد نیستیم،اگر نھ با این طرز حرف زدن خانم جان باید از 

اونقدرا :اما خانم جان اورتش رو یکوری میکنھ و میگھ.خجالت میمردیم و زنده میشودیم

.عقلم میرسھ کجا چھ جوری حرف بزنم

مامان خانم اول صبح شال و کاله کردند .از صبح دلم مثل آسمون بی خاصیت گرفتھ بود

مامان داشت توی کیفش .تو کھ امروز کشیک نداشتی:خانم جان پرسیدند.و زدند بھ چاک

.امروز دکتر کیانی ھمکارا رو واسھ ناھار دعوت کده:را وارسی میکرد،گفت

 خواستم بپرسم مگھ عروسی قنبره؟این اصطالح رو ھم از خانم جان یاد گرفتم کھ ھر جا

اما .چراغ زیادی روشن باشھ یا بریز و بپاش خوراکی باشھ خانم جان بھ کارش میگیره

برا عصر کھ :خانم جان پرسید.گفتن ھمانا و چشم غره رفتن مامان ھمان.چیزی نگفتم

گفتم ناھار دعوت دارم نھ :میای؟مامان کھ داشت زیپ چکمھ ھاشو باال میکشید گفت

بعد .یک کالم بگو بلھ اینقدرم غضب مکن:ن گفتگفت و رفت و نشنید کھ خانم جا.شام

بعد دست رو بھ زمین گرفت .خانم جانت بمیره،اینم از جمعھ ات:رو بھ من کرد و پرسید

بگو چی دوست داری برات بار !امان از این کمر درد:و بھ سختی بلند شد و گتف

نھ؟از ھر چی چیھ ن:سرش رو بھ طرفم چرخوند و گفت.بذارم؟آھی کشیدم و گفتم ھرچی

میخوام واسھ شیکمت امروز جشن راه .مرغ و چرغ و بوقلمون ھرچی میخوای بگو

امان از بی :بعد آھی کشید و ادامھ داد.بگو ھر چی دوست داری برات درست کنم.بندازم

نمیدونم منظورش خودش بوده یا من؟کتابامو آوردم تو پذیریی ولو کردم اما کو .ھمدمی

م جان با یک سینی چای و یک بشقاب کیک کھ عسل حال و حوصلھ؟نیم ساعت بعد خان

ھمون طور دراز کشیده یک تکھ ی بزرگ .پختھ بود برامون آورده بود،آمد کنارم نشست



تو بیل بھ کمرت خورده ننھ؟تو کھ دست منو از پشت :خانم جان گفت.کیک بھ دھان گذشتم

بردم و دوچرخھ  باز چشم مادرتو دور دیدی؟پاھامو روی ھوا.بستی و ھمیشھ خدا ولویی

خانم جان سری تکان داد و لب فرو بست،انگار .اینم تفریح من خانم جان:زدم و گفتم

چلو کباب :پرسیدم حاال ناھار چی شد؟خانم جان تبسمی کرد و گفت.یادش آمد حق بھم بده

خوبھ؟بلند .دورت بگردم با تخم دو زرده کھ زرده ھاشو بندازی رو پلوت،با سماق و دوغ

قنبر و فک و :عروسی قنبره؟خانم جان خندھای کرد و گفت!آخ جون:و گفتمشدم نشستم 

.فامیالش

خانم جان رفت توی آشپزخونھ و من افتادم روی کتابام کھ دیدم از توی کوچھ سرو صدا 

پس !بلند شدم و سرک کشیدم کھ دیدم بلھ کھ آخ جون!دعوا شد؟آخ جون،یک تنوع.میاد

سھ کامیون توی کوچھ پشت ھم .ند اسباب میآوردندآقای فخر اینا داشت!چی کھ آخ جون

آقای !این ھمھ اثاث!ایستاده بودند و کارگرھا با سرو صدا داشتند اثاث حمل میکردند،اووه

دویدم بھ خانم جان خوش خبری بدم کھ .فخر با اون پیر مرده داشتند نظارت میکردند

بعد ھم سینی پر از .ندخوش اومدند ننھ،صفا آورد:ذوق کرد و سماور رو آب کرد و گفت

خانم جان شما کھ :گفتم.تو این ھوا ھیچی بھتر از چایی داغ نمیچسبھ:لیوان کرد و گفت

اینا وضعشون فرق میکنھ،اونا :خانم جان گفت.اجازه نمیدادین واسھ کارگرھا چیزی ببریم

ا اینا تازه وسایلم داشتند ام.دایم بودند و تعداشون زیاد بود و ما حریف شکمھاشون نمیشدیم

بھ .باز میبرند،ھم گشنھ میشن ھم تشنھ،تازه تو کھ الزم نیست ببری خودم میبرم.ندارند

مامان اول غروب .از دھان افتادم ننھ:سرش رو تکون داد و گفت.نخورنتون:شوخی گفتم

مامان .من پای تلویزیون بودم،خانم جان ھم داشت قرآن میخوند.خستھ اما شاداب بود.آمد

دوش گرفت بعد یک پالستیک پستھ آورد داد بھ دست من و نشست  لباسشو در آورد و

دلم گرفتھ .خواستم بپرسم الباقی شما و دکتر کیانیھ؟اما نگفتم.پستھھا آک نبود.کنارم

مگھ من نداشتم؟خانم .گرچھ خانم جان گفتھ بود مادرتم حق داره و نیاز بھ تفریح داره.بود

حاال چرا زمستون اینقدر خسیس شده .گفتھمیشھ ھمینو می.تو ھم خدایی داری:جان گفت

اونم بھ قول خانم جان .؟چرا برف نیاورده با خودش؟فقط سوز و سرمای بی خاصیت



خانم جان تو خونھ آش کرسی داره،میگھ کرسی استخونھای آدم رو .سرمای استخون سوز

ی ما شوفاژ داریم،ھوای خون گرمھ اما منم مثل خانم جان کرس.اما ما نداریم.و میکنھ

دوست دارم از بیرون کھ میام با یک پتو و بالش کنار .یا حداقل بخاری.دوست دارم

خانم .دوست دارم بھ آتیشش زل بزنم و گرما رو با تموم وجود احساس کنم.بخاری بخوابم

زھر کھ از .جانم شوفاژ دوست نداره و میگھ زندگیھ قدیمیا یھ صفای دیگھای داشت

صاف .ی بیرون فوقالعاده سرد اما توی خونھ گرم بودھوا.مدرسھ آمدم،خانم جانو ندیم

رفتم توی آشپزخونھ تا ببینم سور و ساط شکم جور ھست یا نھ؟دلم سوپ میخواست از 

برف تو :دبیر دینی مون میگفت.سرمایھ زیاد احساس میکردم دل و رودھام یخ زده

ام اینجام راه،این سوز از روی برف بلند شده،ھر جا بوده برف اومده و امروز فرد

یک قابلمھ بزرگ روی گاز بود کھ .من ذوق کردم و دعا کردم حق با دبیرمون باشھ.میاد

درش رو برداشتم،الھی قربون دست و پنجھ ی .بخار مطبوع از الی درش بیرون میزد

حاال خودش کجا !چھ آش غلیظ و خوشبویی.آش ماش پختھ بود.خانم جانم برم

نشستم .باسامو عوض کردم و چند مالقھ آش کشیدمل.رفتھ؟صداش کردم اما جوابی نیامد

یک .پس جای دوری نرفتھ بوده.دیدم خانم جان با چادر رنگی آمد. روبروی تلویزیون

باز گربھ ی دوپا چشم منو دور :از راه نرسیده قر زد.سینی خالی دستش بود

د برسھ بھ روح موسی خان،خیلی بھم چسبی:سالمش کردم و گفتم.دیده؟منظورش من بودم

نوش جونت ننھ،بعد سینی رو گذاشت رو :خانم جان آروم گرفت و گفت.خانم جان

رفتھ بودم :کجا بودین؟چرا سینی تون خالیھ؟تبسمی کرد و گفت:پرسیدم.تلویزیون و نشست

نھ ننھ،این چھ :محتاجند؟اخم کرد:متعجب پرسیدم.برا خونھ ی آقای فخر آش ببرم

ھمون طور کھ .استم باب دوستی رو وا کنممیخو.حرفیھ؟اینو بھش میگن کاسھ ھمسایگی

بھ گمونم .قدم اولش رو برداشتم:وا شد؟خانم جان گفت:قاشق قاشق آش میخوردم،پرسیدم

چقدر !آخیش :بشقاب خالی رو گذاشتم روی میز و ولو شدم و گفتم.آدمای خوبی باشند

م واسھ ھمین من:بعد لبخندی زد و گفت.تعارفم کردند یھ دقھ رفتم تو:خانم جان گفت.چسبید

میخواستم بدونم اسم شون چیھ،رسمشون چیھ؟.رفتھ بودم



چھ .اول از زندگی شون برات بگم:خوب کی بودند؟گفت:دستم روی شکمم بود،پرسیدم

یک راه پلی مرپیچی ھم .یک عالمھ اتاق داشتند کھ در ھمشون بستھ بود!خونھ ی بزرگی

وسایالشونم ھمھ گرون قیمت .شتھ باشندگمونم باال ھم خیلی اتاق دا.بود کھ میرفت بھ باال

با این ھمھ .ازشون خوشم اومد.خیلی ھم ادب دونند.دیده میشد آدمھای اصیلی ھستند.بود

مسن .از خانمھ کھ خیلی خوشم اومد،خیلی خوش برو رو بود.آدمھای افتادھای اند

گمون .گفت از دار دنیا یھ پسر داره و یھ عروس.بود،گمون کنم ھمسن و سال خودم باشد

کنم تک زا بوده،خالصھ تو این خونھ بھ این بزرگی چھار نفر زندگی 

خیلی ھم تشکر کرد و گفت عجب آش بھ .عروسش شوھرش را برده دکتر:گفت.میکنن

.آخھ شوھرش سرما خورده بود!جایی

و واقعًا کھ آش بھ جایی بود،مامان ھم سرما خورده و مریض احوال بھ خونھ اومد و تا 

.د و ھی آش خورد و شلغم بخور داددو روز خوابی

انگار خانم ھمسایھ دل خانم جنو برده،بعد از زھر روز پنج شنبھ حلوا درست کرده 

یک بشقاب بزرگ ظرف کرد و داشت میبرد برای آقای فخر اینا .بود،خیرات موسی خان

خانم جان نشست،گوشی رو از دستم گرفت دستشو .خالھ فروزان بود.کھ تلفن زنگ زد

ننھ،خالھ ات خیلی حرف میزنھ حلوا یخ میکنھ ببر اونو خونھ ی :جلو دھنی و گفتگذشت 

.خانم فخر

یک پیرمرد درو باز .بلند شدم مانتو روسری پوشیدم ،بشقاب بھ دستم گرفتم و رفتم

یک شلوار سیاه پاش .لباس تو خونھای نداشت.خیلی مودب بود.ھمون آقای عصایی.کرد

حاال شاید .شستھ رفتھ و مراتب بود،خوشم اومد.جلیقھ روشبود با یک پیراھن آبی و یک 

خودمو معرفی کردم و بشقاب رو بطرفش .بخوان برن جایی یا از جایی اومدند

ماھرخ جان،ماھرخ خانوم بیا :گرفتم،اونو نگرفت سرش را بھ طرف ھال خم کرد و گفت

آقای .ظاھر شددقایق بعد یک خانم مسن،بزرگ اما خوش ھیکل و برازنده جلو در .دم در

خانم فخر موھای رنگ زده،کوتاه و مرتبی .فخر عذر خواست و رفت داخل



لباساش ھم خارجی و گرون بود و خیلی برازنده ی قامتش اما معلوم بود کھ تو .داشت

بلھ؟دست پاچھ :چشاشو ریز کرد،سر تا پامو نگاه کرد بعد لبخند زنان گفت.خونھای ھستند

سالم کردم و گفتم از خونھ رو بھ رویی اومدم و با .دھیبتش منو گرفتھ بو.شده بودم

اینو خانم جان :انگشت خون مون رو نشون دادم بعد بشقاب رو بھ طرفش گرفتم و گفتم

ای وای گند زدم،مگھ پول بود یا کادو؟نمیدونم حرفم بھ جا بود یا .دادند،قابل شما رو نداره

خانم جان خیلی بھ ما لطف :گفت خانم فخر بشقاب رو با خوشحالی گرفت تشکر کرد و!نھ

.بھشون سالم منو برسون.الزمھ یک روز واسھ تشکر خدمت برسم.دارند دخترم

ازش بدم .اما اون باید یک چیزی میگفت.چرا تعارف نکرد برم تو؟حاال من کھ نمیرفتم

خوب تو ھم قد :خانم جان گفت.بھ خانم جان گفتم یک گوشھ ادب دانیاش لنگ میزنھ.اومد

خانم جان کھ .من نمیرفتم اما اون باید تعارفم میکرد:نیستی میرفتی چی کار؟گفتماو کھ 

حتما چون شوھرش خونھ بوده سالھ ندیده،اون روز :داشت تابھ ی حلوا را میشست گفت

نخیر،اون روز یھ تعارف خوش و خالی کرد :گفتم.کھ بھ من تعارف کرد خونھ تنھا بود

توی .بھم برخورده بود.مثل شما باشم،اما من نمیرفتمدیده شما ننھ قسم شودین،ترسید،منم 

این دنیای بھ این بزرگی ھیچ کس نبود کھ تحویلم بگیره گرچھ ھمھ بھم محبت و توجھ 

دوست دارم یکی پیدا بشھ کھ بھم .میکردند کھ این قبیل حرکات ھمیشھ دل چسبم نیست

شھ،یا منو فقط منو جایی احترام بزاره و تحویلم بگیره،یکی پیدا بشھ کھ جلو پام بلند 

حلوا نخورده رفتم توی اتاقم،دوست داشتم با دنیا قھر کنم .بھ دلم آمده بود ...دعوت کنھ و

جای مامان خالی کھ کیف کنھ از در .باد کردم رفتم توی اتاقم و در رو بستم.و کردم

و ھر چی خانم جان صدام زد و خواست نازم ر.شامم نخوردم و گفتم اشتھا ندارم.بستھ

خانم جان رخت خوابش رو مثل شبھای دیگھ کنار .بکشھ محل ندادم و گفتم حوصلھ ندارم

چشمام داشت گرم میشد کھ با صدای وحشتناک رعد و .شوفاژ پھن کرد و گرفت خوابید

اینو دیگھ ھم خلق .من از بچگی از رعد و برق میترسیدم،ھنوزم میترسم.برق از جا جستم

گریھ ھم میکردم اما حاال قلبم گرپ گرپ میکنھ و رنگم کوچکتر کھ بودم .خدا میدونند

نفھمیدم این رعد و برق چھ وقتھ؟پس کو برفی کھ دبیر دینی مون وعده داد؟خوب .میپره



حاال خوب کھ بیدار باشھ و از .اگھ اون سرش از ھواشناسی میشد کھ دبیر جغرافیا میشد

رعد و برق وحشتناک دیگھ باز یک .خجالت این پیشگویی نا بھ جا خیس آب و عرق بشھ

بھ آسمون حق دادم دلش از اول !اومد کھ نفھمیدم این صدا کجای دل آسمون قایم شده بود

خانم جان .حاال عقده ترکونده،دل منم از ترس میخواست بترکھ.پاییز گرفتھ بود و نمیبارید

لحافش رو باز کرد خودش رو عقب کشید و .چشاشو باز کرد و دید کھ من وششت کردم

منم ننھ قاسم جستم زیر لحاف خانم جان و دست بھ گردنش . بیا ننھ،بیا پیش خودم:گفت

خانم جان موھامو نوازش کرد و محکم ماچم کرد و .انداختم و تند تند نفس میکشیدم

تو بغلش کز کرده بودم و .الھی دورت بگردم کھ قلبت مثل قلب گنجشک:گفت

بعدشم ھمان طور کھ .داره ترس نداره شکر.اینا رحمتھ،نعمتھ:میترسیدم،زیر لب گفت

موھامو نوازش میکرد زیر گوشم ترانھای محلی خوند تا خوابم ببره و من بھ یک حس 

ای خدا خانم جان رو برای من نگھ دار کھ اگھ .امنیت تو بغل خانم جان بھ خواب رفتم

  .خانم جان نباشھ من میمیرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٠فصل 

ی و فالگیری نمیخوره،پیش بینیاش بھ درد خالھ جانش این دبیر دینی ما بھ درد رّمال

نمیدونم بھ قول خانم جان این .فکر کنم دیگھ از خجالتش تو مدرسھ آفتابی نشھ.میخورده

خانم جان کھ چشمش بھ آفتاب افتاد شال و کاله !ھمھ قرمب و سرمب بی خاصیت کجا بود

میرین؟ خانم جان درین:باز اخمام رفت تو ھم.کرد و عزم رفتن نمود

ننھ امروز آفتاب شده برم یھ دستی :خانم جان کھ داشت دور جوراباش کش مینداخت گفت

کو تا !اووه:گفتم.بھ سر و گوش خونھ بکشم پس فردا عیده و من ھمھ کارام مونده

تا من بھ خودم بجنبم عیدم :خانم جان گفت.عید؟ھنوز سی چھل روز داریم بھ عید

ھ رو بریزم بیرون،شبم بگم فربد سمپاشیاش کنھ،دایی امروز میخوام صندوق خون.اومده

پس :ذوق زده گفتم.ات میگفت تو صندوق خونھ سوسک دیده،محل نکنی آنی بچھ میکنھ

اره ننھ جون مگھ من غیر از اینجا :شب بر میگردین؟از سر رضایت نگاھم کرد و گفت

شماھا خوش  کجا را دارم؟دایی ات دیگھ یک شب بدون نومزدش بند نمیشھ،منم دل بھ

.کردم

از چی؟جواب :یعنی پشیمونین؟بھ پای دیگرش کش انداخت و پرسید:نگاھش کردم و گفتم

خانم جان دست توی ساکش کرده و کیف کوچک پولش .از این کھ دایی نامزد کرده:دادم

خدارو شكر مي كنم كھ دایي ات     روزی ھزار بار:رو برداشت،وارسی کرد و گفت

بودیم كھ بھ زور دستشو بند كردیم، چي بھتر از روسفیدي و آخھ من و تو  .راضیھ

 :سربلندي؟ یك مادر جز خوشي بچھ اش چي مي خواد؟ بعد دست بھ آسمان برد و گفت

.خدایا بھ داده ھات شكر بھ نداده ھات صبر

از . الحمداهللا كھ ھمھ چي داده: چي خواستین كھ خدا نداده؟ جواب داد: با كنجكاوي پرسیدم

. یھ بار كھ عادت كني بگي ھیچ وقت ناشكري دور زبونت نمي گرده. بیشتر سھمم ھم

پس باید عادت كنھ از خدا . باالخره آدمیزاتد شاید خواستھ اي داشتھ باشھ كھ بھش نرسیھ

.صبر بخواد و ناسپاسي نكنھ



خانم جان؟: گفتم 

از شب با ھم بلند شو لباس بپوش با ھم بریم خونھ ما، ب. كوفتھ قلقلي خانم جان: گفت

.اي بھ چشم: ذوق زده بلند شدم و گفتم. برمي گردیم

تویم منو بدجوري بھ خودت : خانم جان كھ داشت از اتاق بیرون مي رفت، زیر لب گفت

.دیگھ یھ روزم سختھ برام ازت دور باشم. عادت دادي ننھ

. ش بدھمجمعھ بود و من مي توانستم خانم جان رو ھمراھي كنم، ضمن اینكھ آبي بھ دست

خانم . صندوق خونھ ي خانم جان بدجوري نیاز بھ نظافت داشت. چھ خوب شد كھ رفتم

از بس یھ پام خونھ ي شماس و یھ پام خونھ ي خودم دیگھ دارم از زندگي : جان گفت

مي گم : خانم جان چرا نمي گین فائزه خانم بیان كمكتون؟ گفت: گفتم. خودم غافل مي شم

.اینا كار خودمھ. عضي كارا رو نمي شھ داد كارگرب. برا خونھ تكوني بیاد

ولت . نخیر تو ورودستي: مگھ نھ؟ خانم جان بادي بھ غبغب انداخت و گفت. و من: گفتم

.كنم بھ حال خودت نمي فھمي چي رو كجا بگذاري

عصر كھ  .البتھ خودش ھم پا بھ پاي من كار كرد. خانم جان دستور داد و من اجرا كردم

خستگي خانم جان . خانم جان نشستم بھ چاي خوردن و خستگي در كردنشد توي اتاق 

بیا ننھ دستي : كھ در رفت، بلند شد رفت كنار صندوق كلون دار قدیمي اش نشست و گفت

.ھم تو این برگردونیم

.حاال چھ عجلھ اي خانم جان؟ بمونھ واسھ بعد: خستھ بودم گفتم

یي رو دم دست بزارم كھ وقتي فائزه خانم نھ ننھ چي رو بمونھ؟ مي خوام یھ چیزا: گفت

بعد ھم بھ منبر رفت كھ آدمیزاد باید دست بده داشتھ . میاد واسھ نظافت، بدم بھش ببره

خانم جان ھي كلھ اش رو مي كرد تو صندوق و چیزي . باشھ و بھ زیر دستاش كمك كنھ

رده یك رو جا بھ جا میكرد یا بیرون مي آورد بازش مي كرد و با حسرت نگاھش ك

كنار خودش یك بقچھ پھن كرده  .خاطره از توش مي كشید بیرون و برام تعریف مي كرد

. بود و ھر چیزي رو كھ صالح مي دونست توي بقچھ مي گذاشت تا بعد بده با فائزه خانم

بعضي چیز ھا رو ھم از دلش نمي اومد رد كنھ دوباره تا مي زد و مرتب توي صندوق 

موسي خان برام گرفتھ، یا موسي خان اینو خیلي دوست داشت، اینو : مي چید و مي گفت



اینو گذاشتم واسھ شب عروسي صبا كھ بدم بدوزند، اینو مي خوام عیدي بدم : یا مي گفت

بازش كرد نشانم . بعد دستش رفت روي یك جانماز ترمھ اي خیلي قدیمي... بھ عسل و 

نگاه كن گوشش . دا رحمتي ام بودهاین مال مادر خ. این خیلي قیمت داره ننھ :داد و گفت

بعد پھنش كرد تا دوباره مرتبش كنھ كھ . ھم سوراخ شده، با این ھمھ خیلي قیمت داره

دست . یك انگشتر طالیي كھ از زیر تسبیح برق مي زد. توجھ من بھ یھ انگشتر جلب شد

ستم كرد و این انگشتره خانم جان؟ خانم جان نگاھي بھ د: بردم انگشتر رو برداشتم و گفتم

چرا : گفت. خانم جان لوس نشین :فكر كردم داره طعنھ مي زنھ، گفتم. نھ ساعتھ: گفت 

بعد دست دراز كرد انگشتر را از دستم گرفت در پوشي كھ . كھ ساعتھ: لوس ننھ؟ گفتم

روي صفحھ ي ساعت رو پوشونده بود و جاي نگین روي انگشتر قرار داشت رو نشونم 

!چقد قشنگھ! واي: ا تعجب بھ انگشتر ساعتي نگاه كردم و گفتمب! خیلي قشنگ بود. داد

.چون كھ مي دونستم قشنگھ تا حاال قایمش كرده بودم: خانم جان گفت

مي گفت از . اینو موسي خان تو حجلھ دستم كرد: از كجا؟ آھي كشید و گفت: پرسیدم

كھ انگشتر رو ھمونطور . كربال آورده، قبل از دومادي اش، برا ھر كي كھ خانمش بشھ

پس چرا تا حاال دستتون نكرده بودین؟ آھي : مي چرخوندم و نگاھش مي كردم، پرسیدم

.آخھ نمي خواستم تو دست و پا بیفتھ چون خیلي برام عزیزه: سنگین كشید و گفت

چون یادگاري حجلتون بوده؟ ازش خاطره دارین؟: بدون تفكر گفتم

.حیا كن دختر: خانم جان توپید

دم و سر بھ زیر انداختم در حالي كھ نفھمیده بودم چرا باید حیا كنم؟ مگھ خجالت كشی

حرف بدي زده بودم؟ دیدم خانم جان از توي ھر تكھ اي كھ از صندوق مي كشھ بیرون 

این یعني حرف بد؟ اي خدا اگھ . یك خاطره داره فكر كردم از حجلھ اش ھم خاطره داره

شب كھ برگشتیم بھ خونھ،  .دردم مي خورد بھ من یھ جو عقل داده بودي ان روزا بھ

: خانم جان دعاي زیر لبیش رو دور اتاق فوت كرد و گفت! خانم جان: موقع خاواب گفتم

.آي جون دل، آي مغز ھل

كدوم حرفت ننھ؟: متعجبانھ پرسید. ببخشید اگھ حرفم بي ادبي بود: گفتم

خانم جان فكري كرد و . ونكھ گفتین حیا كنم، واسھ خاطر حجلھ ت: یكجوري شدم و گفتم



یك حرفایي بھ دخترا . اما یك وقتایي دخترا باید قباحت كنند. بي ادبي نبود كھ ننھ: گفت

.آدم ھر جایي و پیش ھر كي نباید ھر حرفي رو بزنھ. نیومده

اما شما ھر جا و ھر كي نیستین، : جست زدم پریدم تو بغلش، محكم ماچش كردم و گفتم

خدا بھ جون . باز كھ تو وحشي شدي ننھ: پس ام زد و گفت. ھستینشما خانم جان گل ما 

خانم جان این حرفتون قباحت : دستم رو گذاشتم زیر سرم و گفتم. شوھرت رحم كنھ

تویم از حرفاي : بعد دوباره ماچم كرد و گفت. چرا انگار: نداشت؟ لپم را كشید و گفت

اي بلند كردم، یك پامو بردم باال  خنده .مگھ تو بچھ ي خودم نباشي. خودم واسم گل بگیر

تو چرا یھو : خانم جان پامو گرفت زیر لحاف و گفت .پس از ماست كھ بر ماست: و گفتم

خانم : لنگت میره رو ھوا؟ نمي دونم چرا قرار نداري تو؟ چرخیدم رفتم تو بغلش و گفتم

!جان

.آي دلربا، خانم طال: جواب داد

فشارش دادم و . بیخود: با تغیري ساختگي گفت. دهمن از اون انگشتره خوشم اوم: گفتم

پس بشین بھ ھمون : خانم جان گفت. روزي روزگاري اگھ دلتونو زد بدینش بھ من: گفتم

حیفھ اون انگشتر بھ اون : گفتم. چون چیزي از موسي خان نیست كھ دلم رو بزنھ. ھوا

اد مي شھ ھم شما قشنگي نیست رفتھ تو صندوق؟ اگھ من دستم كنم ھم روح موسي خان ش

بگیر بخواب : خانم جان زد پشت دستم و گفت. كھ من جگر و نفس تونم حظ مي كنین

.پرچونھ كھ تا خود صبحم ور بزني من اوره بھ توي شلختھ نمي دم

اما مگھ من دست بر مي داشتم؟ اونقدر كنار گوشش ور زدم و عز و جز كردم تا خمار 

.بعد من سر من بدنش بھ توبگیر بخواب مي گم : و خواب آلود گفت

شما كھ نباشین دنیا ھم . خدا نكنھ: گفتم. ھمیشھ حرف مردن ناراحتم مي كنھ. بدم اومد

  .این یعني قھر. بعد ھم پشتم رو كردم و خوابیدم. نباشھ

  

  



٣١فصل 

این دبیر دیني ما اونقدر پیش خدا دعا كرد، برف البتھ با یك ھفتھ تاخیر نھ تنھا شھر رو 

خالھ فروزان كھ . بیر دیني مون رو سفید كردو دل بنده و خالھ فروزان رو شادكھ روي د

روحي نسبتا بچھ گانھ داره بھ میمنت بارش برف ھمھ ي ما جمعھ ناھار بھ آش رشتھ 

یك دیس ھم . اسمش آش رشتھ بود اما كنارش پلو قیمھ و مرغ ھم گذاشتھ بود. دعوت كرد

خانم جان از . ھر كدومش اندازه یك مشت مردونھ! چھ دلمھ ھایي . دلمھ ي كلم پختھ بود

اصوال من . اما اصال نترسیدم. شب قبل رفتھ بود واسھ كمك و من تو اتاقم تنھا خوابیدم

اما یھ جورایي . فقط از رعد و برق و تاریكي و جن مي ترسم. دختر خیلي ترسویي نیستم

ست داشتم منم با خانم جان دو. بھ بودن با خانم جان عادت كردم و نبودنش آزارم میده

فردا ظھر كھ اون سفره ي رنگین رو دیدم . اما دیدم مامان تنھا مي مونھ گناه داره .برم

انگار مي رفتم و خالھ فروزان كوه ظرف ھارو مي داد من . تو دلم ذوق كردم كھ نرفتم

حاال . دلم خنك شد كھ ظرفھارو صبا شستھ. خالھ جان زیاد با كسي تعارف نداره. بشورم

اما بعد . دیگھ كیواني بھ جا مكان نبود كھ سیاست بھ خرج بدھند و ناز بكشند و ناز بخرند

ناھار دلم طاقت نیاورد كھ مفت خوري كرده باشم بھ جبران مافات تمام ظرفھارو دست 

عسل خیلي مي خواست كمكم كنھ اما خانم جان و خالھ فروزان ھلش دادند . تنھا شستم

. قربون دایي جانم برم كھ از آب گل آلود ماھي نمي گیره. یي فربدنشوندنش بیخ دل دا

منظورم اینھ كھ دایي اھل سواستفاده نیست و تا جواز . درست گفتم؟ ربطي بود؟ انگار نھ

 .ھر دوشون حساب دستشونھ و مراعات جمع رو مي كنند. صادر شد نرفت ور دل عسل

واست دایي و عسل رو بخوابونھ اما خالھ فروزان كھ فكر كرد عسل مثل صبا مي مونھ خ

دایي ھم كھ دید خالھ دستش . اصال اھل خواب بعدازظھر نیست: عسل لب گزید و گفت

رو گرفتھ و مي كشھ تو اتاق خواب، عصباني شد و یك داد مالیم سر خالھ فروزان كشید 

آجي چھ معنا داره؟: و گفت

از خالھ فروزان لجم مي  گاھي. خالھ فروزان حیا كرد و دمش رو گذاشت روي كولش

بھش جایزه مي دن؟ خواستم بگم خالھ . گیره كھ مي خواد مرد و زن رو بھ ھم برسونھ

رسوندن دو  .جان اگھ دنبال سند بھشتي، برو حرامھا رو بھ ھم برسون و حالل شون كن



آقاي . تا حالل بھ ھم كھ ھنر نیست، تازه بھ قول خانم جان قباحت ھم داره اونم توي جمع

رایلي انگشتش رو كرده بود تو گودي پیپش و ھي توتونشو فشار مي داد و زیر چشمي گ

من كھ ظرفھا . حتما دلش سوختھ .دید كھ دایي فربد دعواش كرد. ھواي خانمش رو داشت

دست دایي مثل ھمیشھ رفت رو موھام و بھ . رو شستھ بودم كنار دست دایي فربد نشستم

اي خدا چقدر دایي . رزادگي كھ من بھش معتاد بودمیك بازي دایي خواھ. ھم شون ریخت

یعني . بلند شدم جامو دادم بھ عسل. علس ھم اومد كنارم نشست! فربد رو ماه آفریدي

عسل بین من و دایي بود كھ دایي بلند شد نشست بین من و عسل و یك دستش رو انداخت 

ن دایي فربد خدا جو. دور شونھ ي عسل، یكي رو ھم كرد الي موھاي گربھ اي من

عزیزم ھم ماھھ ھم عاقلھ ھم حواسش جمع و من ممنونم كھ اونو دارم و خوشحالم كھ 

خانم جان چشم از عسل و دایي نمي گیره و با لذت . اونم یك زن ماه و ماماني. زنش دادم

بعد از چاي و میوه خالھ فروزان . آقاي گرایلي ه صبا گفت چاي بیاره. نگاھشون مي كنھ

رف بازي؟ بریم ب: گفت

چھ اشكال داره؟ : بچ شدي؟ آقاي گرایلي در مقام دفاع گفت: مامان فرح اخم كرد و گفت

سروش پرید رفت تو اتاقش تا . دلش سوخت دید ھمھ بھ نوعي زنش رو دعوا مي كنند

مامان یك مجلھ  .من و عسل و دایي ھم شال و كاله كردیم و زدیم تو حیاط. مجھز بشھ

خانم جان رفت تو اتاق صبا دراز بكشھ، صبا ھم بھ . ینھبرداشت نشست كنار شوم

دایي فربد پیرزن خطابش  .مي گفت خوابش گرفتھ. اصرار من و دایي فربد لباس پوشید

. آقاي گرایلي نیامد و جلو تلویزیون نشست بھ پیپ كشیدن. كرد و اونم بھ غیرت اومد

یاط رو روي سرمون تا نزدیك غروب ح. برف ھنوز ھم مي بارید و ھوا مالیم بود

خالھ فروزان . گذاشتیم و یك آدم برفي بزرگ و چاقالو درست كردیم با دماغ تربچھ اي

.دماغش نقلي باشھ بھتره: ھویج نداشت دایي فربد یك تربچھ ي كج گذاشت و گفت

دایي جون چرا دماغش كجھ؟: گفتم

.بوكسور بوده: دایي نگاھي بھ دماغ یكوري آدم برفي انداخت و گفت

بازي بسھ بیایین براتون : ھوا داشت سرد مي شد كھ آقاي گرایلي صدامون كرد و گفت

. گاھي فكر مي كنم این آقاي گرایلي تو ژست و دك و پوز كم نمیاره. نسكافھ درست كردم



بھ قول دایي فربد چھ بھتر، مگھ بھ ما بد مي گذره؟

نفھمیدم كي و . اال برمآخر شب اونقدر خستھ بودم كھ نمي تونستم چھار تا پلھ رو ب

اتاقم گرم و رختخوابم نرم و شكمم پر . چطوري لباسامو عوض كردم و زدم زیر لحاف

بھ قول دایي  .آخھ ظھر دلمھ نخورده بودم. از دلمھ ھاي خوشمزه ي خالھ فروزان بود

اما شب كھ پلو زیاد نیامده بود . فربد آدم عاقل پلو رو نمي زاره بقچھ حموم رو بخوره

صبح زود صداي خانم جان توي گوشم نشست كھ آھستھ براي . طالب دلمھ شدندھمھ 

اما كو گوش شنوا؟ اینقد خستھ بودم كھ حسھ بلند شدن از رختخواب . نماز بیدارم مي كرد

اما . بلند شدم نشستھ. ننھ نمازت نپره :خانم جان تكونم داد و ھي گفت. گرمم رو نداشتم

منم دوباره . خاطرش جمع شد و رفت كھ وضو بگیره خانم جان. چشام ھنوزم بستھ بود

  .زدم زیر لحاف، خوابم برد و تا خود ظھر ھیچي نفھمیدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢فصل 

اصوال غروب غم انگیزه و آدم دوست . ھوا گرگ و میش بود و دل من كمي گرفتھ بود

در فكر تدارك خالھ فروزان . مامان با خالھ فروزان رفتند خرید. داره بدون دلیل گریھ كنھ

امروز عصر ھم با ھم رفتند  .جھیزیھ ي صباست و گھ گداري مامانو مي كشونھ خیابون

خانم جان پتوي مامانو پھن كرده وصط ھال و داشت مالفھ اش رو مي . رو تختي ببینند

منم از ھمون بچگي تا یكي مي خواست مالفھ بدوزه دوست داشتم برم وسط پتو . دوخت

مامان ھمیشھ دعوام مي كرد اما خانم . و مشق بنویسم یا نقاشي كنمیا لحاف خیمھ بزنم 

امشب كھ دلم گرفتھ بود حوصلھ ي خیمھ زدن . جان ھیچي نمي گفت و آزادم مي گذاشت

خانم جان كھ نخ . جلوي تلویزیون نشستھ بودم و كارتون نگاه مي كردم. ھم نداشتم

رفتم كنارش نشستم و اطاعت امر . سوزنش تموم شده بود ازم خواست اونو براش نخ كنم

اگھ دو تا كوك بزني دو تا : مي كردم كھ دلسوزانھ بھ چھره مكدرم نگاه كرد و گفت

یكي اینكھ سرت گرم مي شھ، دیگھ : ادامھ داد. بي حوصلھ نگاھش كردم. خاصیت داره

اینكھ كمك بھ من پیرزن كردي، دیگھ اینكھ پس فردا تو كار خونھ لنگ نمي موني و كوك 

.زدن بھ مالفھ رو یاد گرفتي و یھ خدا بیامورزي ھم بھ روح من مي فرستي

با این ھمھ نھ مي . تا این جا گھار تا خاصیت: داشتم تھ نخ رو گریھ مي زدم كھ گفتم

خوام كار یاد بگیرم چون بنده وقت عروسي ام نیست و كو تا اون موقع، نھ مي خوام شما 

چون شما كھ نباشین بنده ھم . بیامرزي بفرستم توي دنیا نباشین كھ من براتون خدا

ھمیشھ فكر نبودن خانم جان غم بھ دلم مي آورد، . گفتم و بي جھت اشك ریختم. مرخصم

چھ برسھ كھ اون روز بغض ھم توي گلوم بازي بازي مي كرد و دنبال بھانھ بود تا رھا 

نوازش كرد و ھي خانم جان خودشو جلو كشید و منو گرفت تو بغلش و ھي موھامو . بشھ

چتھ تو امروز؟. خانم جانت نبینھ چشماي خوشگلت بباره: ماچم كرد و گفت

. دوست نداشتم بھ نبودن خانم جان فكر كنم! نمي دونم چم بود. توي سینھ اش فرو رفتم

االنھ یك : خانم جان بلند شد از توي فریزر ظرف نون خامھ اي رو بیرون آورد و گفت

ایي با این شیریني خامھ اي ھا واسھ دل خودمون جشن مي چایي ھم دم مي كنم دوت

بعد ھم نشست از روي حوصلھ كوك زدن بھ مالفھ بھم یاد داد و اونقدر از قدیم . گیریم



اگھ تو خونھ : آخر سر ھم گفت .االیام گفت و گفت تا بھ خیال خودش سرم رو گرم كنھ

گرم مي شھ و فكرت  یك كمي خم و راست بشي و مسئولیت بھ گردن بگیري ھم سرت

. ھزار راه نمي ره ھم كم كم دستت بھ كار مي چسبھ و فرداي روز بھ دردت مي خوره

حاال ھم بلند شو دو تا چایي خوش رنگ و رو بریز بیار كھ یخ این نون خامھ ایھا ھم باز 

بلند شدم رفتم تو آشپزخونھ و دو تا لیوان چایي ریختم كھ الحق . شده و وقت خوردنشھ

یك آن دلم بھ حال مامان . تو این ھواي سرد مي چسبید. نگ و معطر بودخوش ر

قحطي . نمي دونم چرا خالھ فروزان توي اون سرما مامان رو كشونده خیابون. سوخت

بھ نظرم خالھ فروزان زن عجولیھ و تا ! رو تختي اومده یا كیوان پشت در منتظر مونده

او از : جان ھم حرفم رو تایید كرد و گفتخانم . تصمیم مي گیره باید زود عملي اش كنھ

خانم جان : گفتم. اولش ھمینجور بود و تا بھ خواستھ اش مي رسید دست برنمي داشت

.مامانمم كھ حرف حرف خودشھ

مادرت حكم مي كنھ یك كالم، : خانم جان سوزنش رو كرد تو كمر دوك سفید و گفت

روزان قدرت نداشت حكم كنھ با از اول بچگي ھمینطور بود اما ف. حرفي ھم توش نیست

.نق زدن و جر زدن جگرت رو مي خورد تا بھ خواستھ اش برسھ

زن و شوھر حرف ھم مي فھمند و : تبسمي كرد و گفت. پس بیچاره آقاي گرایلي: گفتم

حاال بلند شو اي پتو ره تا بزن از . خدا نكنھ بیچاره. خودشون یھ جوري با ھم كنار میان

.ھ یكي میاداي وسط جمش كن االن

خانم جان انگشتانھ اش رو توي قوطي جا داد و . ما كھ كسي رو نداریم: پرسیدم كي میاد

شایدم . ھیشكي ھم نیاد دایي ات قراره عسل رو بیاره. خدا نكنھ بي كس و كار باشیم: گفت

بلند . البتھ اگھ رو تختي خریده باشھ میاره كھ نشونمون بده. فروزان یھ توك پا اومد تو

بھ دلم : خانم جان سربلند كرد. م پتو رو تا زدم و بردم تو اتاق مامان كھ زنگ زدندشد

حتما دایي فربده كھ سر خوردن نون خامھ : گفتم. ببین كیھ ننھ. برات شده بود یكي میاد

آیفون رو برداشتم و . ھنوز كھ سر شبھ، دایي ات مغازه اس: خانم جان گفت. اي رسیده

خانم بزرگ تشریف دارند؟ استفھام آمیز : ایي شاد و سرحال گفتكیھ؟ صداي ناآشن: گفتم

فخر  .اگھ ممكنھ درو باز كنید: شما؟ جواب داد: نگاھي بھ خانم جان كردم و پرسیدم



خانم جان ھول كرد و . خانم فخره: دستمو گرفتم جلو گوشي و بھ خانم جان گفتم. ھستم

. بگو بفرمایید تو .خب باز كن ننھ: در حالي كھ داشت بھ سختي از جا بلند مي شد گفت

خانم جان دور خودش مي گشت و روي میز رو مرتب . بفرمایید: دكمھ رو زدم و گفتم

بھ رسم مھمون نوازي رفتم جلو در و چراغ . مي كرد یا دست بھ موھاش مي كشید

خانم فخر یا ھمون . سوز سردي بھ صورتم خورد و ھوشیارم كرد. ایوونو روشن كردم

با دیدن من گل از گلش شكفت و بھ پھناي . ن آھستھ از پلھ ھا باال مي آمدماھرخ جا

اسم منو از ! تعجب كردم. خانم مھتابسالم بھ روي مثل ماھت : صورت خندید و گفت

ھنوز نیامده . بفرمایید و از جلو در كنار رفتم :كجا مي دونست؟ خنده اي بلند كردم و گفتم

از ! منم متعجب. ھزار ماشاهللا: ي نگاھم كرد و گفتمنو گرفت تو بغلش و ھي بوسید و ھ

بفرمایین، بفرمایین، : كي تا حاال ما پسر خالھ شدیم؟ خانم جان شتابان اومد جلو و گفت

.خیلي خیلي خوش اومدین

اونا رو داد . توي كاسھ ھم پر از شكالت بود. خانم فخر بشقاب و كاسمون رو آورده بود

بعد ھم بدون تعارف جلو جلو رفت تو، . رو ھم ببوسھ بھ دست من و رفت تا خانم جان

نھ ھمین جا : خانم جان تعارف كرد بره تو پذیرایي كھ گفت. روي مبل بزرگھ نشست

انگار بھ موقع :خوبھ بعد ھم یھ نگاه بھ سیني چاي و ظرف نون خامھ اي  کرد و گفت

ریم مگھ نھ خانم اخھ ما پیر زنا نون خامھ ای دوست دا:بعدش ھم خندید و گفت.اومدم

خانم جان کھ انگار بھ قول خودش وزیر اعظم اومده شاد سر دماغ . بزرگ؟گفت و خندید

مھتاب جان یک چای برا خانم فخر .خیلی صفا اوردین:اومد رو بھ روش نشست و گفت

خواستم بگم مگھ ما داریم چیزی قسمت می .بریز کھ بھ قول خودشون سر قسمت رسیدند

رفتم توی فنجون خوشگالمون چایی .ی کھ تو لب بره و اخم کنھ کنیم؟جای مامان خال

خانم فخر ھم بدون تعارف دو تا نون .ریختم و با نون خامھ ای گذاشتم جلو خانم فخر

غم از دلم بیرون .زن خونگرم و سر حالی بود.خامھ ای بزرگ خورد و گفت و خندید

م فخر می گفت و ھر دو می یکی خانم جان می گفت،یکی خان. رفتھ و با نشاط شده بودم

خندیدند و منم محو تماشای این دو پیر زن سر دماغ کھ خیلی زود با ھم جوش خورده 

خانم جان بابت شکالتھا تشکر کرد وتعارف کرد کھ نیازی نبود ظرف رو پر .بودند



اینا خیلی .این شکالتھا تو ایران نیست.چیز قابل داری نیست کھ:خانم فخر گفت.کنند

راست می گفت من تا بھ حال چنین  .نوه ام برام از المان میفرستھ.کمیابھخوشمزه و 

دوست داشتم زودتر یکیشون .قیافھ اش کھ خیلی ھوس انگیز بود.شکالتھایی ندیده بودم

انگار خانم فخر از نگاھم کھ بھ ظرف شکالت دوختھ شده بود فھمید دلم قیلی .رو بخورم

تعارف من و خانم جان کرد اما خودش بر نداشت بلند شد کاسھ رو برداشت و .ویلی رفتھ

خانم جان حس کنجکاوی اش گل کرد و .و گفت دو تا نون خامھ ای براش کافی بوده

نوه تون تو المان درس می خونند؟:پرسید

دبیرستان کھ بود .خیلی سالھ کھ رفتھ.اون رفتھ موندگار.نھ جونم: خانم فخر جواب داد

رفت چسبید بھ کار .بچھ ام خیلی ھم اھل درس نبود:گفتبعد خنده ای کرد و .فرستادیمش

دوباره خندید و روی مبل جا بھ جا شد و با لحنی حاکی .و گفت می خواد پولدار شھ و شد

خانم جان گفت چرا موندگار؟.حاال دیگھ جا افتاده:از اسودگی گفت

بچھ .ی شدهبیاد چھ کار کنھ؟واسھ خودش تو المان کس:خانم فخر پا روی پا گردوند وگفت

یھ وقتایی عروسم ازش می خواست بیاد ایران،اما اون می .ام داره پول پارو می کنھ

خانم جان تعجب کرده بود و نفھمید منظورخانم .گروه خونی من بھ ایران نمی خوره:گفت

خانم فخر حین صحبت .دوست نداشت جلو خانم فخر کم بیاره.اما چیزی نپرسید!فخر چیھ

اگھ من یھ دختر مثل تو : اخر سر دلش طاقت نیاورد و گفت.شتچشم از من بر نمی دا

خانم جان .نوه ی ملوسی دارین خدا واستون ببخشھ:بعد رو بھ خانم جان گفت.داشتم

ھمیشھ دلم یھ دختر می :دختر ندارین؟خانم فخر اھی کشید و گفت:دلسوزانھ پرسید

. کالم رو قطع کردصدای زنگ رشتھ ی .خواست اما خدا نھ بھ خودم داد نھ بھ پسرم

عجب بعد از ظھر دلنشینی و من . من ذوق کردم.عسل بود کھ زودتر از دایی اومده بود

خانم :خانم فخر بھ عسل ھم خیلی زیاد نگاه کرد و گفت.بی جھت سر شب ماتم گرفتھ بودم

خانم جان ھم کیف کرد و گفت چشاتون خوشگلھ .بزرگ انگار دور و بر شما زشت نیست

اون شب خالھ فروزان رو تختی مورد نظر رو خرید اما  .شگل می بینھکھ ھمھ رو خو

مامان گفت رو تختی خیلی قشنگی بود اما رنگش مورد .دست خالی بھ خونھ اش بر گشت

خالھ فروزان لیمویی می خواستھ کھ فروشنده بیعانھ گرفتھ تا براشون .چسند واقع نشده



انگار حرف .رو تختی تعریف می کردمامان ھم شاد و سر دماغ بود ھی از .سفارش بده

دایی ھم شب با پیتزا اومد خونھ و ما رو .عروسی و جھیزیھ خود بھ خود شادی اوره

   .خانم جان یھ برش بیشتر نخورد و گفت با معده اش سازگار نیست.مھمون کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٣فصل 

ازم .خانم فخر بود.نشستھ بودم سر درسام و داشتم ادبیات می خوندم کھ تلفن زنگ زد

حتما خانم جان شماره ی خونھ رو !تعجب کردم.خواھش کرد یک توک پا برم خونشون

خانم جان از این کارھای بھ ظاھر عجیب زیاد . بھ قول خودش برا روز مبادا.بھشون داده

بھ قول مامان فرح خانم جان ھمسایھ بازه و ھمیشھ میگھ دوستی کنیم برا روز .می کنھ

حاال ھم خونھ نبود تا با خودم ببرمش خونھ .ھ محبت کنیم بمونھ الی نون گرمیا میگ.مبادا

حاال یعنی چھ کار داره؟بلند شدم .البتھ خانم فخر گفت با خود تو کار دارم.ی اقای فخر

وقتی دورم .موھامم جمع نکردم.لباسام مرتب بود. پالتو پوشیدم و رفتم لباس عوض نکردم

یک زن مسن و الغر .کارگرشون در رو برام باز کرد.می ریختم احساس گرما می کردم

وقتی پالتو بھ دستش می دادم،حس .پالتو رو از دستم گرفت بعد راھنماییم کرد توھال.اندام

ای  .جای دایی خالی کھ دستم بندازه و شازده خانم خطابم کنھ.دوشسی بھم دست داد

چھ مبلمان و دم . شکوهقدری قدیمی اما شیک و با !بزرگ و پر ھیبت!چھ خونھ ای!وای

ھاج و واج بھ دیوار ھای چوبکاری و !لوازم شون ھمھ بزرگ و با شکوه بود!دستگاھی

خوش :لوازم گرون قیمت نگاه می کردم کھ صدای اشنای خانم فخر توی گوشم نشست

یک .دستش بھ نرده بود.برگشتم،دیدم روی پلکان مار پیچ طبقھ باال ایستاده.اومدی دخترم

شمیر و خوشگل بھ تن داشت،موھاش مثل دفعات قبل کھ دیده بودمش مرتب بلوز دامن ک

بوی .صورتش ھم از ارایش کامل زنانھ بر خوردار بود.و تقریبا درست کرده بود

ھمیشھ ھمین بو را می داد و من .عطرش فضا رو پرکرده و ادم رو سر مست می کرد

قبل کفش نرم و راحتی بھ پا مثل دفعھ ی .ماھرخ جان دمپایی بھ پا نداشت.کیف می کردم

ارام و با شخصیت سرازیر شد و بھ طرفم .از اون خارجیھا کھ توی ژورنالھا دیدم.داشت

نھ یک مرتبھ . خندید و جوابم رو داد بعدش بغلم کرد و مھربانانھ بوسید.سالم کردم.امد

بعد ھم با صدای بلند صدا .ومن خجالت کشیدم از اینھمھ محبت.کھ چندین مرتبھ

زنی جوانتر و ظریف نقش تر از توی .پوران،پوران جان بیا ماه شب چارده رو ببین:زد

موھاش کوتاه بود .قد و باالش متوسط ومتمایل بھ ریزه میزه گی بود.یک اتاق بیرون امد

چھره اش اروم و بھ دور . یک رنگ قشنگ،بین سبز و بلوطی.ولی مرتب و رنگ شده



دیگھ . ھربانی صورتم رو بوسید و خوش امد گفتبا م.از ھر گونھ نگرانی و تشویش بود

این حرکات یعنی چھ؟این دو زن با من چھ کار داشتند؟ماھرخ .داشتم از خجالت می مردم

من ھم کھ جو حسابی گرفتھ بودم و .جان،پوران جان عروسم ھستند مھتاب :جان گفت

ون از مالقاتت:فکر کردم اینا شاھزادھان،مثل دوشسھا زانو خم کردم و گفتم

فھمید تحت تاثیر .الھی نازی:ماھرخ جان دستش رو دور شونھ ام انداخت و گفت.خوشوقتم

کار . پوران جان تعارف کرد و گفت بنشینم و گفت بھتره راحت باشم.محیط قرار گرفتم

پوران جان ھم یک ظرف کیک گذاشت رو میز و نشست .گرشون برام شکالت داغ اورد

سرم .شست و اروم اروم صندلی اش رو جنبوندماھرخ جان روی صندلی راک ن.جلوم

خاک .نھ،این بی ادبی بود.ای خدا کاش نمی اومدم.رو انداختھ بودم زیر و داشتم می مردم

حاال خوب شد؟خدا .تو سر من کھ از خدا خواستم یکی باشھ کھ خودم رو تنھا دعوت کنھ

و پر  می دونست تو عرضھ ی جمع کردن خودت رو نداری گذاشتھ بودت زیر بال

بابا این قبیل بر خوردھای اجتماعی سن .حاال از خجالت اب شو برو زیر زمین.دیگرون

ھمونی کھ من ندارم و از درک و فھمش .و سال و موقعیت خودش رو می طلبھ

ای خدا یعنی تو بھ ھمھ ی خواستھ ھای بنده ھات این قدر زود پاسخ می دی؟حاال .عاجزم

رشتھ ی افکار درب و داغونم رو ماھرخ ...خوام ازت می...کھ اینطوره ازت می خوام

و چون احساس کرد خجالت می کشم .شکالتت سرد نشھ عزیزم:جان پاره کرد و گفت

شکالت انرژی زاس و :خودش فنجونش رو بر داشت و شروع کرد بھ نوشیدن و گفت

.مناسب سن و سال تو عزیزکم

تم بپرسم اینا ھم براتون از خواس.من ھم بھ تبعیت شروع کردم بھ نوشیدن و کیف کردن

اروم اروم شکالتم رو می .نباید مثل دھاتیا رفتار می کردم.المان میاد؟اما خجالت کشیدم

اخھ ما .حتما تعجب کردی چرا ازت دعوت کردم بیایی:نوشیدم کھ ماھرخ جان ادامھ داد

.کھ ھم سن و سال تو نیستیم

ماھرخ جان ادامھ .گاھش کردم سر بھ زیر انداختھ ام را رو قدری باال گرفتم و ن

حقیقتش یک تابلو بود کھ من و پوران جان می خواستیم بھ دیوار نصبش کنیم اما بھ :داد

 .گفتیم از تو کھ جوانتری کمک بگیریم.توافق نمی رسیدیم



سلیقھ ی :چرا من؟مگھ من کی ھستم؟پوران جان تبسمی کرد وگفت:ھول کردم و گفتم

یعنی اصال دختر نداریم کھ از .کھ دختر جوون نداریم ما. جوانترھا بیشتر مد روزه

در ضمن این بھانھ ای باشھ واسھ .بھتر دیدیم مزاحم وقت تو بشیم.نظریاتش استفاده کنیم

.گشودن باب دوستی

فقط بھ .خواستم بگم دوستی با من؟چھ نیازی؟مگھ من ھم قد و قواره ی شمام؟اما نگفتم

یعنی اونقدرا بزرگ .اما من زیاد با سلیقھ نیستم:تمنشان خجالت سر بھ زیر انداختم و گف

نیامدی کھ :ماھرخ جان بلند شد و گفت. نیستم کھ بخوام تو این قبیل کار ھا دخالت کنم

حاال ھم ھر چی کھ تو بگی چش بستھ .ما دلمون خواستھ ازت کمک بگیریم.تعارف کنی

ببین :زرگ اورد گفتبعد رفت و از توی یکی از اتاق ھا یک تابلوی ب.قبول می کنیم

خیلی .ھمون اقای عصایی.خوشت میاد؟تصویر اقای فخر بزرگ بود کھ نقاشی شده بود

این کھ اقای :ذوق کردم و گفتم.با خودش مو نمی زد. خوب بھ تصویر کشیده شده بود

.درستھ عزیزم: ماھرخ جان تبسمی کرد و گفت.فخر بزرگ ھستند

ر تو این شھر بھ این بزرگی فقط استاد ارژنگ پرسیدم کار استاد ارژنگ نیست؟حاال انگا

ماھرخ جان لباشو بھ ھم چفت کرده چشاشو تنگ کرد و .کھ نقاشی می کشھ

اون خیلی :بعد اھی کشید و گفت.این نقاشی رو نوه ام از المان فرستاده.ارژنگ؟نھ:پرسید

ن ھنر عکس پدر بزرگش رو داده بھ یکی از دوستا.زیاد بھ من و پدر بزرگش عالقھ داره

بعد با لذت نگاھی بھ تصویر فخر بزرگ کرد و .مندش و ازش خواستھ اونو ترسیم کنھ

این کمال ھنرمندیھ یک فرده کھ بتونھ از روی یک عکس کوچولو چنین تابلویی :گفت

خانم بزرگ می گفتند کھ تو ھم :ترسیم کنھ مگھ نھ عزیزم؟منتظر جوابم نشد و ادامھ داد

.نقاش قابلی ھستی

.ھمین.من فقط یک دوره ی تابستونھ کالس رفتم.قابل؟نھ ابدا:ھ گفتمدست پاچ

پیش ھمین استاد ارژنگ کھ گفتی؟:پوران جان گفت

واسھ ھمین ازت خواستم بیایی تا این تابلو رو :ماھرخ جان گفت.بلھ درستھ:جواب دادم

و بھ نظر خود ما کھ این خیلی محشره اما نظر ت.بھت نشون بدم و نظرت رو جویا بشم

ما روی کار رو می .ھر چی نباشھ تو بھتر و بیشتر از ما سرت در میاد.بیشتر شرطھ



بینیم و تو ریزه کاریھارو می بینی و میتونی اشکاالت و ایرادات کار رو بھ ما گوشزد 

حاال بگو عزیزم این کار بھ نظر تو چطوره؟.کنی

مثل ادم بزرگا بھ تابلو  منم کھ باورم شده بود منظور اینا فقط ھمینھ،نزدیک تر رفتم و

ایراد خاصی بھ چشم نخورد و اگر داشت من ھنوز اونقدرا خبره نبودم کھ .خیره شدم

گوشھ ی سمت چپ کار ھم نام ھائکھ با حروف انگلیسی .در مجموع کار خوبی بود.بفھمم

نفھمیدم ھائکھ اسم  .بھ چشم می خورد و یک خط کھ شاید نقش امضاء رو ایفا می کرد

سرم رو باال گرفتم و دیدم پوران جان و ماھرخ جان ھر .خجالت کشیدم بپرسم!ردزنھ یا م

اما اگھ دوست .فقط می تونم بگم خیلی قشنگھ.دو با لبخندو شاید لذت بھ من چشم دوختند

...دارید یک روز از استادم بخوام بیاد

دسترسی  ما کھ بھ نقاش این کار.نھ عزیز دلم نیازی نیست:ماھرخ جان میان حرفم دوید

ال اقل دلخوش می کنیم کھ تابلوی محشری .ھمون عیوب احتمالیش رو ندونیم بھتره.نداریم

چشمم رو دور تا  .حاال بگو ببینم این تابلو کجا نصب بشھ بھتره.بھ دیوار نصب کردیم

البتھ ھر طوری کھ خودتون صالح بدونید اما من فکر می کنم :دور اتاق چرخوندم و گفتم

اتفاقا نظر : ماھرخ جان ذوق کرد و گفت.دیوار شومینھ نصب بشھ بھترهاین روی شیبی 

بعد ھم تابلو رو بھ کمک پوران .خوشحالم کھ سلیقھ ام زیاد ھم قدیمی نبوده.منم ھمین بود

جان روی دیوار کھ از قبل میخ ھم داشت نصب کردند و من ابلھ اون روز نفھمیدم کھ 

   .این تابلو از اول ھم ھمون جا بوده

  

  

  

  

  

  



  ٣۴فصل 

خانھ تکانی خانم جان سھ روز طول .غروب بود کھ خانم جان خستھ و ھالک از راه رسید

قربون قدت برم یک :خانم جان خستھ اما راضی از راه رسید و زود ولو شد و گفت.کشید

تو .اگھ مادرت امشب کشیک نداشت نمی اومدم.چایی بده دستم کھ ھالکم از خستگی

یک دختره قد و باالی تو کھ خدا عمرش رو زیاد کنھ دستم رو .مخیابون نزدیک بود بیفت

لباساتونو : گفتم.چای ریختم کنارش نشستم.بعد ھم دراز کشید.گرفت و منو اورد تا دم در

منم دو تا بالش اوردم،یکی رو دادم خانم جان .نفسم جا بیاد بعد:عوض نمی کنید؟جواب داد

از ظھر .ھ نھ مامان می اومد نھ دایی فربدخیالم راحت بود ک.یکی دیگھ ھم واسھ خودم

دیگھ کاری نداشتیم جز دراز کشیدن و تلوزیون نگاه .غذا داشتیم با خانم جان می خوردیم

درس و مشق و کار زندگی نداری !ننھ قاسم:خانم جان یکوری نگاھم کرد و گفت.کردن

تو؟

خانم جان .خانم جانم اوال کھ ندارم،دوما داشتھ باشم ھم فدای سر:رفتم تو بغلش و گفتم

من نمی دونم تو چھ جور نمره میاری؟تو کھ ھمش پای .نھ ننھ بھ درست بچسب:گفت

.تیلویزیونی

درس و مشق کیلو .دو ھفتھ دیگھ عیده.اه خانم جان حال گیری نکنید دم غروبی:گفتم

چنده؟

واسھ ننھ تو باید پس فردا .بھ قیمت عمرت کھ بھ باد ندی:خانم جان نوازشم کرد و گفت

نگاه کن ببین مادرت تحصیالت داره،بابای خدا بیامرزتم تحصیل کرده .خودت کسی بشی

 .بود،خویشای بابات ھمھ برا خودشون کسی ان

 .حاال:توی بغلش مچالھ شدم و گفتم.زشتھ تو کم بیاری جلو شون

بلند شو بشین کھ تا من ولویم تو .کوفتھ قلقلیھ حاال:خانم جان بلند شد نشست و گفت

 .دختره ی تنبل.ولوتری

در حین چای خوردن،خانم جان از لذت خانھ تکانی گفت و ابنکھ تمیزی از بھشت اومده 

مرتب کارھای انجام شده بر می شمرد و توضیح میداد .وتعریف کرد کھ چھ ھا کردند

شیشھ ھا و پرده ھا شستھ و تمیز شده ان،راه پلھ ھای پشت بام تمیز شده و برق 



بعد ھم گفت زیر .و با تکرارشون کیف می کرد...مثل عروس شده و  میزنھ،زیرزمین

یک مرتبھ یادم از .بال فائزه خانم رو واسھ شب عیدی پر کرده اینشا اهللا کھ خدا قبول کنھ

!خانم جان:صندوق لباسا افتاد و گفتم

جون دل خانم :خانم جان کھ خستگی اش رفتھ و سر خوش احوال شده بود جواب داد

شما کھ رفتین سر صندوق تون،خوب بود اون :لوس شدم و گفتم.ھل خانم جانجان، مغز 

خانم جان پشت دستم زد .انگشتر ساعتی رو ھم می اوردین من تو عیدی دستم کنم پز بدم

مردم کیھ؟شما خانم جان ماه :اخم کردم و گفتم.بی جا می کنی با مال مردم پز بدی:و گفت

.منین

باز جست زدم تو بغلش .نخیر خر:تم چی؟ماه؟جواب دادگف.خودتی:رخ در ھم کشید و گفت

معلومھ .و گفتم الھی ھزار بار بمیرم کھ بخوام شما رو واسھ خاطر یک انگشتر رام کنم

با ھمین زبون گوشتی برو برو تو دل :خانم جان سرم رو نوازش کرد و گفت.کھ ساده منم

خلق خدا خب؟

صمیم گرفتم دست بھ حربھ ی خالھ خوشم اومد و چون دیدم خانم جان خوش اخالقھ ت

فروزان بزنم و اون قدر عز و جز کردم کھ اخر شب خانم جان قول داد فقط برای 

اما بھ شرطی کھ مثل جان شیرین ازش محافظت .تعطیالت عید اونو بده دستم کنم

چون حاضر نبود تا زنده اس ھیچ کدوم از یادگارھای موسی خان رو از دست .کنم

شیوه ی خالھ فروزان ھم بد شیوه ای نیست :بعدش ھم بھ خانم جان گفتم.مومن قول داد.بده

تو بیشتر بھ خالھ ات شبا ھت :خانم جان ھم خندید و گفت.و ادم رو بھ مقصود می رسونھ

ال اقل خاطرم جمعھ کھ خالھ !چھ بھتر: و من ذوق کردم و گفتم.داری تا بھ مادرت

   .ھمچی:خانم جان گفتمثل مامان خوبھ قفل غم؟.فروزان علی بی غمھ

  

  

  



٣۵فصل 

بعد از ظھر باز زنگ .نمی دونم چرا این ماھرخ جان دوست داره با ما پسر خالھ بشھ

مامان داشت گرد گیری می کرد در رو باز کرد و با چھره ای بی تفاوت دکمھ ی .زدند

 خانم جان پرسید کی بود؟مامان فرح کھ داشت می رفت رو.بفرمایید:ایفون رو زد و گفت

 .ایوون بھ پیشواز،جواب داد گفت فخره

ماھرخ جان بود با یک ظرف .من و خانم جان بھ ھم نگاھی کردیم و شانھ باال دادیم

خانم جان لبخندی .خوراکی اورده:ذوق زده اروم بھ خانم جان گفتم.پیرکس نسبتا کوچیک

خانم . بش نگفتم باب دوستی رو باید باز کرد؟مامان رفتھ بود جلو بھ خوش و:زد و گفت

خندیدم و .انسانند.ھمسایھ ھای خوبی ان:جان یقھ ی بلوزش رو صاف کرد و گفت

چون خوراکی میارن؟خانم جان کھ بلند شده بود و می خواست بره جلو تر،جواب :گفتم

 .چون با معرفتن و محبت رو با محبت جواب میدن:داد

ادم حظ . کیمیاش پشت سرشماھرخ جان جلوتر از مامان اومد تو،مامان ھم با اون لبخند 

این ماھرخ جان با اون .می کنھ وقتی بھ قیافھ ی ادمای مرتب و با شخصیت نگاه می کنھ

سن و سالش اینقدر شیک و با سلیقھ لباس می پوشھ کھ دست صد تا جوون مد روزی رو 

مانتو اش تقریبا بلند بود .ھر چقدر از قشنگی رو سری اش بگم کم گفتم.از پشت می بنده

امروز ھوا یک کمی گرمتر شده و بھ قول خانم جان زھر ھوا . راب ھم بھ پا نداشتجو

باز ماھرخ جان و خانم جان رفتند تو .شکستھ اونم ننھ قاسم پای بی جوراب زده بیرون

ھمچین .وای کھ این ماھرخ جان ادمو خفھ نکنھ خوبھ.منم بھ تبعیت رفتم جلو. بغل ھم

اچم می کنھ ھی نگام می کنھ ھی می گھ ماشااهللا بھ ھی م. محکم بغلم می گیره کھ نگو

اما خانم جان می گھ . دیگھ کم کم داره باورم می شھ کھ خوشگلم! این ھمھ خوشگلی

ماھرخ جان برامون کروکت آورده . بیخود دلت رو صابونی نکن اون تعارف می کنھ

تھ بودم خودش گفت واسھ جناب فخر کروکت پخ! من کھ نمی دونستم کروکت چیھ. بود

ترسید نتونھ . خانم جان کھ لب از لب وانکرد. جون مھتابگفتم یک کمی ھم بیارم واسھ 

ھمھ مون طوری وانمود کردیم کھ انگار عادت داریم بیشتر  .تلفظش کنھ آبروریزی بشھ

تھ اش ھم . شکل ھویج بود. از شکل کروکت ھا خوشم اومد. وقتھا شام کروکت بخوریم



مامان ظرف گرفت تشکر کرد و داد بھ دست من کھ ببرم تو . جعفری فرو کرده بودند

گرمای مطبوعی بھ . آشپزخونھ، اول ظرف پیرکس رو بردم نزدیک دماغم و بوش کردم

ذوق کردم و لبخند زدم، بعد ھم تلفن رو برداشتم و . بینی ام خورد، بوی خوبی ھم می داد

با شکالت داغ از من پذیرایی آخھ اونا . از عسل پرسیدم کھ چطوری باید قھوه دم کنم

کرده بودند مگھ ما دھاتی ھستیم کھ ھمھ اش بھشون چایی بدیم؟ شکر خدا قھوه داشتیم اما 

در جعبھ رو بازکردم و بیسکویتھا رو با  .بیسکویت ھم داشتیم. کالس استفاده اش رو نھ

از  .سلیقھ توی یک ظرف خوشگل چیدم و با فنجانھای قھوه گذاشتم تو سینی و بردم

. چشای مامان خوندم کھ از قھوه ی ابتکارم کیف کرده، یک تبسم شیرین نثارم کرد

سینی رو جلو خانم . فنجونش برداشت و تشکر کرد. ماھرخ جان با تحسین نگاھم می کرد

خوشم میاد . جان گرفتم، با حیرت توی فنجون نگاه کرد و با تردید برداشت اما حرفی نزد

. دست از پا خطا نمی کنند. ف کردند کھ خراب کاری نشھکھ ھمھ جلو ماھرخ جان غال

مامان منم با این ھمھ باورش، . دم برق ھمھ رو می گیره! خوبھ آدم ھیبت داشتھ باشھ ھا

اصال وقار از ھیکل ماھرخ جان می . سعی می کنھ با نزاکت باشھ و بی گدار بھ آب نزنھ

آدم . دم رو میخکوب می کنھریزه و با ھمھی صمیمیتی کھ سعی می کنھ نشون بده آ

ابروھاشم . قد بلند و خوش تیپھ. جناب فخر ھم ھمینطوره. دوست داره ازش حساب ببره

اما پسر و . آدم تا ببیندش، میخ می شھ. مثل جناب سرھنگھا. تو ھم و گره خورده اس

م اینو مامان بعدا بھ. قھوه ی خوبی از کار درآمده ود. عروس شون مالیم تر بھ نظر میان

گفت و ازم تشکر کرد کھ شیک پذیرایی کردم و گفت داره بھم امیدوار می شھ و مطمئنھ 

خانم جان ھم خوشحال شد کھ بیسکویت . کھ اگھ بخوام می تونم خانم و با شخصیت باشم

تو خونھ داشتیم و گفت کار شیرینی رو کرده، اما بھ قھوه ایراد گرفت و گفت دور از 

قھوه آوردی؟ مامان گفت قھوه مخصوص عزا نیست خانم جون مگھ مجلس عزا بود کھ 

پذیرایی با قھوه کالس داره، منم تاییدکردم و گفتم تو فیلما ندیدین خارجیا جلو . جان

 .وا؟ و تسلیم شد: مھموناشون قھوه میذارن؟ خانم جانم گفت

د ساعتی بع. ماھرخ جان کھ رفت، مامانم رفت بیمارستان و من و خانم جان تنھا شدیم

. آقای گرایلی خالھ فروزان گذاشت و خودش رفت. ذوق کرده پریدم جلو. زنگ زدند



صبا طبق . خالھ گفت گرایلی شام ھتل دعوت داشتھ گفتم منو بذاره اینجا، بعد بیاد دنبالم

سروش ھم رفتھ بود خونھ ی عموش کھ با . معمول رفتھ بود تو بغل مادرشوھرش

منم خوشحال . اقت تنھایی نداشتھ زده بھ خیابونخالھ ھم کھ ط. پسرعموش درس بخونند

خانم جان ھم اشکنھ ی کشک پختھ بود کھ با پیاز . کھ کروکت ماھرخ جان بھ کار آمد

. کروکتھا خیلی نرم و خوشمزه بودند .سفره انداختیم و با خالھ جان صفا کردیم. بخوریم

بعد از شام خانم . ستھخالھ فروزان گفت قبال از این غذا خورده اما اسمش رو نمی دون

جان تو فکر بود کھ چھ جوری از خجالت ماھرخ جان دربیاد و توی ظرفش چی بکنھ 

خالھ . اولش می خواست آش رشتھ بپزه، اما من گفتم خانم جان این غذا قدیمیھ. بھتره

یک غذای امروزی بپزین . آش رشتھ چیھ دم می کنند: فروزان ھم تایید کرد و گفت

مگھ من سرم از غذاھای امروزی : گفت. جان بینوا ھول کرده بود خانم. بذاری توش

خالھ ھم خودش رو کنار کشید و گفت واهللا منم . درمیاد؟ و دست بھ دامن خالھ فروزان شد

دست آخر تصمیم گرفتیم دست بھ دامن عسل بشیم کھ از . از این غذاھای قردار بلد نیستم

 .ھنر کم نداره

عسل  .عسل ھنرمند و خانھ داره و می تونھ آبرومونو بخرهدایی فربد خوشحال بود کھ 

عسل ھم پیشبند بستھ بود و مثل . رو آورده بود خونھ ما و از دلش نمی اومد بره مغازه

من رو . مامان بیمارستان بود. خانم جان رفتھ بود حمام. یک عروسک می خرامید

ل پروانھ گرد شمع وجود دایی مث .صندلی نشستھ بودم و بھ عسل و دایی نگاه می کردم

گاھی ھم چنان عاشقانھ نگاھش می کرد کھ دل لیلی . عسل می گشت و کمکش می کرد

و من باز ھوسم شد عروس بشم و شوھرم مجنون وار . زیر خروارھا خاک آب می شد

! اینقدر محو حرکات این زوج عاشق بودم کھ نفھمیدم عسل چھ کار کرد. دورم بگرده

بعد ھم لوزھا . رداشتھ داره یک غذای خوشگل رو برش می زنھفقط دیدم عسل کارد ب

بلند شدم رفتم جلو، لوزھای . رو با دقت توی پیرکس روی ھم چید و تزیینشون کرد

طبقھ رویی ماکارونی، طبقھ . خوشگل و خوشرنگی مثل لوز کوکو کھ سھ طبقھ بود

م شده با یک ھر سھ طبقھ در ھم ادغا. وسطی خاگینھ، طبقھ زیری گوشت چرخ کرده

خانم جان کھ تازه از حمام . عطر سیرش ھم کھ آدم رو مست می کرد. قطر مناسب



دایی . ای بوی خوب از چیھ؟من کھ ھوش از سرم رفت: درآمده بود،از توی ھال گفت

عسل متبسم . فربد ذوق زده یک تکھ لوز توی بشقاب گذاشت و برد برای خانم جان

محو حرکات دست و صورت عسل بودم جواب خوب شد؟ من کھ : نگاھم کرد و گفت

دایی کھ برگشتھ بود گفت، خوش بھ . دادم خوش بھ حالت عسل کھ اینقدر عرضھ داری

 .حال من کھ زن بھ این ماھی نصیبم شده

من کھ از بی عرضھ گی خودم دلم گرفتھ بود بلند شدم ظرف پیرکس رو بھ دست گرفتم 

اینقدر از خودم دلم گرفتھ بود . م کھ از دھن نیفتھخان جان گفتھ بود تا گرمھ ببر. تا ببرم

 .کھ فراموش کردم اسم غذا رو از عسل بپرسم

شاید اونم  .ماھرخ جان اینقدر ذوق زد کھ من پیش خودم فکر کردم بینواھا شام نداشتند

تعارفم کرد برم تو، اما من قبول . مثل خانم جان از باز شدن باب دوستی خوشش اومده

ول خانم جان مگھ چادرم سر راه افتاده؟ حاال مگھ من چادری ام؟ باز بھ ق. نکردم

بھ خانم جان بگو فردا پیش از ظھر یھ : ماھرخ جان گفت. گندزدم؟ نھ بابا این اصطالحھ

 .سری بھشون می زنم

توی دلم بھش حق دادم شیفتھ . خواستم بپرسم کار و زندگی نداری ماھرخ جان؟ اما نگفتم

موسی . آخھ ھرکس یک ساعت کنار خانم جان بشینھ شیفتھ اش می شھ. ی خانم جان بشھ

از بس کھ خانم جان . خان بینوا حق داشت ھمیشھ و ھمھ وقت دنبالش راه می رفت

 .مامانم از غذای عسل خوشش اومد و گفت عجب عطر و طعمی داره. خوشمزه اس

ونھ نیفتاد تو خدا رو صدھزار مرتبھ شکر کھ ایس پ: شب موقع خواب خانم جان گفت

دایی رو توی دامن کلوش مجسم کردم کھ پونھ رو . خنده ام گرفتھ بود. دامن دایی ات

خانم جان  .بعدشم با دامن تنگ چسبان، بعدشم ماکسی چین دار. روی پاھاش نشونده

اخم . دیوونھ شدی با خودت می خندی؟ افکارم رو براش بازگو کردم: نگاھم کرد و گفت

اری تو دختر؟ آدم پای مرد دامن می کنھ؟ حیا ند: کرد و گفت

تو  :خانم جان گفت. ببخشین دست خودم نبود دست شیطون بود: رفتم تو بغلش و گفتم

بغل  :چرا ھر وقتی می خوای ماست مالی کنی میری تو بغل آدم؟ ماچش کردم و گفتم

 .درسامو از برم: لبخند زد و گفت. شمام کھ فرشتھ این. شما، نھ بغل آدم



فکر می کردم اگھ حرف مادرت سبزمی : حاال چطور یاد پونھ کردین؟ جواب داد: سیدمپر

پونھ . شد و پونھ زن دایی ات بود، نصف پول بچھ ام می رفت بھ پیتزایی و ساندویچی

باز ماچش . از قیافھ اش ننھ: خانم جان از کجا معلوم؟ گفت: کجا آشپزی بلد بود؟ گفتم

 .نخیر حدسھ: یبت نیست؟ نیشگونم گرفت و گفتخانم جان این غ: کردم و گفتم

تو ھم گاه وقتا خوب می زنی تو : اگھ اشتباه بود چی؟ لحافم رو کشید روم و گفت: گفتم

 .خواستم بگم از عسل راضی ام. دھن آدم

بھ قول خودتون، ببخشین ھا، کور . منم مثل پونھ ام خانم جان: نفس بلندی کشیدم و گفتم

.خوُدم، بینای مردم

اگھ عمرم بھ دنیا بود ای تابستونی نمی گذارم دنبال ھیچ : خانم جان ننھ قاسم شد و گفت

با . اگرم منو قبول نداری برو کالس. وامیسی بردست خودم بھ آشپزی. کالسی بری

 .گفتین کھ کالس نرم: بدجنسی گفتم

 .امسالم بیخود رفتی نقاشی. کالس آشپزی فرق داره: گفت

االن حتما مگی رو . ارژنگ افتادم و احساس کردم دلم براش تنگ شدهیھویی یاد استاد 

مگی ھم کھ از لوسی کم . خودش گفت تنھام و کسی رو ندارم. گرفتھ تو بغلش خوابیده

  .نداره
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تو کھ تا اینجاشو رفتی، پس . قربونت برم خداجون کھ داری آرزوھامو برآورده می کنی

حاال خجالت نکشم؟  .کاری کن مامان رضایت بده. دم بھ خودتقربونت برم بقیھ شم سپر

اگھ مامان رضایت داد برم؟ آخھ امروز ماھرخ جان اومده بود از من و مامان دعوت کنھ 

نزدیک بود از تعجب بشھ روی سرم درخت سبز . واسھ تعطیالت عید بریم ویالشون

حاال مگھ مامان میاد؟ . رممن کھ تا حاال بھ مسافرت نرفتم، می خواستم پر دربیا. بشھ

خانم جانم تشکر کرد و چون دید حریف زبون ماھرخ جان نمی . غرورش اجازه نمی ده

: بعد کھ ماھرخ جان رفت، گفت. شھ معلق نگھش داشت تا با مامان فرح صحبت کنھ

خانم جان من دوست دارم دریا : گفتم. یخم وارفت .زشتھ ننھ، چادرمون کھ سر راه نیفتاده

امید بھ خدا : خانم جان آھی کشید و گفت. مامان کھ ھیچ وقت منو جایی نبرده. نمرو ببی

حاال کو تا شوھر؟ بعدشم قھر : با ناامیدی گفتم. شوھر کھ کردی برو دور دنیا رو بگرد

بعد پیش خودم فکر کردم گیریم مامان یا خانم جان موافقت کنند، . کردم و رفتم تو اتاق

حاال مگھ خانواده ی آقای فخر اینقدر بی کس و کارند کھ بند  زشت نیست ننھ قاسم بشیم؟

کنند بھ ما؟ اینقدر با ھم جفت و جور شدیم؟ حاال این کارشون چھ معنی می ده؟ حدسم 

اونقدرام بدبخت نشدیم کھ دیگران ما رو ببرند : مامان موافقت نکرد و گفت. درست بود

گفت دست رد بھ دوستی مون می اما مگھ ماھرخ جان ول کن بود؟ ھی می . بھ گردش

زنین؟ می خواین پامونو از این خونھ ببرین؟ ما دوست داریم زیاد با شما مراوده داشتھ 

البتھ این وسط دایی ھم . باشیم واز این حرفھا، تا باالخره مامان فرح تو رودرواسی موند

بھ : گفت بیکار نبود و بھ خاطر دل من ھی بھ منبر می رفت تا مامان رو قانع کنھ و

خانم جان ھم کھ احساس کردم دو ھوایھ شده . عنوان میھمان دارند شما رو می برند

گوشھ کنار سنگ منو بھ سینھ می زد و گفت کھ ای بچھ ھم تفریح می خواد و تو کھ از 

مامان . حاال یک فرصتی دست داده. موقع اون خدا بیامرز پاتو از شھر بیرون نذاشتی

بھروز کھ رفت دل : بعد ھم بغض کرد و گفت. م سربارکسی بشمھیچ وقت نخواست: توپید

دوست ندارم بھ . شما کھ می دونین چرا از ھمھ گریزونم. و دماغ منم با خودش برد

خانم . البتھ محیط کاری حسابش فرق می کنھ. عنوان زن بیوه توی اجتماع ظاھر بشم



اما حاال قضیھ ی ای بچھ  .ممنم کھ بھت خرده نگرفت. می دونم ننھ: جان آھی کشید و گفت

ورجھ ورجھ اشم از . نگاه نکن ورجھ ورجھ داره. ای بچھ دلش مرده. فرق می کنھ 

مامان با دستمال دماغش رو . از قدیم گفتن بچھ با روده اش بازی می کنھ. ھوای بچھ گیھ

 .گرفت و گفت می دونم

دارم برای یتیمی خودم نفھمیدم . منم کھ پشت در اتاقم گوش می کشیدم اشکم سرازیر شد

عاقبت اینقدر خانم !گریھ می کنم یا دل شکستگی مامان فرح یا مھر و محبت خانم جان

جان گفت و گفت و سنگ مظلومی منو بھ سینھ زد کھ مامان موافقت کرد من و خانم جان 

با ھم بریم بھ شرط این کھ بھ اون کاری نداشتھ باشیم و اجازه بدیم توی این ایام خودش 

اتفاقا توی این ایام ھمھ تمایل دارند از تعطیالت : بعدشم گفت. توی کار غرق کنھ رو

 .استفاده کنند واین بھترین موقعیتھ واسھ من کھ اضافھ کاری کنم

خانم جان بھ خاطر من تن بھ این سفر می داد و من با تشویش دست و پنجھ نرم می 

 .کردم

خداحافظی با دفتر و . دلم مملو از آخ جونامروز آخرین روز مدرسھ بود و منم کھ توی 

کیف و کتاب، عشق تعطیالت، و شور مسافرت سراسر وجودم رو لبریز از ھیجان کرده 

از تھ دل دوستانم رو بوسیدم و آرزو کردم بھ ھمھ شون . بود و توی پوستم نمی گنجیدم

ی داریم کھ وقتی غم و ناراحت! نمی دونم این خصلت منھ یا ھمھ آدمھا. خوش بگذره

خوشی دیگران بھ چشم مون میاد و حسرت می خوریم کھ چرا ما بی بھره ایم و 

اما وقتی سرخوش احوالیم خیالی نداریم .غمھامون پیش چشم مون مثل کوه عظیم می شھ

وقتی دست و بالمون خالیھ یک ریال خرج . و دوست داریم ھمھ خوب و خوش باشند

ی کیف مون پر پولھ، دنیا رو ھم بریزند و بپاشند کردن دیگران بھ چشم مون میاد اما وقت

. نمی دونم، من کھ این طوری ھستم و امیدوارم این اسمش حسودی نباشھ. خیالی نداریم

بین راه مدرسھ تا خونھ از تھ دل آرزو می . نمی دونستم روی زمینم یا روی آسمون

مھیا کنھ تا کسی  کردم خداوند متعال کھ قادر مطلقھ برای ھمھ ی مردم وسیلھ ی سفر

گفتم خدا جون خوشگلم کھ دنیا رو زیبا و وسیع آفریدی چی می شھ  .حسرت بھ دل نباشھ

بندگانت بتونند از مواھب طبیعی برخوردار باشند و زیباییھا و قدرت تو رو در آفرینش 



بھ دستگاه پرقدرت تو کھ برنمی خوره بندگانت بتونند کوھھای رفیع رو دریاھای . ببینند

ران رو، جنگلھای سرسبز و خالصھ ھمھ جای دنیا رو ببینند و قدرت تو رو ستایش بیک

من کھ گاھی اینقدر احساس بیچارگی می کنم کھ دوست دارم یک سفر حتی اگھ شده . کنند

و من . آره خدای خوبم، بھ نظر من حتی صحرا ھم دیدن داره. بھ صحرا داشتھ باشم

ا توی صحرای سوزان سپری کنم و واسھ دل آرزو دارم یک روز عمرم رو تنھای تنھ

نمی دونم خداجون خوبم آیا من چیز  !نمی دونم این آرزوھا محالھ یا نھ. خودم بگردم

می دونم کھ تو اونقدر بخشنده و بزرگی کھ دنیا با این . زیادی از تومی خوام یا نھ

روزی یک خانم جان می گھ یک . خانم جان گفتھ .عظمتش واسھ تومثل دونھ ی خشخاشھ

خدا بھ . چی می شد اینورم یک کوه طال بود، اون ورم یک کوه نقره: مردی بھ خدا گفت

اون مرد کھ از شوق زبونش بند اومده بود . حرفش گوش کرد و آرزوش برآورده شد

خانم . بینوا ھمون جا کور شد. خدایا کور بشھ ھر کس کھ از تو کم چیزی خواست: گفت

حتی اون کوه طال و نقره بی مقدارترین : ایت اینھ کھ منظور از این حک: جان گفت

پس خداجون من چیز زیادی از تو نمی خوام و فکر می کنم . چیزیھ کھ از خدا بخوای

اینقدر سرمست و شاد بودم . مسافرت امسالم حق طبیعی منھ کھ با لطف تو نصیبم می شھ

صدای تیز خودم توی کھ از اطرافم غافل شده بودم و نفھمیدم چی شد کھ یک مرتبھ 

ننشستم کھ، بھ قول خانم جان کھ می گھ ! گوشم نشست و خودم ھم وسط خیابون نشستم

بھ خودم کھ اومدم، دیدم کتابھام ھر کدوم یک گوشھ . چرا ننھ تو ھمیشھ ولویی، ولو شدم

فقط ترسیده . اما ھیچ جام درد نمی کرد. پرت شدند و خودم نشستھ دارم گریھ می کنم

مردم دورم رو . گویا یک موتوری بھم زده بود. ھ خیلی توی حال خودم بودمآخ. بودم

پیرزنی ھم نفرین بھ جون موتوری بی وجدان . گرفتھ بودند و ھر کس چیزی می گفت

صدای گریھ ام بیشتر شده . از سیاھی کھ دورم رو گرفتھ بود وحشت کردم. می فرستاد

ای خدا استاد . کھ بھ نام صدام زد بود کھ صدای زیبا و گوش نوازی توی گوشم نشست

مھتاب، : عزیزم کجا بود کھ جمعیت رو شکاقت و کنارم زانو زد و با مھربانی گفت

این میم آخر چھ معنی می داد؟ . رو نشنوم مھتاباینقدرا حالم بد نبود کھ میم آخر . مھتابم

و توپ اظھار مھتابم؟ یعنی من مال اونم؟ کی گفتھ حاال؟ چشام گرد شد و قلبم با تاپ 



من از اقوام شون : استاد سرش رو باال گرفت و بھ مردم گفت. شنوایی و ادراک کرد

 .از لطف ھمتون ممنون. لطفا پراکنده شید. خودم کمک شون می کنم. ھستم

مردم با تانی در حالی کھ ھر کس زیر لبش چیزی می گفت پراکنده شدند و من ماندم و 

ھر چھ نباشھ دروغ بھ قول خانم جان شاه ! کاره مونھ استاد، و مونده بودم استاد چھ

طوریت کھ : استاد با نگرانی پرسید. عبدالعظیمی اش، جادو کرد و دورم رو خلوت نمود

نشده نھ؟ درد نداری؟ 

استاد دفتر و . یک نچ لوس و بچھ گانھ از میان لبام زد بیرون، مثل نی نی ھای لوس

بلند شم و منو برد توی ماشینش کھ کنار خیابون کتابھام رو جمع کرد، بعد کمکم کرد 

جای دایی خالی کھ . پارک کرده بود در رو برام بازکرد، من نشستم و استاد در رو بست

استاد خودش ھم نشست و یک دستمال . بگھ شازده خانم و خانم جان کھ بگھ ننھ قاسم

بعدشم یکوری شد و . دوارد شده بود کھ اشک و فین با ھم تبانی می کنن. کاغذی داد دستم

چون نھ درد داشتم و نھ استاد . مثل این کھ خیلی الکی خورده بودم زمین. زل زد بھ من

. ھر دو با ھم خندیدیم. صورتم رو کھ تمیز کردم، برگشتم نگاھش کردم. خیلی نگران بود

 اینقدر نگاه استاد پیش نظرم! من کھ بھ بچھ گی خودم، اما نمی دونم اون بھ چی خندید

پی بردم دیدن چھره ی دوست یا آشنا میان . مھربون و دوست داشتنی بود کھ حد نداشت

و اون . جمعی غریبھ و یا بھ ھنگام گرفتاری چقدر می تونھ باعث آسودگی خیال بشھ

حرف دلم رو بھ . روز استاد مثل ملکی بود کھ از بھشت نازل شده تا زیر بالم رو بگیره

ما امروز ملکی بودین کھ خدا از بھشت واسھ من فرستاده استاد ش: زبون آوردم و گفتم

 .بود

شما امروز این جا چھ کار می کردین؟ : پرسیدم. استاد ارژنگ تبسم کرد اما حرفی نزد

 !ھمھ روز: سرش رو تکون داد و گفت

چرا بھ سواالتم اینجوری جواب می ده؟ ھمھ روزم شد ! ای خدا از دست این استاد

جواب؟ 

 .کھ ھیچوقت شما رو نمی فھمممن : گفتم

 .چھ بسا زمان، حالل مشکالت باشھ. ھمھ ی حرفھا گفتنی نیست: استاد آھی کشید و گفت



دیگھ ترسیدم چون . خدایا قسم می خورم اگھ یک روز من آدم بشم یقینا استاد ھم می شھ

بدی  یعنی من سوال .استاد گفت ھمھ ی حرفھا گفتنی نیست. و چرا یا ابراز نفھمی کنم

کرده بودم؟ یا سوالی کرده بودم کھ جوابش بد بود؟ شاید استاد اینقدر منو بچھ می بینھ کھ 

حاال . خودش گفت زمان حالل مشکالتھ .مدام موکولم می کنھ بھ وقتی کھ بزرگ شدم

مگھ چھ مشکلی پیش آمده؟ گیریم من بزرگ بشم کو استاد اون موقع؟ مگھ قراره ما 

ھستند . نھ بابا خوشحالم کھ من تنھا کم ندارم، ای خدای خوشگلم ھمیشھ ور دل ھم باشیم؟

دیدم اگھ تا خود شب ھم . البتھ بھ زعم بنده. بندگان دیگرت کھ یک پای عقل شون بلنگھ

بشینم استاد خیال حرکت نداره و مثل اون روزا کھ معلم سرخونھ ام شده بود یھ جورایی 

د تعارف کنم یا می تونم مزاحمتون بشم؟ البتھ بای. استاد می خوام برم خونھ: گفتم .شده

 .ببخشین

تعارف؟ حتی اگھ تصمیم قاطع داشتھ باشی کھ بقیھ : استاد دست بھ سویچش برد و گفت

 .راه رو خودت بری من اجازه نمی دم

از مادر زاده نشد بچھ ای کھ  روی : با خیال راحت بھ پشتی صندلی تکیھ دادم و گفتم

 :استاد خندید و گفت. ھحرف استادش حرف بزن

اجازه می دی یک نوشیدنی مھمونت کنم تا . بنده امروز دربست در خدمت شما ھستم-

 .حالت جا بیاد

 :چشامو گرد کردم و گفتم

ای خدا مرگم بده استاد دیگھ چی؟ اگھ یکی ما رو ببینھ چی؟ -

دستشم رفت رو . رالبتھ الک پشت وا. استاد لبخندی زد گذاشت دنده یک و بھ راه افتاد

موزیک بود نھ رقص و آواز و من خوشم آمد کھ استادم دارای . نوار کاست و دادش تو

چھ جای نی ناش نی ناش بود؟ نفھمیدم چرا . فھم و شعوره و موقعیتھا رو می شناسھ

استاد اون روز یک طور دیگھ ای رانندگی می کرد؟ یکورکی نشستھ بود و ھی زیر 

اما . واستم بگم استاد جان جلوتو بپا کھ دیگھ حال تصادف نداریمخ. چشمی منو می پایید

استاد دوزاری . بھ جاش از خجالتم کتابامو گرفتم تو بغلم و سرم رو انداختم پایین. نگفتم



دیدم جو کوچیک . اش جا افتاد و صاف تر نشست اما ھنوز چشماش صاف نشده بود

 :گدار زدم بھ آب و یھویی گفتم داخل ماشین خیلی سنگینھ و داره آزارم می ده بی

واسھ تعطیالت چھ برنامھ ای داری؟ -

 :استاد آه کوچولی کشید و گفت

 .مثل ھر سال-

 :خواستم سر از زندگی اش در بیارم، گفتم

ھر سال چی؟ -

 :با اندوه گفت

 .ھر سال ھیچ-

 :منم بدون توجھ بھ تنھایی استاد گفتم

 .امسال می خوایم بریم دریا مام ھر سال ھیچ بودیم اما-

 :استاد لبخندی زد و ابرھاشو داد باال و گفت. مثل بچھ ھا ذوق داشتم

کجا؟ ! چھ خوب-

 .گفتم کھ دریا: جواب دادم

 :کج خندید و گفت

منظورم اینھ کدوم شھر؟ . متوجھ شدم-

 :شانھ باال دادم و گفتم

 .مھمونیم. دعوت شدیم. قراره بریم ویالی یکی از دوستامون. نمی دونم-

استاد از جوابھای پشت ھم و بچھ گانھ ام مسرور شد و با تبسمی مالیم سر تکان داد و 

 :گفت

 .خوبھ، خوبھ-

می تونم بپرسم دوستاتون کی اند؟ : بعد یھویی گفت

 :نگاھش کردم و گفتم

 .ھمسایھ ایم. تازه با ھم دوست شدیم-

 :پس از لختی گفت



 .ر و برت شلوغھپس امسال دو-

 .ای: گفتم

سر کوچھ . من و منی کرد اما چیزی نپرسید. نمی دانم چھ سوالی استاد رو قلقلک می داد

 :کھ رسیدیم خیلی سریع در رو باز کردم و گفتم

 .مرسی استاد، کمک امروزتون رو ھیچ وقت از یاد نمی برم-

 .و خواھش می کنم خودم رو: استاد گفت

 !نفھمیدم منظورش چیھ. جیغ بکشم دیگھ دوست داشتم

 .گاھی کلماتتون قصاره: گفتم

 :در حالی کھ پیاده می شدم، گفتم. استاد فقط نگاھم کرد و ھیچ نگفت

 .خداحافظ. بازم ممنون-

 :سرش رو تکون داد و گفت

  .مھتابسپردمت بھ خدا -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٧فصل 

آروم . کرده و تسلیم شده بود مامان در برابر این ھمھ ذوق بچھ گانھ ی من سکوت

من کھ از . اما من و خانم جان واسھ خودمون برو بیا داشتیم. میومد، آرومتر می رفت

یک ھفتھ جلوتر چمدونم رو گذاشتھ بودم وسط اتاقم و ھر دفعھ یک چیزی توش می 

این اولین تجربھ ی سفری ام بود و دوست . می ترسیدم چیزی رو فراموش کنم. گذاشتم

خانم جان ھی می گفت . انگشتر ساعتی رو ھم کرده بودم دستم. م چیزی از قلم بیفتھنداشت

 :و من می خندیدم و می گفتم. اینو کھ تو خونھ دستشون نمی کنند آب ببینھ خراب می شھ

 .سفارش کردم چشاشو ببنده کھ آب نبیھ-

گشتر رو ھر وقت می رفتم وضو بگیرم خانم جان صداشو می انداخت سرش کھ ننھ ان

 .در بیار خیس نشھ

 .منم می گفتم ای بھ چشم

ھر چی کھ بود مربوط می . و مونده بودم چھ خاطره ایھ تو این انگشتره کھ اینقدر عزیزه

: دیشب ماھرخ جان تلفن زد و گفت. شد بھ حجلھ ی خانم جان و من باید حیا می کردم

ست زودتر لوازم مون رو تصمیم گرفتند دو سھ روزی زودتر حرکت کنند و ازمون خوا

 .جمع کنیم

من و خانم جان مسافرت ندیده تا صبح خواب . نمی دونست ما یک ھفتھ اس کھ آماده ایم

مامان اون شب تا نیمھ ھای . ماھرخ جان گفتھ بود فردا صبح حرکت می کنیم. نداشتیم

 .شب بیدار بود و بھ طریقی سرش رو تو اتاق من گرم می کرد

خانم . صبح زود ھم ما رو بوسید و رفت بیمارستان. پیش مون باشھمی خواست بیشتر 

 :جان گفت

 .دلش طاقت نداره از تو دور بشھ. بچھ ام رفت کھ موقع خداحافظی پیش مون نباشھ-

دیدی چشاش نم داشت؟ : بعدشم گفت

 .آره دیدم: گفتم

من اگھ بخوام . هاین خیلی بد. دلم واسھ مامان می سوزه کھ احساساتش رو کنترل می کنھ

اون روز ھم  .از بچھ ام یا عزیزم جدا بشم زار زار می کنم و غمم رو بیرون می ریزم



 :تو بغل مامان گریھ کردم اما مامان زود منو از خودش جدا کرد و گفت

 .دختر گنده کھ گریھ نمی کنھ-

:بعد باز یھو برگشت و بھ خانم جان گفت. بعدشم ماچم کرد و زود رفت بیرون

 .مراقبت کنین مھتابخانم جان مثل چشم تون از -

بغض داشت، . خانم جان کھ لباش رفتھ بود پایین سرش رو تکون داد اما حرفی نزد

این بی معرفتی نبود کھ من تنھا می رفتم پی . مامان کھ رفت دلم گرفت. ترسید بترکھ

ی تنھا برم بگردم؟ خوشی؟ مامان این ھمھ سال بھ پای من سوخت و ساخت، حاال من تنھا

چرا قبال بھ این موضوع فکر نکرده بودم؟ رفتم تو اتاقم بھ گریھ کردن کھ خانم جان پشت 

 :سرم آمد و نشست بھ ناز و نوازش و دلداری ام داد و گفت

 .حاال بعد این ھمھ سال می خواھی بری سفر، زھرش مکن-

اسھ دخترش غصھ می خورد خانم جان ھم مثل من و. نگاھش کردم، دیدم چشاش غم داره

 :ھمیشھ می گفت. اما چاره ای نداشت

 .ننھ ای َور صورتم بزنم درد داره، او َور صورتم بزنم درد داره-

 .منظورش من و مامان فرح بودیم کھ نمی دانست جانب کدوم مون رو بگیره

پوران جان و شوھرش ھم توی . من و خانم جان توی ماشین جناب فخر بزرگ نشستیم

و من در حیرت کھ چقدر پوران جان و . ماشین خودشون پشت سر ما می اومدند

بھ قول خانم جان چھ آبی بھ . شوھرش از جناب فخر و ماھرخ جان و حساب می برند

فکر کنم خلقتش . تمام مدت رانندگی ابروھاش تو ھم بود. جوب کرده بود فخر بزرگ

بھ دیگران احترام می گذاشت البتھ گره خیلی ھم . چون نھ قھری بود و نھ دعوایی. ھمینھ

 :یواش زیر گوش خانم جان گفتم. ابروھاش و اخمش ھم چاشنی رفتارش بود

 .دلم داره می گیره. کاش نمی اومدیم-

 :خانم جان دستم رو گرفت و گفت

چرا ننھ؟ -

 :اشاره بھ جناب فخر کردم کھ خانم جان خندید و گفت

 .استیل صورتش ھمینھ-



این یعنی ھیبت؟  :گفتم

بعضیا مادرزادی جوری اند، بعضی ھا ھم عادت دارند جلو . آره خودشھ: خندید و گفت

 .برق بقیھ رو بگیرند

ماھرخ جون کھ جلو نشستھ بود مرتب برمی گشت و با خانم جان یا من صحبت می کرد 

ن پوران تا بھ ویال کھ توی متل قو قرار داشت برسیم ماشی. تا مثال بھمون خوش بگذره

جناب فخر . جلو در ویال ھم ھیچ کس از جاش تکون نخورد. جان اینا از ما جلو نیفتاد

یک مرد باریک و بلند در رو باز کرد بعدشم دستش . چند بار پیاپی بوق زد تا در باز شد

باغ کھ . مام با ماشین رفتیم تو باغ. رو گذاشت رو سینھ اش و یک تعظیم کوچولو کرد

دو تا ماشین . یک چیزی از حیاط بزرگتر، از باغ کوچکتر. م جان باغچھنھ، بھ قول خان

. کمرم خشک شده بود. پشت ھم پارک کردند و ما بھ تبعیت از جناب فخر پیاده شدیم

فکر نکرده بود کاری داشتھ باشیم؟ باید می . جناب فخر اصال توی راه نگھ نداشت

جان کھ سن و سالی دارند و کم طاقت حاال من جوون بودم، خانم جان و ماھرخ . ترکیدیم

خب حتما کاری نداشتھ، بھ خانمش ھم از اول جوونی یاد داده توی راه  .خودش ھم. ترند

 .خداوند ھم کھ یار بی کسونھ، یار خانم جان من ھم بوده. سفر کارو باری نداشتھ باشد

ا در ویال باز الھی بمیرم، ت. منم کھ قوه ی جوونی دارم و می تونم خودم رو کنترل کنم

شد خانم جان ھراسون دنبال دستشویی می گشت کھ کنیز خانوم زن ھمون آقا باریک 

دلم برای خانم جانم سوخت کھ مجبور بوده بھ خاطر من تن بھ این سفر . بلنده نشونش داد

دیشب دیدم کھ یک سکھ ی طال گذاشت توی کیفش و . خانم جان عزت نفس داره. بده

 :گفت

 .سال تحویل بدمش بھ پوران جانمی خوام سر -

مگھ عروسیھ خانم جان؟ : گفتم

نھ ننھ، مگھ آدما بھ ھم عیدی نمی دن؟ خب مام نباید پیش خودمون بذاریم و مفت : گفت

 .ای یعنی جواب محبت رو با محبت دادن. خوری کنیم

 من از این ھمھ دوراندیشی خانم جان خوشم آمد و فھمیدم چرا خانم جان ھمیشھ توی

حتما این سکھ رو . صندوقش یک چیزھایی قایم می کنھ و می گھ یک روز بھ کارم میاد



دو روز پیش گفت یھ سر می رم . ھم از توی صندوقش درآورده چون ندیدم بره خیابون

ساده، بزرگ و راحت . از ویالی جناب فخر خوشم آمد. خب حتما رفتھ سکھ بیاره. خونھ

چمدونا . نوم و شوھرش تند و تند می رفتند و می آمدندکنیز خا. خیلی ھم تمیز بود. بود

جناب فخر با اون قد بلندش وسط ھال ... رو جابھ جا می کردند، چای می آوردند و

ایستاده بود انگشتش رو کرده بود توی جیب جلیقھ اش و با اخم ابرو ھمھ جا را زیر نظر 

منم خواست بنشینم تا  ماھرخ جان ھم از راه نرسیده نشست روی یک مبل و از. داشت

جناب . پوران جان رفت طبقھ ی باال کھ لباسش رو عوض کنھ .کنیز خانوم چای بیاره

 :فخر خشک و جدی صدا زد و گفت

 .جمشاد، جمشاد-

نمی دونستم منظورش از جمشاد کیھ؟ اصال مگھ جمشاد ھم اسمھ؟ جمشید داشتیم اما 

 .بلھ پدر جان: اومد و گفت جمشاد؟ کھ دیدم شوھر پوران جان از روی ایوون

 :جناب فخر سویچش رو داد بھ دست پسرش و گفت

 .بده حبیب تمیزش کند-

 :جناب فخر ھم رو بھ ماھرخ جان کرد و گفت. جمشاد خان سویچ رو گرفت و رفت

. و از پلھ ھای مارپیچ باال رفت. میرم باال دوش بگیرم، بگو کنیز چای منو بیاره باال-

ھمھ ی . دم طبقھ ی باال دور تا دورش اتاق بود کھ در ھمھ شونو بستھ بودندنگاه کردم دی

کف پوش ویال چوبی بود و وقتی روش راه می رفتیم کف . درھا سفید براق بودند

دوست داشتم ھمھ برن و من تنھایی واسھ . کفشامون صدا می کرد و من خوشم می اومد

ماھرخ جان . یارم و کف کفشام صدا کنھخودم ھی قدم بزنم و ادای خانم معلمھا رو در ب

 :می گفت

 .جون مھتابچرا نمی شینی -

آخھ من بی جھت مالیم قدم می زدم تا کفشام صدا . نمی دونست با یک خل اومده سفر

 :گفتم. بھ قول خانم جان مالھ کشی رو خوب بلد بودم. بده

 .کمرم خشک شده می خوام یک کمی قدم بزنم-

از روشنی . نگفت خب برو بیرون قدم بزن کھ یک ھوایی ھم بخوریخدا خیرش بده کھ 



پنجره ھا  .کھ اونم بھ خاطر پنجره ھای زیادش بود. و دلبازی ویال خیلی خوشم اومده بود

ھوا ھم نیمھ ابری بود . و در ورودی تا کف زمین کشیده شده بود و دل آدم روشن می شد

با این ھمھ پنجره ھا رو باز . ز داشتو نسیم مالیمی می وزید کھ بھ مقدار کمی سو

صدای . اما شومینھ ھم روشن بود و حبیب مرتب توش ھیزم می انداخت. گذاشتھ بودند

جرق جرق آتیش مستم کرده بود و دوست داشتم تا شب واسھ دل خودم کنار آتیش بشینم 

دوست  ھم خیلی بزرگ و ھم خیلی نرم بودند و آدم. از مبالشونم خوشم اومد. و فکر کنم

اگھ کسی دور و برم نبود یک ساعتی روشون نشستنا ورجھ ورجھ . داشت توش فرو بره

خانم جان گرچھ گاھی منعم می کنھ اما می . می کردم و لبخند بھ لب خانم جان می نشاندم

شومینھ و مبالی برم شون زیر پلکان مارپیچ قرار . فھمم کھ با کارای من تفریح می کنھ

روبروی پلکانی کھ می رفت . می شھ گفت نشیمنی دنج. بزرگ داشت با یک تلوزیون

از آشپزخونھ می رفتند . طبقھ ی باال آشپزخونھ قرار داشت کھ خیلی بزرگ و روشن بود

از در آشپزخونھ کھ می آمدی بیرون سمت چپ کنار دیوار میز ناھار . بھ حیاط پشتی

دیک پنجره ی رو بھ یک دست مبل استیل ھم اون طرف نز. خوری رو گذاشتھ بودند

من محو زوایای ویال و ماھرخ جان . البد جھت پذیرایی از میھمانان احتمالی. ایوون بود

ھمون طور کھ داشتم دور تا دور ویال رو دید می زدم چشمم بھ ماھرخ جان . محو من

حتما توی . منم بھش خندیدم و خجالت کشیدم. افتاد کھ با لبخندی شیرین محو من شده

 :ماھرخ جان گفت. بھم می گھ ندید بدید دلش داره

خوشت میاد؟ احساس راحتی می کنی؟ -

 !خیلی ھم قشنگھ! جای خیلی خوبیھ: گفتم

 :ماھرخ جان گفت

 .منم با تو موافقم-

 :بعد ھم فنجان چای اش رو برداشت و گفت

 .چای ات رو کھ خوردی می گم کنیز اتاق تونو نشون بده-

آبی بھ . دگی از چشماش می ریخت از راھرویی باریک بیرون آمدخانم جان ھم کھ آسو

 :ماھرخ جان نیم خیز شد و گفت. دست و صورتش زده بود و متبسم بود



 .خوش اومدین خانم بزرگ بفرمایید-

 :خانم جان خودش رو روی مبل ول کرد و گفت

 .باعث زحمت-

رو برد تو یک اتاق، من رو ھم  خانم جان. کنیز خانم ما رو بھ طبقھ ی باال ھدایت کرد

خواستم بگم من و خانم جان تو یک . اتاقامون ھم دیوار بھ دیوار بود. تو یک اتاق دیگھ

نگفتم کھ دردسر درست نکرده . اتاق می خوابیم کھ دیدم ھر اتاق یک تخت بیشتر نداره

ه شد و خانم جان ھم آسود. اما بھ خانم جان گفتم کھ شب یواشکی میام پیش تون. باشم

 .لبخند زد

من و خانم جان محو تماشای دریای آبی شده . از پنجره ی اتاق می شد دریا رو دید

البتھ خانم جان بھ چند شھر ایران سفر . ھر دومون دریا رو تو تلوزیون دیده بودیم. بودیم

ھمون جا کنار تختم زانو زدم پیشانی بھ خاک مالیدم و قربون خدا . کرده کھ دریا نداشتھ

ھمیشھ یک نعمت و یا شادی بھ  .دست خودم نیست. رفتم کھ اینقدر بزرگھ و خوش سلیقھ

خصوص اینقدر از خود بی خودم می کنھ کھ ھمون لحظھ ھر جا کھ باشم باید روی 

خانم جان ھمیشھ می گھ وضو بگیر دو  .زمین زانو بزنم و سجده ی شکر بھ جا بیارم

حتی . اضافھ رو موکول می کنم بھ بعد اما من ھمیشھ نمازای. رکعت نمازم بخون

خانم . دلم ضعف رفت کھ ھوا گرم می بود و من تن بھ آب می زدم. نمازای قضا شده رو

 :جان ذوق زده نگاھم کرد و گفت

الھی دورت بگردم کھ ھمیشھ حواست بھ خدایھ و واسھ چیزایی کھ بھت می ده شکرش -

 .خدا رو از یاد ببریمبادا یک وقت خوشی بزنھ زیر دلت و . می کنی

صبا ھمیشھ بھم ایراد می . سرم رو گرفتم باال و بھ زبان خودم قربون صدقھ ی خدا شدم

مگھ آدم با خدای بھ این بزرگی اینجوری حرف می زنھ؟ . گیره و می گھ تو دیوونھ ای

خانم جان  .اما من می گم حکایت من حکایت موسی و شبانھ و من ھمون شبان ھستم

 :گفت

 .شتر از ای خودتو واسھ خدا لوس مکن، بلند شو چمدونامونو خالی کنیمبی-

 :داشتیم لباسامونو عوض می کردیم کھ صدای خشک جناب فخر توی سالن پیچید



 .کنیز خانوم مھمونامونو صدا بزن وقت ناھاره-

 :بھ خانم جان گفتم. این لحن یعنی آب دست تونھ بذارین زمین و بیاین

 .از جناب فخر می ترسم خانم جان من-

 :خانم جان خنده ای کرد و گفت

نھ ننھ ای چھ حرفیھ؟ -

ماھرخ جان اما خیلی بھ ما محبت کرد و . سر میز غذا سکوت نسبی برقرار بود

جمشاد خان ھم کاری بھ کار کسی نداشت و سرش بھ . پوران جان ھم. تعارفمون نمود

جناب . ود و رفتارش بی نھایت احترام آمیزنگاھش مھربان و آرام ب. کار خودش گرم بود

فخر باالی میز نشستھ بود و با ابروان گره خورده اش زھره ی من بینوا رو آب می 

روبروش ھم ماھرخ جان نشستھ بود و ھر دو، دیگران را زیر نظر داشتند کھ کم و . کرد

مال کدوم  نمی دونستم قاشق. غذا خوردن از یادم رفتھ بود. کسری و یا قصوری نباشھ

دستھ و چنگال جاش کجاست؟ دلم بھ حال خانم جان سوخت کھ عادت نداشت پشت میز 

الھی بمیرم کھ بھ خاطر . حاال دیگھ نمی تونھ ول بشھ و بزنھ بھ شکم دم کرده اش. بشینھ

میز غذا . من تن بھ چھ کارھایی می ده و سر پیری مجبوره مثل سران مملکتی رفتار کنھ

غذاھاشون ھم چندین مدل بود و چھ با . اجالسیھ ھای مھم انداخت خوری شون منو یاد

یادم باشھ بگم عسل بیاد یک دوره ! فکر نمی کردم این کنیز خانوم آشپز قابلی باشھ! سلیقھ

 .ی کوتاه مدت پیشش ببینھ و کاستیھاشو جبران کنھ

و برمی لیوانھا از نوشیدنی پر می کرد ظروف کثیف ر. حبیب کمر بھ خدمت بستھ بود

من ... داشت و جاش ظرفی دیگھ می گذاشت، خالل دندون کنار دستمون می گذاشت و

دیگھ واقعا حس . آدم دوست نداره موقع خوردن کسی متوجھ اش باشھ. کھ غذا زھرم شد

شاھزادگی بھم دست داد و خدا رو ھزار بار شکر کردم کھ از طبقھ ی متوسط جامعھ ام 

نمی دانم چرا خانواده ی فخر این ھمھ کبکبھ و دبدبھ . اشمو می توانم واسھ خودم راحت ب

 :دارند؟ کی بودند و ھستند کھ اینقدر آداب دانند؟ بعدا خانم جان گفت

. نھ ننھ طوری نیستند تو از بس دو قدم اونورتر نرفتی و جایی ندیدی یھ چشمت میاد-

 :بعدشم خندید و گفت



 .ما دیگھ خیلی ولوییم-

 :م کرد و گفتماھرخ جان نگاھ

جون؟  مھتابچرا با غذات بازی می کنی -

خواستم بگم اگھ شماھا برین تو اتاقاتون و من و خانم جان رو بھ حال خودمون بگذارین 

دلم خونھ مون رو . ِای خفھ شدم از این ھمھ تشریفات. می دونم با غذاھا چھ کار باید بکنم

 .فتھ ھایشمی خواست و خانم جانم رو با اشکنھ ھایش و کو

 .اشتھا ندارم: جواب دادم

 :ماھرخ جان گفت

 .یک دوش بگیری و استراحت کنی حالت جا میاید. خستھ ی راھی عزیز دلم-

 :خانم جان بینوا ھم زیاد غذا نخورد و بھ دروغ گفت

 .غذاش ھمینھ-

 .و من توی دلم خندیدم

مینھ آرام گرفتھ بود و کتاب جناب فخر کنار شو. بعدازظھر حال و ھوای ویال بھتر بود

جمشاد خان ھم توی باغ رفت و آمد . اخمش رو متوجھ سطور کتاب کرده بود. می خوند

جمشاد خان . می شھ گفت خوش قامت بود. اونم قد و باالی متناسبی داشت. می کرد

تارھای خرمایی و سفید و . موھاش جو گندمی بود. موھای پر و سر خوش ترکیبی داشت

با آرامش بھ . موھای سرش بیانگر پختگی حاصل از سنوات عمر بودالبھ الی 

بھ . خصوصی کھ از رفتارش مشھود بود میل بھ مشورت رو در آدمی برمی انگیخت

طور . آدم دوست داشت باھاش مشورت کنھ. نظر تکیھ گاھی صبور و خونسرد بود

 .دعوت کنھانگار می خواست ھمھ رو بھ بردباری . خاصی بھ دیگران نگاه می کرد

جمشاد خان ھم پس از لختی یک فنجون چای و یک کتاب برداشت و نشست یک گوشھ 

 .نفھمیدم چھ کاری ازش سر می زنھ. پوران جان بی خود رفت و آمد می کرد . رو مبل

با این ھمھ فھمیدم . اما ماھرخ جان خیلی صمیمی بود و ھوای من و خانم جان رو داشت

ماھرخ جان یک . رف ماھرخ جان و جناب فخرهتوی زندگی خصوصی شون حرف ح

پوران جان و جمشاد خان . کالم بود البتھ با لبخند، نھ مثل مامان یا جناب فخر با اخم



 .دربست در اختیار اونا بودند و روی حرف شون حرفی نمی زدند

بھ مقدار کم احساس صمیمیت بیشتری می . سر میز شام حال و روز ھمھ بھتر بود

ب فخر ھم مالیم تر بود و گاه بھ حبیب اشاره می کرد ھوای خانم جان رو جنا. کردیم

خواستم بھ  .خستگی اش رو گرفتھ بود خوش اخالق تر بھ نظر می رسید. داشتھ باش

ماھرخ جان بگم تو کھ می بینی شوھرت کھ خستھ بشھ اخالقش عوض میشھ چرا می 

. ه ھا بھ خاطر ما ماشین آوردندگذاری رانندگی کنھ با این سن و سال؟ بعد دیدم بیچار

اگر ما نبودیم ممکن بود چھار نفری با یک ماشین بیان و دلم واسھ جناب فخر سوخت و 

 :توی دلم گفتم

 .بھ قول خانم جان باعث زحمت-

یک لبخند . زن زبر و زرنگی بود و زود ھمھ جا مرتب می کرد. از کنیز خانم خوشم آمد

اگر . خلقت چھره اش ھمین بود. ودی بیخودی لبخند داشتبیخ. ھم زینت دائمی لباش بود

  .نھ آدم کھ دیوانھ نیست بیخودی بخنده

حتمًا اونم توی کلھ اش جفنگ داره کھ با خودش می خنده،بعد فکر کردم خدا سھم لبخند 

حاال دیگھ اگھ بھم موضوع انشا بدن من قاطعانھ می .مامان فرح رو داده بھ کنیز خانم

معلمھا ھم زرنگند و می دونند .خوبیھ و از علم ھم کارایی بھتری داره نویسم ثروت چیز

بچھ ی کوچیک کھ ھنوز سرد و گرم روزگار رو .کی این موضوع رو پیش بکشند

نچشیده و ھی بھ روش باال می کنند کھ درس و مشق خوبھ،سواد خوبھ،بھ این باور می 

می گھ علم ...مادر و معلم وشاید ھم بھ رودرواسی پدر و .رسھ کھ علم چیز خوبی است

اگھ یک نفر بھ قول خانم جان واسھ دوا گفت .حاال بریم از آدمای بزرگ بپرسیم. خوبھ

خالصھ .علم؟خانم جان بھ ھر چیزی کھ بھ مقدار خیلی کم الزمش باشھ می گھ واسھ دوا

چرا کھ فھمیدند زندگی باال و پایین داره کھ یک فرمول .ھمھ متفق القول می گن ثروت

اما ھمون پول کثیف کھ معروفھ بھ چرک کف .نمی تونھ مشکالت زندگی رو حل کنھ

و من بھ این نتیجھ رسیدم کھ تمول چیز .دست یک تنھ بھ جنگ ھمھ ی مشکالت میره

ھمین کھ رفاه نسبی برقرار باشھ و آدم دغدغھ ای .اما نھ اونقدر کھ آنکاردت کنھ.خوبیھ

خوردیم .ری،کلفتی،وردستی چیزی استخدام کنھ خوبھبابت آینده نداشتھ باشھ و بتونھ نوک



و روی مبلمان لمیدیم و کنیز خانم و حبیب میز غذا رو جمع کردند و من توی دلم کیف 

جناب فخر کھ سر خوش احوال بود پیپش رو روشن .کردم کھ نیازی نیست ظرف بشورم

ماھرخ .داختگاھی ھم نیم نگاھی بھ تلویزیون می ان.کرد و کتابش رو گرفت بھ دستش

جان ھم ظرف آجیل رو گذاشتھ بود روی میز و داشت برای ھمھ توی آجیل خوریھا پر 

ماھرخ جان یادت میاد پریشب بھت گفتم بعدًا جوابت رو می :می کرد کھ جناب فخر گفت

دم؟ 

پریشب؟ :ماھرخ جان متفکر بھ گذشتھ بر گشت و گفت

جع بھ ان موضوع کھ می را:جناب فخر کھ خم ابروھاش کمی باز شده بود،گفت

 .درستھ یادم اومد:ماھرخ جان کھ یادش آمده بود،گفت...گفتی

باید طوری جوابت رو می دادم کھ زیاد ھم بھت بر نخوره اما نمی :جناب فخر گفت

حاال گوش کن،ببین جوابت تو این شعر ھست یا نھ؟بعد کتابش رو .دونستم چی باید بگم

 :و خوندقدری باال تر و نزدیک چشاش آورد 

عیب رندان مکن ای زاھد پاکیزه سرشت 

کھ گناه دگران بر تو نخواھند نوشت 

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش 

ھر کسی آن درود عاقبت کار کھ کشت

 .من تسلیمم:ماھرخ جان قدری فکر کرد وگفت

حاال قانع شدی خانم؟ :جناب فخر پیروزمندانھ گفت

 .چی باید بگم وقتی حق با شماست:گفت ماھرخ جان لبخندی زد و

جناب فخر سرش رو تکون داد و با لبخندی کمرنگ بھ مطالعھ ی اشعارش 

خواستم داد بزنم کو اون ھائکھ کھ از این لبخند خوشگل و کیمیات یک طرح .پرداخت

ماندگار رسم کنھ؟حاال نفھمیدم بحث شون سر چی بوده؟حتمًا ماھرخ جان بد گویی کسی 

بدم .ده کھ شوھرش با این شعر ادبش کرد و گفت برو فکر خودت رو برداررو می کر

بعد فکر کردم بھ من چھ ربطی داره؟مگھ من . اومد اگھ ماھرخ جان چنین آدمی باشھ

فضول مردمم؟ 



ویال کھ ساکت .آخر شب ھمھ بھ ھم شب بھ خیر گفتیم و رفتیم تو اتاقامونو درارو بستیم

کردم و یھ سرک کشیدم و چون دیدم بھ غیر از آباژوری شد یواشکی در اتاقم رو باز 

بزرگ توی ھال پایین ھیچ چراغی روشن نیست پتو و بالشم زدم زیر بغلم و رفتم تو اتاق 

وھمم برداشتھ :خانم جان کھ ھنوز بیدار بود ذوق کرده بلند شد نشست و گفت.خانم جان

چرا این قدر دیر آمدی؟ .بود نکنھ خوابت ببره و نیایی

بعد از اون ھم چرا نیام خانم جان؟من کھ می دونم نفس .صبر کردم کھ ھمھ بخوابند:گفتم

 .شما ھستم

خنده ای کردم و پتوم رو روی .خبھ خبھ تو ھم ننھ قاسم نشو:خانم جان اخم کرد و گفت

خانم جان ھم اومد کنارم و تخت موند بدون .زمین کنار تخت خانم جان پھن کردم

   .تو بغل خانم جان و خیلی زود خوابم بردمنم کز کردم .مشتری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٨فصل 

فکر کنم امروز خدا از من خیلی راضی باشھ آخھ من امروز نمازم رو بھ موقع 

ھیجان جا بھ جایی،خواب از سرم پرونده بود و خیلی زودتر از خانم جان بیدار .خوندم

ھمون .نم جان بیدار شد و نشستاونقدر صبر کردم تا خا.نمی دونستم اذان گفتند یا نھ.شدم

سالم بھ روی :خانم جان برگشت نگاھم کرد و گفت.سالم خانم جان:طور دراز کشیده گفتم

ماھت ننھ تو کی بیدار شدی؟ 

 .وقت کردین یک کمی بخوابین خانم جان:جواب دادم

بھ .ھم بھ حرف خودم ھم بھ قیافھ ی خانم جان.خانم جان متعجب نگاھم کرد و من خندیدم

موھاش کھ ھمیشھ یکوری می ره بھ ھوا و اونم تا یکی میاد دستش بھ موھاشھ کھ 

ای خدا اگھ یک روز خانم جان نیاز بھ قربونی داشت من اولین .صافشون کنھ

خدایا ھیچ وقت ھیچ وقت منو از خانم جان .داوطلبم

اصًال خانم جان رو .قلبمم ھست،جگرم ھم ھست.آخھ خانم جان نفس منھ.جدا نکن

کی .آخھ من مغز ندارم و اصًال ھم ناراحت نیستم.اما مغزم نیست.ھ،جونمھ،وجودمھحم

ھمھ می گن .بوده تا حاال بھ کسی کھ دوستش داره بگھ تو مخ منی،یا تو مغز منی

 .پس اینا ھمھ خانم جان منھ.جگرمی،نفسمی قلبمی

صداشم .ه کردنمن و خانم جان خیلی زود رفتیم پایین و تو ھال نشستیم بھ تلویزیون نگا

کنیز خانم توی آشپزخونھ بود و داشت صبحانھ تدارک .کم کردیم کھ مزاحم دیگران نباشیم

بعدشم کف ھال رو :حبیب ھم در رفت و آمد بود و نون گرم و شیر تازه می آورد.می دید

بلند شدم رفتم تو آشپزخونھ دست بھ سینھ تکیھ بھ دیوار دادم و .طی کشید و رفت

شما میھمانی :واین کنیز خانم؟کنیز خانم از سر مھر نگاھم کرد و گفتکمک نمی خ:گفتم

 .و عزیزی برو بشین

 .بگید چی کار کنم.نھ،دوست دارم کمکتون کنم:گفتم

من کی تا حاال کمک کسی می .بھ قول خانم جان بھ حق حرفھای نشنیده:بعد توی دلم گفتم

خانم تعارف می کنھ شیشھ ی دیدم کنیز .کردم؟اما شوق مسافرت کن فیکونم کرده بود

ساعتی بعد جناب فخر از .بدین من اینارو ظرف می کنم:مربا رو از دستش گرفتم و گفتم



کم کم ماھرخ جان و .سرحال و قبراق بود.رفتھ بود پیاده روی.دور با عصاش پدیدار شد

ماھرخ جان کھ انگار می .پوران جان ھم یکی یکی تمیز و مرتب از پلکان سرازیر شدند

پوران جان ھم .لباساشم مثل ھمیشھ شیک بود.آرایشش کامل بود.واست بره عروسیخ

مثل ھمیشھ .جمشاد خان ھم اصالح کرده و حمام کرده بود.مرتب اما قدری ساده تر بود

دیگھ داشتم .صبحانھ رو توی فضای گرمتر و صمیمی تری صرف کردیم.موقر و وزین

حتمًا خوشش آمده .ون سفارش ھوامو داشتحبیب بد.با این جمع آداب دان مانوس می شدم

آقایان ھم بیشتر از روز قبل احساس .دیده دور و بر زنش پلکیدم و باھاش دوست شدم

جناب فخر گاه با دقت نگاھم می کرد و گاه دخترم خطابم می . راحتی می کردند

بد جنسی ام گل کرد و پیش خودم .ھنوز ھم توسط حبیب ھوای خانم جان رو داشت.نمود

حسودی اش نشھ ماھرخ .فتم نکنھ میانھ ی ماھرخ جان و خانم جان بھ ھم بخورهگ

جان؟اما بعد دیدم بر حسب ظاھر ماھرخ جان کجا و خانم جان ساده و بی آالیش من 

چرا ما .کجا؟جناب فخر داره رسم میھمان نوازی رو بھ جا میاره و قصد و غرضی نداره

وجھ نشون می ده و محبت می کنھ زود بھ ایرانی جماعت تا مردی بھ زنی یا دختری ت

منظور برمی داریم؟این 

متأسفانھ برداشت بد ما از ماجرا می باشد؟یا ما انسانھا کم جنبھ ھستیم؟بنا بھ بد گمانی 

رو داشتی؟دیوانھ نشم با  مھتابباشھ شب باید کنیز خانم ھم بپره بھ حبیب کھ چرا ھوای 

بعضی وقتا کھ توی تاکسی می نشینم با .یاماین افکار؟گاھی از دست خودم بھ تنگ م

خودم می گم بزنم پس گردن آقاھھ ای کھ رو صندلی جلو نشستھ و پشت بھ من داره؟بزنم 

ببینم چی می شھ؟و باز زود حواس خودم رو می دم بھ اطراف کھ افکار شیطانی رو از 

ه و داره یا سر کالس ریاضی،وقتی دبیرمون غرق یک فرمول شد.کلھ ام بیرون بفرستم

با حرارت یک مسئلھ رو توضیح می ده و با غیظ گچ رو بھ تختھ می کشھ و پر رنگ و 

خلم؟یگ !خوشگل معادلھ ھا رو ردیف می کنھ با خودم می گم جیغ بکشم ببینم چی میشھ

جدی کھ نمی گی و :متعجب نگاھم کرد و گفت.دفعھ بھ عسل گفتم کھ چطور فکر می کنم

 .الھی برات بمیرم:رو تکون داد و گفتچون دید من جدی ھستم سرش 

خانم جان بیشتر از روز .چون من با مخ خودم صفا می کنم.من کھ نفھمیدم چرا باید بمیره



توی دلم گفتم االن ماھرخ جان می گھ شما کھ ادعا داشتین غذاتون .قبل چیزی خورد

نم با یک اما مگھ ھمھ ی مردم مثل من بیکارند کھ دنبال جفنگ بگردند؟کنیز خا!کمھ

قوری بزرگ و باال بلند چینی دور طالیی دوره راه افتاد تا فنجونامونو از شیر گرم پر 

مگر زمانی کھ .مدتھا بود شیر گرم نخورده بودم.بوی شیر گرم محلی مستم کرده بود.کنھ

خانم .مامان فرح ھمیشھ شیر رو سرد می نوشید من ھم عادت کرده بودم. گلو درد داشتم

و .آخھ جناب فخر ازش خواست.اما اون روز خورد.ًال شیر دوست ندارهجان ھم کھ اص

بعد ھم اظھار تعجب کرد کھ مگھ می .گفت شیر محلی خوردن داره و برای سالمتی مفیده

ما وظیفھ داریم از :شھ خانمی بھ این سن و سال دست رد بھ نعمات خدادادی بزنھ؟و گفت

دلم واسھ خانم جان سوخت اگھ جناب فخر .نعمات خداوندی استفاده کرده شکر گزار باشیم

این .حاال منظور جناب فخر رو از بیان اون اشعار فھمیدم.محترمانھ سرزنشش کرده باشھ

در قالب جمالتی زیبا و یا اشعاری وزین دیگران رو .ھم نوعی تادیب محترمانھ اس

نسان این ھم خوب حربھ ایھ کھ ا.متوجھ خطا یا اشتباھشون کردن یا سر جا نشوندن

خانم جانی کھ عمری شیر نخورده اون .دیگران رو محترمانھ واداره ازش اطاعت کنند

ھنوز سر می صبحانھ نشستھ بودیم کھ دیدیم .روز فنجان شیرش رو تا تھ خورد و دم نزد

ماھرخ جان متعجب بھ جناب فخر .حبیب برای باز کردن در باغ رفت.در می زنند

؟ منتظر کسی ھستید:نگاھی کرد پرسید

 .نھ:جناب فخر بلند شد عصاشو برداشت بھ طرف ایوان رفت و گفت

 .حتمًا با حبیب کار دارند:جمشاد خان ھم فنجان چای اش رو روی میز گذاشت و گفت

حبیب کھ رفتھ بود با دایی فربد برگشت و من و خانم جان متعجب از جا برخاستھ بھ 

خانم جان کھ .ا لبخند بھ لب داشتدایی خستھ و خواب آلوده بود ام.طرف ایوان رفتیم

چیزی شده؟ دایی فربد،خانم جان رو بوسید بعد :رنگش پریده بود جلو رفت و پرسید

جلوتر آمده با جناب فخر و جمشاد خان دست داد و رسم ادب رو بھ جا آورد و بعد رو 

 .اومدم با خودم ببرمتون اصفھان:بھ خانم جان کرد و گفت

چرا مگھ چی شده؟ :د پرسیدخانم جان کھ ھول کرده بو

خانم جان ... مگھ باید چیزی بشھ؟من و عسل داریم می ریم اصفھان:دایی خندید و گفت



 .بگو جون بھ سر شدم.حرفش نبود کھ:میان حرفش پرید و گفت

خانم جان ...راستش خواھر آقای گرایلی یھ مقدار ناخوش احوالھ .چیزی نیست:دایی گفت

 .مردهحکمًا :زد بھ صورتش و گفت

نھ خانم جان این چھ حرفیھ؟ :دایی دستش رو انداخت دور شانھ ی خانم جان و گفت

الھی بمیرم .فروزان گفتھ بود مریضھ.می دونم مرده.رنگم مکنین:خانم جان گفت

 !عجب زن نازنینی بود.مادر

من با .کھ البتھ حق ھم داشت.نخیر،خانم جان،اون بینوا رو دستی دستی توی گور خوابوند

دلم .شاره ی چشم و ابرو از دایی پرسیدم خانم جان راست می گھ؟ و دایی تایید کردا

خانم جان .چشام بھ اشک نشست. گرفت کھ این اول سال نویی بناست بریم عزاداری

کو فروزان حاال؟ :پرسید

من و عسل ھم صبح خیلی زود حرکت .دیروز غروب حرکت کردند:دایی گفت

می بخشید اول صبح حامل :و رو بھ جناب فخر کرد و گفت.حاال بھتره حاضر شید.کردیم

 .بنده بی تقصیرم.خبر بد بودم

 :جناب فخر کھ ابروھاش رفتھ بود تو ھم،بھ نشان ادب سر تکون داد و گفت

 .اگر کمکی از دست ما برمیاد دریغ نداریم.تمنا می کنم

رفت تا حاضر  خانم جان کھ داشت ریز گریھ می کرد بھ طرف پلکان.دایی تشکر کرد

منم دنبال خانم جان رفتم و .دایی بھ من کھ ھاج و واج بودم اشاره کرد بھ کمکش برم.بشھ

ای خدا می خوام غر بزنم .دیگھ از این بدتر می شھ.با بغض شروع کردم بھ جمع آوری

حق با خانم جانھ کھ .اینم از شانس من.خواھش می کنم گوش نکن و از دست من نرنج

منظورش از .نار دریا ھم بریم باید یک آفتابھ بھ آب ھم با خودمون ببریممی گھ اگھ ما ک

حاال نمی شد خواھر شوھر خالھ فروزان بعد از سیزده بمیره؟خدایا جای .کم شانسی مونھ

کسی رو تنگ کرده بود؟تو دنیای بھ این بزرگی دو ھفتھ دیگھ براش جا نبود؟دوست 

رو با تعذیھ بگذرونھ؟بھ خداوندی خدا ھیچ کی دوست داره ایام عیدش .داشتم گریھ کنم

خدایا چی می شد این دو ھفتھ مرگ و میر تعطیل می شد؟ ببخشید کھ خیلی فضول .کس

نھ برای خواھر شوھر خالھ فروزان،چون .دلم گرفتھ و دوست دارم خون گریھ کنم.شدم



حاال .ھر کس بھ قول خانم جان یک پیمانھ عمری داره،بلکھ برای اقبال بی ریخت خودم

چی می شد دایی فربد آدرس ویالرو نمی گرفت؟یعنی مراسم سوگواری بدون ما بر گزار 

نمی شد؟ انگار بھ دایی الھام شده بود کھ گفت آدر بدید تا ما بھتون دسترسی داشتھ 

ماھرخ جان دست پاچھ شد .با دلی محزون و چشمی نمدار دنبال خانم جان راه افتادم.باشیم

دیگھ کجا؟ تو :جلو دوید و گفت

 .قسمت نبود از این بیشتر مزاحم تون باشیم:خانم جان ایستاد و نفسی تازه کرد و گفت

این چھ فرمایشیھ خانم بزرگ؟اتفاقیھ کھ افتاده کاریش ھم نمی شھ :ماھرخ جان گفت

حاال قسمت نبود اما با اجازه .ما دوست داشتیم تا آخر تعطیالت در خدمت تون باشیم.کرد

 .نگھ می دارم پیش خودم رو مھتابتون 

ماھرخ جان پرید ... رو دست من سپرده و مھتابخانم جان مخالفت کرد و گفت فرح 

شما ھم بسپاریدش بھ من ببینید مثل چشمم ازش مواظبت می کنم یا نھ؟مگھ :وسط و گفت

و از این قبیل حرفھا و توی دل ...من میذارم دختر جوون سر سال نو بره مجلس عزا

 ...و خالی کرد کھ خوبیت نداره وخانم جان ر

دایی شانھ باال داد و .خانم جان کھ پاش شل شده بود نگاھی بھ من و دایی انداخت

خانم بزرگ اگر اجازه بدن :جناب فخر جلو آمد و گفت.بنده ھیچ کاره ام خود دانید:گفت

کھ حتی خود من .گفت و دھان ھمھ رو بست.افتخار میزبانی دختر گلم رو داشتھ باشیم

ھم بدون خانم جان خجالت می کشیدم کھ بمونم،ھم دوست نداشتم برم .مونده بودم چھ کنم

 .تعزیھ و مرده کشی

حبیب چمدان خانم جان رو برد تا دم ماشین،کنیز خانم ھم کھ جلو در آشپزخونھ گوش می 

 ن،دیگھ مطمئن شدم قاپ دل کنیز خانم.کشید آمد و چمدون منو از دستم گرفت و برد باال

تازه .حاال پسر نداشتھ باشھ تو این ھری وری بیاد خواستگاری کھ ما عزاداریم.رو دزدیدم

عسل توی ماشین .با ماھرخ جان رفتیم پای ماشین برای بدرقھ.من وقت عروسیم نیست

دلم سوخت کھ مجبوره اولین عید دوره ی .سیاه پوشیده بود عینک سیاه ھم داشت.بود

آدم کھ عروس بشھ دگیر .دیدم دوست ندارم عروس بشم.نامزدی اش با سوگواری سر کنھ



پس درود بر .و پا بند خیلی از مسائل ھم می شھ کھ نا خواستھ مجبوره بھشون تن بده

   .خودم کھ مجردم و از قیود آزاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩فصل 

منم شدم .دایی نا خواستھ روزمون رو خراب کرد و خانم جان رو برداشت با خودش برد

جناب فخر .یک عالمھ گریھ داشتم اما روشو نداشتم.مردنی و یک گوشھ کز کردمموش 

جمشاد خان رفت تو باغ تا بھ .یک کمی با عصاش قدم زد و ھی نگاھم کرد و باز قدم زد

ماھرخ جان .پوران جان رفت تو آشپزخونھ تا بھ کنیز دستور ناھار بده.درختھا سر بزنھ

دستای بزرگ اما نرم و خوشگلش کھ با اومد کنارم نشست،دستم رو گرفت تو 

انگشترھای گرون قیمت و نگین دار جلوه ی زیبایی داشت و آدم رو یاد تازه عروسھا 

من جدًا :بعد موھامو صاف و صوف کرد و گفت.غریبی نکن عزیزکم:می انداخت و گفت

 .متاسفم

کرد برای  ماھرخ جان کھ فکر.حرفی نداشتم کھ بزنم فقط لبخندی دردآلود نثارش کردم

جوون بودند؟ :خواھرشوھر خالھ ناراحتم،پرسید

اما تو :ماھرخ جان باز موھامو نوازش کرد و گفت.نھ خیلی:سرم رو بردم باال و گفتم

خداوند ھمھ ی رفتگان .جوونی و حیفھ کھ روزھای عمرت رو بی جھت بھ دست غم بدی

بلند شو برو .تھ نیستعمر آدمیزاد کھ سر برسھ از دست ھیچ کس کاری ساخ.رو بیامرزه

دوست ندارم صورت خوشگلت رو غمگین .یک دوش بگیر می خوام با ھم بریم قدم بزنیم

بعد چانھ ام رو گرفت تو دستش،سرم رو برد باال نگاه .بخند،بذار دنیا بھ روت بخنده.ببینم

 .اگھ بدونی خنده ات چقدر ملوسھ تمام عمرت می خندی:تو چشمام کرد و گفت

تا ظھر با ھم توی باغچھ گردش .ن روز دقیقھ ای منو تنھا نگذاشتماھرخ جان او

 .اون عقبا پر از درخت نارنج و لیمو بود.باغچھ ی با صفایی داشتند.کردیم

ماھرخ جان گلھا رو نشونم داد و سلیقھ ی حبیب رو .جلو ایوون رو ھم گل کاشتھ بودند

پشت .نش مایھ می گذارهدر کار باغبانی ستود و گفت حبیب برای این باغچھ از جو

جای خانم جان خالی کھ بگھ ھوش از سر آدم .ساختمون ویال رو ھم سبزی کاشتھ بودند

خانم جان سبزی خونگی رو خیلی دوست داره و می گھ تو من تومن با سبزی بازار .میره

 .توفیر می کنھ

ب افتاد و دھنم آ.ترش و خوشمزه بود.کنیز خانم برای ناھار مرغابی توی فر گذاشتھ بود



یک آن دلم براش سوخت کھ .یاد استاد ارژنگ کردم با اون جلسھ ی رنگ شناسی اش

حتمًا مگی رو گرفتھ تو بغلش و پشت پنجره .گفت واسھ تعطیالت ھیچ برنامھ ای نداره

یک پدر ندارم و یک خواھر و .من کھ تنھا نیستم.اون بینوا کھ از منم تنھا تره.ایستاده

مرغابی .اره کھ می گھ بھ ھر پایھ ھستین شکر خدا رو بکنینخانم جان حق د.برادر

یک .برنج ھم بود.خوش رنگ و رو توی دیس بھ پشت خوابیده بود و دل آدم رو می برد

بعد انگار جمشاد خان افکارم رو .روم نشد بپرسم.خورش ھم بود کھ من نمی دونستم چیھ

توی دلم .خوب درست می کنھکنیز خانم تره فرنگی رو خیلی :خونده باشھ بھ حبیب گفت

خودمم .گفتم یادم باشھ دستور پختش رو ازش بگیرم بدم خانم جان و خالھ فروزان اینا

بھ قول آقای گرایلی ھیچ وقت کار از محکم کاری عیب .شاید یک روزی بھ کارم بیاد

بیشتر خورشھا جناب فخر .ماھرخ جان ھم بھ اصرار مرغابی بھ خوردم می داد.نمی کنھ

چاق نشم یک وقت؟بعد دایی فربد بھم .منم از ھر دو غذا خوردم.د خان خوردندو جمشا

اول اینکھ جمشاد خان .دلم بازم خورش می خواست کھ مقدور نبود.می گھ گربھ ی خپل

بھ کس دیگھ ای مجال نمی داد و ھی می کشید،دوم این کھ دستم بھ بشقاب خورش نمی 

ون اینقدر توی بشقابم گوشت مرغابی بود کھ رسید و خجالت کشیدم ھی دوال بشم،بعد از ا

بھ ھمون مرغابی ھا اکتفا کردم کھ بد ھم . دیگھ جایی برای خورش پیدا نمی شد

 :ماھرخ جان گفت.نبود

 .یک کوچولو استراحت کنیم بعد بریم لب آب قدم بزنیم

 روز قبل کھ از تو ویال تکون.ای کھ دلم پر می کشید برم بیرون لب آب

من و خانم . ھمھ در حال استراحت و رسیدگی بھ کارھای شخصی شون بودند. نخوردیم

: برق شادی از چشمام پرید بیرون و ذوق زده گفتم. جان ھم رومون نشده بود بریم بیرون

جوان و پر : ماھرخ جان خنده ای کرد و گفت. من از ھمین االن اعالم آمادگی می کنم

مطمئنم اجازه میدی یھ کوچولو استراحت کنم  .اما من مثل تو پط انرژی نیستم. انرژی 

نھ؟ بعد از این حرف خودش رو بھ چرت کوتاھش رسوند اما خیلی زود لباس راحتی بھ 

بھ . ھر دو با ھم کنار آب رفتیم . منم بلوز شلوار پوشیده بودم. تن از اتاقش بیرون اومد

ھ انگار ماھرخ جان دیگ. ساحل کھ رسیدیم رفتم تو جلد خودم و ورجھ ورجھ آغاز کردم



آب سرد بود اما من . پاچھ ھای شلوارم رو باال دادم و رفتم تو آب .رو از یاد برده بودم

خم شدم و آب رو با دست بھ جلو پروندم و از تھ . از شادی بیش از حد گر گرفتھ بودم

خدا  .خدا جونم قربونت برم کھ اینقدر بزرگ و ماھی: دل آخ جون گفتم و فریاد کشیدم

چاکر و مخلصت . چاکر و مخلصت باشم. نوکرت باشم. فدات بشم. ن دورت بگردمجو

ھر قسمت آب یک . بعد دست بھ کمر صاف ایستادم و دریا رو تا تھ تھ کاویدم .باشم

ھمون طور . دریا آرام بود و آسمون صاف و آبی. رنگ بود و من مفتوناین ھمھ زیبایی

حتما خدا خودش خیلی ! آی خانم جان! جان خانم : کھ بھ بیکران آبی چشم داشتم گفتم

مگھ نھ؟جوابی نشنیدم برگشتم کھ ببینم چرا . خوشگلھ کھ اینقدر طبیعت رو خوشگل آقرید

خانم جان جوابم رو نمیده کھ دیدم ماھرخ جان با خنده ایشیرین چشم بھ من دوختھ و من 

آھی . ازم سر زده  و خجالت کشیدم از حرکاتی کھ. تازه یادم افتادکھ خانم جان نیست 

: ماھرخ جان لطیف خندید و گفت . ببخشید یک لحظھ از خود بیخود شدم "کشیدم و گفتم

بعد آھی کشید . خوش بھ حال خانم بزرگ کھ نوه ای مثل تو داره. تو دختر شیرینی ھستی

دروغ نگفتھ باشم اول . ھمیشھ دلم یھ دختر می خواست مثل تو اما خدا بھم نداد: و گفت

. بعد نگاھم کرد و خندید .اما خدا فقط بھ من یک اوالد داد. ی خواستم بعد دخترپسر م

مثل مامان فرح کھ یک اوالد بیشتر نداره؟ ماھرخ جان روی سنگ بزرگی کھ شبیھ : گفتم

ھر کس از زندگی یک :صخره بود نشست دست من رو ھم گرفت تا کنارش بشینم و گفت

است بدونھ چی بھ سر پدرم .می خ.من پرسیدبعد از چند و چون زندگی .قسمتی داره

منم ھمھ رو .و سواالت ریز و درشتی از یان قبیل.اومده و من کی اونو ار دست دادم

از خوبی دایی فربد و .صاف گذاشتم کف دستش و از خودم و خانوادم براش گفتم

شی اش کھ .حتی از تنھایی استاد و تنھا دلخ.عسل،از کالش نقاشی و استاد ارژنگ

ماھرخ جان .از صبا و کیوان و این کھ بھ نظرم اونا ملوسترین عروس دوماد دنیان.یھمگ

حرفام کھ تموم شد .دستم رو گرفتھ بود تو دستش و نرم و اھستھ اونو نوازش میکرد

بعد مکثی کرد و .اینقدر شیرین سخنی کھ تا شب ھم برام حرف بزنی سیر نمی شم:گفت

.ات می کیرهاینم از سادگی و صفای روحت نش:گفت

خیلی :منم کھ حرف تو دلم بند نمی شھ،گفتم.نگاھش کردم دیدم داره با لذت نگاھم می کنھ



.سرم رو پایین انداختم. گفتم اما خودم از حرفم خجالت کشیدم .ماھین ماھرخ جان

بعد دستش رو گذاشت روی انگشترم و .الھی نازی:ماھرخ جان لپم رو کشید و گفت

قدیمیھ؟!دستت کردیچھ انگشتر قشنگی :گفت

نگاھی بھ انگشترم کردم و یاد خانم جانم افتادم کھ گفتھ بود مثل جان شیرین ازش مراقبت 

و من ابلھ با دیدن دریا چنان مست و خراب شدم کھ قول و قرارم از یادم رفت و .کنم

اھی کشیدم و اونو بیرون مکشیدم .نگاه کردم انگشترم نم داشت.دستامو تو اب فرو کردم

ماھرخ جان انگشتر رو از دستم .ش رو باز کردم تا ھوا بخوره و رطوبتش خشک بشھدر

تا حاال انگشتر بھ !وای!این کھ ساعتھ:کشید بیرون و خوب زیر و باالشو نگاه کرد و گفت

بعد .و من براش تعریف کردم کھ مال خانم جانھ و دست من امانت. این قشنگی ندیده بودم

کھ خراب ... اینشاا:ماھرخ جان گفت.ش کرده باشمھم غصھ خوردم کھ نکنھ خراب

اینا قدیمیھ و بھ .تا االن کھ داره کار می کنھ:بعد اونو گرفت کنار گوشش و گفت.نمیشھ

.این زودی خراب نمیشھ

گفتم بھتر نیست درش باز بشھ تا صفحھ اش زودتر خشک بشھ؟

.اره ضرر نداره:ماھرخ جان حرفم رو تایید کرد و گفت

من و ماھرخ جان از .گشتر رو نبستم و ھمون طور رو بھ افتاب نگھش داشتممنم در ان

ھر دری گفتیم و من فھمیدم کھ جناب فخرزمان جوونی اش باری خودش کیا بیایی 

مرور .اما ھیچ وقت از انسانیت دور نبوده و ھمین تا حاال پابرجا نگھش داشتھ.داشتھ

د و بلند شد رفت لب اب و اجازه اھی کشی.خاطرات گذشتھ ماھرخ جان رو متحول کرد

موھای .باد موھای مرتبش رو بھ ابزی گرفتھ بود.داد امواج نرم تا روی مچش باال بیاد

ھوش کردم برم .باد اروم اروم شدت میگرفت و من داشتم کیف می کردم.بلند من رو ھم

خ انگشتر رو کنار صخره رو بھ افتاب گذاشتم و رفتم گنار ماھر.پاھامو بکنم تو اب

منم بھ سن .تو منو یاد جوونی خودم میندازی:ماھرخ جان برگشت نگاھم کرد و گفت.جان

با دین وت یاد گذشتھ ام پیش :بعد ایھ کشید و گفت.و سال تو کھ بودم دختر با نشاطی بودم

متعجب .ھمین بازی گوشیام جناب فخر رو شیفتھ کرده بود.چشمام جون می گیره

.شمام عاشق بودین:پرسیدم



فکر کردی از روز اول پیر بودیم؟بھ ما نمیاد عاشقی؟:د و گفتخندی

.اخھ می دونین مامان بابای منم عاشق بودند.منظورم این نبود.اختیار دراین:گفتم

عشق یک موھبت الھیھ :بعد نفس بلندی کشید و گفت!چھ خوب:ماھرخ جان حندید و گفت

.و خیلی شیرینھ

.کاش ھمھ مثل شما فکر می کردند:گفتم

کاش این واژه بھ بازی گرفتھ نشھ و :اھرخ جان کھ بھ انتھای دریا چشم دوختھ بود گفتم

.عشق وقتی قابل تقدیره کھ ازش سواستفاده نشھ.کاش جوونا حد خودشون رو بشناسند

بھش گفتم،عمیق نگاھم .باورم نمی شد کھ ماھرخ جان ھم مثل من جست و خیز کرده باشھ

تی کھ با دیدن دریا از خود بیخود شدی و جست وخیز وق.درست مثل تو بودم:کرد وگفت

شما ھم با دیدن دریا اینکارارو می کردین؟دستش :پرسیدم.کردی منو یاد خودم انداختی

من با دیدن ھر چیز جالب و تازه از :رو انداخت دور شونھ ام،منو گرفت تو بغلش و گفت

.خود بیخود می شدم و می پریدم ھوا

و فھمیدم ماھزخ جان منو درک میکنھ و توی دلش بھم نمی من دیگھ خجالت نکشیدم 

  .خنده

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۴٠فصل 

کنیز خانم سوپ .خانواده ی فخری خیلی زود شام میخوردند و من از این شیوه خوشم امد

ماھرخ جان .اما مرغ جناب فخر زعفرانی و گختھ بود.پختھ بود با مرغ سوخاری

پوران جان اصرار داشت مرغ .یت می کنھادویھ ی زیاد و چربی جناب فخر رو اذ:گفت

و عقیده داشت جوونا تندی رو .می گفت تو جوونی و باید انرژی داشتھ باشی.زیاد بخورم

من غذای حیلی تند دوست داشتم اما خجالت می کشیدم .حق ه مداشت.دوست دارند

 جناب فخر کھ دورادور باھام.بھ یک رون و قدری سیب زمینی اکتفا کردم.پرخوری کنم

بھتره خوب غذا .اینجا جای تعارف نیست دخترم:مھربون بود با ھمون جدیت خاص گفت

حبیب ھم بھ اشاره ی جمشاد خام برام دوباره دوغ ریخت ومن از اون دوغ غلیظ .بخوری

بعد از شام رفتم توی اشپزخانھ و از کنیز خواستم اجاھز بده من ظرفھارو اب .کیف کردم

کنیز خانم بھ کارش وارده و اگھ کمکی الزم :و گفت پوران جان دستم رو کشید.بکشم

من از ظرف شستن بدم .اما من گفتم دوست دارم یک کاری کرده باشم.باشھ خودم ھستم

پوران جان نگاھم .میاد اما اب کشیدنش رو دوست دارم چون اب سرد دلم رو حال میاره

.اگھ خودت می خوای من حرفی ندارم:کرد بعد لبخند زد و گفت

بعد ھم ھمھ دور شومینھ نشستیم بھ چای .خانم کیف کرد و باھام بیشتر مھربون شد کنیز

پوران جان چای خوشرنگی رو توی .دوست داشتم پشت ھم چای بخورم.خوردن

ادم حتی اگھ میل بھ .سرویسھای خیلی شیک چینی ریختھ بود و با سینی دور می گردوند

ن چاي نوشیدن توي جمع یك حس بھ نظر م.چای نمی داشت وسوسھ میشد یکی برداره

تنھا چاي .من ھیچ وقت دوست نداشتم چایي ام رو تنھا بخورم .صمیمیت بھ آدم میده

اما نوشیدن چاي در .نوشیدن ادم رو یاد كارگرا میندازه كھ مي خوان خستگي در كنند 

درست گفتم؟خب .فكر كردم رفتم تي پارتي .چنین جمع با كالسي یك حس خوب بھم داد

.تي پارتي یعني ھمین دیگھ.آره 

پوران جان كھ داشت یك تكھ ترمھ .بیرون ھم باد تندي مي وزید.ھواي ویال سرد شده بود 

جمشید خان مجلھ اي بھ .انگار ھوا مي خواد بھم بریزه:گفت.رو سرمھ دوزي مي كرد 



با شومینھ اش :منم گفتم.لطف ھواي شمال بھ ھمین بھ ھم ریختگي شھ:دست گرفت و گفت

جناب فخر كھ داشت پك بھ پیپش مي زد حرفم رو با حركت سر تایید .ونم ھیزمي اشا

حین پك زدن یك تبسم كمرنگ ھم نثارم .یكمي از گره ابروانش را باز كرده بود.كرد

جدا من اون جا چھ نقشي .خجالت كشیده بودم كھ خودمو قاطي ادم بزرگا كرده بودم.كرد

من ھم زبون كي بودم ؟ھركدام بھ نحوي مي !داشتم ؟چقدر بد شد كھ خانم جان رفت

خواستند طرف صحبتم قرار بدن كھ این از لطفشون نشات مي گرفت اما خودم مي 

از حق .كاش یك دختر جوون داشتندیایك زن جوون .فھمیدم كھ وصلھ اي ناھمگونم

 نگذریم ماھرخ جان خیلي مراقبم بود اما این كفایت نمي كرد و من مثل جوجھ ي بي مادر

سرم رو بھ دیدن .سرگردون بودم و زیر ھر بال و پري مي رفتم قرار نمي گرفتم

و افسوس خوردم .تلویزیون گرم كردم و فكر كردم االن خانم جان داره چھ كار مي كنھ 

جناب فخر باز ھم كتاب شعرش رو دست گرفتھ بود و گاه بھ گاه سرش رو باال .كھ رفتھ

شاید .مي خوند و یك بھ بھ ھم نثار شاعر مي نمودمي گرفت و ابیاتي رو براي دیگران 

ماھرخ جان ھم كھ انگارخلقیاتش مثل منھ ھي كانال ھا رو .ھم نثار شیوه خواندن خودش

فكر كردم چھ دنیاي آرومي دارند این .و دنبال سریال مي گشت . عوض مي كرد

ك روز ازدواج تصمیم گرفتم اگھ ی.خوشم نیومد كھ من این قدر زود تنھا باشم .سالمندان

اما بعد فكر .كردم زیاد بچھ بیارم و بذارم مدام از سرو كولم باال برن تا من تنھا نباشم 

.كردم اگھ دورم بچھ زیاد باشھ از شوھر خودم غافل نمي شم؟بعد ھم خجالت كشیدم

.ھمش تقصر ماھرخ جانھ كھ عشق و عاشقي رو تایید كرد و ذھن من منحرف شد

روي .دیدن جاي خالي خانم جان ناراحتم مي كرد.من ھم.شون كھ بخوابندھمھ رفتند تو اتاق

كاش دایي فربد ادرس ویال رو نداشت و خانم .تخت دراز كشیدم و چشم بھ سقف دوختم 

نبودن خانم جان بھ مجلس عزا ھیچ خدشھ اي وارد نمي .جان رو با خودش نمي برد

خانم جان بھ دامادش خیلي .ي رفتھاما بعد دیدم كھ خانم جان بھ خاطر آقاي گرایل.كرد

پس من حق نداشتم زیاد ھم غر غر كنم باید سعي مي كردم این چند .احترام مي گذاشت



ھواي بیرون طوفاني شده بود و من داشتم مي .روزه رو بھ خوبي و خوشي بگذرونم 

جان كو خانم جان عزیز تر از جانم كھ برم تو بغلش ؟ناگھان یادم از انگشتر خانم .ترسیدم

اي خدا .بلند شدم نشستم از تھ دل نالیدم .دستم رو باال گرفتم و دیدم انگشتم خالیھ .افتاد

انگشتر رو چھ كردم؟ِانقدر فكر كردم تا باالخره یادم افتاد اونو كنار صخره رو بھ افتاب 

حاال اگھ باد اونو با خودش ببره چي؟اگھ اب دریا باال .قرار دادم كھ زودتر خشك بشھ 

و اونو ببلعھ چي؟چي دارم بھ خانم جان بگم؟خاك بر سر من بي عرضھ كھ نتونستم بیاد 

بھ .خانم جان منو مي شناخت كھ اونو بھ دستم نمي داد .از امانتي خوب نگھداري كنم 

ربطي بود؟جاي دایي خالي .قول خالھ فروزان خدا خر رو مي شناخت كھ شاخ بھش نداد

یي ھمھ فك و فامیالم جلو نظرم ھستند و من دلتنگ اي خدا توي این تنھا.كھ قضاوت كنھ؟

باید .حاال چھ خاكي تو سر بي عرضھ گي ام بكنم؟بلند شدم و دور اتاق راه افتادم.ھمشونم

اما طوفان بیرون نوید مد مي .صبر مي كردم تا سپیده بزنھ و من برم سراغ صخره 

اصًال بھ .ع خاصي داره یا نھ و این كھ اصال مد موق.نمي دونم اصًال وقت مد بود یا نھ.داد

باال اومدن آب دریا جزر مي گفتند یا مد؟ كو دبیر علوممون كھ ازش بپرسم؟نھ ھمون مد 

پنجره رو باز .حاال مگھ قراره نمره بگیرم ؟منظورم اینھ كھ انگشتر رو آب نبره .درستھ 

درختان سر و صداي باد كھ الي .كردم باد با شدت ھر چھ تمام تر صورتم رو شالق زد

خدایا تو كھ مي دوني اون .پنجره رو زود بستم .بھار نارنج مي پیچید بر وحشتم افزود

طول و .انگشتر چقدر براي خانم جان عزیزه پس كمكم كن بھ من دل شیر عطا فرما

عرض اتاق رومي پیمودم و انگشتامو الي ھم مي كردم طي یك تصمیم ناگھاني از اتاق 

مثل شب پیش .ھمھ درھا بستھ بود.رون و پیداش مي كردمباید مي رفتم بی.زدم بیرون

آتش شومینھ ھم قشنگي .آباژور پایین روشن بود و نور مالیمي ھمھ جا پخش شده بود

خاصي بھ حال طبقھ ي پایین داده بودو اثر وحشتناك طوفان بیرون رو خنثي مي نمود 

خاك عالم بر .غا بود اما توي دل من مثل بیرون ویال غو.ونوید امنیت و گرما مي داد 

اونم وقتي كھ .اینم اخرو عاقبت قرض گرفتن.سر من كھ نخوام با مال دیگرون پز بدم

با خودم فكر مي كردم زكین بھ آسمون نیاد .اھستھ از پلھ ھا سرازیر شدم .احتیاجي نیست

یك آن توي دلم از وحشت خالي شد و راه رفترو .اگھ من برم تا لب آب و برگردم



انگار طوفان ھم اروم .صدایي نمي اومد .ي پلھ ھا صبر كردم و گوش كشیدم بال.برگشتم

خدا جونم غلط كردم دیگھ دنبال قر نمي گردم بیا :دلم رو دادم بھ خدا و گفتم .گرفتھ بود

امشب رو كمك كن منم قول میدم بھ ھر چیزي كھ خود دارم اكتفا كنم دستم رو بھ طرف 

تو كھ باھام باشي از ھیچ .نو بگیر تا با ھم بریم بیرون باال گرفتم و گفتم خدا جون دست م

با ھمن دست دراز شده بھ طرف باال بھ راه افتادم فكر مي كردم دستم تو .چیز نمي ترسم 

باد مي وزید اما سر و صدا .الي در رو باز كردم .دست خداست دلم محكمتر شده بود

چشمم تو اسمون دنبال خدا بود . نداشت بیرون باغ با فاصلھ چند چراغ كم نور روشن بود

امواج سیاه و !سیاه و تاریك و از اون بدتر آب دریا بود .لب ساحل مثل گور بود.دستم ھم

اما من مرتب خدا رو .سھمگین روي ھم مي جوشید و مي خروشید و بھ جلو مي اومد

ا رفتم ر.و ھمین یاد خدا دلم رو قرص كرده بود. صدا مي كردم كھ رھام نكنھ یھ وقت

رسیدم كنار صخره یك آن چشمم بھ امواج خروشان افتاد كھ زیر دست باد سھمگین بھ 

ھمون جا سرم .ترسیدم دلم ریخت پایین .قیامت در نظرم مجسم شد. جلو ھدایت مي شدند

خدا جون توبھ مي كنم و قول مي دم :رو بھ طرف آسمون سیاه تر از دریا گرفتم و گفتم

آخھ من از قیامت .كمكم كن بنده ي خوبي باشم .اه نكنم دختر خوبي باشم و ھیچ وقت گن

دستمو ول .و اجازه ندم قضا بشن . قول مي دم نمازاي صبحم رو ھم بخونم .مي ترسم

دستم الي ماسھ ھا دنبال انگشتر مي .بعد نشستم و زیر صخره دست كشیدم. نكني ھا 

اقب باشم خدا تنھام انگار مي خواستم مر.گشت و چشمم ھنوز تو اسمون دنبال خدا بود

خدا جون پیشم ھستي؟مي :یك دستم ھم ھنوز باال تو دست خدا بودزیر لب گفتم.نگذاره

مي دونم كھ . دونم كھ داري از اون باال نگاھم مي كني مي دونم كھ صدام رو مي شنوي 

خداي خوشگلم حاال كھ گوش ات با .این بنده ي حقیر سرا پا تقصیر رو تنھا نمي گذاري

انگشتر كو؟نشونم بدش اب بردش؟خدا جون االنھ كھھ زھره ام اب بشھ تو كھ منھ پس 

مي بیني كھ دارم سكتھ مي كنم بھ دادم برس .حال سگي منو بھتر از خودم مي فھمي

تو كھ بنده ھاتو دوست داري نداري؟تو منو دوست داري نداري؟تو كھ دوست .خداي خوبم

و خودت گفتي از اموال دیگران خوب نگھ نداري من خجالت زده ي خانم جان باشم نھ؟ ت

ھر لحظھ فكر مي كردم دریا بھ من نزدیكتر مي شھ وآب مي .داري كنیم پس كمكم كن 



آه از نھادم كنده شد و .دلم مي خواست بمیرم.گریھ ام گرفتھ بود.خواد منو با خودش ببره 

پس كو این انگشتر اي خدا؟:صدامو انداختم بھ سرم 

بلند شدم چشامو .حس كردم یكي انگشتر رو گذاشت تو دستم.حالم سوختانگار دل خدا بھ 

سر بھ آسمون بردم .گریھ ي شادي .گریھ ام گرفت.گشاد كردم تا بھتر ببینمش خودش بود

بگم ممنونم خداجون كھ رعد و برق جانانھ سینھ اسمون رو شكافت و صداي مھیبش سینھ 

ظرف كریستال كھ بشكنھ ھزار ھزار تكھ فكر كردم اسمون مثل .قلبم ھزار تكھ شد.من رو

سر بلند كردم ببینم سر جاشھ ھنوز؟الي برق آسماني چھره ي خواھر .شد و ریخت پایین

انگار یكي اون باال شلنگ گرفتھ باشھ .شوھر خالھ فروزان رو دیدم و از ترس جیغ كشیدم

ون دستش بارون سیل آسا ناگھان باریدن گرفت و من نفھمیدم چطور زمین و آسم

موھاي بلندم بھ .جیغ كشیدم و دویدم ھمون طور مامان فرح رو صدا میزدم .كنفیكون شد

فكر مي كردم .مي لرزیدم نمي دونم از سرما یا ترس .سرم چسبیده بود لباس خوابم ھم 

ھمون طور كھ از تھ حلقم جیغ مي كشیدم .خواھر شوھر خالھ فروزان داره دنبالم مي كنھ

فقط مي دونم منو محكم نگھ .برخوردم كھ نمي دونم چي بود  و مي دویدم بھ یھ چیزي

دستي شونھ ھامو گرفتھ بود و آروم تكونم مي داد .با تمام قوا جیغ مي كشیدم.داشت

چشمامو باز كردم و یك جفت چشم براق رو تو دل تاریكي دیدم فكر كردم جن دیدم 

تش رو آروم روي لبام جنھ دس.دستامو گذاشتم كنار گوشم و با تمام قوا جیغ كشیدم 

و من از .لبام روي دستاي جنھ بستھ بود.ھیس نترس من با تو كاري ندارم:گذاشت و گفت 

انگار .و سعي مي كردم خودمو رھا كنم اما اون منو محكم گرفتھ بود.تھ گلو داد مي زدم

ترس و سرما دست .با تمام وجود مي لرزیدم. خیلي قوي بود و این بیشتر منو مي ترسوند

جنھ موھاي خیسم رو از توي صورتم .رعشھ تمام تنم رو فرا گرفتھ بود.ھ دست ھم دادندب

آروم باش دختر جون اروم بارون سیل آسا اون رو ھم خیس كرده :كنار زد و گفت 

ھر دو اب چكان بودیم من ھنوز مي ترسیدم تالش كردم از میان دستان نیرومندش .بود

اشتھ بود مثل ببري وحشي خم شدم گازش گرفتم و اما اون سفت منو نگھ د.بیرون بزنم 

توي ویال آب از آب تكون .خودم رو بیرون كشیدم و باز جیغ كشیدم و فرار كردم 



خیلي سریع از پلھ ھا باال رفتم در اتاق رو محكم بستم و ھمون پاي در با .نخورده بود 

.ي بیرون نرمقلبي لرزان و كوبان نشستم زار زدم و قسم خوردن ھیچ وقت تو تاریك

صبح با صداي ماھرخ جان .با ھمون لباس خیس پشت در چمباتمھ زده خوابم برده بود 

ماھرخ جان نگران خودش رو داخل . در رو باز كردم .كھ آروم بھ در مي زد بیدار شدم 

چت شده عزیزكم ؟تو چرا انقدر قرمز شدي :اتاق انداخت ومنو گرفت تو بغلش و گفت

ام تقریبا خشك شده بود اما زیرش نم داشت لباسم ھم خشك شده بود با موھ.؟بدنم گرم بود

ماھرخ جان من رو روي تخت برد خوابوند پتو رو روم كشید و .تمام وجود مي لرزیدم 

چت شده؟:گفت

بغض كردم با صداي مرتعش برایش تعریف كردم كھ دیشب توي بارون رفتھ بودم دنبال 

بھتر نبود :گران نگاھم مي كرد سرزنشم كرد و گفتماھرخ جان كھ ن.انگشتر خانم جان 

  آخي خیلي ترسیدي؟:منو بیدار مي كردیۀ؟بعد دلسوزانھ موھامو كنار زد و گفت

. ترسیدم بگم جن دیدم. بغضم رو قورت دادم و سرم رو بھ نشانھ تایید تکون دادم

ھا زیاد از جن توی مدرسھ با بچھ . اما خودم مطمئن بودم کھ دیدم. میدونستم باور نمیکنھ

حرف میزنیم و من میدونم کھ جن سراپا سیاھھ و چشاش برق می زنھ و یک رنگ 

اما نمیدونم کھ . اون جن دیشب ھم سراپا سیاه بود و چشاش برق میزد. خاص داره

و یا میشھ اونا رو حس کرد یا مثل روح ھستند و نمیشھ . ھا حرف میزنن یا نھ¬جن

ھنوز ھم جای دستاشو روی . بگم کھ جن لمس کردنیھباید برای بچھ ھا . لمسشون کرد

ماھرخ جان کھ میخواست افکار شب گذشتھ رو از ذھنم پاک . بازوھام احساس میکردم

ببین بیرون . ھر چی کھ بود گذشتھ. دیگھ راجع بھ دیشب فکر نکن: کنھ با مھربانی گفت

. م تا ظھر آفتاب میشھدرستھ کھ ھوا ابریھ اما یقین دار. بارون بند اومده. چقدر قشنگھ

حاال ھم بھتره استراحت کنی تا .میتونی بھ سال نو فکر کنی. فردا شب سال تحویل میشھ

. دیشب روی باز یا با لباس خیس خوابیدی سرما خوردی. من برم برات شیر گرم بیارم

. زیر پتو ھم می لرزیدم. بعد منو بوسید و رفت. برم بگم کنیز خانم برات سوپ بار بزاره



بلند شو عزیزم این شیرو : حظھ ای بعد ماھرخ جان با یک لیوان شیر گرم آمد و گفتل

راستش منم نصف شب از سرما . از بخت بد تو شوفاژا خراب شده. بخور بلکھ گرم شی

 .صبح کھ دست زدم دیدم شوفاژ یخ کرده .بیدار شدم

لند شدم و شیر گرم ب. ی آب و شانس ما¬لب دریا و آفتابھ. یادم از حرف خانم جان اومد

ماھرخ جان کھ دید  .برای لحظھ ای گرمای مطبوعی تمام تنم رو فرا گرفت. رو نوشیدم

 .ھنوز ھم گاه بھ گاه ریز میلرزم گفت بھتره بیای توی ھال جلو شومینھ استراحت کنی

 .خودم رو عقب کشیدم و گفتم نھ ھمین جا راحتم

ھیچکس پایین . چرا تعارف میکنی عزیزکمماھرخ جان پتو رو از روم کنار کشید و گفت 

منم با پوران جان و . جمشاد با حبیب رفتھ یکی رو بیاره موتورخونھ رو نگاه کنھ. نیست

آخھ عزیزم شب قراره برامون مھمون . جناب فخر میریم بیرون واسھ خرید خرده ریز

بردادند کھ ھمین نیم ساعت پیش زنگ زدند و خ. برادر پوران جان با خانواده اش. بیاد

میبخشی کھ . فردا ھم سال تحویل میشھ و من واسھ ھفت سین یھ چیزایی الزم دارم. میان

 .تا تو استراحت کنی ما برمیگردیم. تنھات میزارم

توی آینھ چشمم بھ خودم افتاد دیدم . بھ اصرار ماھرخ جان و با کمک او ز جا بلند شدم

ماھرخ جان دستم  .ھمیدم خیلی تب دارمف. صورتم برافروختھ شده و چشام ھم قرمز شده

دستش مثل یخ بود و دست من مثل کوره . رو توی دستش گرفت و لرز بھ جونم انداخت

ماھرخ جان رومو پوشوند . آھستھ از پلھ ھا پایین رفتم و روی یک مبل بزرگ لمیدم. داغ

. فتبعد ھم صورتم رو بوسید و ر. و گفت خاطرت جمع باشھ حاال حاالھا کسی نمیاد

چشامو باز کردم کنیز خانم رو دیدم کھ . چشام داشت گرم میشد کھ دستی مالیم تکونم داد

کمکم کرد بلند شم و گفت این جوشونده رو بخوری تبت . با یک لیوان باالی سرم ایستاده

 .پایین میاد

. نخورده بودم تا حاال. میترسیدم داروی گیاھی بخورم. ھاج و واج نگاھش میکردم

خانم جان ھمیشھ میگھ علف . علف بیگانھ نداشتھ باشھ توش. نباشھ یک وقت میکروبی

مامان فرح دعوا میکنھ کھ این چرندیات چیھ میگین خانم . بیگانھ آدم رو دیوانھ میکنھ

خالھ فروزان میخنده و میگھ . جان؟ خانم جانم میگھ ھر علفی رو کھ ما نشناسیم بیگانھ یھ



گذاشتھ و اگھ ما گیاھی رو نشناسیم کھ بنا نیست با خداوند تو ھر علفی یک خاصیتی 

 .مگھ ما بوعلی سیناییم. قرارم نیست ھمھ بشناسیم. خوردنش دیوونھ بشیم

کنیز خانم تشویقم . بااین نیت کھ ھر علفی یک خاصیتی داره، اما با تردید لیوان رو گرفتم

دم بھ دریا و لیوان رو من ھم دلم رو ز. کرد بخورم و گفت ضرر کھ نداره فایده ھم داره

. رخ در ھم کشیدم و لرزی خفیف بھ جونم نشست. خوش طعم نبود. الجرعھ سرکشیدم

گفت و رفت و من زیر . کنیز خانم لبخندی زد و گفت طعمش خوب نیست اما اثرش آنیھ

ھرم آتش کھ بھ صورتم میخورد لذتی رخوت انگیز بھ جانم دواند و خیلی . پتو کز کردم

نمیدونم چقدر خوابیدم چشم کھ باز کردم ھمھ جا ساکت بود و بوی . برد زود بھ خوابم

 .مطبوع غذا فضا ار آکنده کرده بود

. احساس کردم حالم بھتره. نگاه کردم ساعت ده و نیم بود. حتمًا ظھر شده. دلم نخ نخ شد

ظھر . دستی بھ موھای پریشونم کشیدم و کش و قوسی بھ خودم دادم. بلند شدم و نشستم

بلند شدم بھ اتاقم برم و لباسم رو . و ھر آن دیگران از راه می رسیدند. نزدیک میشد

تازه . من خجالت نکشیدم با لباس خواب توی ھال ولو شدم؟ خب کسی کھ نبود.عوض کنم

. توی دلم گفتم تا بقیھ نیامدند برم توی اتاقم و دستی بھ خودم بکشم. روم ھم پوشیده بود

خب . یقینًا پای لخت بھ پایین اومدم. چیدم اثری از صندل ھام ندیدمبلند شدم دور خودم پی

ضعف داشتم . سرم مختصر گیج میرفت. یادم رفت. پتوم رو جمع نکردم .حالم بد بود

روی آخرین پلھ بودم کھ دیدم در اتاق . دستم رو بھ نرده ھا گرفتم و از پلکان باال رفتم

از اینکھ منو اون وسط با لباس . بیرون امد روبروی اتاق من باز شد و یک مرد از اتاق

البتھ خدا رو شکر میکنم کھ لباس خواب ھای من خیلی بی در . خواب ببینھ وحشت کردم

دست پاچھ شدم و ھمون جا روی پلھ . الاقل پارچھ اش نازک نیست. و پیکر نیست

ی خدا ا. چمباتمھ زدم سرم رو گذاشتم روی بازوھام و شروع کردم بھ گریھ از خجالت

بازوھام رو تو ھم قفل . چرا گریھ من سر راه افتاده؟ خاک بر سرم کھ ندویدم برم تو اتاقم

جرئت نداشتم سرم رو باال . مثًال خودم رو پوشونده بودم. و سرم رو الشون مخفی کردم

یک مرتبھ احساس کردم دستی . و ببینم اون مرد کی بود و اون جا چھ میکرد. بگیرم

ای خدا مھندس . گریھ ام رو قورت دادم و سرم رو آھستھ باال گرفتم. روم رو پوشوند



مھندس از کجا سبز شد؟ این مردی کھ . جانم بود کھ داشت با یک مالفھ رومو میپوشوند

ذوق زده و ! یھو از اتاق بیرون زد ھمین مھندس خودمون بود کھ من از ھولم نشناختمش

 !!!!مھندس: سراپا ھیجان گفتم

کنارم زانو زده بود و دستش . دیشب کھ از دستم فرار کردی: کرد و گفت خنده ای قشنگ

دیشب شما بودید یا جن؟ : گفتم. آه از نھادم درآمد. ھنوز بھ مالفھ بود

. جن؟ تا حاال کسی بھم نگفتھ بود من شکل جن ھستم: چشای خوشگلش گرد شد و پرسید

من کجام شبیھ جناس؟؟؟؟ : بعد نگاھم کرد و گفت

چشاتون : ه جواب دادمنسنجید

واسھ : مکثی کرد و چیزی نگفت بعد سرش رو قدری بھ طرف شانھ خم کرد و گفت

ھمین گازم گرفتی؟ 

شما : برای شلوغ کاری پرسیدم. از خجالت مردم کھ مثل یھ حیوون وحشی گازش گرفتم

کی ھستین؟ ھمون آقا آلمانی؟ 

منتظر شروین ھستی؟ : لبخند شیرینی زد و گفت

 .شروین؟ نھ ابدًا: کشیدم کھ منتظر مردی بوده باشم گفتم خجالت

متاسفانھ اونی نیستم : شما شروین ھستین؟ گفت: دیدم ھنوز نشستھ داره نگاھم میکنھ گفتم

تازه یادم افتاد مالفھ . من ھم بلند شدم. بعد ھم بلند شد ایستاد. کھ تو چشم بھ راھش ھستی

من منتظر کسی : اینکھ در رو ببندم برگشتم و گفتم اما قبل از. تند زدم توی اتاقم. پیچم

حتمًا جزو . آخرش ھم نفھیمدم این مھندس کی بود .بعد ھم در رو محکم بستم. نبودم کھ

. ماھرخ جان کھ گفت کسی خونھ نیست. مھمانان پوران جانھ کھ زودتر از موعد رسیده

دیگھ من رو دارم برم . دروغ گفتھ؟ نکنھ تا من خواب بودم اومده توی ھال و منو دیده

پایین؟ ھمون جا خودم رو حبس کردم تا موقع ناھار کھ ماھرخ جان از پایین پلھ ھا صدام 

ماھرخ جان با دیدن . کرد و من سر بھ زیر و خجل خودم رو بھ میز غذاخوری رسوندم

 :بھتر شدی عزیزکم؟ بعد ھم صورتم رو بوسید و گفت: من از جا برخاست و گفت

با این حرف شایان از پشت . یخوام تو رو با شایان نوه ی عزیزم آشنا کنمگلم م مھتاب

با شادی  .فھمیدم کھ چشام داره از خوشحالی برق میزنھ. میز برخاست و قدمی جلو نھاد



سالم، خوشحالم کھ شما  :زاید الوصفی مثل بچھ ای کھ خوراکی یا اسباب بازی ببینھ گفتم

مگھ !!! نھ ماھرخ جان تو دلش بگھ چشم و دلم روشناال. ای خدا مرگم بده. رو میبینم

یک دختر نجیب باید از دیدن یک پسر غریبھ خوشحالی شو بروز بده؟ کو خانم جان کھ 

من قبًال با این : بھ ماھرخ جان گفت. بگھ حیاتو قورت دادی؟ شایان لبخند بھ لب داشت

 مھتابرات پای تلفن از میدونم کھ خودم ب: ماھرخ جان گفت .دوشیزه ی محترم آشنا شدم

 .گفتم منظورم اینھ کھ رو در رو با ھم آشنا شید

شایان یا ھمون مھندس عزیزم لبخندی بھ من زد و دیگھ نگفت کھ ما قبًال بارھا ھمدیگرو 

ھمھ ش تو این فکر بودم کھ ماھرخ جان از من پای . اشتھامو از دست داده بودم. دیدیم

من چی فکر میکنھ؟ جمشاد خان کھ با حظی وافر بھ تلفن چی گفتھ؟ یا االن در مورد 

 .گفتھ بودی بعد از سال تحویل میای. تو ما رو غافلگیر کردی: شایان نگاه میکرد گفت

 .نارحتین برگردم: شایان چنگالش را کھ بھ دھان گذاشتھ بود آروم بیرون کشید و گفت

این چھ حرفیھ پسر : جمشاد خان نگاھی حاکی از غرور بھ پسرش کرد و متبسم گفت

جان؟ 

کی اومدی؟ : ماھرخ جان پرسید

 .شایان نگاھی بھ من کرد و گفت دم دمای صبح

 .نھ نصف شب بود: منم کھ خاک عالم تو سرم بکنند پریدم وسط و گفتم

 .ماھرخ جان گرد نگاھم کرد، شایان سرش رو زیر انداخت و یواشکی خندید

بعد سرم و زیر انداختم وگفتم . صدای پایی شنیدمآخھ من اون موقع یھ : دست پاچھ گفتم

بھ قول خالھ . بعد ھم خفقان گرفتم. آخھ دیشب ھوا طوفانی بود. شایدم اشتباه کرده باشم

صبح کھ رفتم : جناب فخر دوردھانش را با دستمال تمیز کرد و گفت. جان مالھ کشی بسھ

 .پیاده روی ماشینت رو ندیدم

آخھ روز دوم سال نو جشن . اونو دادم بھ یکی از دوستام شایان گفت بھ اجازه پدرجان

 .گفتم بھ دردش میخوره. عروسیشھ

آدم تا میتونھ . خیلی کار خوبی کردی: جناب فخر گره بھ ابروان داد، جمشاد خان گفت

شایان دست دراز کرده بود سبزی برداره کھ ناگاه پوران . باید بھ دوستانش کمک کنھ



باالتر . ستت چی شده شایانم؟ ھمھ نگاھھا متوجھ دست شااین شدد: جان با نگرانی گفت

الھی بمیرم کھ . جای دندونای من بود دیگھ. از بند ساعتش یک گردی تو خالی کبود بود

ماھرخ جان متعجب نگاھی بھ . آه بلندی از نھادم در آمد. اینقدر محکم گازش گرفتھ بودم

رو رھا کرد و خیلی زود آستین لباسش شایان بشقاب سبزی . من انداخت اما حرفی نزد

پوران جان دستش رو دراز کرد و . چیزی نیست، چیزی نیست: رو داد پایین و گفت

 .بده دستت رو ببینم: گفت

..... آخھ: پوران جان گفت. بیجھت شلوغش نکنین پوران جان: شایان اخم کرد و گفت

 !!!!!پوران: ماھرخ جان آمرانھ گفت

فکر کنم ماھرخ جان شستش خبردار شد یک کاسھ ای زیر نیم  .پوران جان ساکت شد

من کجا میتونستم ! نمیتونست بھ من شک کنھ. البتھ بیشتر زیر نیم کاسھ شایان. کاسھ اس

بعد ماھرخ جان واسھ رد گم کردن و . اونو گاز بگیرم؟ مگھ دیوونھ ام؟ خب حتما ھستم

بم رو پر از ماھی کرد و اصرار منحرف نمودن ذھنیات دیگران کھ تو فکر بودند بشقا

میگفت این ماھی اش استخون ریزه و من میتونم بھ راحتی اونو . کرد زیاد بخورم

و قلب من از این واقعھ تاپ . من و شایان زیر چشمی ھمدیگھ نگاه می کردیم. بخورم

خورش کنگر ھم بود کھ شایان بیشتر خورش خورد و از کنیز خانم . تاپ آغازکرده بود

اما ماھرخ جان بھ من گفت تو بھتره . دھنم آب افتاد .کرد کھ اونو خوب ترش کردهتشکر 

اینقدر از ترشی خورش . ترشی واسھ سرماخوردگی خوب نیست. از این کنگر نخوری

   .گفتن تا منو بھ یاد استاد ارژنگ انداختند و من باز ھم دلم بر تنھایی اون بینوا ریش شد

  

  

  

  

  



۴١فصل 

سیروس خان برادر پوران جان، . مھمانان پوران جون از راه رسیدند اوایل شب بود کھ

کم . البتھ از نظر من !!!!مردی بود تقریبًا بھ سن و سال جمشاد خان با قیافھ ای استثنایی

آخھ باالی سرش یھ مقدار زیاد کم  .مونده بود دستم رو بزارم روی شکمم و قاه قاه بزنم

. اال وسعت گرفتھ و چشاش ھم گرد و حیرت زده بودیعنی پیشانی اش بھ سمت ب. مو بود

مثل اونایی کھ متحیر از خواب بلند میشن اما نمیدونن کجا ھستند یا اینکھ نمیدونن شبھ یا 

اما بھ سختی خودم !!!! اینقدر شکلش بانمک بود کھ من مونده بودم کجا برم بخندم! روز

ی دلم بھ شکل سیروس خان بعدش ھم از خدا معذرت خواستم کھ تو. رو کنترل کردم

چون دیدم مرد مودب و متینیھ و علیرغم قیافھ با نمکش ناخواستھ آدم رو وادار  .خندیدم

ھمسرش ھم سوگند جون زنی سرحال و خنده رو و یھ مقدار . میکنھ بھش احترام بزاره

کم چاق و دوست داشتنی بود وقتی کھ میخندید روی لپ چاقش چال می افتاد و من خوشم 

جای خانم جان خالی کھ بگھ گوشت گفتھ کو . از اندازه چاقی اش ھم خوشم آمد. آمدمی 

خیلی . نمیدونم رنگ خودش بود یا نھ. موھاشم سیا سیاه بود. زشت من برم خوشگلش کنم

رنگ پوستش سبزه روشن و خیلی  .انگار تافتی اش کرده بود. سفت ھم بود. برق میزد

اونا یک پسر داشتن کھ . جون خوشش می اومدآدم بیخودی از سوگند . بانمک بود

جمالت . خیلی ھم شل حرف میزد. دیده میشد درس خون باشھ. الغر،قد بلند و عینکی بود

حرف کھ می زد آدم دوست داشت سرش . کش دارو وا رفتھ از دھانش بیرون می اومدند

. بودند روی ھم رفتھ خانواده ای خوش مشرب و محترمی. رو بزاره رو بالش و بخوابھ

اما خنده رو بود مثل . بااین کھ شل حرف میزد. از شھروز پسر سوگند جون خوشم آمد

روی . با این تفاوت کھ خنده ھای سوگند جون پرسر و صدا بود اما شھروز نھ. مادرش

منم کھ چشم از چالھ ھاش بر نمیداشتم و . قد لوبیا. گود گود. لپای شھروزم چال می افتاد

وقتی کھ ھمھ دور شومینھ . گیرش بیارم گوگوری گوگوری اش کنم دوست داشتم یک جا

ماھرخ جان از شھروز پرسید کی درست ات تموم میشھ؟ . نشستند و از ھر دری گفتند

تابستان امسال : شھروز توی مبل خودش رو جلو کشید و گفت

پیچ خواستم بگم شھروز جان یک . یک تابستون طول کشید تا ھمین دو کلمھ رو ادا کنھ



گوشتی بردارم پیچ و مھره ھای فک و آرواره ات رو محکم کنم؟ جمالتش مثل شیر 

برنج بود اما چون خنده رو بود و چال داشت با نمک بود و آدم دوست داشت باھاش 

یعنی با شایان من؟ تو کھ از شایان : ماھرخ جان کھ تعجب کرده بود گفت. حرف بزنھ

 /زده باشھ یادم نمیاد شایان من درجا. کوچکتری

 .شھروز غش غش خندید و جواب داد اون درجا نزده من دویدم و خودمو بھش رسوندم

خواستم بگم بھ جون خانم جان منم جای تو بودم و لپم سوراخ میشد بی جھت قاه قاه 

: سوگند جون ھم کھ داشت فندق میخورد گفت. جوک نگفتند ازت سوال کردند. میزدم

من کھ ھمیشھ میگم اگھ مخ شھروز رو باز کنند کرم . شھروز زیادی سرش تو کتابھ

جمشاد خان با تحسین نگاھی بھ شھروز کرد و گفت من ھمیشھ میگفتم روی . کرده

شھروز زیاد حساب باز کنید آخرش یک کسی میشھ،مثل برادرش و من فھمیدم سوگند 

. سفارتھ گفتند تو .جون یک پسر دیگھ داره کھ یک پاش ایرانھ و یکی دیگھ اش آلمان

سیروس خان ! احسنت: جناب فخر گره ابروانش را باز کرده با نگاھی بھ شھروز گفت

این تقصیره . اون سیر طبیعی زندگی رو طی میکنھ. شایان جوان فوق العادیھ ای: گفت

از بچگی عجول بود و میخواست خیلی زود بھ ھر . شھروزه کھ دو پلھ دو پلھ میره باال

 .چی میخواد برسھ

ھم زشت بود و دیدم بھ من چھ؟ چون . داشتم بگم با ھمین شلیش عجولھ؟ اما نگفتم دوست

تو اون جمع نھ سر پیاز بودم نھ تھ پیاز و زندگی شھروز نمکی، بھ من ربطی نداشت، 

جناب فخر کھ . ھم اینکھ از شھروز خوشم اومده بود و دوست نداشتم مسخره اش کنم

من بھ فرزندانم افتخار  :ی بھ شایان کرد و گفتساالروار توی مبل فرورفتھ بود نگاھ

 .میکنم

ی یکی از گونھ ھاش قدری بھ ¬دیدم کھ گوشھ . شایان یک خنده ی بیصدای عمیق کرد

سمت باال از اون چاالی شھروز داره اما نھ اندازه لوبیا، قد یک سویا، و مثل چال 

حاال چرا . یده بودمآخھ چال یک قلو ند. دلم کھ ضعف بود ضعف تر رفت. شھروز گود

و من خوشم . کمیابھ و نادر .یکی؟ چرا چال شایان قرینھ نداشت؟ خب این مدلی اش بھتره

رفتم تو نخ چال شایان و دیدم راستی راستی کھ . آمد کھ بھ یک مدل جدید دست یافتم



دیگھ دوست داشتم از خوشی ھمون وسط یک مالق . خیلی خوشگل و بانمکش کرده

ماست ات میکنم اگھ یک روز بھ من بچھ دادی از این چاالی شایان روی خدایا الت. بزنم

ماچ آبدار و محکم بعدشم . گونھ اش بزار تا من از صبح تا شب اون چالش رو ماچ کنم

 .دلم ضعف رفت کھ بچھ داشتھ باشم

جناب فخر و . دوباره میز غذاخوری رنگین شد و چندین مدل غذا روی میز جای گرفت

ل ھمیشھ باالی میز نشستند و من ھم مثل ھمیشھ کنار ماھرخ جان ماھرخ جان مث

دیگھ غذا تمام و کمال کوفتم . روبروی من شھروز و کنار دستش شایان بودند کھ نشستند

گو این کھ شایان و شھروز توجھی بھ غذا خوردن من نداشتند اما من راحت نبودم و . شد

جان با وجود مھمانان تازه وارد بھ من  ماھرخ. باز جای قاشق و چنگال را از یاد بردم

. برای شام سوپ سفیدی داشتند کھ گمان کنم توش شیر بود یا خامھ. بیشتر توجھ میکرد

غلیظ بود و . از صبا شنیده بودم کھ خونھ مادر شوھرش سوپ خامھ دار خورده

سوفلھ . سوفلھ ھم داشتند .غذای مخصوص جناب فخر. کروکت ھم بود. خوشمزه

پلو ھم بود با جوجھ . ی عسل اینا خورده¬یک روز دایی تعریف کرد کھ خونھ. میشناختم

یاد مامان افتادم کھ گفتھ بود توی میھمانی جوجھ باید نرم باشھ تا خوردنش . کباب نرم

پوران . انگار حق با مامان بود و من خوشحال شدم کھ جوجھ ھاشون نرمھ. راحت باشھ

حبیب دستش بند بود و داشت سوپ . تر بگذارهجون بھ حبیب گفت برای من جوجھ بیش

. رو برای بار دوم دور میگردوند، شایان بلند شد و دیس جوجھ رو بھ طرف من گرفت

. دروغ گفتم خیلی ھم داشتم اما روی خوردن نداشتم. خجالت کشیدم و گفتم میل ندارم

ند تکھ و خودش چ. دست شایان منو کوتاه نکن: ماھرخ جان دست توی دیس کرد و گفت

سرم رو باال گرفتم تا از مھندس جانم تشکر کنم کھ دیدم اونم داره منو نگاه . برام گذاشت

ای خدا روزی کھ داشتی خوشگلی بین بندگانت قسمت میکردی فھمیدی سھم . میکنھ

مھندس جانم بیشتر از بقیھ شد؟ تا بھ حال چشایی بھ این خوشگلی و خوشرنگی آفریدی؟ 

آدم بھ چشای شایان کھ نگاه کنھ دیگھ !!! از چشای شایان؟ چھ نگاھیخدایا این چھ رنگیھ 

یھ طور . نگاھش از عمق وجودشھ. انگار پشتش بھ کوه بند می شھ. ای نداره¬ھیچ غصھ

خواستم از مھندس تشکر کنم و . من کھ تا حاال چنین چشایی و نگاھی ندیده بودم. خاص



ایان خجالت کشیدم یا سنگینی محیط منو از توجھ ش .کردم اما نمیدونم چرا صدام لرزید

و تا آخر آروم و . شایان فھمید و دیگھ نگاھم نکرد. تحت تاثیر قرار داده بود نمیدونم

ھا رو دوغ کرد و رفت تو ¬حبیب لیوان. آھستھ با شھروز حرف میزد و غذاشو میخورد

واستم حرکتی خ. دیدم خیلی مجسمھ وار نشستم و ممکنھ ھمھ بفھمند کھ معذبم .آشپزخونھ

دست بردم لیوان دوغم رو بردارم کھ لیوان از دستم . تازه انجام بدم کھ یعنی من راحتم

ھا روی میز ریخت و نیم دیگرش توی لیوان موند چون شایان بھ ¬لغزید نصفی از دوغ

ھا متوجھ میز کثیف شد ¬نگاه. ھمھ ساکت شدند. کمکم شتافت و لیوان رو از دستم گرفت

. بزرگترین بغض دنیا توی گلوم خیمھ زد و گلومو فشار داد. خجالتو من مردم از 

اشک توی چشام . ی درخت¬ی تنھ¬احساس کردم گلوم باد کرده و گردنم شده اندازه

خاک بر سر من دست و پا چلفتی بی . حلقھ زد کھ سعی در محبوس کردنش داشتم

درست و حسابی داشتم کھ اگھ من خانواده ای . ی سر راه  افتاده ام¬عرضھ، با این گریھ

مجبور بھ رفت و آمد بودیم این طور با یک مجلس ساده ی شام خودباختھ نمی شدم و می 

اگھ من شوھر و بچھ داشتھ باشم ھر شب می برمشون . تونستم گلیمم رو از آب در بیارم

 حاال. مھمونی یا خودم مھمونی می دم تا بچھ ھام یاد بگیرن کجا چھ رفتاری داشتھ باشند

یعنی فکر . چھ وقت این حرفھا؟ بھ قول جناب فخر و اون شاعر، تو برو خود را باش

شایان . کو تا وقت شوھر و بچھ؟ ربطی بود؟ انگار نھ. االنت رو بکن کھ خربزه آبھ

 :دستمال کاغذی برداشت نیم خیز شد و میز رو تمیز کرد اما جناب فخر گفت

 .این وظیفھ حبیبھ-

 :آشپزخانھ گرفت و گفتبعد سرش رو بھ طرف 

 .حبیب، حبیب بیا این میز رو تمیز کن-

. شھروز ھم خنده اش خشکید و با غذایش بازی می کرد. شایان اطاعت کرده نشست

سوگند جون کھ می خواست شلوغ کنھ شروع کرد بھ تعریف کردن یک لطیفھ ی بی مزه 

دیگھ نمی تونم سر میز  دیدم. ھر آن اشکم در می اومد. خودش تنھا. و بی جھت خندید

 :با صدایی لرزان گفتم. بمونم سرم رو باال گرفتم و دیدم شایان داره نگران نگاھم می کنھ



 .معذرت می خوام-

تا نیمھ . یک با اجازه گفتم و بلند شدم و بھ دو بھ طرف پلکان رفتم. لبام ھم می لرزید

 .ھای شب ھم روی تختم افتاده ھای ھای گریھ می گردم

ماھرخ جان اومد . ح ھم مثل نوعروسا تو اتاقم موندم و سر میز صبحانھ حاضر نشدمصب

چشام پف کرده . باور کرد و رفت. دنبالم کھ تمارض کردم و گفتم سرم خیلی درد می کنھ

انگار موریانھ رفتھ بود  .فکر می کردم سرم خالی شده. آخھ تمام شب نتونستم بخوابم. بود

کاسھ ی سرم خالی بود و توش ھوا رفت و آمد می کرد . دتوش و مغزم رو خورده بو

خب . مگھ مخ من چوبی بود کھ خوراک موریانھ بشھ. بعد بھ افکار واھی خودم خندیدم

 .حتما چوبیھ کھ بھ کارم نمیاد

بعد ھم پشت چشامو فشار دادم بلکھ پف . بلند شدم رفتم جلو آینھ و موھامو برس کشیدم

دراز کشیده بودم، بلند شدم . ھرخ جان بھ در اتاقم زد و آمد توساعتی بعد ما. اش بخوابھ

 :پرسید. و نشستم

بھتری؟ -

 .سرم ھنوز زق زق می کنھ: گفتم

 :خم شد گونھ ام رو بوسید و گفت

می آیی؟ . می خوایم با پوران جان و سوگند جون بریم خرید-

 :د و گفتماھرخ جان چھره در ھم کشی. سرم رو بردم باال یعنی کھ نھ

 .امشب سال تحویل می شھ دوست ندارم بی حال ببینمت-

 .اگھ اجازه بدین یک کمی احتیاج بھ استراحت دارم: گفتم

 .اما قول بده بعدازظھر قبراق و سرحال باشی. ھر طور راحتی: گفت

یاد دایی فربد افتادم کھ ھمیشھ . دستش رو الی موھام کرد و بھ ھمشان ریخت و رفت

آھی  .باز یاد خانواده دلم رو ریش کرد و ھواشونو کردم. بھ ھم می ریختموھامو 

ھوا آفتابی بود اما . کشیدم، بلند شدم رفتم پشت پنجره و چشم بھ دریای آبی و مواج دوختم

 .باد نسبتا تندی می وزید و درختھا رو تکون می داد

باد پرده ی تور رو بھ . کنھپنجره رو باز گذاشتم تا باد خنک بھ داخل اتاق ھم جریان پیدا 



. دقایقی بعد زنھا گفتان و خندان سوار ماشین شدند و از ویال بیرون رفتند. بازی گرفت

خنده ام گرفتھ بود سوگند جون روی روسری اش . صدای سوگند جون از ھمھ بلندتر بود

ھر سھ با ماشین جناب فخر بیرون . عینک آفتابی ھم داشت. کاله حصیری گذاشتھ بود

طولی نکشید کھ جمشاد خان و سیروس خان ھم سوار ماشین جمشاد خان شده از . فتندر

. حوصلھ ام سر رفت. باد ھم چنان می وزید و ھوھو می کرد. جھت دیگر ویال رفتند

بھ قول خانم جان علی مونده بود و . حتما شھروز و شایان ھم با ھم رفتند بیرون

بلوز قھوه ای گربھ دارم رو با . برم لب آببھتر دیدم فکر خودم رو بردارم و . حوضش

ھمون کھ اون روز . دامنش کھ مخلوطی از رنگ ھای زرد و سفید و قھوی ایھ پوشیدم

موھایم رو ھم باز گذاشتم، یک . پوشیده بودم و استاد تا منو دید یک بیت شعر نثارم کرد

آقای فخر  ویالی. خاطرم جمع بود کسی آن حوالی نیست. شال ھم روی سرم انداختم

 .تقریبا خارج از محدوده بود و ھیچ ویالی دیگری اطرافش بھ چشم نمی خورد

یک جفت صندل قھوه ای ھم پام کردم و زدم . من ھم از ھمین خلوتی اش خوشم می اومد

از کنار باغچھ کھ عبور می کردم چشمم بھ یک . ھیچ کس توی ویال نبود. بیرون

تا بھ . جیغی کشیدم. پام رد شد و رفت الی سبزه ھا مارمولک سبز افتاد کھ تند از کنار

زود رد شد . عجیب تر این کھ پشتش خال خالی بود. حال مارمولک سبز رنگ ندیده بودم

با حالتی اشمئاز گونھ ! نھ کھ خیلی ھم خوشم میاد! ای بھتر. و من ندیدم اون خاال چی بود

باد می وزید اما . ھ پیش رفتمچھره در ھم کشیدم و از سمت راست ویال حرکت کردم و ب

جای . باد موھا و پایین دامنم رو بھ بازی گرفتھ بود و من کیف می کردم. سرد نبود

دلم براش سوخت کھ چون شوھر نداره حاضر نیست توی محافل زیاد . مامان فرح خالی

ن حاال ماما. انگار حق با خانم جانھ کھ می گھ مرد تکیھ گاه زنھ، مثل دیوار. حاضر بشھ

 .دیوار نداره بھش تکیھ کنھ واسھ ھمین تو خودشھ

یاد صبا ھم کردم کھ داره برای فوت عمھ . ای خدا لطفا ھیچ زنی رو زود بی شوھر نکن

از این تصور خوشم . اش گریھ می کنھ اما کیوان نیست تو بغل بگیرتش و آرومش کنھ

آقای گرایلی . و بکشھآمد و ھوس کردم شوھر داشتھ باشم کھ ھر وقت گریھ کردم نازم ر

دست بھ سینھ . رو ھم پیش خودم مجسم کردم کھ با عینک و لباس سیاه سر خاک وایساده



خانم جان رو ھم دیدم کھ رو خاکا نشستھ و داره ریز ریز گریھ می کنھ، بعد . با تھ ریش

 .با انگشتش یک کمی حلوا برمی داره فاتحھ می خونھ، بعد حلوا رو میذاره دھنش

اول آقای گرایلی رو کشیدم . و زمین و با یک چوب نمدار شروع کردم بھ نقاشینشستم ر

با عینک، بعد مامان جون خوشگل و ھمیشھ غمگینم رو کشیدم با مقنعھ و روپوش 

خانم جان رو . دایی فربد رو ھم با عسل کشیدم کھ دستاشون تو دست ھم بود. بیمارستان

مگھ . و بھ نقاشی ھا نگاه کردم و با خودم خندیدمبعد دورتر ایستادم . ھم کشیدم با قلیانش

می شھ رو ماسھ نقاشی کرد؟ قول می دم حتی اگھ خود استاد ھم بود از این بھتر نمی 

اون . مثل نقاشی ھایی کھ بچھ ھا واسھ برنامھ کودک می فرستند شده بود. تونست بکشھ

بعد چوبم رو انداختم و !! فکر کردم نیان دنبالم واسھ مسابقات جھانی. کالس اولیاشون

آب سرد بود و من کیف . نھ کھ شنا کنم، پاھامو تا باالتر از مچ کردم تو آب. رفتم تو آب

 .اینقدر خوشم اومد کھ شروع کردم بھ ورجھ ورجھ و شلپ شلپ کردن. کردم

. دامنم رو ھم یک کمی داده بودم باال و ھی باال پایین می پریدم و با خودم می خندیدم

کاش خانم جان خوشگلم بود و اینجا کنار . نم جان خالی کھ بگھ دختر اینقدر مجھجای خا

آب می نشست و باد می رفت الی موھای خوشگلش و یکوری می دادشون باال و خانم 

جسور شدم و یک کمی رفتم جلوتر و باز پریدم و با خودم . جان ھی صاف شون می کرد

پاھام . ونم خیس شده بود و چسبیده بود بھ پاھاما. پایین دامنم رو ول کرده بودم. خندیدم

 :یھو یکی گفت. یخ کرده بودند

 .سرما نخوری دختر-

 .تنھا. دستم رو گذاشتم رو قلبم، برگشتم، مھندس بود. ترسیدم

 .وای منو ترسوندین: گفتم

 :خنده ای کرد و گفت

 .از یھ جن از این بیشتر انتظاری نیست-

 :گفتم. خجالت کشیدم

 .من کھ نگفتھ بودم از اون جن زشتا و ترسناکا-

شایان سرش رو تکون می داد و در حالی کھ یک خنده ی آروم و ملوس لباش رو 



 :یکوری کرده بود گفت

ِا جن خوشگلم داریم؟ -

خجالت کشیدم و چون نمی دونستم چی باید بگم واسھ شلوغ کاری نگاھی بھ پشت سرش 

 :کردم و گفتم

شھروز؟  پس کو آقا-

 :متعجب نگاھم کرد و با بدجنسی گفت

کارش داشتی؟ -

حاال این مھندس می گھ این دختره ھمش دنبال . انگار بد حرفی زده بودم. دست پاچھ شدم

یا دنبال داداش آلمانی ام می گرده یا دنبال شھروز، با زبون بی زبونی . مردا می گرده

. ودبانھ؟ اه بدم اومد کھ چنین دختری باشماین یعنی متلک م. ھم کھ بھ من گفت خوشگلھ

 :گفتم. شرم کردم

نھ نھ، چھ کاری؟ -

 :ابروھاشو باال داد و گفت

خب؟ -

گوشھ ی دامنم رو کھ از فشار ھیجان داشتم می چلوندم رھا کردم، موھامو از تو صورتم 

 :کنار زدم و گفتم

 .دیدم تنھا ھستین-

دلت سوخت؟ : خنده ای کرد و گفت

 :انھ باال دادم و گفتمش

چرا باید دلم بسوزه؟ -

 :نگاھی بھ پاھای تو آبم کرد و گفت

آب سرد نیست؟ -

شکل پاھام  .منم بھ پاھام نگاه کردم دیدم دارم از ھیجان انگشتامو فرو می کنم تو ماسھ ھا

ط فکر کنم فھمید کھ بھ اعصابم مسل. اونم داشت پاھامو نگاه می کرد. با نمک شده بود

 :خندیدم و گفتم. نیستم



 .گرممھ. چرا ھست، اما من نمی فھمم-

تب داری؟ : پرسید

 :تعجب کردم و گفتم

ھر کس گرمش باشھ یعنی تب داره؟ -

 :بھ موھای پریشونم کھ زیر دست باد شالق وار بھ صورتم می خورد نگاه کرد و گفت

 .ندازهتو این ھوا گرما یا دلیل بیماریھ یا ھیجان بیش از ا-

یک موج بزرگ آمد رو پام، منم اونو شلپ پروندم بھ یک طرف و ھمون طور کھ داشتم 

 :بھ پاھام توی آب نگاه می کردم، گفتم

 .چھ دلیلی داره ھیجان داشتھ باشم؟ اتفاق خاصی نیفتاده-

 :دست بھ سینھ شد و گفت

 .اضر نشدیبھ ھمین دلیل ھم صبح سر میز صبحانھ ح. پس حدسم درستھ بیماری-

 :بدجنس شدم و گفتم

دنبالم می گشتین؟ -

 :ابروھاشو باال داد و گفت

 .نھ، چون اتاقت رو بلد بودم-

 .پس نگران شدین: گفتم

 :سرش رو بھ مقدار کم طرف شانھ خم کرد و گفت

 .صدای گریھ ات خیلی بلند بود. آخھ دیشب حال مساعدی نداشتی. شاید-

 :گفتمسرم رو باال گرفتم و 

 .جدا؟ پس آبروم پیش ھمھ رفت-

آخھ . چون ھمھ تا پاسی از شب دور شومینھ نشستھ بودند و مشاعره می کردند. نھ :گفت

 .من ازھمھ زودتر اومدم باال. جناب فخر عاشق مشاعره اس

 :جیغی مالیم کشیدم و گفتم

 .مشاعره؟ وای می میرم براش-

 :ابروھاشو داد باال و گفت



 .می شھ گفت یھ ھنرمند تمام عیار! س اھل شعر و شاعری ھم ھستیجدا؟ پ-

 .بعد در حالی کھ بھ چھره اش حالتی تمسخرآلود می داد اشاره بھ نقاشی ھام کرد و خندید

 .اھل مشاعره نیستم اما خوشم میاد ناظر مشاعره دیگران باشم: گفتم

 :و با اشاره بھ نقاشی ھام گفتم

 !اونم با این مواد اولیھ شما بھترش رو بلدین؟-

 :یک گام بھ طرف نقاشی ھا برداشت و ایستاد خوب نگاھشون کرد و گفت

 .بدم نمیاد یک روز امتحان کنم. تا بھ حال امتحان نکردم-

 :پریدم بھ یک شاخھ ی دیگھ و گفتم

 .منظورم اینھ کھ با دنیای ھنر بیگانھ این. پس شما اھل ھیچ فرقھ ای نیستین-

از کجا اینقدر مطمئنی؟ : دپرسی

اگر نھ چرا دیشب . از نقاشی کھ سرتون درنمیاد، بھ مشاعره ھم کھ پشت می کنین: گفتم

تو جھع مشاعره کنندگان نموندین؟ 

 .منم زیاد حالم خوب نبود: نگاھم کرد و گفت

 :با زرنگی گفتم

واسھ این کھ من خجالت کشیدم؟ جدا کھ حرکتم بچھ گانھ بود نھ؟ -

 :ایان خندید و گفتش

می خوای بگی خودت نیستی خانوم کوچولو؟ -

شما ھنوز ھم اصرار دارین منو خانوم کوچولو صدا بزنین؟ : گفتم

 :نگاھی بھ بلوزم کرد و گفت

 .راستی گربھ ی روی بلوزت خیلی قشنگھ. درست مثل اون گربھ. کوچولویی دیگھ-

 :غیظ کردم و گفتم

در ضمن اگھ مثل دایی . تعریف کردن از کفش و لباسم شادم کنینمن بچھ نیستم کھ با -

 .ام باھاتون صمیمی بودم می گفتم بزن قدش داداش

 :حیرت زده نگاھم کرد و گفت



چی چی رو داداش؟ -

 :سرم رو انداختم پایین و دستھ ی باریک مو رو کھ بھ لپم چسبیده بود کنار زدم و گفتم

 .شاخ بھ اون شاخ می پرین آخھ شما ھم مثل من از این-

 :و گفت. از اونا کھ چالش می رفت تو. خنده ای خیلی خیلی خوشگل کرد

می خوای از خودت تعریف کنم؟ -

 :خجالت کشیدم و چرخیدم و رو بھ دریا نمودم و گفتم

اصال چھ جای تعریف؟ . الزم نکرده-

یا کردم و آرزومو تو دلم داشت ضعف می رفت کھ ازم تعریف کنھ، اما واسھ خودم ح

 .شایان ھم بھ تبعیت رو بھ دریا نمود. قبرستان سینھ چالش کردم

شما عادت دارین مھموناتونو تنھا بذارین؟ : پرسیدم

 :گردنش رو چرخوند نگاھم کرد و گفت

منظورت شھروزه؟ -

 .اگھ تعبیر دیگھ ای نکنید آره: گفتم

 :دست بھ سینھ شد و گفت

شھروز صبح بعد از صرف صبحانھ رفت بیرون تا یکی . نمی کنیم ما کسی رو زنجیر-

از دوستاشو ببینھ، باید پاھاشو می بستم؟ 

 :بعد مکثی کرد و ادامھ داد

 .حاال اگھ کارش داشتی واسھ ناھار میاد-

چھ کار می تونم داشتھ باشم؟ : دست پاچھ گفتم

اونو می گیری، گفتم سر میز  دیدم از وقتی منو دیدی سراغ. من نمی دونم: شایان گفت

 .غذا مالقاتش خواھی کرد

 :بعد بھ طعنھ ادامھ داد

 .البتھ اگھ سر میز غذا حاضر باشی-

 :گفتم. نگاھش کردم

کنایھ می زنین؟ -



 :ھمون طور دست بھ سینھ چرخید و گفت

تحت ھر . خواستم بدونی کھ جناب فخر دوست نداره کسی سر میز غذا غیبت کنھ-

 .طی کھ باشھشرای

 :صاف تو چشاش زل زدم و با ناراحتی گفتم

 .پس من کار بدی کردم؟ من با قوانین جناب فخر آشنایی نداشتم-

 :شایان کھ داشت متبسم نگاھم می کرد گفت

البتھ جناب فخر اونقدرا بزرگوار ھستند کھ این حرکت شما رو ندید بگیرند و این قھر -

 .کودکانھ رو ببخشند

 :ی شدم و با تغیر گفتمعصبان

 .من احتیاج داشتم با خودم خلوت کنم. اما من قھر نکردم-

 :شایان کھ شاید می خواست منو بخندونھ اشاره ای بھ نقشھای روی ماسھ نمود و گفت

 .و تکالیف مھدتون رو تمرین کنید-

شما . ستینمن بچھ نیستم جناب مھندس، در ضمن شما ھم فکر نکنین خیلی آقا ھ: داد زدم

 .ھنوز پسرین

یکی نبود بگھ پس فکر کردی دختره؟ خنده ای بلند کرد کھ دل من ! چھ حرف احمقانھ ای

سرش رو گرفت باال دھانش رو باز کرد و قاه . چقدر بامزه می خندید. رفت تو آسمون

و من از خنده اش خنده ام گرفتھ . انگار بخواد با دھانش بھ آسمون شلیک کنھ. قاه نمود

 :شایان گفت. ود اما خودم نگھ داشتمب

 .البتھ کھ پسرم-

 :بعد تو چشام دقیق شد و گفت

 .بگو ببینم دیگھ در مورد من چی فکر کردی؟ اگھ اشتباه نکنم تو کلھ ات خیلی خبراس-

 !!آی گفتی: خواستم بگم

 :تچون لبخند مالیمم رو دید و خودش ھم تبسم کرد و گف. اونم فھمید درست حدس زده

. این خصلت بعضی از دختر خانماس. لبخندت بیانگر اینھ کھ واسھ خودت دنیایی داری-

حاال قرار . در ضمن از این کھ مھندس خطابم کنی خوشم میاد. منظورم اون شیطوناشھ



 .نیست من در آینده مھندس باشم اما این لقب رو از شما می پذیرم

 :فضول شدم و پرسیدم

اره می شید؟ شما در آینده چھ ک-

 :چشاشو یک کمی تنگ کرد و باز مالیم و یکوری خندید و گفت

اول تو بگو ببینم اون شب توی بارون بیرون ویال چھ می کردی؟ -

 :مثل بچھ ھا یکوری شدم و گفتم

 .این بھ خودم مربوطھ-

 :اونم یکوری شد و رو بھ دریا کرد و گفت

یک رازه؟ -

 .شاید: گفتم

 .دیگھ فضولی نمی کنم. باشھ: گفت

 .یعنی منم فضولی کردم؟ اگھ اینطور فکر کردین ببخشین: گفتم

ای خدا چقدر لبخند یکوری اش . نرم و مھربان نگاھم کرد و باز لبخندی یکوری زد

 :گفتم. نتونستم عقیده ام رو براز نکنم! بانمکھ

ھیچ وقت خودتون وقتی لبخند می زنین تو آینھ نگاه کردین؟ -

 :ویی برگشت و با تعجب گفتیھ

چی گفتی؟ -

 .بھ نظر من ھمین امروز برین تو آینھ لبخند بزنین: گفتم

 :لبخندش فراخ تر شد و پرسید

آخھ چرا؟ -

 :شانھ باال دادم و گفتم

 .طور خاصی می شین-

 :با بدجنسی گفت

 .امیدوارم منظورت این باشھ کھ خوشگل یا بانمک می شم و نھ مضحک-

 .حاال امتحانش کنین: فتمگ



اگھ اشتباه نکنم ھیچ . واسھ خودت دنیای جالبی داری. خوشم بیاد. پس حدسم درستھ :گفت

درستھ؟ . با افکارت درگیری. وقت احساس تنھایی و یا کسالت نمی کنی

 :جواب دادم

این البتھ بیشتر وقتا طرف مقابلم رو در جریان افکارم قرار می دم و از نظر خودم ھم -

اما خوب می دونم این کارم مورد . حداقلش اینھ کھ با خودم غیبت نمی کنم. کار خوبیھ

 .پسند ھمھ نیست

 :دیدم شایان متعجب نگاھم می کنھ، ادامھ دادم

خب دست خودم نبود باید . مثال یک روز بھ استاد نقاشی ام گفتم صداش خیلی قشنگھ-

س کردم نباید از صدای استادم توی جمع تعریف عقیده ام را بیان می کردم، اما بعد احسا

بچھ ھای کالس ھم از این کار من . می کردم، آخھ استادم خیلی قرمز شد و خجالت کشید

 .تعجب کرده بودند

 :بعد بھ طرف شایان چرخیدم و گفتم

بھ نظر شما کار بدی کردم؟ خالھ فروزانم می گھ آدم باید ھمیشھ زبونش رو یک دور -

حرف رو زبونم بند نمی شھ کھ . چرخونھ بعد حرف بزنھ، اما من طاقتم نمیادتو دھنش ب

 .من بچرخونمش

شایان ھمین طور دست بھ سینھ بھم زل زده بود در حالی کھ یک لبخند مالیم رو لباش و 

 .نگاھش طور خاصی بود. یک لبخند فراخ و عمیق تو چشاش نشستھ بود

نین؟ مسخره ام نھ؟ دارین تفریح می ک: گفتم

 .ابدا: لبخندش فراخ تر شد و گفت

پس چرا این طوری نگام می کنین؟ : پرسیدم

 :مقابلم ایستاد، پشت بھ دریا داد و گفت

کمتر کسی رو دیدم کھ اینطور . دارم از رو راستی ات و صداقتت لذت می برم-

 .واسھ ھمینھ کھ ھمھ بچھ ھا رو دوست دارند. مگر بچھ ھا. صادقانھ حرف بزنھ

 :بھ انتھای دریا خیره شدم و گفتم. خجالت کشیدم و فکر کنم قرمز شدم

 .اون عقب با این جلو رنگ آبش فرق می کنھ-



شایان ھم چرخید رو بھ جانب . خواستم موضوع صحبت رو عوض کنم کھ موفق ھم شدم

 :دریا کرد و گفت

 .فکر می کردم با خانمھا رفتی بیرون-

بھ این خوشگلی رو نمی گذارم وقتم رو تو کوچھ و بازار من ھیچ وقت طبیعت : گفتم

 .ھدر بدم بھ خصوص وقتی قصد خرید ندارم

 :سوتی مالیم کشید و گفت

 .پس واقعا اھل ذوقی! احسنت-

 :بعد دوباره اشاره بھ نقاشی ھایم کرد و گفت

 .یقین دارم دستت بھ قلم می چسبھ-

 :چرخید و گفت. جوابی ندادم

زیاد گویا نیستند می تونم کارت رو روی کاغذ ببینم؟ اینا کھ -

 :جواب دادم

 .من فقط برای دل خودم نقاشی می کشم-

 .پس خواھش منو رد می کنی: گفت

 :شانھ باال دادم و گفتم

 .منظورم اینھ کھ حسش باید بیاد-

پس االن اومده؟ : با تمسخر گفت

اینقدر  .حق ھم داشت. بھ باد تمسخر گرفت یعنی خندید و نقاشی ام رو. و باز شلیک کرد

. حرفی نزدم. مامان فرح با اون مقنعھ اش خنده دار بود کھ خودم ھم خنده ام گرفتھ بود

 :ھمون طور کھ بھ نقاشی ھا نگاه می کرد با نوک پا اشاره بھ خانم جان کرد و گفت

راستی حالشون چطوره؟ . این حاج خانم منو یاد خانم بزرگ انداخت-

 .من چھ خبر دارم؟ من کھ اینجام: گفتم

 :ھمون طور کھ رو بھ دریا داشت گفت

 .البتھ فکر می کنم مادربزرگا ھمھ خوب باشند. مادربزرگ خوبی داری-

 .من واسھ خانم جان می میرم: گفتم



 .خدا نکنھ: چرخید و گفت

 :بعد بھ قول خانم جان ماست مالی کرد و گفت

 .شینالھی ھر دو زنده با-

حتما می خواستھ ارزیابی ام کنھ . دیدم صاف ایستاده و داره بر و بر منو نگاه می کنھ

احساس ناراحتی کردم، مثل . ببینھ ارزش دعا کردن رو داشتم، یا ھمون بمیرم بھتره

 :دیوونھ ھا پریدم بھ ھوا و گفتم

 .من دیگھ باید برم-

 :بود رو ھوا کرد و گفت شایان نگاھی بھ قامتم کھ بی جھت نیم متر رفتھ

 .باشھ می ریم-

 .من کھ نگفتم با شما: گفتم

 :متحیر نگاھم کرد و گفت

 .مقصدمون یکیھ-

 .اما من دوست ندارم با شما باشم: گفتم

 :بعد دست پاچھ شدم و مالھ برداشتم کھ

 ...منظورم اینھ کھ-

 :سرش رو تکون داد و گفت

 .بلھ متوجھ ھستم-

 :زاری اش جا افتاد، گردنش رو قدری خم کرد و گفتانگار دو 

 .با اجازه-

ھم خوش . مھندس از پشت سر ھم محشر بود. و رفت و من موندم و دنیایی شور و شوق

تیپ بود ھم با شخصیت راه می رفت و من دلشاد از این کھ تونستم پامو از چاردیواری 

ند خدا دوست داره بریم تو طبیعت و مگھ نگفت. خونھ بذارم بیرون و زیباییھا رو ببینم

خب، اینم یک مدل زیباییھ کھ دیدنش بھ تمام دنیا . زیباییھا رو ببینیم و پی بھ قدرتش ببریم

من و مھندس خوشگل و نازم . ای خدا قربونت برم چھ تعطیالت خوبی دارم. می ارزه



سکتھ کرده  اینقدر نزدیک بھ ھم؟ اگھ پیش از این فکرش رو ھم می کردم از خوشحالی

  .بودم

توی ھال ھیچ کس نیود پاور چین پاورچین بھ .نیم ساعت بعد بھ طرف ویال حرکت کردم

فھمیدم ھمھ .از توی اتاق صدای حرف می امد گرچھ مفھوم نبود.اتاق رفتم و در و بستم

.جلو اینھ رفتم تا موھای پریشونم برس بکشم.برگشتند

احساس خوبی .لبام ھم بی جھت می خندید.چشام برق می زد و حاکی از نشاط درون بود

با ان ابروان در .حتی با جناب فخر.کم کم داشتم با خانواده ی فخر مانوس می شدم.داشتم

می دونستم کھ بد اخالق و بد خواه نیستو بھ قول خانم جان استیل صورتش ھمین .ھمش

م ،چشم روی تختم ولو شد.بھ عبارتی جبروت داشت و این بر شخصیتش می افزود.بود

خیلی تند و باشتاب سر میز .بھ سقف اتاق دوختم و منتظر موندم تا وقت ناھار صدام کنند

سر میز احساس کردم شایان با .ماھرخ جان از ھمون پایین ھمھ رو صدا زد.حاضر شدم

من .شایدم این یک خیال بود و من داشتم بھش دل خوش می کردم.نگاه ازم تشکر می کند

و گیرای شایان،چنگال و قاشقم رو برداشتم تا شادی زایدالوصفم سرمست از نگاه زیبا 

سوکند جون بیشتر از ھمھ حرف می زد و از وسایل چوبی کھ خریده بود .رو مخفی کنم

جناب فخر اما قدری اخم .پوران جان مثلھ ھمیشھ اروم و مھربان نظاره گر بود.می گفت

از یک لحظھ سکوتی کھ برقرار . انگار میز غذا پرحرفی رو جایز نمی دونست.کرده بود

و من متعجب کھ .........راستی جمشاد،امروز اجازه دارم :شد شایان استفاده نمود و گفت

پ!چرا شایان پدرشو بھ اسم کوچیک صدا می زنھ

فقط دیدم کھ جمشاد خان .اینقد غرق کنکاوی بودم کھ نفھمیدم اجازه ی چی رو گرفت

:گفت

شایان می خواست چھ جوری از .م از فضولی و کنجکاوی مرد.شھروز مھمان توئھ.البتھ

شھروز مھمان نوازی کنھ؟کجا می خواست ببرتش کھ نیاز بھ اجازه داشت؟در ضمن 

پس من چی؟.داشتم از حسودی می مردم

اون بنده خدا .کی از من مھمان نوازی کنھ؟؟من مھمان کی بودم؟خب معلومھ ماھرخ جان

اما این کفایتم نمی کرد و من دوست داشتم ھر جا کھ .تکھ از مھمان نوازی کم نمی گذاش



.ای خدا جای خانم جان خالی کھ ببینھ من چھ قدر بی حیا شدم.شایان می ره برم

چرا شایان اینقد زود منو جذب خودش می کنھ؟این حال و احواالت چھ معنی ای 

دم کھ سرش نمی میده؟یعنی من دارم غلط زیادی می کنم؟حاال من چھ کنم یا این دل وامون

  .من ھنوز خیلی بچم و خودم ھم نمی فھمم.شھ این غلطا واسھ من زوده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴٢فصل 

رفتم فضولی .نمی دونم شایان ،شھروز و کجا برد.تمام بعد از ظھر تنھا موندم و بغ کردم

کنم ببینم چرا پسری پدرشو بھ اسم کوچیک صدا می زنھ اصل قضیھ از دستم در 

یکی .جون و پوران جون در حال تھیھ و تدارک سفره ی ھفت سین بودند سوگند.رفت

توی گلدون می چید،یکی تنگ خوشگل ماھی رو می اورد،اون یکی سین ھا رو جور 

اقایون .منم دنبال ماھرخ جان .ماھرخ جان ھم الکی می امد و می رفت....... می کرد و 

بساط شام رو کھ سبزی پلو با .د یک ساعت بھ تحویل ھمھ برگشتن.ھم زده بودند بیرون

راستی رشتھ پلو ھم بود و .ماھی بود خیلی زود جمع کردند و دور ھفت سین جمع شدند

ماھرخ جان اصرار داشت ھمھ از ان بخورند بھ خصوص اقایون کھ رشتھ ی کار از 

منم کھ رشتھ پلو زیاد دوست داشتم وخانم جان زیاد درست می کرد اما .دستشون در نره

.مثلھ طناب رخت می مونھ.ن فرح بدش میاد و می گھ اینا چیھ البھ الی پلو می کنینماما

جناب فخر ھمیشھ زیر یک کتاب زیر بغلش داره با فران اومد نشست کنار شومینھ و 

سیروس خان کھ از .جمشاد خان ھم با پیپش کنار سیروس خان جای گرفت.بازش کرد

سوگند جون ھم .اد و فنجان قھوه اش بھ لب بردکنیز خانم خواستھ بود قھوه دم کنھ لم د

ھمھ مرتب .روی مبل کنار شوھرش نشست اما قھوه بر نداشت گفت شب خوابش نمی بره

من ھم کھ محیط روم تاثیر گذاشتھ بود رفتم یھ دست لباس خوشگل .و نونواز بودند

د و گربھ ای سفید ،قد بلن.یک بلوز قرمز گلی کھ روش طرح یھ گربھ داشت.پوشیدم 

دایی فربد اسمش رو گذاشتھ بود گربھ اشرافی .گربھ ھم مودب نشستھ بود.کشیده

یک .بلوزای گربھ دارم رو داییم برام خریده بود و می گفت اینا عکسھ خودتھ.متشخص

بھ تبعیت از ماھرخ جان کفش راحتی سفید رو فرشی ھم کھ .شلوار سفید ھم پام کردم

موھام رو ھم با یھ کش .یلی ھم نرم بود بھ پام کردمداییم از ترکیھ برام خریده بود و خ

اخر از ھمھ شایان از پلھ ھا پایین .ھمھ رو مبل نشستھ بودیم.قرمز دم اسبی کرده بودم

و من یاد اولین روز .ھمون پیرھن و شلواری رو کھ من خونی کرده بودم پوشیده بود.امد

می .داشت استیناشو می داد باالھمون طور کھ از پلھ ھا سرازیر می شد .دیدارمون افتادم

خواستم بپرسم جای گازم خوب شده یا نھ؟میانھ پلھ ھا کھ رسید چشمش بھ من افتاد کھ در 



مکثی کرد و باز بھ راه افتاد و کنار شھروز جای .تیررس نگاھش قرار داشتم 

حتما می خواست ببینھ .بعدشم یھ نگاه بھ گربھ ی روی بلوزم کرد ،بعدشم بھ خودم.گرفت

فکر کردم این !حق با داییھ یا نھ؟اما نھ،اون از کجا بدونھ کھ بھ من نسبت پیشی می ده؟

من کھ می گم راه رفتنش بیانگر .حظ کردم!شایان چقدر نرم از پلھ ھا پایین می یومد

حاال مثل من خوبھ کھ خودم رو ول می کنم؟یادم باشھ یک وقت کھ تنھا شدم .شخصیتشھ

مثل ھمیشھ دو رو برای من !مثلھ شایان از پلھ ھا بیام پایین یا نھتمرین کنم ببینم می تونم 

شھروز کھ پسر ساده و بی االیشی بود و توجھی بھ .حاال من کمتر ناراحت می شدم.بودند

اما .البتھ من ھم تا بھ حال توی باغ نبودم.بھ قول خالھ فروزان توی باغ نبود.من نمی کرد

ده و دارم وارد باغ می شماحساس می کنم ھر بار مثلھ اینکھ تازگیھا زیر سرم بلند ش

حس قشنگیھ اما من از .دیدن با دیدن شایان گر می گیرم و احساس خوبی بھم دست می ده

.تا بھ حال با این حس اشنا نبودم شاید االنم نباشم.خودم خجالت می کشم

ف برپا ھمھمھ ای ظری.نوروز در فضایی گرم و دوستانھ از راه رسید و سال تحویل شد

ماھرخ جان بلند شد و صورت ھمھ رو .شد و ھمھ با مسرت نوروزو بھ ھم تبریک گفتند

گونھ شھروز رو ھم .یک بھ یک بوسید بھ جز سیروس خان رو،با اون فقط دست داد

سوگند جون .خجالت ھم نکشید.شھروز مقاوت نکرد.بوسید و گفت تو مثل شایان ھستی 

حتی جمشید خان رو .ا مردا از یک کنار دست دادھم بلند شد صورت ھمھ رو بوسید و ب

اما ھیچ کس .جای خانم جان خالی کھ دنبال حیا بگرده .و من نزدیک بود شاخ دربیارم

چون سوگند جون ھم .ھر جلوی دیگران امری طبیعی بود.انگار بوسیدن ش.عجب نکرد 

از پوران اما .شوھرشو بوسید کھ من از این حرکتش رو بھ حساب بی قیدی اش گذاشتم

اسکناس .جناب فخر قدانش را باز کرد و دوره افتاد بھ عیدی دادن.جان انتظار نداشتم

جناب فخر .ھای درشت و نو تانخورده دلم رو اب کرد و منتظر نشستم تا نوبتم برسھ

بھ احترامش بلند شدم و دوش .عیدت مبارک دخترم:نوبت کھ بھ من رسید خم شد و گفت

این حرکتم لبخندی بر لب جناب فخر .متقابال عید راتبریک گفتموار خودم را خم کردم و 

منم ھمینو می :ماھرخ جان ذوق کرد و گفت.امیدوارم ھمیشھ با ما باشی:نشاند و گفت

فھمیدم منظور این زن و شوھر .جناب فخر نگاھی بھ ماھرخ جان کرد و چیزی نگفت.گم



ر کردم جناب فخر برای سال پیش خودم فک.فقط دیدم شایان سر بھ زیر انداخت!چی بود

شاید ھم منظورش این است کھ وقتی .ھا بعد ھم مرا دعوت کرده کھ بھ ویالشون برم

.رفتیم خونمون،دوست داریم باز ھم بیایی و با ما باشی

با این ھمھ جناب فخر .بعد از تحویل سال جناب فخر و سیروس خان بھ مشاعره پرداختند

شھروز در تمام مدت دستاشو تو ھم قالب کرده .ف کردمپیروز شد و من از این مسابقھ کی

اما شایان خیلی راحت .بود و خودش رو روی زانو ھاش انداختھ بود و گوش می کرد

لمیده دستاشو از ھم باز کرده بود و طرفینش باالی مبل نھاده بود و با لبخندی مالیم چشم 

اش را بیشترمی نمود  این نحوه ی نشستنش فراخی سینھ.بھ جناب فخر و سیروس داشت

یک حس .البتھ فقط برای تکیھ ،نھ بی حیایی.و من دلم می خواست دیوار داشتھ باشم

الھی بمیرم براش کھ تا حاال .امینت بھم دست می داد و باز دلم برای مادرم می سوخت

جمشاد خان ھم خیلی راحت کنج یک مبل لمیده یکطوری پیپ می .نفھمیدم چھ می کشھ

با خودم فکر کردم اگھ االن بابا بھروز زنده .بردم عاشق این ژستش شدمکشید و من پی 

بود سن و سال جمشاد خان رو داشتوو حتم داشتم کھ مثلھ جمشاد خان موقر و خوش تیپ 

اگھ بابا بھروز زنده بود شاید االن پیپ .بود و من بھ داشتن چنین پدری افتخار می کردم

درستھ کھ از یگار بدم .ش می کردم کھ بکشھمی کشد در غیر این صورت من ازش خواھ

بوی شکالت می ده و از ھمھ مھم تر ژست . میاد ولی بودی پیپ متفاوت با سیگاره

حتما جمشاد خان پیپ پیپ کشی رو از جناب .دلپذیرشھ کھ من یکی رو مفتون می کنھ

داده  اونور در حالی کھ لم.یکی دو سال دیگھ ھم شایان پیپ می گیره دستش.فخر اموختھ

از بس کھ بھش .دیدم االنھ کھ از حال برم.پک بھ یھ پیپ می زنھ مجسم کردم

پدر اجازه میدید؟:ساعتی بعد شایان بلند شد و رو بھ جناب فخر کرده و گفت.میومد

در جوار شما کھ ھیچ وقت خستھ :خستھ شدی؟شایان گفت:جناب فخر نگاھش کرد و گفت 

.را از دست بدھم نمی شم اما دوست ندارم پیاده روی ام

تو ھنوز ھم عادت بھ پیاده روی داری؟:سوگند جون گفت

بعد سرش را مقداری خم کرد .حتی االمکان،بھ خصوص تو این ھوا:شایان چوخید و گفت

.با اجازه ھمھ:و گفت



نمی دونم .شاین کھ رفت احساس کردم دوباره دارد خوابم می گیرد اما روم نشو کھ بگم

خواب رو بھ یادم اورد یا نبودنش جمع رو در نظرم کسالت اور می شایان با این حرکتش 

برای :یکی دو خمیازه کوچولو در نطفھ خفھ کردم تا جناب فخر ھم بلند شد و گفت.نمود

.امشب کافیھ

اما خودمو کنترل کردم و اخرین نفری بودم کھ ازپلھ ھا .ھمھ بلند شدند و من ھم ننھ قاسم

ھمھ راه را .و ھیچ کس برای روشن کردن چراغ اقدام نکردراھرو تاریک بود .باال رفتم

پرده .بلد بودند یکی یکی رفتند توی اتاقشان و در ھا رو بستندومن ھم اتاقم سرد شده بود

دست بردم شوفاژ گرمای مالیمی .رفتم اونو بستم.ی تور ھم چنان باال و پایین می رفت

دم کھ ای دل غافل ھمون مارمولک لباس خوابم رو پوشیدم و رو تختی ام را پس ز.داشت

دوباره یھ جیغ کوچولو از دھنم زد بیرون مھ .سبزه رو دیدم کھ بھ دیوار اتقم چسبیده بود

ای خدا این دیگھ اینجا چی کار می کنھ؟مھمان .خیلی زود جلوی دھنم رو گرفتم

خیال !نخیر.کنار تختم نشستم و با چھره در ھم کشیده بھ مارمولک زل زدم!ناخونده

سیبز خیلی خوش رنگی بود کھ .خوب و با دقت نگاش کردم.نداشت از جاش تکون بخوره

حتما باباش مارمولک بوده و .در تیره ی پشتش یک ردیف نگین داشت اما برق می زد

حاال زشت و خوشگل مایھ ترس من .دو رگس کھ اینقدر خوشگلھ.مامانش کرم شب تاب

حاال چھ .از کجا اومده نفھمیدم.ش نگرفتم ھمون جا کناز تختم نشستم و چشم از.کھ بود

مگھ ترسیده؟کاش شھامت داشتم با لنگھ .جوری بخوابم؟کجا بخوابم؟ھر جا برم اونم میاد

من حتی سوسک رو نمی .از فکری کھ بھ سرم زد مورمور شدم و لرزیدم.کفشم بکشمش

خالی کھ  جای استاد ارژنگ.الحق کھ چقدر چاق بود.کشم چھ برسھ بھ این حیوون چاقالو

راستی اگھ استاد بود باھاش چی کار می کرد؟نازش می کرد و پیشھ .دلش بھ رحم بیاد

خودش می خوابوندش؟یا نون جلوی دھنش ریز ریز می کرد؟راستی غذای مارمولک 

بھ من چھ کھ چی مرگش می .ای کھ الھی مرگ بخوره.چیھ؟یقین دارم نون نیست

بذارم؟خمیازه ھم پشت سر ھم بھ صف توی  خوابم گرفتھ حاال کجا رو دارم کپمو.کنھ

برم در اتاق کی رو بزنم؟معلومھ کھ ھیچ .دھنم حلقھ بودند ھی می خواستند بزنند بیرون 

تازه جناب فخر ازم خوشش میاد کافیھ .من حق نداشتم نصفھ شبی مزاحمھ مردم باشم.کس



یک .ر اقبالم کننای خدا خاک تو س.این حرکت بچگانھ رو ازم ببینھ و باز برام اخم کنھ

ذره دلخوشی کردم امروز باید از دماغم بکشی بیرون؟خطا کردم کھ داری تنبیھم می 

چشم خدا جون از .کنی؟اھان می خوای جھنمو یادم بندازی کھ دیگھ از شایان خوشم نیاد

فردا اصال بھش نیم نگاھی ھم نخواھم انداخت بھ شرط اینکھ این مارمولک مثلھ بچھ ی 

اما مارمولک شجاع ھمچنان روی دیوار اتاقم نشستھ بود و جا خوش کرده .نادم بره بیرو

کی بھ کی .منم کھ دیگھ طاقتم طاق شده بود تصمیم گرفتم برم تو اتاق بغلیم کھ خالیھ.بود

یواشک می رفتم توش می خوابیدم و صبح زود می .بود؟بھ قول خانم جان بھ کیھ تاریکیھ

با این افکار بلند .ا می ذاشتم تا مامولکھ بره بیرونالی در اتاقم رو ھم و.زدم بھ چاک

بدون کمترین .راھرو در سکوت سنگینی فرو رفتھ بود.شدم و قدم بھ راھرو گذاشتم

چراغ اتاق را روشن کردم و .صدایی بھ اتاق بغلی رفتم تا مارمولک ھم کیفشو بکنھ

ده بود زیر پتو خوب زیر باالش و پتو رو وارسی کردم چون ھیچ جنبنده ای غصبش نکر

داشتم تو خواب عسل و دایی رو می دیدم کھ دارن با ھم قایق .خیلی زود بھ خواب رفتم

باد پیچیده بود الی موھای صاف عسل و دایی با خنده ھای بلند قایق .سواری می کنن

عسل .مثلھ یھ فیلم سینمایی.من کنارشون نبودم اما میدیدمشون.موتوری رو ھدایت می کرد

من جیغ کشیدم و دایی و عسل راصدا .ناگھان قایق واژگون شد.زد دایی ھم قھقھ ای می

دایی خیلی زود اومد روی اب ،نگاھی بھ دور و بر کرد و بعد ھم شیرجھ زد و .می کردم

شناکنان عسل رو بھ ساحل رسوند و .خیالم راحت شد.عسل رو با خودش اورد بیرون

عسل ھم ھر چی اب خورده بود .لبعد ھم خودش رو انداخت رو شیکم عس.درازش کرد

دایی دستی بھ موھای خیسھ خودش کشید و بعد زیپ کاپشنش رو کشید .باال اورد

صدای خش خش زیپ طوری تو گوشم پیچید انگار کھ ھمین بغل گوشم یکی زیپشو .پایین

چشامو وا کردم و دیدم کھ مرد چاشونھ باال سرم ایستاده و دستش بھ .کشید پایین

یعنی می خواد لخت بشھ؟ترسیدم و جیغ کشیدم و اونم با دستش جلوی دھنم ای خدا .زیپشھ

ھیس،چرا شلوغ می کنی؟چشام گرد شده بود و قلبم تو سینم نبود و دنبال راه .رو گرفت

اگھ قول بدی سر و صدا راه نندازی کاری بھ کارت :مرد جون گفت.فرار می گشتم

و منم تا خواستم زیر قولم بزنم و جیغ دستش را شل کرد .با جشم و ابرو قول دادم.ندارم



.ای شیطون،بد قولم کھ ھستی:بکشم دوباره دھنم را محکم گرفت و گفت

مثلھ تو زیاد بھ تورم خورده :خواستم دستش را گاز بگیرم کھ مشتش را مچالھ کرد و گفت

یک ان با بد جنسی سوراخ ھای بینی ام را گرفت و در حالی کھ چشاش بھم می .ناقال

با حرکات چشم و ابرو التماس کردم ولم .نفسم می خواست بند بیاد خیلی قوی بود.خندید

شیطونی نمی کنی؟:خنده ای کرد و گفت.کند

.اگھ بخوای نارو بزنی ،منم می زنم ھا:گفت.ابرو ھامو دادم باال 

دستش رو ول کرد و شروع کرد بھ راه رفتن توی .منم سرم رو تکون دادم ،یعنی چشم

ترسیدم کھ لخت نشھ .مون حال کاپشنش رو کھ نصفھ ول کرده بوده در اورداتاق و در ھ

می خواین جی کار کنین؟:ززیر پتو مچالھ شدم و با صدایی لرزان پرسیدم!یھ وقت

اجازه ھست؟.لباسامو در بیارم:برگشت و گفت

جلوی من؟:چشام گرد شده بود پرسیدم

.جشاتو ببندی می تونی:کاپشنش رو روی جالباسی اویزون کرد و گفت

حاال جرا می خواین لباساتونو در بیارین؟:گفتم:قلبم گرپ گرپ می زد 

.می خوام بخوابم:با بد جنسی نگاھم کرد و گفت

اینجا؟پیشھ من؟:ساده لوحانھ پرسیدم.دیگھ ھر ان از ترس سکتھ می کردم 

تو می گی برم کجا؟.جای دیگھ رو ندارم:شانھ باال داد و گفت

شما کی ھستین؟:با صدایی لرزان پرسیدم.لقھ زده بوداشک تو چشام ح

تو کی ھستی؟.اینو باش:بھ حالت تمسخر گفت

؟گفتم !؟!دزدم این قد پررو.نمی دونم چھ شھامتی داشت کھ چراغ رو ھم روشن کرده بود

من خودم رو عقب کشیدم .اگھ نگی کی ھستی جیغ می کشم تا ھمھ بفھمن دزد اومده تو

بعد دست برد زیر .فقط می ترسم بد خواب بشن.ا بدم نمیاد استقبالم بیاناتفاق:خندید و گفت.

خودم رو عقب کشیدم و .چونم و سرم را بھ جانب خودش چرخوند و بھ چھره ام دقیق شد

.نکن پس فطرت:گفتم

اااااانمی دونستم لگدم می :محکم تر چونھ ام رو گرفت و روبروی خودش چرخوندو گفت

.زنی



طرف پنجره کھ باز اونو محکم بھ طرف خودش گرفت و دقیق  سرم رو چرخوندم بھ

 مھتاباگھ اشتباه نکنم این دختر مامانی بد اخالق کسی نیست جز :نگاھم کرد و گفت

در حالی کھ سرش رو بھ طرفین تکون می داد .خیلی خوشگلی اما بد اخالقیت نچ.خانم

تو کی ھستی؟منو از کجا می شناسی؟:پرسیدم.چشام کرد شد

البتھ من پسر .معذرت می خوام خودمو معرفی نکردم:ای نسبتا بلند سر داد و گفت خنده

بلند شد رفت دمھ پنجره ،تاریکی رو کاوید و دوباره .بی ادبی نیستم خودت اجازه ندادی

من شروینم کھ از المان :بھ طرفم امد و خم شد و تو چشام زل زد ،لپم رو گرفت و گفت

.ملوس اومدم فقط برای دیدن تو پیشی

شروین خنده ای کرد و دکمھ ھای استینش را باز کرد و در ھمون حال .اھی بلند کشیدم

البتھ فکر نمی کردم ماھرخ جان اینقدر بھ من محبت داشتھ باشھ کھ تو رو از ھمون :گفت

من کھ تازه فھمیدم اتق اونو .من بھ سلیقھ ی او افرین می گم.شبھ اول با من اشنا کنھ

نمی دوستم این جا اتاق .معذرت می خوام:جا بلند شدم و گفتمغصب کرده ام از 

اگھ می دونستی پس فطرت خطابم نمی :سراپایم را برانداز کرد و گفت.شماست

عصبانی شدم و خودم رو .حاال صورتت رو باال بگیر و خجالت نکش:بعد ھم گفت.کردی

.مودب باشد و گرنھ جیغ می کشم:عقب کشیدم و گفتم

چشم،من :در حالی کھ می خندید بعد دستاشو باال برد و گفت چشاشو گرد کرد و

.لطفا جیغ نکش.تسلیم

ممکن نبود فردی از چنین .فقط داره اروپایی برخورد می کنھ.فکر کردم بی ادب نیست

.معذرت می خوام:نگاھش کردم و گفتم.خانواده ای بی ادب باشھ

بابت چی؟:پرسید

بعد بھ طرف در اتاق رفتم .صھ بابت ھمھ جیزھمھ چیز،سوء تفاھمم،تندی ھام،خال:گفتم

امیدوارم امشب خوب بخوابی :گفت.موذیانھ می خندید.کجا؟برگشتم نگاھش کردم:کھ گفت

کردم وبا غیظ در اتاقش رو باز کردم ھم زمان در  خشمگین نگاھش.گو اینکھ صبح شده.

دو میخکوب  اتاق شایان ھم باز شد و شایان ومھیای پیاده روی از اتاقش خارج شد ھر

شدیم شایان از دیدن من با پیراھن خواب توی اتاق شروین متعجب شده بود استفھام آمیز 



نگاھم کرد نمی دونستم چھ تو ضیحی بدھم چشام بھ اشک نشستھ بود کھ شروین 

سالم داداشی خودم واسھ : کارخراب تر کرد و آمد پشت سرم ایستاد وبا شوخ طبعی گفت

!خودت مردی شدی

دیدم دکمھ ھای پیراھنش باز شده زیرپوش ھم نداره بیشتر خجالت کشیدم دوباره برگشتم 

بھ شایان نگاه کردم دیدم یک رگ برجستھ توی پیشانیشھ یک رگ تقریبا عمودی رمیدم 

سلیقھ ماھرخ جان حرف  :وبھ اتاق خودم پناه بردم اما شنیدم کھ شروین بھ شایان گفت

نداره مگھ نھ؟

پشت در آروم زار زدم شایان در اتاقش رو محکم بست واز پلھ  در رو بستم وھمون جا

ھا سرازیر شد شروین ھم در اتاقش رو بست و شروع کرد بھ خواندن آوازی بھ زبان 

.بیگانھ

نمی دونم چقدر گریھ کردم انگار دریا رو پشت چشام جا داده بودند اشک شور ھمچنان 

ھمھ رو برای صرف صبحانھ می جوشید وتمامی نداشت با صدای ماھرخ جان کھ 

دعوت نمود بھ خودم آمدم بلند شدم ورفتم جلوی آینھ از دیدن خودم وحشت کردم صورتم 

دست پاچھ زدم . بھ لبو گفتھ بود زکیدماغم ھم بھ کوفتھ چشام بھ تربچ موھام بھ شیوید

زیر دوش بعد ھم تند وسریع لباس پوشیدم ودرحالی کھ مدام چشامو فشار میدادم نمی 

استم با غیبتم سر میز شک دیگران رو برانگیزم دیگھ ھم جای تمارض نبود مگھ خو

پیرزنم کھ مدام مریض بشم؟تازه مھندس جانم ھم گفتھ بود جناب فخر از غیبت سر میز 

غذا بدشون میاد یاد مھندس جانم چنگ بھ دلم انداخت ای خدا چطور سر میز صبحانھ با 

ه رفتھ ومنو از اون دخترا فرض کرده کور از ھاش رو برو بشم؟ حتما فکرش ھزار را

اونجا رد میشد چنین قضاوتی می کرد اون کھ با چشای خودش ما رو در اون حالت دید 

ای خدا تو کھ می دونی من بی گناھم پس آبرومو بخر کجاست این مارمولک بد قدم کھ 

اون بود اما  می ردم ھمھ تقصیرھامتوجھ" اگھ ببینمش با لنگ کفش لھ اش می کنم واقعا

بدجنس سرجاش نبود لباس مرتبی تنم کردم موھای خیسم رو با کش رنگ لباسم بستم 

ورفتم بیرون ھمھ سرمیز نشستھ بودنشروین شاد وسرحال بود وداشت توی آشپزخانھ سر 

بھ سر کنیز خانم می گذاشت شایان سر جای ھمیشگی اش نشستھ بود وداشت فنجان چایی 



ی زد ماھرخ جان با دیدن من از جا بلند شد و گفت صبح بخیر اش را با طمانینھ ھم م

عزیزم بیا بیا تا تو رو با شروینم آشنا کنمنمی دونم چرا این بچھ ھا با قلب پیر ما اینطور 

می کنند قلب من وجناب فخر طاقت ھیجان نداره حق بده کھ از اتاقت بیای بیرون وببینی 

ون نگاه میکنھ بعد نگاھی بھ شایان کرد وگفت شاخ شمشادت روی مبل نشستھ داره تلویزی

ھردو بی خبر وزودتر از موعد اومدند اوه شایانم تو چرا اینطور شدی؟ ومنتظر جواب 

نشد یعنی شروین مجال نداد وبا سر وصدا پا توی ھال گذاشت وبا دیدن من گل از گلش 

دم بگو حق کھ اینقدر ازش تعریف کر مھتابشکفت ماھرخ جان گفت شروین جان اینم 

.با منھ

: شروین کھ انگار تازه منو دیده جلو آمد و یک دور حول ام چرخید سوتی کشید وگفت

جناب فخر آمرانھ وبا لحنی درشت . ھمیشھ سلیقتونو ستودم ماھرخ جان وباز سوت کشید

شروین مودب باش: گفت

و گفت  شروین بھ خود آمد و گفت چشم پدرجان بعد با صدای بلند خندید صاف ایستاد

شروین مفتخرم واز آشنایی با شما دوشیزه زیبا مسرورم و دستش رو بھ طرفم دراز کرد 

ناخودآگاه یاد دکمھ ھای باز پیراھنش افتاده رو بر گرفتم و چھره در ھم کشیدم چشمم بھ 

شایان افتاد کھ داشت ما رو نگاه می کرد وبا دیدن من بھ ھم زدن فنجانش مشغول شد 

شما زحمت نکشین کھ تا صبح  .ھ معرف حضور ھستند ماھرخ جانحتما تو دلش گفت

عشق وکیف شون کوک بوده شروین نگاھی بھ دست معلقش کرد و بعد اونو باال گرفت 

نگاھی بھ پشت و روش نموده شانھ باال داد و دستاشو توی جیبش فرو برد بعد ھم ھمون 

اشت نمی دونستم کار طور کھ نگاھم می کرد رفت پشت میز نشست شایان ھنوز اخم د

بدی کردم با شروین دست ندادم خیط نشد؟توی خانواده ما دست دادن مرسوم نبود البتھ 

خیلی ھم سخت گیری نمی شد یعنی تا حاال موردی پیش نیامده بود کھ من بدونم کدومش 

بھتره؟دادن یا ندادن؟ماھرخ جان دستم رو گرفت و منو برد درست رو برویشروین نشوند 

وین وشایان کنارھم مقابل من نشستھ بودن شھروز بود کھ جاشو عوض کرده حاال شر

بودوداشت با پشت قاشق بھ تخم مرغ عسلی اش می زد جناب فخر ھم داشت با قاشق 

نبات چایی اش رو حل می کرد من کھ ھنوز از شایان خجالت می کشیدم نتونستم چیزی 



ر ھیچ من ھم اما شروین از ھمھ بخورم اون ھم چیزی نخورد فقط یک فنجان چای و دیگ

چیز خورد تخم مرغ عسلی نان سوخاری با کره و عسل نان تازه ی لواشی با پنیر 

وگردو بعد ھم بھ حبیب گفت براش آب پرتقال بگیره آب پرتقالش رو کھ خورد لباش رو 

بھ ھم چفت کرد صدایی از اون بیرون داد کھ نشان از لذت نوشیدن اب پرتقال داشت و 

امروز برنامتون ,خب خب: ملس اونو گویا بود بعد دستی دور دھانش کشید وگفتطعم 

من کھ : چیھ؟و منتظر جواب نشد و گفت بریم قایق سواری؟ شھروز ذوق زده گفت

تو چی داداشی؟شایان کھ داشت بلند می شد : شروین رو بھ شایان کرد وگفت. حاضرم

باال پوران جان نگران نگاھش گفت من حالم زیاد خوش نیست شما برید گفت و رفت 

کرد بعد ھم دنبالش رفت سو گند جون گفت البتھ کھ منم میام و خندید شروین نگاھش کرد 

البتھ کھ بدون شما خوش نمی گذره بعد .وگفت از شما ھم میپرسیدم زن دایی جون جونی

 نگید نھ و حالگیری نکنید ماھرخ" شما چی ماھرخ جان؟لطفا :رو بھ ماھرخ کرد وگفت

جان گفت معلومھ ھر جا تو خوش باشی منم خوشم بعد دستی دور گردن من انداخت و 

من ومھتاب جون ھم می آییم مگھ نھ عزیزکم؟: گفت

من کھ ھنوز با افکارم درگیر بودم سرم رو باال بردم و مژه زدم تمام حواسم پیش شایان 

حتما از دیدن من  بود پسر سرحالی کھ بھ خاطر سوئ تعبیری سر در الک فرو بره بود

مشمئز میشھ و دوست نداره شکلم رو ببینھ ای خدا حق ھم داره فکر می کنھ من دختر 

ای خدا حال خودم ھم بھ ھم می ... بدی ھستم کھ نیمھ شب یواشکی با پای خودم بھ اتاق

خوره چھ برسھ بھ شایان حاال چطوری ثابت کنم کھ از ھر گناھی بری ھستم؟مگھ باور 

لخت ای خدا " با اون ریخت وقیافھ؟من با لباش خواب شب شروین ھم تقریبا می کنھ؟اونم

حاال کجا برم از خجالت دردم بھ کی بگم؟نفھمیدم چھ گفتھ وشنیده شد یک آن بھ خودم 

بلند شدم رفتم باال .آمدم کھ ماھرخ جان تکونم داد وگفت بلند شو حاضر شو دیر میشھ ھا

ای شجریان می آمد دلم گرفت دوست داشتم برم بھ در اتاق شایان بستھ بود از توش صد

اما کسی کھ بھ من تھمت ! حال خودم زار بزنم خدایا چطور بھ تھمت ناروا گرفتار شدم

نزده خب ذھنیت شایان نسبت بھ من تھمتیھ این ھم یک جورشھ خانم جان ھمیشھ می گ 

ادم نیامد کی وکجا تو دربند در نشین بھ تھمت ناروا گرفتار میشی ھر چقدر فکر کردم ی



توی دربند در نشستم رفتم توی اتاقم و یک بلوز نارنجی با یک شلوار جین سفید پوشیدم 

موھام ھم دم اسبی کرده بودم ھنوز ھم بغض داشتم و ھر چقدر گریھ کرده بودم بسم نبود 

توی راھرو ماھرخ جان رو دیدم ایستاد نگاھم کرد و گفت چیزی شده عزیزکم؟

دادم یعنی کھ نھ اگر حرف می زدم اشکم سرازیر می شد ماھرخ جان چانھ سرم رو باال 

اما چشات حرف دیگھ ای دارند امروز با بقیھ : ام رو گرفت باال توی چشام زل زدوگفت

.روزا فرق میکنند

ناراحتی؟باز ھم سرم رو دادم باال :حرفی نزدم و سرم رو انداختم پایین ماھرخ جان گفت

گی؟دلتن: ماھرخ جان گفت

دست روی خوب نکتھ ای گذاشت بھترین بھانھ برای گریھ ھای احتمالی ام سرم رو ! بھ

الھی : پایین انداختم و اجازه دادم اشکم بریزه ماھرخ جان مرا در آغوش گرفت وگفت 

.نازی

در این ھنگام در اتاق شروین باز شد و من ناخود آگاه کمی عقب رفتم شروین گامی بھ 

انگار این رنگ خیلی بھ گربھ :بعد نگاھم کرد و گفت! خلوت قشنگی چھ: جلو نھاد وگفت

ملوس ما میاد مگھ نھ ماھرخ جان؟

پوران جان در اتاق شایان رو باز کرده بیرون آمد و زود در رو بست شروین بھ مادرش 

شمام می آیید پوران جان؟:رو نمود وگفت

وین شانھ باال داد نھ می خوام بھ کنیز خانوم کمک کنم شر: پوران جان گفت 

جمشاد چی؟:وگفت

پوران جان گفت جمشاد ھم رفتھ با حبیب دستی بھ درختھا بکشند بعد گامی جلوتر نھاد 

وگفت این برنامھ ھا مال شما جووناس برید خوش باشید ماھرخ جان خندھای کرد و گفت 

 ابمھتمگھ نھ  :والبتھ من کھ ھر روز جوون ترم از دیروز بعد خنده ای کرد وگفت

جون؟

من ھم خندیدم نمی باید با غم وغصھ اونا رو ناراحت می کردم غمم مال خودم بود جایز 

نبود بیشتر از این اونا رو متوجھ خودم می کردم شھروز وشروین جلو ماشین نشستند من 

وماھرخ جان و سوگند ھم عقب پس از طی مسافتی بھ محل قایق سواری رسیدیم یک 



کھ گنجایش ھممون رو داشتھ باشھ مرد قایقران اول آروم قایق بزرگ کرایھ کردند 

میرفت وبعد یواش یواش سرعتش رو زیاد کرد ماھرخ جان ترسیده بود اما سعی می 

کرد پرستیژش رو حفظ کنھ سوگند جون جیغ می کشید خیلی بلند و کر کننده من اما کیف 

در نبودم چشامو باز نگھ می کردم خوب شد عینکم ھمراھم بود باد بھ قدری تند بود کھ قا

دارم شروین کھ باد موھای صافش رو بھ ھم می ریخت کنار من نشستھ بود از شادی 

یک دستی بشکن می زد و یوھو یو ھو می کرد من ھم خودم رو عقب می کشیدم و 

چسبیده بودم بھ ماھرخ کھ سمت دیگخ من نشستھ بود ومن رو محکم تو بغلش گرفتھ بود 

فت احساس نشاط می کردم کاش شایان ھم آمده بود ودر این لذت غصھ ھام از یادم ر

, شریک بود قایقران ما رو کنار ساحل پیاده کرد شروین حسابی سر حال آمده بود 

بعد یک چیزی در گوش شھروز گفت شھروز ھم سرش رو تکون .این خیلی کم بود:گفت

ر دیگھ می خوام برم این داد شروین دقیقھ ای این پا اون پا کرد وبعد گفت من کھ یک دو

برو می خوام تند بریم :دور کم حال کردم بعد ھم یک قایق کوچولوتر کرایھ کرد وگفت

جون شروین قایق  مھتاببرو : ماھرخ جان ھلم داد و گفت. فقط جوونا با من بیان" لطفا

سوار قھاریھ و من مثل عروسک کوکی بھ طرف قایق راه افتادم نشستم ومنتظر شھروز 

تو نمیای شھروز ؟شھروز ھم کھ : روین کھ داشت قایق رو روشن می کرد گفتشدم ش

شروین ھم از خدا خواستھ قایق رو راه انداخت دست . نھ: قول ھمکاری داده بود گفت 

تو چرا رم می کنی : می خوام پیاده بشم شروین یکوری خندید و گفت: پاچھ شدم وگفتم 

چرا اینقدر از من می ترسی تو : دید وگفتدختر؟مگھ می خوام بخورمت؟بعد بلندتر خن

ھنوز یک جوجھ ای وصدای یک حیوون وحشی درآورد وسرش رو بھ طرف من خم 

پی قایقران : کرد وخندید خودم رو عقب کشیدم وخنده ی شروین رو در آوردم پرسیدم

من تو مسابقھ ی قایقرانی ھمیشھ . نترس: در خدمتم قربان باز ھم خندید وگفت: کو؟گفت

.ر اولم تازه مزه قایقرانی بھ اینھ کھ خودت ھدایتش کنینف

اول آروم یراند ومن کیف می کردم قدری از دریا فاصلھ گرفتیم شروین یکجوری نگاھم 

تند بریم خوشگلھ؟:کرد وگفت

. کنف می کنی؟پس محکم بشین کھ رفتیم: خجالتکشیدم رومو کردم اون طرفخندید و گفت



شد قلب من ھم از توی سینھ جیغی کشیدم و لبھ قایق رو  قایق مثل جت از روی آب کنده

محکم چسبیدم قایق روی ھوا می پرید وباز می نشست اصال انگار روی آب نبود ھمھ 

جاش رو ھوا بود وگاھی تاالپ بھ سطح آب می خورد و می رفت ھوا قلب من مثل توپ 

تمام قوا جیغ می کشیدم فوتبال از توی سینھ می رفت تو حلقم باز می رفت تو سینھ ام با 

اما شروین قاه قاه می خندید و فریاد می زد نترس خوشگل خانم من اینجام اینقدر از 

ساحل فاصلھ گرفتیم کھ من ترسیدم بھ شوروی برسیم

داد می زدم واز شروین خواھش می کردم سرعتش رو کم کنھ اما شروین دیوانھ وار می 

احمقی شروین نگاھم کرد وخندید باد بھ حدی راند سرم گیج می رفت فریاد زدم تو یک 

شدت داشت کھ من وشروین بھ زور چشامونو باز نگھ داشتھ بودیم موھای سر شروین 

زیر دست باد پریشون شده بود تو یھ دیوونھ ای شروین باز ھم خندید و گفت ھیجانش بھ 

غ می کشیدم ھمین دیوونھ بازیشھ بعد قایق رو یکوری کرد از تھ گلوم با تمام قوا جی

شروین ھی قایق صاف می کرد ھی کجش می کرد حرف حالیش نمی شد با تمام وجودم 

از تھ حلقم جیغ می کشیدم وخدا رو بھ کمک می طلبیدم شروین باورش نمی شد من 

واقعاگ می ترسم از سرعتش کم کرد من ھمچنان گریھ می کردم شروین قایق رو نگھ 

ی کنی ملوسک؟بعد ھم قصد داشت بھ من نزدیک داشت آمد کنارم نشست و گفت گریھ م

شود من ھم مثل ببری وحشی پریدم دستش رو گاز گرفتم با تمام قوا ھم شروین خودش 

.رو عقب کشید و گفت گربھ وحشی

اما مگھ من قانع می شدم؟دستھامو مشت کردم وکوبیدم بھ سینھ اش جندین بار ھم دیوونھ 

وھی سرش عقب می برد و می خواست دستامو شده بودم شروین بلند بلند می خندید 

بگیره کھ من گازش می گرفتم خوب کھ کتکش زدم صاف نشستم و با چشمی اشکبار 

.گفتم منو برسون خونھ

ای بھ چشم و خیلی آروم قایق رو ھدایت کرد تا بھ ساحل : داشت نگاھم می کرد گفت 

ر نشستھ بودند شروین برسیم ماھرخ جان و سوگند رفتھ بودند روی صندلی زیر یک چت

پیاده شد دستش رو دراز کرد تا کمکم کنھ دستامو بردم پشتم و اخم کردم خواستم خودم 

تنھا پیاده بشم کھ قایق یکوری شد و من باز جیغ کشیدم شروین دست پاچھ بازومو گرفت 



!و گفتک چقدر کلھ شقی تو

.خیلی دیوونھ ای پام کھ بھ خشکی رسید خودم رو با غیظ از دستش رھانیدم وگفتم

شروین خندید ماھرخ جان سفارش نوشیدنی داد اما من نتونستم بخورم حالم از تصور 

: خوردن ھر چیزی بھ ھم می خورد سرم گیج می رفت ماھرخ جان نگاھم کرد وگفت

چرا رنگت پریده؟

یک کمی ترسیده مثل اینکھ : می خواستم بھ حال خودم گریھ کنم شروین نگاھم کرد وگفت

.کمی تند رفتممن 

خیلی از ساحل فاصلھ گرفتی حق داره کھ بترسھ کار بدی کردی : ماھرخ جان گفت

حرکت ماشین سر . جون باید استراحت کنھ مھتابشروین بعد بلند شد و گفت بھتره بریم 

دوارم رو دوارتر کرد سرم رو بھ پشتی صندلی نھادم و چشامو بستم ماھرخ جان با 

گاه بھ پیشانی ام دست می زد یا دستم رو توی دستش می مالید نگرانی نگاھم می کرد و 

اما سوگند مدام حرف می زد و می خندید دوست داشتم با دو تا دستام خفھ اش کنم زن ھم 

اینقدر بی خیال و خوشگذرون؟ شھروز ھم اصال بھ ھیچ کدوم از ما نگاه نکرد تا پی بھ 

جواب مامانش رو می داد و گاه با  حال زار من ببره صاف وشق ورق نشستھ بود و گاه

شروین حرف می زد شروین کھ گویا از توی آیینھ ھوامو داشت گفت بریم ویال یک 

.شربت آبلیمو بخور ی خوب میشی

با کمک ماھرخ جان از ماشین پیاده شدم سرم گیج م رفت شایان سر میز غذا خوری 

ما نگران از جا برخاستند داشت با جناب فخر تختھ نرد بازی می کرد ھر دو با دیدن 

ماھرخ جان منو بھ طرف مبل راحتی کنار شومینھ ھدایت کرد شومینھ خاموش بود 

ماھرخ جان گفت ھمین جا بشین تا برم برات یک شربت آبلیمو بیارم شروین باالی سرم 

ایستاده بود ونگاه می کرد ناراحت بھ نظر می رسید از دستش عصبانی بودم اون بود کھ 

ین حال و روز انداخت سرم رو بھ پشتی مبل فشار دادم چشامو بستم وبا دست منو بھ ا

پیشانی ام رو مالوندم صدای ھم زدن شربت باعث شد کھ چشامو باز کنم شروین روبروم 

نشستھ بود دستاشو قالب کرده داشت نگاھم می کرد ماھرج جان شربت رو بھ حلقم 

ای نگذشت کھ درونم انقالب بھ پا شد  ریخت باز چشامو بستم و توی دلم نالیدمدقیقھ



ضربان قلبم شدت گرفت و گر گرفتم احساس کردم االن دل وروده ام باال میاید دویدم 

وخودم رو بھ دستشویی رسوندم شکمم خالی بود آب با فشار از تو حلقم بیرون زد 

احساس ضعف می کردم تمام تنم می لرزید چشمام سیاھی می رفت ماھرخ جان پشت در 

ستشویی ایستاده بود و صدام میزد بلند شدم دستم رو بھ دیوار گرفتم وصاف ایستادم توی د

آینھ بھ خودم نگاه کردم دلم بھ حال خودم سوخت بھ صورتم آب زدم خنکای آب زیر 

پوستم دوید وھوشیارم کرد آھستھ دست بھ دربردم و در را باز کردم ماھرخ جان جلو 

ک کردتا از پلھ ھا باال بروم سر پلھ ھا شایان رو دیدم دوید و زیر بغلم رو گرفت و کم

کھ روی یک مبل نشستھ و داره با نگرانی نگاھم می کنھ خجالت کشیدم غصھ ھم خوردم 

کھ اون شکلی شدم یعنی زشت ونزار سر بھ زیر انداختھ از پلھ ھا باال رفتم اما شروین 

.رو ندیدم

ا ضربھ ای مالیم کھ بھ در زد بیدارم تا غروب خوابیدم دم دمای غروب ماھرخ جان ب

می تونم بیام تو؟: کرد و گفت

بلند شدم نشستم حالم جا آمده بود و خیلی احساس گرسنگی می کردم ماھرخ جان برام 

چای و کیک آورده بود با میوه بعد ھم کنارم نشست و تا مطمئن نشد ھمھ رو نخوردم از 

کھ بھ اندازه غذا بخورم من سوپ خوردم با  اتاق بیرون نرفت سر میز شام ھم مراقبم بود

یک دونھ کتلت خالی شروین وشھروز مدام با ھم حرف میزدند وشروین با حرارت 

دستاشو باال و پایین می برد شروین پیراھن آستین کوتاه پوشیده بود کھ ناگھان شھروز 

ھ گاز نگاھش روی دست شروین ثابت موند شروین نگاه شھروز رو دنبال کرد و رسید ب

.من بعد خندید

شھروز دست شروین رو گرفت و نگاھی بھ جای دندونا انداخت وآھستھ پرسید تو قایق 

گازت گرفتھ؟شروین انگشت روی بینی نھاد اما شایان فھمید و برگشت بھ دست شروین 

نگاه کرد بقیھ متوجھ نشدند جمشاد خان و سیروس خان چنان با حرارت از سیاست می 

بزرگتر ھا بھ اونا جلب شده بود جناب فخر ھم گاه نظریھ ای می داد بعد گفتند کھ توجھ 

از بر چیده شدن بساط شام توی نشیمن نشستیم شروین کھ یک فنجان قھوه دستش گرفتھ 

.بابت صبح معذرت می خوام: بود در حالی کھ کنارم می نشست گفت 



و می دادم پسر جسوری بھ نگاه کردم دیدم نگاھش مھربونھ اما من اخم کردم نباید بھش ر

نظر می رسید شاین داشت شروین روغضبناک نگاه می کرد حتما تو دلش گفتھ می 

خوای خرش کنی کھ باز شب بیاد؟

از این کھ شایام پیش خودش چنین تصوراتی داشتھ باشھ چندشم شد و لرز بھ جونم افتاد 

وم روی میز ناراحت شدم اخم کردم شروین برام سیب پوست گرفت قاچ کرد و جل

گذاشت اما من نخوردمشایان چشم از تلویزیون نمی گرفت اما من می فھمیدم کھ ھیچی 

از برنامھ ھا نمی فھمھ سوگند جان کھ تازه رسیده بود نشست و گفت شایان فیلمش چیھ؟ 

اوا مگھ : سوگند جون کنترل رو از دستش گرفت و گفت. شایان زیر لبی گفت نمی دونم

و چون جوابی نشنید کانالش رو عوض کرد پوران جان مشغول تو نگاه نمی کردی؟

جمشاد خان و سیروس خان ھنوز سر میز مشغول بحث بودند ماھرخ .سرمھ دوزی بود

جان نمی دونم کجا رفتھ بود شروین ھم کھ انگار قسم خورده بود جبران مکافات کنھ باز 

: ی کنم یواش گفتیک خیار پوست گرفت گذاشت رو میز و چون دید من بھش توجھ نم

.پیشت پیشت

نگاه کردم دیدم با منھ اشاره بھ میوه ھای پوست گرفتھ کرد یعنی بخورم منم رومو اون 

طرف کردم و محلش ندادم حوصلھ ام از دستش سر رفت بلند شدم عذر خواستم و رفتم 

ھمون باال نو اتاقم اما خوابم نمی برد تمام اون روز خوابیده بودم وکامال ھوشیار بودم 

طور روی تختم نشستم وبا خودم ھزار فکر کردم ھنوز ھم عذاب وجدان داشتم وطاقت 

اواخر !موندن زیر نگاه سرزنش بار شایان رو نداشتم نمی دونستم چطوری توجیھ اش کنم

حوصلھ ام سر " شب بود کھ سر وصدا ھا خوابید و درھا یک بھ یک بستھ شد دیگھ جدا

م زدم گرمم شده بود پنجره اتاقم رو باز کردم نسیم مالیمی رفتھ بود بلند شدم و قدری قد

می وزید وپرده رو تکون می داد صورتم روبھ رو نسیم گرفتم و نفس عمیقی کشیدم و 

بوی دریا رو بھ سینھ فرستادم بعد پنجره رو بستم و دوباره قدم زدم احساس تشنگی کردم 

ھ کنیز خانم ایراد گرفتھ بود او کتلتش بھ قول خانم جان خوش نمک بود جناب فخر ھم ب

ھم عذر خواست و خجالت کشید آھستھ در اتاقم رو باز کردم با پای برھنھ از پلھ ھا 

سرازیر شدم نمی باید مزاحم خواب دیگران می شدم رفتم توی آشپزخانھ و لیوان آب 



برداشتم والجرعھ سر کشیدم چراغ آشپزخونھ رو خاموش کردم و دستم رو بھ نرده 

م کھ برم باال دیدم زیر پلھ ھا نور دیگری افتاده خم شدم تلویزیون روشن بود شایان گرفت

ھم توی مبلی فرو شده در حال تماشای فیلم سینمایی بود طی یک تصمیم انی بھ طرفش 

رفتم انگار نھ انگار کھ من مقابلش ایستادم ھمون طور لمیده موند سرفھ ای کوچولو کردم 

ری داشتی؟حتی برنگشت نگاھم کنھ گفتم می تونم بشینم؟کا: تکون نخورد فقط گفت

الزمھ؟: ھمون طور کھ بھ چشم تلویزیون داشت پرسید 

اجازه ھست؟: گفتم

  .من خوشم نمیاد نیمھ شب با یک دختر تنھا بمونم: آھستھ گفت

من ھم دختری : بغض کردم لب مبل نشستم و گفتم. متلکش رو گفت و دلش خنک شد

اشکم آروم آروم سرازیر . گریھ ام گرفت. دیگھ نتونستم ادامھ بدم... با نیستم کھ نیمھ شب

نگاھم کرد و باز چشمش رو بھ تلویزیون . شد و من ھق ھقم رو توی گلوم خفھ کردم

: گفتم. سرم رو باال گرفتم دیدم با سماجت چشم بھ صفحھ ی تلویزیون دوختھ. انداخت

چرا فکر می : ، نگذاشت ادامھ بدم و گفتمن....راجع بھ اون شب می خواستم بگم کھ من

 .کنی باید بھ من جواب پس بدی؟ زندگی ھر کس و رفتار و حاالتش بھ خودش مربوطھ

انگشتش رو ... آخھ من اون دختری نیستم کھ: صدامو بلنتر کردم و با استیصال گفتم

 .منظورش این بود کھ صدامو بیارم پایین. ھوش: روی بینی اش گذاشت و گفت

 .می خوام ذھن شما رو از افکار احتمالی بد پاک کنم: ستھ تر گفتمآھ

 .ھرکس زندگی خودش رو داره. بھ من ھیچ مربوط نمی شھ: شایان با خونسردی گفت

اما از اون جایی کھ . معلومھ کھ بھ شما مربوط نیست: خستھ و عصبی بلند شدم و گفتم

من . کھ آقای شروین قراره بیان ایران من دختر پاکی ھستم خواستم بدونید من خبر نداشتم

در واقع رفتھ . ھیچی از ایشون نمی دونستم و خیلی اتفاقی سر از اتاق شون درآوردم

نیمھ . آخھ تو اتاقم یھ، یھ مارمولک بود ومن می ترسیدم بخوابم. بودم اون جا بخوابم 

ونھ مگھ نھ؟ خب این حق ش. شب ھم آقای شروین اومدند کھ تو اتاق شون استراحت کنند

 .می خواھید باور کنید می خواھید نکنید. من ھم بیدار شدم و بقیھ اش خودتون دیدید

از شایان لجم گرفتھ بود کھ مثل یخ باھام . دیگھ موندن جایز نبود. گفتم و راحت شدم



از . دوست داشتم بھ روم بخنده و بگھ کھ می دونستم تو دختر پاکی ھستی. رفتار کرد

از این . نھ ی خودم و موھوماتی کھ توی کلھ ام نقش می بست ھم لجم گرفتافکار بچھ گا

بغضم رو رھانیدم و از . کھ با بیچارگی سعی در تبرئھ کردن خودم داشتم ھم لجم گرفت

 .پلھ ھا باال رفتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۴٣فصل 

ی اصال احساس کسالت نم. حالم خیلی خوب بود. صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم

دیگھ برام مھم نبود کھ شایان حرفم رو باور کرده یا . احساس سبکباری می کردم. کردم

بلوز نارنجی و شلوار سفیدم رو ھم پوشیدم و . دوش گرفتم. من حرفامو زده بودم. نھ

توی ھال نشستم و مجلھ ای رو برداشتم و . ھمھ خواب بودند. ھیچ کس نبود. رفتم بیرون

دقایقی بعد شایان از پیاده . کنیز خانم برام چای آورد و رفت. شروع کردم بھ ورق زدن

. بلند شدم بلند با لبی پرخنده بھش سالم کردم. قبراق بھ نظر می رسید. روی برگشت

من ھم کھ دیدم تعارف بھ نشستنم نمی کنھ، . ایستاد نگاھم کرد بعد جواب سالمم رو داد

می تونم بشینم؟ : گفتم

. یخم وا رفت کھ ھنوزم باھام سرسنگینھ. و رفت باال. مختارید: خیلی خونسرد جواب داد

با دیدن من روی مبل، روی . دوش گرفتھ و اصالح کرده بود. بعد شروین آمد پایین

 !سحرخیزم کھ ھستی: آخرین پلھ ایستاد لبخندی زد و گفت

مجلھ رو از زیر . رفت برای خودش چای ریخت و آمد کنارم نشست. جوابش رو ندادم

بعد پرسید اھل مطالعھ ھم ھستی؟ . تم کشید و شروع کرد بھ الکی ورق زدندس

لباشو بھ ھم فشار داده ابروھاشو تو ھم . شانھ باال دادم و بین زمین و آسمون رھاش کردم

این کھ علمیھ بھ درد نمی خوره من فقط : کرد، بعد مجلھ رو روی میز پرت کرد و گفت

داستانھای مھیج : د من جوابش ندادم، خندید و گفتو چون دی. داستانای عشقی می خونم

 .ھم دوست دارم

قھری؟ بابا من کھ معذرت : یکوری شد نگاه توی چشام کرد و گفت. بازم حرفی نزدم

چھ کار کنم کھ ببخشی؟ . خواستم

از گوشھ ی چشم شایان رو دیدم کھ رفت توی آشپزخونھ، یک چای ریخت و با خودش 

: شانھ ای باال داد و گفت. رو دنبال کرد و دید کھ شایان رفت باال شروین نگاھم. برد باال

چشھ داداشی ما؟ تو می دونی؟ 

بھ من چھ؟ من از کجا بدونم؟ : با عصبانیت گفتم



 .بیا با ھم آشتی کنیم: دستش را بھ طرفم دراز کرد و گفت

این چھ برخوردیھ؟ : خودمو عقب کشیدم و با غیظ گفتم

. ھنوز بھ جو اینجا عادت نکردم. معذرت می خوام: قاه خندید و گفتروی مبل لمید قاه 

 !نمی دنم چرا فراموش می کنم کجا ھستم

شروین کھ دید من . اخمامم کردم تو ھم. ازش فاصلھ گرفتم و روی یک مبل دیگھ نشستم

کم کم ھمھ دور میز صبحانھ جمع . اخم کردم بلند شد رفت روی ایوون بھ ورزش کردن

. ست داشتم شایان بھم توجھ کنھ و نشون بده کھ حرفای دیشبم رو باور کردهدو. شدند

خیلی زود از سر میز برخاست و با . شایان اخم نداشت اما نیم نگاھی ھم بھم نکرد

ماھرخ جان گفت ھمھ جمع و جور کنیم کھ بناست بھ پیک نیک . شھروز رفت بیرون

جناب فخر، شایان و شھروز  .جون آخ: سوگند جون دستاشو بھ ھم کوبید و گفت. بریم

جیب با موتور جلو راه افتاد تا یک جای خلوت . رو ھم صدا زد کھ زودتر حاضرباشند

بھ یک محوطھ ی پر درخت کھ بی شباھت بھ جنگل . رو نشون بده و خودش برگرده

البتھ خیلی دور بود و قریب یک ساعت و نیم توی راه بودیم و قدری خستھ . نبود رسیدیم

جمشاد . بساط منقل و ماھی کبابی و جوجھ کباب بھ پا شد. ھوا ھم گرم بود. بودیم شده

جناب فخر عصاشو برداشت و رفت . خان و سیروس خان بھ بازی شطرنج پرداختند

شروین ھم بی جھت . شایان و شھروز ھم مشغول بازی تختھ نرد شدند. کمی قدم بزنھ

آخھ ماھرخ جون ھم با پوران جان و . لمنم مونده بودم معط. دور و بر من می پلکید

از منم . سوگند جون عزم پیاده روی کرد و با صدای بلند اعالم کرد غذای ظھر با آقایون

دلم خانم جانم رو . مونده بودم سرم رو چھ جوری گرم کنم. دعوت نکرد باھاشون برم

اگھ  .گر دگرحق با خانم جانھ کھ ھمیشھ می گھ جگر جگره، د. می خواست با دایی فربدم

حاال چرا ماھرخ جان محلم . خانم جان بود تحت ھیچ شرایطی منو تنھا ول نمی کرد

نگذاشت؟ واسھ این کھ قوم و خویشش نبودم، رگ و پی اش نبودم کھ دلش بھ تنھایی ام 

توی افکار پوسیده ی خودم دست و پا می زدم کھ شروین . بلھ انگار ربطی بود. بسوزه

در بیابان لنگھ : یکی اش رو جلو من گذاشت و گفت. کنارم نشست با دو لیوان چای آمد

 .کفش ھم نعمتی است



منظورتون این چاییھ؟ یا من؟ : پرسیدم

نھ : بعد خندید و گفت. آآآ؟ از قالب شما و تو بیا بیرون کھ احساس بیگانگی می کنم: گفت

ونم کردی نھ بھ اون روز کھ دیوونھ و احمق خطابم می کردی و زیر مشت و لگد داغ

کدوم رو باور کنم؟ ! حاال کھ با حیا حجاب شدی

 .اون فرق می کرد: شانھ باال دادم و گفتم

 .نوش جونت: لیوان چای رو بھ دستم داد، یک قند گذاشت دھنم و غافلگیرم کرد و گفت

آفتاب از ال بھ الی . نگاھش کردم، بھ روم خندید. از این ھمھ راحتی اش حیرت کردم

موھای صافش ھم تو صورتش ول شده بود و . تان افتاده بود روی صورتشبرگ درخ

چشاش عسلی و . صورتش ھم صاف و سفید بود. زیر دست مالیم باد تکون می خورد

چشای عسلی اش . ریش و سبیل نداشت. ابروھاشم مثل موھای سرش قھوه ای تیره بود

ھر . شایان بلند و پھن بود قد و باالش ھم مثل. می رقصید و سرشار از نشاط جوونی بود

مردانھ و . بلند باال و شانھ پھن. دوشون از لحاظ قد و قامت بھ ماھرخ جان رفتھ بودند

و من از ھمون بچھ . یک سبیل پر و خوش فرم. شایان سبیل داشت. پرھیبت و قوی بنیھ

موھای سرش ھم صاف و تکھ تکھ بود کھ خیلی مرتب روی . گی می مردم واسھ سبیل

و با . اما موھای شروین خیلی نرم تر بود و زود می ریخت پایین. ار می گرفتھم قر

موھای سر شروین قھوه  .ھر حرکت سر، توی صورتش می ریخت و با نمکش می کرد

رنگ صحرا، رنگ خاک بارون . ای تیره اما موھای شایان مثل رنگ چشاش خاص بود

مویی و رنگ چشایی ندیده من کھ ھمچین رنگ . خورده و عسل کھ تو ھم ادغام بشن

من  مھتابدیگھ نبینم کھ بھ : شروین لیوانم رو گرفت و گفت. چای ام رو سرکشیدم! بودم

 !اھانت کنی

استاد بودم، از امروز ھم  مھتابتا دیروز کھ ! ھمھ شدم؟ مھتابحاال من نمی دونم چرا 

ھ ام یا اینقدر چرا ھمھ نسبت بھ من احساس مالکیت می کنند؟ اینقدر بچ! شروین مھتاب

 !سر راه افتاده ام؟

منظور من از لنگھ کفش این چایی بود کھ باید اینجا با عطر عالی : شروین ادامھ داد

شما تاج سر ما  :بعد دستش رو تا زیر چونھ ام آورد اما زود پس اش کشید و گفت. بنوشم



خجالت . بعد لیوانم رو برد لب آب، شست و آورد. ھستین نھ لنگ کفش پیشی ملوس

شروین بلند شد یک توپ از عقب . کشیدم کھ خدمتم رو بکنھ اما بھ روی خودم نیاوردم

 .اگھ رم نمی کنی پاس پاس: ماشین آورد و گفت

پاس پاس؟ : گفتم

میای؟ . ھمون والیبال بچھ گی: توپ رو بھ زمین زد، باز گرفت و گفت

حتما غیرتیھ کھ اون . م در میومدتازه لج شایان ھ. دیدم از تنھا موندن و عالفی کھ بھتره

فھمید دلم واسھ یک ذره  .تا اون باشھ اینقدر کم محلی ام نکنھ. شب غضب کرده بود

 .بدم نمیاد: توجھش ضعف می کنھ؟ بلند شدم و گفتم

اول توپ از دستم درمی رفت و مجبور بودم دنبال . شروین توپ رو بھ طرفم انداخت

حین بازی ھوای شایان . یارم اما بعد دستم گرم شدتوپ بدوم و خنده ی شروین رو درب

منم بیشتر جیغ می کشیدم و ابراز شادمانی می . رو ھم داشتم، اما اون انگارنھ انگار

شروین کھ دید بازی ام بھتر شده ھی جاشو عوض می کرد . کردم کھ مثال جلب توجھ کنم

ھمیدم چطور پاس نف. اما خودش ماھرانھ توپ رو می گرفت. و حرص منو درمی آورد

شھروز خم شد و سرش . دادم کھ توپ از دستم در رفت و محکم بھ سر شھروز خورد

شھروز . نگران و دست پاچھ بھ طرفش رفتم کنارش زانو زدم. رو توی مشتش گرفت

شایان خنده اش گرفتھ بود و شانھ ی شھروز رو گرفتھ . داشت سرش رو می مالوند

عد ھم نگاھی بھ من کرد کھ دلم می خواست ھمون چت شد؟ ب: تکون می داد و می گفت

نفھمیدم نگاھش حکایت از چی  .دوست نداشتم باھام قھر باشھ. جا جلو پاش غش کنم

طوری شدین؟ خیلی درد گرفت؟ دیدم شھروز جوابم رو نمی ده و : خم شدم و گفتم! داشت

اشک  دلم براش سوخت و چشمم بھ. ھمونطور کھ سرش پایین بود اونو می مالوند

شروین ھم باالی سر شھروز ایستاده بود و با نوک پنجھ بھ . ُمردم از خجالت. نشست

باز ! نمی دونم آقایون کجا رفتھ بودند. کمر شھروز می زد و سر بھ سرش می گذاشت

. دیدم صورتش قرمز شده اما می خندید. آقا شھروز؟ شھروز سرش رو باال گرفت: گفتم

ضعف رفت کھ گورگوری گوگوری اش کنم و از دلش دلم . چاالی لپش گود شده بود

عجب اشک شلختھ ای دارم . نمی دونم چھ مرگم بود. گریھ ھم می کردم .خندیدم. دربیارم



بلند شو، : شایان نگاھم کرد و باز متوجھ شھروز شد و شونھ ھاشو مالش داد و گفت! من

 .بلند شو یک آب بھ صورتت بزن

کھ از کم محلی شایان دلم بھ درد آمده بود نشستم بھ من ھم . ھر دو بھ طرف آب رفتند

تو دیگھ چت شد؟ اون دردش میاد گریھ اشو تو : شروین نشست کنارم و گفت. زار زدن

 .نکن: می کنی؟ دستش رو جلو آورد تا نوازشم کنھ، غضبناک گفتم

. دقایقی بعد آقایون با یک بغل چوب از پشت درختھا ظاھر شدند. خودش رو پس کشید

من کھ دیگھ دل و دماغ بازی نداشتم بھ یک درخت تکیھ . خانم ھا ھم ساعتی بعد رسیدند

شروین و . داده بھ مردان کھ در حال سیخ کشیدن مرغ و ماھی بودند نگاه می کردم

بلند شدم توی پھن کردن . غذا خیلی زود حاضر شد. شایان و شھروز ھم کمک می کردند

سر سفره ھم شروین کنار من . آمد و می خندیدماھرخ جان خوشش . سفره کمک کردم

من سعی می کردم خودم رو کنارتر بکشم کھ او ھم ھمین سعی . خیلی ھم نزدیک. نشست

می خواستم جوجھ بخورم اما . رو داشت و باز ھمون آش و ھمون کاسھ برقرار بود

ھی می گفت آدم کھ میاد شمال باید فقط ما. شروین اصرار داشت بیشتر ماھی بخورم

توی دلم . ماھی کبابی واقعا خوشمزه بود، اما من جوجھ کباب بیشتر دوست داشتم. بخوره

ماھیا . جای دایی فربد رو خالی کردم کھ جوجھ ی منقلی رو بیشتر از فری دوست داره

سوگند جون قھقھ . خوش نمک بود، ترش ھم بود و من مثل بچھ ھا انگشتامو می مکیدم

نگاھش می کردم کھ نفھمیدم کجای ماھی رو گذاشتم دھنم و  می زد و من داشتم با تعجب

استخون تیز بد جایی . قورت دادم کھ ناگھان یک استخون بھ گلوم گرفت و بھ سرفھ افتادم

ھمھ دست پاچھ . قلبم یھو ریخت پایین و بعد تند تند زد. نفسم باال نمی اومد .گیر کرده بود

بلند شدم بھ طرف . خیلی ترسیده بودم. ه نداشتشروین بھ پشتم می زد کھ فاید. شده بودند

ای خدا اگھ بھ غریبی  .چشام بھ اشک نشستھ بود. فکرکردم االن می میرم. نھر آب دویدم

یک مرتبھ ! می مردم چی؟ سرم رو باال گرفتم تا ببینم ملک الموت از کجای آسمون میاد

کم تکون می ده و می گھ شایان رو دیدم کھ نگران روبروم ایستاده شونھ ھامو گرفتھ مح

سرم . اما من کھ ترسیده بودم مثل مرغ سرکنده بال بال می زدم. انگشت بنداز باال بیاری

 .می گم انگشت بنداز باال بیاری: دادکشید



شایان یک مرتبھ چانھ ام رو . اشکم سرازیر شده بود و نفس نفس می زدم. ترسیده بودم

زور بھ دلم آمد و ھمون جا نشستم بھ باال  .گرفت و انگشتش رو تا تھ کرد توی گلوم

آفرین دختر خوب زور بزن ھمھ اش : شایان ھم خم شد و ھی بھ پشتم زد و گفت. آوردن

! من ھم بدون اراده ھر چھ کھ خورده بودم برگردوندَم، اونم با چھ فشاری. بیاد بیرون

رم می زنھ فکر می کردم االن معده ام می ره تو چشام و روده ھام از توی مغز س

اما اون موقع ھیچ . بعدا از صداھایی کھ از تو حلقم زده بود بیرون خجالت کشیدم! بیرون

شایان پشت سرم خم شده بود و گاھی آروم بھ پشتم  .نمی فھمیدم و داشتم جون می کندم

اجازه . برید کنار بذارین راحت باشھ: شنیدم کھ شایان گفت .ضعف کرده بودم. می زد

بعد کنارم . می دونست از این کھ باال آوردم خجالت خواھم کشید. طرفم بیادنداد کسی بھ 

: نشست، با یک دستمال کاغذی دور دھانم رو پاک کرد، مھربون نگاھم کرد و گفت

ھمیشھ . اما ناراحت نشدم. از بس کھ زور زده بودم. راحت شدی؟ می دونستم سرخ شدم

سرم رو گذاشتم زانوھام و . ازیر بوداشکم سر. وقتی قرمز می شدم خوشگل تر می شدم

نمی دونستم از این کھ زنده موندم خوشحالم، یا از این کھ بھ غریبی داشتم . ھق ھق کردم

تو کھ ھمھ اش : شایان گفت. می مردم ناراحتم، یا از توجھ و محبت شایان ذوق کردم

 .بلند شو یک مشت آب بھ صورتت بزن. گریھ می کنی

با تو : گفت. خود شب بشینم و زار بزنم و اونم نازم رو بکشھ اما من دوست داشتم تا

 !مھتاب .ھستم

. از این کھ اسمم رو با اون لحن دلسوزمابانھ بھ زبون آورده بود می خواستم ضعف کنم

داشت بھم لبخند شیرینی می زد . سرم رو باال گرفتم و چشمای اشکبارم رو بھش دوختم

 .خدا رو شکر:گفت

می خواستم تا ابد براش زار بزنم و بگم تو رو . پاش خودمو قربونی کنممی خواستم جلو 

احساس کردم تا بھ حال اینقدر . بھ جان ھر کس کھ دوست داری بھ من کم محلی نکن

محبت و توجھ اش طور خاصی دلچسب بود و . محتاج محبت و توجھ یک مرد نبودم

ھر دو مدلش رو دوست  و من احساس کردم. مدلش با محبت دایی فربد فرق می کرد

مھتاب؟ بلند شو دیگھ، چرا ماتت برده؟ : شایان کھ دید مات نگاھش می کنم گفت. دارم



بلند شدم صورتم رو شستم در حالی کھ شایان یک تکھ سنگ بزرگ روی استفراغھام 

 .صاف ایستادم و گفتم؟ ببخشید. می گذاشت خجالت کشیدم

 .حرفیھ؟ خوشحالم کھ خطر رفع شد این چھ: اونم ایستاد و با مھربانی گفت

خوب شدی؟ : شروین کھ عقب تر ایستاده بود جلو آمد یک دستمال بھ دستم داد و گفت

 .و من کیف کردم کھ نگرانم شده. آخرش تو این دختر رو می کشی: شایان سرش داد زد

اون شب تا صبح خواب بھ چشمم نیومد از بس کھ کیف کردم کھ شایان باھام مھربون 

شایان دوباره موضعش . اما از فردا صبح باز ھمون آش و ھمون کاسھ برقرار بود. ودهب

انگار کھ من وجود . البتھ اخم نداشت، قھر ھم نبود اما بی اعتنایی می کرد. رو حفظ کرد

  .ندارم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۴۴فصل 

راستی ماھرخ جان آقای سیگاری می : سر میز ناھار جمشاد خان بھ ماھرخ جان گفت

چرا؟ : شما نمی خریدش؟ ماھرخ جان چشاشو تنگ کرد و گفت. واد ویالشو بفروشھخ

شروین . می خوان برن خارج پیش بچھ ھا: جمشاد خان جرعھ ای آب نوشید و گفت

چھ دلیلی داره ویالشونو بفروشند؟ مگھ قرار نیست برگردند؟ . خب برن: گفت

کنم می خوان پولشونو اون جا بھ گمون . فعال کھ خیال برگشتن ندارن: جمشاد خان گفت

بعد دوباره رو بھ . ھمین ویال رو می شھ اون جا خرید و ازش استفاده کرد. کار بندازن

می خواین بخرین؟ : ماھرخ جان کرد و گفت

راستش خیلی . یھ مقدار سھام خریدم. نھ، ویال نمی خوام: ماھرخ جان فکری کرد و گفت

 .پول تو دست و بالم نیست

 :ان در گوش سوگند جون چیزی گفت و لبخند بھ لب ھمسرش نشاند و گفتسیروس خ

آخھ چند روز دیگھ . اگھ شما نخواستین، من اونو بخرم ھدیھ کنم بھ سوگند عزیزم

 .تولدشھ

جناب فخر دور . و نشون داد کھ کیف کرده. دل سوگند جون نخ نخ شد و قمیشی خندید

 .ھم خوشحال می شیم خیلی: دھانش رو با دستمال پاک کرد و گفت

بعد از ناھار سوگند جون و پوران جان با ھمسرانشان شال و کاله . یعنی کھ اجازه داد

تقریبا عصر بود و  .ماھرخ جان ھم منو کنار خودش نشوند. کردند کھ ویال رو ببینند

اون روز ھمھ دیر از خواب برخاستھ و دیرتر صبحانھ و . خواب دیگھ مزه نمی داد

شروین ھم روبروی . پیک نیک روز گذشتھ ھمھ رو خستھ کرده بود. ه بودندناھار خورد

شایان و شھروز رفتند لب ّآب و دل منم پر . من و ماھرخ نشست بھ فوتبال نگاه کردن

: ماھرخ جان یک خیار پوست گرفت نمک زد و در ھمون حال گفت. کشید با شایان رفت

 .ش دارشروین اگھ اونا ویال رو نپسندیدند بیا تو بر

می خوام چھ کار؟ : شروین بدون اعتنا و بدون اینکھ چشم از صفحھ تلویزیون بگیره گفت

 .تازه ھمون ھم زیاد مورد استفاده ام نیست. من کھ اونجا ویال دارم

چرا؟ َبده ھر وقت بخوای بری مسافرت خاطرت جمع باشھ جا و : ماھرخ جان گفت



مکان داری؟ 

فدای این ھمھ : اش رو روی زانوانش انداخت و گفت شروین بھ جلو خم شد سنگینی

دوراندیشی ات بشم ماھرخ جان، من ھر وقت کھ اراده کنم برم سفر، زنگ می زنم 

 .پول خرج می کنم کیف دنیا رو می کنم. بھترین ھتل ھا رو برام مھیا می کنند

دوھزار یک خونھ ی . اون روز فھمیدم کھ شروین خیلی بیشتر از تصورات من پولداره

اونم در بھترین و خوش آب و ھواترین قسمت . متری تو آلمان داره، بھ عبارتی باغ

. شھر، یک ماشین آخرین مدل، یک ویال و یک رستوران بزرگ با درآمدی سرشار

. طوری از پول خرج کردنش برای ماھرخ جان حرف می زد کھ انگار پول علف خرسھ

و فھمیدم کھ . یت و موقعیت عالی اجتماعیو ماھرخ جان حظ می کرد از این ھمھ موفق

اگر بھ من کاری نداشت مرد خوب و دوست داشتنی . شروین ده سال از شایان بزرگتره

ای بھ نظر می رسید اما رفتارھای اروپایی و راحتش قدری برام نامانوس بود و معذبم 

قدر کھ زشت اما نھ اون. شروین مثل شایان بزرگ و پھن اما قدری فربھ تر بود. می کرد

خیلی بی خیال روی مبلمان ولو می شد طوری کھ گاه جناب فخر خرده می گرفت . باشھ

  تو بلد نیستی قشنگ تر بشینی؟: و می گفت

شروین لبخند گشادی می زد وقدری خودش رو جمع می کرد اما چیزی گذ شت خود بھ 

وبی قیدی روی ھم رفتھ یک اسودگی خیال  .خود پاھاش از ھم باز می شد می لمید

بااین ھمھ من فاصلھ ام رو حفظ می کردم وسعی می کردم .خاص در رفتارش مھشود بود

.تنھا در کنارش نمونم

ویال مورد پسند واقع شد و سوگند جون شادوخندان برگشت در حالی کھ یکریز از ویالی 

اھدایی شوھرش حرف می زد واین کھ سال بعد خانواده ی فخر رو دعوت کرده از 

باران گرفتھ بود . شایان وشھروز ھم از پیاده روی برگشتند. شان در خواھد امدخجالت 

جمشاد خان ھم رفت دوش .سوگند جون با شوھرش رفت باال کھ یک چرت کوچولو بزنھ

ماھرخ جان ھم کنار جناب فخر نشست بھ . پوران جان رفت کھ فکر شام برداره. بگیره

داده بھ تلویزیون بلند شدم رفتم بیرون روی من ھم کھ دیدم شایان دلش رو . نجوا کردن



. بھ عمد می خواستم خیس بشم تا دل شایان برام بسوزه ونگرانم بشھ. ایوون ایستادم

یک مرتبھ شروین اومد رو ایوون کھ . فھمیده بودم ھروقت بالیی سرم بیاد نگرانم می شھ

دا خواستم مھرم منم چشم بھ اسمون ابری دوختم و از خ. سرش داد زدم واونم رفت تو

خداجون تو خوب می دونی کھ من اھل این حرفھا نبودم و :گفتم .رو بھ دل شایان بندازه

من تا بھ حال بھ ھیچ مرد و پسری توجھ نکردم حتی فکر کردن بھشون حالم رو . نیستم

خداجون تو خوب واقفی کھ از . اما شایان فرق می کنھ. بھم می زدیا بھ خنده می انداخت

چی می شھ کھ اسم من . اولی کھ دیدمش دلم رفت و دیگھ تو سینھ ام برنگشتھمون روز

و شایان رو تو دفتر سرنوشت نار ھم نوشتھ باشی؟ای خدا التماس می کنم وقتی کھ وقتش 

فعال مھرم رو بنداز تو دلش بعد . شد و بزرگتر شدم شایان رو بفرست بھ خواستگاریم

تصمیم داشتم دست بھ . بھ دست توانای تو کارا خودش راست و ریس می شھ و ا لبتھ

یک مرتبھ شھروز  .حربھ ی خالھ فروزان بزنم و عزوجزکنم تا خدا بھ حرفم گوش کنھ

گفت جناب فخر می گن سرما می . برگشتم! مھتاب خانم:در ایوون رو باز کرد وگفت

.خورین تشریف بیارین تو

ن رو بھم نشون بدن،ھم خوشم ھم خجالت کشیدم کھ چون بچھ ای راه و چاه چگونھ زیست

گو این کھ من منتظر .اومد کھ مورد توجھ و دلسوزی جناب فخر قرار واقع شده باشم

جناب فخر کھ داشت .برگشتم توی ھال و روی مبلی نشستم.دلسوزی و توجھ شاین بودم

.مریض می شی دخترم بھتره مراقب خودت باشی:نگاھم می کرد، گفت

.معذرت می خوام. چشم: تم سرم رو پایین انداختم و گف

شایان ھم دربست رفتھ بود توی .ماھرخ جان نبود.جناب فخر سرش رو تکون داد

نمی دونم چیھ این فوبال کھ اینقدر جوونا رو میخ می .اونم کھ فوتبال داشت.تلویزیون

اگر نھ فوتبا .حاال کاری نداریم کھ فھمیده بودم شایان بھ عمد بھ من کم توجھی میکنھ!کنھ

خستھ نمی شن؟اینم شد .یھ عده مرد گنده حیرون دنبال توپ می دوند.زی نداشت کھچی

زندگی کھ عاقبت یک توپ فسقلی مھم باشھ؟

جناب فخر با شماتت نگاھم کرد اما حرفی .سر شام چند تا عطسھ پی در پی زدم

ین توجھ شا.مثل بچھ ھا رفتار کرده بودم.خجالت کشیدم اگر کار دست خودم داده باشم.نزد



شام کھ تموم شد ، سوگند جون بھ جناب فخر .کھ جلب نشد خودم فخ فخو می شدم

.اجازه می دین فردا از حضورتون مرخص شیم؟البتھ با پوران جان و جمشاد خان:گفت

خواھرم اینا ھم اومدن :سوگند جون گفت.جناب فخر استفھام امیز نگاھش کرد

از شماھم .از اینجا دور نیست ویالشون زیاد.صبح زنگ زد دعوتمون کرد.ویالشون

.دعوت کرد

جناب فخر کھ پی برد تعارف شاه عبدالعظیمی می کنھ سرش را بھ نشانھ تشکر پایین 

.می خوام خبر ویالمون رو ھم بھ خواھرم بدم: سوگند جون گفت .اورده تشکر کرد 

ید پوران نھ ، شما اگھ تمایل دارین بر:جمشاد خان گفت.فھمیدم می خواد بره پزش رو بده

.ھم دوست داره می تونھ بیاد من پیش پدر جان ھستم

بھ شرط این :بعد رو بھ سوگند جون کرد و گفت.از نظر من مانعی نداره:جناب فخر گفت

.کھ زود بر گردید شما میھمان ما ھستید

پوران جان .با این ھمھ جمشاد خان نرفت و من خوشم امد کھ چادرش سر راه نیفتاده

ھ خودش ور رفتھ بود و من حیرون مونده بودم رفتند عروسی قنبر؟خیلی ھم ب.رفت

می خواستم بپوشمش کھ اھستھ در .می خواستم.رفتم سر کمد،لباس خوابم رو برداشتم

در رو . لبخند بھ لب داشت.برام اب پرتقال اورده بود. شروین بود .در رو باز کردم.زدند

اجازه ھست؟: اروم ھل داد و گفت

.نھ:م و گفتم در رو چفت کرد

بعد دررو ! خیلی مھمون نوازی:با یک فشار حساب شده در رو باز کرد اومد تو و گفت

بست وسط اتاق ایستاد نگاھی بھ دور و بر کرد بعد ھم بھ من و لباس خوابی کھ تو دست 

اب پرتقال گذاشت روی اینھ و رفت روی مبل .مزاحم خوابت شدم؟ببخشین:گفت. داشتم

.برات اب پرتقال اوردم:گفت کنار تختم نشست و

.خودم دیدم:کنفش کردم و گفتم

.بخورش. ترسید سرما خورده باشی.ماھرخ جان داد:بدون توجھ بھ لحن سرد من گفت

.بعدا:رومو اون طرف کردم و گفتم 

.بھتر:دستش رو بھ کناره ی مبل کشید و گفت



چرا بھتر؟:نگاھش کردم و گفتم

چون ماھرخ جان گفت اون دختر کلھ شقیھ ممکنھ :فتپاھاشو دراز روی ھم گردوند و گ

.گفت تا نخوردی از اتاقت بیرون نرم.با تو سر لج داشتھ باشھ و اب پرتقال رو نخوره

دست بھ کمر زدم و .می دونستم داستان سرایی می کنھ بھ این بھانھ می خواد بیشتر بمونھ

ھمھ ی اینا رو ماھرخ جان گفت؟:گفتم

.ماھرخ جان ومن با ھم:اده ابروھاشو حالت داد و گفتسرش رو یکوری تکون د

.پس بشین تا صبح بھ انتظار لیوان:گفتم

بھ جبران :بعد لبخند معنی داری زد و گفت.حاال چرا بشینم؟ شایدم خوابیدم:لم دادو گفت

.این کھ تو بی اجازه وارد اتاق من شدی

روین؟می دونستی اقا ش!خیلی بانمکی:دستامو بھ کمرم زدم و گفتم

می :شروین گفت.منم لج کردم و رفتم پشت پنجره.قھقھھ زد. سرش رو روی مبل گذاشت 

.گم چقدر بد است کھ این اتاق دیوار دارد اگر نداشت بھتر می شد

با این کار ھم :برگشتم،شروین بھ دیوار مابین اتاق من و خودش اشاره کرد و گفت

...اتاقامون بزرگتر و دلباز تر می شھ ھم

!بی حیا: یظ گفتم با غ

پشتم .انگار دوست داشت حرصم رو در این مورد بھ خصوص در بیاره.بازم قھقھھ زد

.منم:شروین گفت.من خوابم میاد:رو کردم اما دیدم خیال رفتن نداره،گفتم

.می تونی بری تو اتاقت:برگشتم گفتم

اجازه می دی؟.می تونم اینجا کمی استراحت کنم:شروین گفت

!شروین؟:گفتم عصبانی شدم و

جانم منو صدا کردی؟:بلند شد بھ طرفم امد و گفت

دستم رو بھ طرف در نشانھ . خنده ام گرفتھ بود اما باید عصبانیتم رو حفظ می کردم 

.چشم ولی صبح:نگاھی بھ انگشتم کرد و گفت. بیرون: گرفتم و گفتم

 .ھمین االن ،اگر نھ جیغ می کشم:لبامو بھ ھم چفت کردم و گفتم



مانطور کھ می خندید دستاشو بھ نشانھ تسلیم باال اورد و بھ طرف در رفت،دستش رو ھ

خواھش می :مھتاب؟ خشمگین نگاھش کردم ، گفت:کھ بھ دستگیره گرفت برگشت و گفت

کنم بذار کمی بیشتر بمانم؟

بعد رفت بیرون و .ھیس:انگشتش رو گذاشت رو بینی و گفت.برو بیرون:تقریبا داد زدم

اب پرتقالت رو بخور لطفا شب :اما لحظھ ای بعد بازش کرد و گفت در رو بست

از شروین دورادور . اون رفت و من نشستم روی تخت و برای دل خودم خندیدم .بخیر

  .خوشم می اومد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴۵فصل 

صبح کھ از خواب بلند شدم بھ تقلید از شروین ده دقیقھ نرمش کردم بعد ھم دوش 

اول یک بلوز و دامن پوشیدم خودم توی اینھ ورانداز کردم !ودم چی بپوشممونده ب.گرفتم

بلوز و . رفتم سر کمد و یک بلوز و در ائردم و پوشیدم. کھ دیدم چنگی بھ دلم نمی زنھ

نمی دونستم چی پام . ھم راحت تر بود ھم دخترانھ تر بود. شلوار رو بیشتر دوست داشتم

. دست زیر تختم بردم و چمدونم رو کشیدم بیرون  .شھکنم کھ با لباسم ھمامنگی داشتھ با

ناگھان با دیدن مارمولک نگین دار بھ چمدون و . کفشھا و دمپایی ھام تو چمدو نم بود

این بینوا از اون شب تا حاال با . درست نزدیک دستم جیغی نا خواستھ از گلوم زد بیرون

! جمع روی تختم می خوابیدم من بوده؟ اونم زیر تختم؟ ای خدا من رو بگو چقدر خاطر

 .فکر کنم رنگم از ترس پریده بود، چون دستام یخ کرده بود و قلبم گرپ گرپ می زد

یک مرتبھ در اتاقم باز شد و ماھرخ جان و پشت سرش شروین اومدند داخل و دقیقھ ای 

من کھ کناری کز کرده بودم با دیدن شایان جانی گرفتھ با . دیگھ ھم شایان و شھروز

ھمین کھ اون شب تو اتاقم : فرازی مارمولک رو بھ ماھرخ جون نشون دادم و گفتمسرا

البتھ روی سخن من بیشتر شایان بود . بود فکر کردم برای ماھرخ جان ھم تعریف کردم

شروین کھ فقط یک شلوار سیاه پاش بود و دیگھ ھیچ، . کھ پی بھ صحت گفتھ ھام ببره 

م زد روی سر مارمولک بینوا و اوف غلیظ من خم شد دمپایی اش رو در اورد و محک

من خودم رو جمع کرده بودم و با اشمئاز بھ این حرکت شروین چشم دوختھ . رو در اورد

بھ ھیچ کجای دنیا ھم بر نمی خوره . حقش بود:ماھرخ جان نوازشم کرد و گفت. بودم 

. بودضربھ ی خوبی :بعد ھم خندید و بھ شروین گفت .یک مارمولک ازش کم بشھ

شروین کھ نشستھ بود مارمولک رو از دم گرفت بلندش کرد جلو چشمای من نگھ داشتو 

!ببین چقدر مامانیھ: گفت

شروین با بدجنسی مارمولک رو جلو تر اورد و یک صدای ترسناک از . من جیغ کشیدم

شایان  .دھنش بیرون داد و من دوباره جیغ کشیدم و صورتم رو الی دستام مخفی کردم

بس کن شروین بچھ شدی؟ماھرخ جان دستی بھ سرم برد و :فریاد زدسرش 



برو :بعد بھ شروین گفت. شروین باھات شوخی کرد. مارمولک مرده کھ ترس نداره:گفت

 .بندازش بیرون

شروین مارمولک رو از پنجره اتاقم بھ بیرون پرتاب کرد بعد بھ طرفم امده سرپا کنارم 

خوب؟. گیر بخواباز امشب راحت راحت ب:نشست و گفت

منم دوباره صورتم رو الی دستام مخفی کردم . نمی دونم چرا اینقدر بھ طرفم خم شده بود

.برین عقب: و جیغ کشیدم و گفتم

دیگھ چرا می ترسی؟ مارمولک کھ انداخت :ماھرخ جان منو تو بغلش گرفت و گفت

.بیرون

 .می ترسم از مردایی کھ پیرھن ندارند ھم ،: از الی انگشتام گفتم

 .الھی نازی:ماھرخ جان سرم رو توی سینھ اش فشرد ، نوازش کرد و گفت

از دایی فربدم ھم ھر وقت بدون پیرھن راه بره می ترسم و می :سرم رو باال گرفتھ گفتم

.ببخشین:بعد نگاه شرمگینم رو بھش دوختم و گفتم. رم تو اتاقم

و دوباره موھامو نوازش کرد و در  !آخی:ماھرخ جان دوباره منو محکم گرفت و گفت

کدوم شب تو اتاقت مارمولک دیدی؟ چرا بھ من نگفتی؟ چشم نمدارم رو :ھمون حال گفت

گفتھ بودم، نگفتم؟ بعد ھم یک نگاه بھ شایان کردم ببینم ھنوزم اونجا :بھش دوختم و گفتم



انھ باال ماھرخ جان ش .ھست یا نھ؟ و چون دیدم تو چھارچوب در ایستاده خوشحال شدم

.من کھ چیزی یادم نمیاد:دادو گفت

ِای ِای :نگاھش نکردم اما شنیدم کھ می گفت.شروین ایستاده دستاشو بھ کمرش گرفتھ بود

!ِای

خواستم بگویم مھندس جان بیا کنار کھ .خوشحال بودم کھ خداوند بزرگ مرا مبرا کرد

 .چھار چوب در ادم رو بھ تھمت ناروا گرفتار می کنھ

رفت تا ھم پز بده ھم . د جون شوھر و خواھر شوھر رو برداشت و زد بھ چاکسوگن

گرچھ . یکی دو روزی دور اقوام خودش خوش بگرده و از فامیل شوھر فاصلھ بگیره

ھمھ کمر بھ خدمتش بستھ بودند با این ھمھ اقوام شوھر جایگاھشون عوض نمی شھ و 

ن جانم بشم ھیچ وقت ماھرخ جون دلم اما نھ، من اگھ زن شایا. زود دل ادم رو می زنند

فقط پوران .حتی جناب فخر رو و جمشاد خان رو ھم دوست خواھم داشت. رو نمی زنھ

جان ممکنھ کسلم کنھ اونم نھ بھ این خاطر کھ مادر شوھره فقط بھ این دلیل کھ صدا از 

ی ا. سنگ در بیاد از اون در نمیاد و من از ادمھای ساکت و صامت زود خستھ می شم

خدا میاد اون روزی کھ ھمین پوران جان صامت بشھ مادر شوھر من؟ جای خالھ 

ھر وقت یکی ارزویی می کنھ خالھ فروزان . فروزان خالی کھ بگھ خدا از دھنت بشنوه

خاک عالم ھم تو سر من بی حیا بکنند کھ ھنوز نھ بھ داره . این حرف رو تحویلش می ده

!!عجب وقیحم من .نھ بھ بارحرف از مادر شوھر می زنم

بیچاره کف اشپزخونھ مچالھ . رفتن سوگند جون ھمانا و دل درد گرفتن کنیز خانم ھمان

 .رنگ بھ رو نداشت جناب فخر فرستاد دنبال حبیب. شده بود شکمش رو می مالوند



ماھرخ جان ھم کھ . حبیب نگران امد زنش رو انداخت روی کولش و با خودش برد

روز قبل گفتھ . رفتھ بود مالفھ ای بخره. خان رفتھ بود بازار ھمون اول صبحی با جمشاد

جمشاد خان ھم وعده داد اونو ببره بازار کھ طاقھ ای . بود مالفھ الزم دارم اونم زیاد

ھمھ . چیزی نگذشت کھ حبیب تلفن زد و گفت کنیز خانم رو بردند اتاق عمل. خرید کنند

اما . زحمت ما رو کشید مریض شد فکر کردم از بس کھ این زن. براش غصھ خوردیم

بعد ھم رو بھ . دیدم کھ پھلوشو گرفتھ بود تو مشتش:گفت. اپاندیس داشتھ:جناب فخر گفت

شروین پسرم من می رم بیرون قدم بزنم، تو ھم یک زنگ بھ جمشاد :شروین کرد و گفت

.بزن بگو واسھ ناھار یک چیزی بگیره بیاره

فخر خوشش  جناب. دمون یک چیزی درست می کنیمنھ چرا از بیرون؟ خو:نسنجیده گفتم

:آمده متعجب نگاھم کرد و گفت

مگھ تو آشپزی ھم بلدی؟-

جنتب فخر کھ . سرم رو انداختم پایین. نمی دونستم چی باید جواب بدم. ھول کرده بودم

:داشت بلند می شد، گفت

دخترم برو ھر  باشھ. از اون خانم بزرگ با اون دست و پنجھ این نوه ھم بعید نیست-

 .چی دوست داری و بلدی درست کن

ای خدا چھ خاکی این دور . و من بغض کردم. عصاشو برداشت و با طمانینھ رفت بیرون

و برھا پیدا می شھ من بریزم توی سرم؟ بھ قول اون خروسھ، نفرین بر دھانی کھ بی 

جناب فخر تا دم شروین کھ دنبال . جناب فخر رفت، منم نشستم بھ گریھ. موقع باز شود

:در رفتھ بود برگشت و گفت

تو چرا داری گریھ می کنی؟-

بعد ترسیدم بخواد بیاد بغلم کنھ و نازم رو . رومو اون طرف کردم و جوابش را ندادم

:نگاھش کردم و گفتم. آخھ ھیچ کس توی ھال نبود. بکشھ

.بھ خاطر قولی کھ بھ جناب فخر دادم-

:شروین کنارم نشست و گفت



ھمین؟-

می خواست دوباره بھ سمت من کھ روی مبل نشستھ بودم بیاد کھ وحشیانھ از جا جستم و 

:گفتم

تو این ویالی بھ این بزرگی جای دیگھ ای نیست؟ -

لجم می . ھمزمان شایان و شھروز از پلھ ھا پایین آمدند. بعد خودم جامو عوض کردم

:شھروز خنده ای کرد و گفت. گریھ کردم بلندتر. گرفت کھ اینقدر دم بھ دم ھم داده بودند

باز چی شده؟-

:شروین گفت. از بس کھ زر می زنم اونم بھ صدا دراومد

 .یک قولی داده زیرش مونده-

:بعد ھم بلند بلند خندید و گفت

بابا این کھ غصھ نداره ھمین االن می پرم می رم غذا از بیرون می گیرم الکی می -

.می گیم تو پختی ظھر ھم. گذاریم رو گاز

:اشک آلود نگاھش کردم و گفتم

 .مگھ بچھ اس کھ سرش رو کاله بذاریم؟ تازه االن کھ غذا نیست-

:شروین گفت

 .چرا ھمھ ی رستورانا از دیشب یھ چیزی دارند-

:گریھ ام شدیدتر شد و گفتم

 .نمی خوام نمی خوام. دیگھ بدتر-

:ونھ و گفتشایان کھ انگار من نیستم رفت تو آشپزخ

 .بچھ ھا بیایین تا پدر جان نیومده خودمون یھ چیزی دست و پا کنیم-

:شھروز گفت

 .من یھ کارایی بلدم-

:شروین نگاھم کرد و گفت. گفت و رفت تو آشپزخونھ

حیف اون صورت خوشگل نیست اول . بلند شو. درست می شھ. دیگھ گریھ نکن-

!صبحی



بلند شدم  .حیا کھ نداشت. ر بھ جاھای باریک می کشیداگھ یک دقیقھ دیگھ می موندم کا

دیدم سر شایان تو  .بعد ھم رفتم تو آشپزخونھ. رفتم توی دستشویی و صورتم رو شستم

بعد حیرون دست بھ کمر ایستاد و بھ شھروز . داشت دنبال چیزی می گشت. یخچالھ

:گفت

چی درست کنیم؟ -

.شھروز شانھ باال داد و گفت من نمی دونم

تو چی بلدی درست کنی؟ : شایان پرسید

:شھروز گفت

.ھمین... املت، نیمرو-

:شایان گفت

 .تو کھ گفتی یھ کارایی بلدی. خستھ نباشی-

 :شھروز گفت

 .سیب زمینی و پیازم بلدم سرخ کنم-

:شایان تمسخر آلود گفت

 .خستھ نباشی! ِا-

چھ خاکی بلدی تو سرت کنی؟ اما  حتما خواستھ بپرسھ تو. بعد نیم نگاھی بھ من کرد

شروین آمد رفت سر یخچال یک نوشابھ ی قوطی ای برداشت . منم حرفی نزدم. نپرسید

بعد ھم قوطی رو محکم . فس اش رو در آورد و گشاد رو صندلی ولو شد بھ سر کشیدن

:کوبید روی میز و گفت

قورمھ سبزی چطوره؟-

:شایان نگاھی بھ شھروز کرد و گفت

ھان؟-

 :شھروز گفت

 .بد نیست ھمھ ھم دوست دارند-

:شایان یک سبد بھ دست شھروز داد و گفت



.بپر برو از ھمین پشت یک کم سبزی جمع کن-

.منظورش ھمون حیاط پشتی بود

:شھروز گفت

چی جمع کنم؟-

:شایان گفت

.چھ می دونم از ھمھ چیز-

:گفتم. شھروز بھ دو رفت

.من بلدم برنج خیس کنم-

:ایان گفتش

.خوبھ-

دو بستھ ی بزرگ گوشت بیرون آورد و . توی فریزر دنبال گوشت بود. اما نگاھم نکرد

دیده  .من ھم یک ظرف بزرگ برداشتم و برنجھارو شستم. انداخت توی کاسھ ی آب

کاش بیشتر . فکر کردم گاھی فضولی خوبھ. بودم خانم جان چطوری برنج خیس می کنھ

. شھروز با سبدی پر سبزی آمد. بھ کارم می اومد. فضولی می کردماز اینا تو آشپزخونھ 

خانم جان ھمیشھ می گفت سبزی . نیازی بھ پاک کردن نداشت. اونارو ھم گرفتم شستم

شایان بدون . سبزی ھا نازک و لطیف بودند. راست می گفت. خونھ پاک کردن نمی خواد

:اینکھ شخص خاصی رو مورد مخاطب قرار بده پرسید

ول گوشت رو می پزند یا اول لوبیا رو؟ا-

:شھروز گفت. ھیچ کس حرفی نزد

.شروین باید بدونھ کھ رستوران داره-

:شروین خونسردانھ خودش رو روی صندلی ول کرد و گفت

ما خرچنگ و قورباغھ بھ خورد . تو رستوران بنده قیمھ قرمھ سبزی نمی پزند داداش-

.مردم می دیم

:شروین کھ چشم ازم نمی گرفت، گفت. در ھم کشیدم دلم بھم خورد و چھره

 .یک روز با خودم می برمت تا بخوری و کیف کنی-



:شھروز گفت

منو می بری؟-

:شروین ھم بھ طعنھ گفت. فکر کرده بود شروین با اونھ

.آره تو رو-

:شھروز گفت

.اما من از این جور غذاھا نمی خورم-

:شھروز کھ خیلی ساده بود پرسید. ی خواست بخندمدلم م. ابروھای شروین باال رفت

غذای ایرونی ندارین؟-

:شروین گفت

تو . تازه اگر ھم داشتھ باشیم بنده صاحب رستورانم نھ آشپزباشی کوچولو. نھ کھ نداریم-

پس تو کتابا دنبال چی می گردی؟

لوبیاھا رو منظورش این بود اینقدر مطالعھ می کنی چرا چیزی حالیت نیست؟ شایان کھ 

:شستھ بود گفت

 .حاال ھر دو رو با ھم می ریزیم-

:زودی گفتم

 .منم فکر کنم این طوری بھتر باشھ-

من ھم چاقو . شایان گوشت ھا و لوبیاھا رو ریخت تو قابلمھ و مثل حوض پر آبش کرد

. شھروز برای خودش چای ریخت و کنار شروین نشست. برداشتم تا سبزیھا رو خرد کنم

 :ین بھ پشتش زد و گفتشرو

 .خستھ نباشی پھلوون-

. می دید ناشیانھ رفتار می کنم. می ترسید دستم رو با چاقو ببرم. شایان باالی سرم ایستاد

:مدام می گفت

.مراقب باش دستت نبره-

:شایان دست دراز کرد و گفت. منم محظوظ از این توجھ دست و پامو گم کرده بودم

.ست گرفتنھ؟ بده مناین چھ طرز چاقو د-



:سرم رو باال گرفتم و با تغیر گفتم. لجم گرفت کھ مسخره ام می کنھ

 .از پس اش برمیام-

:انگار بخواد تالفی بکنھ، سرد نگاھم کرد و گفت

.پس مراقب باش-

ای خدا اگھ نگرانمھ و دلش بھ حالم می سوزه پس این سردی و بی توجھی چیھ؟ اگھ من 

ھر طوری بود . دوستم نداره، چرا نگرانمھ مدام منو می پاد؟ نفھمیدمبراش مھم نیستم و 

:سبزیھا رو خرد کردم و سینی رو دادم بھ دست شایان و گفتم

.دیدین خیلی ھم دست و پا چلفتی نیستم. بفرمایید-

دست .شایان سینی رو از دستم گرفت و چیزی نگفت بعد ھم اونا رو ریخت توی خورشھا

.فکر کنم اونا رو باید سرخ کنیم:گفتم .برگشت نگاھم کرد . پاچھ گفتم نریزین

چرا زودتر نگفتی ؟: شایان گفت .دیده بودم خانم جان سبزی رو سرخ می کنھ 

.شما کھ از من نپرسیدین:با سرافرازی گفتم 

.بر فرض می شھ آش.اشکالی نداره : با بی تفاوتی گفت 

تا اون لوبیا .یقینا ھمین طوره : گفت  شروین خودش را روی صندلی عقب تر کشید و

.ھای سفت بپزه سبزیھا وا رفتند

دوست .اما دیگھ دیر شده بود نمی تونستیم کھ سبزیھا برداریم .انگار حق با شروین بود 

بیاین :یھویی گفتم .ابروم جلو جناب فخر می رفت .نداشتم غذا بدمزه و خراب بشھ 

.دا کنیمخورش رو بریزیم تو صافی ،سبزیھاشو ج

حرف بی ربطی :شایان یھ نگاه عاقل اندر سفیھی بھم انداخت و من خجالت کشیدم و گفتم 

.آی آی آی از دست تو:زدم نھ ؟شروین خنده ای کرد و گفت 

من پیازش رو سرخ کنم ؟: شروین گفت 

مگھ پیاز می خواد ؟:شایان گفت 

.اریماصال غذا بدون پیاز داغ ند.حتما می خواد :شھروز گفت 

...پلو.چرا نیمرو : باز من کودکانھ جواب دادم 

دستاشو گذاشت رو میز و چانھ اش روی دستاش و .شروین خودش رو روی میز انداخت 



..خب خب: با اشتیاق گفت 

شماھا برید بیرون خودم بلدم : اخمامو تو ھم کردم و گفتم .شده بودم مسخره جمعشون 

.پیاز سرخ کنم

ری بیرون مون می کنی ؟دا: شروین گفت 

.می خوام تنھا با شم.تو ی جمع نمی تونم کار کنم :با تغیر گفتم 

د؟: شروین تمسخر الود نگاھم کرد و گفت 

شایان اخر از ھمھ رفت اما ھی توی اشپز خانھ سرک .بعد ھم با شھروز بلند شدند رفتند 

ین رو دیدم کھ پشت برگشتم و شرو.گاز رو کھ خاموش کردم .می کشید و باز می رفت 

کدبانوی قابلی می شی  :با محبت نگاھم کرد و گفت.خودم را عقب کشیدم .سر م ایستاده 

سعی . یک زن ملوس و مامانی خوب نیست بوی چربی بگیره . البتھ نیازی ھم نیست .

حیف از این دستای خوشگل نیست بخواد این .نکن خودت رو در گیز کار خونھ بکنی 

کاش ھمھ ی مردای دنیا چنین عقیده ای داشتھ .انجام بده ؟خوشم اومد قبیل کارھا رو 

. در قابلمھ رو بر داشتم و ھمھ ی پیاز ھا رو با یک عالمھ رو غن ریختم توش . باشند 

بعدشم یک پیش دستی میوه برای خودم جور کردم و بدون توجھ بھ شروین کھ تکیھ بھ 

قربون خدا برم کھ تا موقع اب کش . تم کابینت داده نگاھم می کرد رفتم تو ھال نشس

خورش بی مزه ای . ن این یکی کار را اصال بلد نبودم .چ. کردن برنج ماھرخ جان امد 

ما فراموش کرده بودیم توش ترشی بریزم در واقع روح ھیچ کدوممون خبر نداشت . بود 

ن یک کمی اما پر گوشت بود ای! من ھیچ وقت فکر نکرده بودم چرا قرمھ سبزی ترشھ . 

ماھرخ جان ھم . غذای خوبی نشد اما جناب فخر ھمت مون رو ستود . بھش مزه می داد 

. تشکر کرد کھ بھ نظر من از صد تا چوب ھم بدتر بود . بابت زحماتی کھ کشیده بودیم 

زود بلند . روم نشد قھر کنم و یا گریھ . دلم از بی عرضھ گی ام یک عالمھ غصھ دااشت 

گفتم من ظرفھا رو می شورم می خواستم جبران اشپزی ام . پناه بردم  شدم بھ اشپزخانھ

.منم اب می کشم: شروین ھم گفت . رو کرده باشم 

گفتم کھ  :اونم خندید و گفت. پس بھتره من اب بکشم : اسکاج رو دادم دستش و گفتم 

رخ جان ماھ. شایان ھم با شھروز رفت باال . حیف از این دستاس و شروع بھ کار نمود 



شروین تمام مدت دستش بھ اسکاچ و . ھم از خدا خواستھ ما رو تنھا گذاشت و رفت 

خنده ای کرد و . حواست بھ ظرف شستن باشھ چیزی نشکنی : گفتم . چشمش بھ من بود 

.فدای یک تار موی پیشی ملوسی: گفت 

چییز تازه ای توی صورتم در اومده ؟: گفتم 

نھ می خوام ببینم : بی جھت اسکاچ می کشید گفت  ھمون طور کھ تھ یک بشقاب رو

پروار شدی ؟

فکر کردم تنھایی ظرفھا رو . منم شیر اب رو بستم و با غیظ از اشپزخانھ زدم بیرون 

.بشوره جونش باال بیاد

شایان .ھمون ھیوندای خوشگل رو .بعد از ظھر دوست شایان ماشینش رو اورد و داد 

ون و من از حسودی می خواستم دق کنممدام با شھروز می رفتند بیر



۴۶فصل 

ناناس از توی یخچال بیرون آبعداز ظھر ماھرخ جان مانتویی ساده پوشید چند قوطی 

کی منو میرسونھ بیمارستان ؟: اورد و گفت 

می ری دیدن کنیز خانوم ؟:جناب فخر پرسید 

ا من می یای مھتاب جون ؟تو ھم ب:بعد رو بھ من کرد و گفت .اره :ماھرخ جان گفت 

: شروین ھم زود بلند شد و گفت .بلھ میام : واسھ اینکھ خودم را گم کنم بلند شدم و گفتم 

چمشاد سوییچ تونو :و رو بھ جمشاد خان کرد و گفت . ماھرخ جان من می رسو نم تون 

.بدید

صبح مرخص کنیز خانم گفت کھ فردا . من و ماھرخ جان با ھم رفتیم عیادت کنیز خانم 

ماھرخ . می شھ و با اجازه ی خانم می ره خونھ ی خواھرش تا اونا ازش پرستاری کنند 

اما این درست نبود تو این ایام کازه و کوزه ی . چاره چیھ مجبورم اجازه بدم :جان گفت 

 .ما رو بھ ھم بریزی

تقصیری  من چھ:کنیز خانم شرمنده شد و گوشھ ی مالفھ اش رو تو مشتش تابوند و گفت 

.دارم خانم جان ؟بیماری کھ خبر نمی کنھ

. رنگش خیلی سفید شده بود انگار خونش را کشیده بودنند .دلم برای کنیز خانم سوخت 

اینھا : اناناس ھا را گذاشت روی میز و گفت . ماھرخ جان زیاد ھم باھاش مھربون نبود 

بعد نفسی کشید و .رو بخور بخیھ ھات زودتر جوش بخوره برگردی سر زندگی ات

 .گو اینکھ بدرد ما نخواھی خورد ما چند روز دیگر بر می گردیم: گفت 
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.شرمنده ام خانم جان: کنیز خانم بازم گفت 

اونم پیام محبت امیزم رو دریافت . جلو رفتم دستش را گرفتم و با مھربانی نگاھش کردم 

توی ماشین نشستھ بود و نوار .یامد شروین با ما ن.کرد و بھ روم یک تبسم بی حال کرد 

شروین جلوی بازار ماھی فروشھا نگھ :در راه برگشتن ماھرخ جان گفت . گوش می داد 

.مھمون داریم . می خوام واسھ شام شب ماھی بگیرم .دار 

ای خدا بازم مھمون ؟دیگھ کی قراره بیاد ؟کم ویال شلوغھ ؟حاال تو یاین ھری وری با 



مون بازیاشون دیگھ چی بود ؟ یک نبود بگھ بھ تو چھ کار ؟ مردم نبودن کنیز خانم مھ

اختیار زندگی شون رو ھم ندارند ؟نمی دونم چرا شروین اندازه ی من کنجکاو نبود کھ 

شروین مقابل بازار . بپرسھ مھمونمون کیھ ؟ شایدم می دونست و اصلال برایش مھم نبود 

بھ امان خدا تو مھتاب : م بست و گفت نگھ داشت و ماھرخ جان پیاده شد و در را محک

.جون رو ببر ویال

: ماھرخ جان مانع شد و گفت . مننم باھاتون میام : ترسیدم دست بھ دستگیره بردم و گفتم 

بعد لپم رو کشید و  .ه شروین تو رو خیلی زود می رسونھ خونھد٩نھ اینجا خیلی شلوغ

دوست دارم جلوی مھمونام  .اومدم تا تو یھ دستی بھ سرو گوش خودت بدی مننم: گفت 

.مثل ھمیشھ خوشگل باشی

خواستگار نباشھ یک وقت !این حرفش بیشتر کنجکاوم کرده بود کھ بدونم کی قراره بیاد 

ماھرخ  .ماھرخ جان می مونم تا برگردین : شروین گفت . کھ اصالل حوصلھ ندارم 

کنیز دست ما  .رو تمیز کنند می خوام صبر کنم تا ماھی ھا .نھ دیر می شھ : جان گفت 

پیاده میام و بعد ھم . از این جا تا ویال ده دقیقھ بیشترز راه نیست . رو بھ چوب بستھ 

شروین ھم فر مان ماشین رو چرخوند و با فشاری کھ بھ گاز . برام الزمھ :خندید و گفت 

سرعت .  قلب منو ھم. داد صدای موتور را در اورد و اونو یھو مثل قایق از جا کند 

با عصبانیت . انگار جونم را از انگشتای پام رو می کشید نند بیرون . شروین زیاد بود 

چھ خبر شده ؟: گفتم 

. براش شکلک در اوردم . می خوام بدزدمت : خنده ای بلند تمود و گفت . نگاھم کرد 

اینکھ از مثل . دیدم خیابونا ناشناس شدند . اما انگار راست می گفت . یعنی کھ یخ کنی 

از ھمین دست و : شروین قھقھ زد و گفت . الالنھ جیغ می کشم : گفتم . شھر خارج شدیم 

.جیغ بزن ببینم. پا زدنا و لگد زدنیات خوشم میاد دیگھ 

شروین کھ لبخند از روی لبش پاک نمی . من می خوام برگردم . گفتم منو برسون ویال 

.اما اول یک گشتی بزنیم بعد. ریم ویال  من و تو باھم می! ای بھ چشم : گفت . شد 

شروین داخل یم . االن در رو باز می کنم می پرم بیرون : دست بھ دستگیره بردم و گفتم 

من چھ کار می تونم با تو داشتھ باشم ؟بریم . نترس کوچولو : فرعی خاکی پیچید و گفت 



ادم نمی تونھ دو تا . تو ویال ھمھ اش ادمھ . لب اب یک کمی قدم بزنیم بعد می برمت 

.کلمھ با پیشی ملوسش حرف بزنھ

.احمق نشی ھا: غضبناک نگاھم کرد و گفت . دست بھ دستگیره بردم و بازش کردم 

شروین دست پاچھ شد و . دیدم ترسیده خوشم اومد و خودم رو بھ طرف بیرون خم کردم 

ھ جای بد ننمی برمت گفتم ک. دیوونھ بازی در نیار :دستم رو کشید طرف خودش و گفت 

محکم دستم رو کشید کھ فکر کردم االن کنده .منم با غیظ خودم رو طرف در کشیدم . 

سر عت باال بود و با این ترمز ناگھانی سر ھردوی . محکم روی تر مز کوبید . می شھ 

بعد ھم جست زدم و دست . جیغ کشیدم و اشکم رو رھانیدم . ما بھ شیشھ اصابت کرد 

خشمگین نگاھم کرد کرد و . بازوم رو رھا کرد . ز گرفتم دردش گرفت شروین رو گا

.تو تو یک گربھ ی وحشی دیوونھ ای برو بیرون برون ھرجا کھ دوست داری: گفت 

اول می دویدم اما بعد کھ نفسم . منم پریدم بیرون و تا می تونستم کنار ساحل و رفتم 

اما می فھمیدم کھ شروین کھ . ه نکردم پشت سرم ھم نگا. گرفتھ بود از سرعتم کم کردم 

از اون گذشتھ اونا خانواده ی . من مھمانشون بودم . نمی خواست بھم گزندی برسونھ 

اون .شریفی بودند و شروین اونقدر تربیت شده بود کھ بدونھ چھ رفتاری باید داشتھ باشھ 

ین راحتی اش بھ می ترسیدم از ا. فقط یک کمی راحت بود و البتھ ھمین منو می ترسوند 

اونم خیلی . ھر چقدر می تونستم رفتم . طرزی ناشایست اونم از نظر من استفاده کنھ 

در واقع ھیچ . خیلی خلوت بود . نمی دونستم اونجا کجاست . اروم پشت سرم م یاومد 

 .ھوا ھم ابری شده بود و باد می وزید و نوید یک شب طو فانی رو می داد .کس نبود

دوست داشتم واسھ دل خودم تک و تنھا . متالطم شده روی ھم می غلتید ند امواج دریا 

ھر لحظھ امواج بلند تر . یک گوشھ بنشینم و بازی امواج رو خشم در یا رو ناظر باشم 

ای خدا کھ اگر شروین نبود من چھ عشقی می . شده و بھ سمت ساحل ھجوم می اورند 

تو تا کی می خوای دنبال : با استیصال گفتم برگشتم و ! کردم با دریا و با خلوت خودم 

من بیای ؟

.تا خود صبح: سرش رو کجکی خم کرد و گفت 

پوستم نرم و  .در مانده رو بھ دریا نگاه کردم و اجازه دادم باد بھ صورتم شالق بزنھ



اما بودن ددر کنا ر . لطیف شده بود و من احساس می کردم خیس شده و کیف می کردم 

شروین کھ دید کھ من ھمچنان رو بھ دریا دارم پیاده شد و کنارم . م مب داد شروین عذاب

این یعنی بیرون دان تمام احساسات و ھیجانات . دست بھ سینھ شد و ُکھ کرد . ایستاد 

من کھ لج . ربع ساعت ھر دو رو بھ دریا داشتیم بدون ھیچ حرف و و حدیثی . درون 

چی . تازه من کھ کاری با او نداشتم . کرده بودم  کرده بودم و زبونم رو توی دھانم حبس

باید می گفتم ؟ اخر سر شروین گفت نمی خوای حرفی بزنی ؟

شروین نیم  .من کھ زبونم حبس شده بود ھمچنان ایستاده بودم و بھ امواج چشم دوختم

نھ کھ فکر کنی : از گوشھ ی چشم ھواشو داشتم گفت . عمیق نگاھم کرد . چرخی زد 

. وشگل کم ئیئم نھ ، اما بین ھمھی اونایی کھ دیدم تو یک چیز دیگھ ای ھستی دختر خ

اینا رو می گم کھ بدونی . وشگل تر جذاب تر و ورپریده تر از تو دور برم زیاد بودند .خ

و می تونم اونقدر خوددار باشم . من ادم تشنھ لبی نیستم کھ بھ اب گوارا دست پیدا کرده 

.اینا واسھ این می گم کھ بیخود و بی جھت رم نکنی .نزنمکھ دست بھ کار ناشایست 

شروین کھ لحظھ .من حرفی نمی زدم و ھمچنان با سماجت چشم بھ امواج خروشان داشتم 

ای چشم ازم نمی گرفت ھمون طور دست بھ سینھ یک دور حول ام چرخید بعد روبروم 

.ه ازت خوشم میادیھ جوراییی دار: ایستاد با نگاھش رخسارم رو کاوید و گفت 

.بیخود: بدون این کھ نگاھش کنم با تغیر گفتم 

چرا اجازه نمی دی کسی بھت نزدیک بشھ ؟ مگھ مردا لولو خورخوره ان : خندید و گفت 

.نچ بھت نمیاد ھنوز بچھ تر از این حرفایی..؟ یا شایدم من یکی لولوام ؟ ببینم نکنھ 

اما نپرسیدم . واست بگھ کھ حرفش رو خورد چی می خ. داشتم از کنجکاوی می ترکیدم 

!چی گفتم. رو بھش می دادم تا خود کردستان می تاخت 

. پشتم رو دادم بھ دریا . مننم لج کردم و چرخیدم . شروین یک گام بھ طرفم برداشت 

تا اونور دنیام  .کھ داره می کشھ . من اگھ میلم بکشھ : شروین ھم روبروم ایستاد و گفت 

بعد زل زد تو چشمام و حریصانھ .نبالت میام پس سعی نکن از دستم فرار کنی کھ بری د

.اونا رو کاوید

دنبال چیزی می گردین ؟: با عصبانیت گفتم 



.سر سوزنی نیاز. تبسمی کرد و جواب داد یک جو احساس 

نیاز بھ چی ؟: پرسیدم !نفھمیدم منظورش از نیاز چیھ 

.لبھ یک ھمد: لبخند کجی زد و گفت 

.بی حیا: با غیظ گفتم 

خوب !اون می خندید و من حیرت کرده بودم کھ کجای حرفم خنده دار بود . غش کرد 

تو ھم اگھ داری  .شرمنده کھ تو دست و بالم نیست: کھ حندید و چشاش بھ اب افتاد گفت 

.چون کھ دست و پا گیره. می تونی قورتش بدی 

بھ سمت دیگھ دوختم باد شدت داشت و انتھای  حرفاش در نظرم بی سرو تھ بود چشامو

این چیھ : دستشو جلو اورد اونا رو گرفت و گفت . روسری ام رو بھ بازی گرفتھ بود 

سرت کردی ؟

بعد ھم انتھای روسری ام رو از دستش کشیدم بیرون و !! مسخره : نگاھش کردم و گفتم 

اتفاقا می : دوشم راه افتاد و گفت اونم با گامھای بلند دوشا. تند و با شتاب راه افتادم 

.خواستم بھت پیشنھاد بدم با ھم قدم بزنیم
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تا حاال :حو ل یک چرخ زد و گفت . لج کردم و ایستادم و چشم بھ امواج خروشان دوختم 

!کسی بھت گفتھ چقدر شیرینی

منظورم : کنار م ایستاد و بھ تبعیت از من چشم بھ دریا دوخت و گفت . جوابش رو ندادم 

.یک مرده

می خوام بدونم مرد دیگھ ای ھم ھست کھ ھوا خواھت :ادامھ داد . بازم جوابش رو ندادم 

باشھ ؟

نگاھش کردم و . بھ شما ربطی نداره  :گفتم

حاال بیا و  .خب اینم طبیعیھ. پس کشتھ مرده زیاد داری : ابرو ھاش رو برد باال و گفت 

.ار با یک خاطره ی خوب از اینجا بریمبذ. این چند روزه رو با ما بساز 

اگھ ھمین االن منو بھ ویال نرسونی خودمو تو دریا : کالفھ ام کرده بود نسنجیده گفتم 

.غرق می کنم



 .چی از این بھتر ؟ می میرم براش: خنده ای کرد و گفت . چشاش گشاد شد 

واسھ چی ؟ غرق شدن من ؟: پرسیدم 

.اسھ ھیجانو. واسھ ارتیست بازی : گفت 

تا حاال کسی بھتون گفتھ کھ خیلی بی نمک ھستین ؟: گفتم 

.نھ شما اولیش ھستین خانوم خانما: گشادتر ایستاد و گفت 

شروین نفس بلندی کشید . سرم رو بھ طرف شانھ ی چپم چرخوندم کھ مثال نگاھش نکنم 

؟ ممکنھ. با ھمھی بد اخالقی ھات دوست دارم مھتاب من باشی : و گفت 

این یعنی چی ؟: متعجب نگاھش کردم و پرسیدم 

...جدا نفھمیدی یا: ابرو ھاشو داد باال و گفت 

!دوست دارم بدونم این مھتاب من چھ معنی می ده کھ ھمھ می گن. نخیر نفھمیدم : گفتم 

پس کسای دیگھ ای ھم بودند : یک گام برداشت و روبروم ایستاد زل زد تو چشام و گفت 

 .یعنی من اولین نفر نیستم. داشتھ باشن تو مھتابشون باشی کھ دوست 

؟ با |تو چی جواب دادی : بعد سینھ ستبرش با یک نفس بلند باال و پایین رفت و پرسید 

بقیھ ھم مثل من تندی کردی ؟

. نگاه عقابی . از اون نگاھھایی کھ طرف مقابل رو سوراخ می کنھ . فقط نگاھش کردم 

. مھتاب من  :بعد از لحظھ ای گفت . نگاه او پرسشگر بود . ی کرد شروین ھم نگاھم م

.یعنی کھ با من بیای بریم المان. یعنی کھ مال خود من باشی 

دستامو کنار  .جا خورده بودم خیلی ھم ترسیدم. این اولین تجربھ یمن در زندگی بود 

ند ھم گوشھ ی لبش یک لبخ. شروین متعجب نگاھم می کرد . گوشم گذاشتم و جیغ کشیدم 

شروین کھ . خیللی جذاب شده بود اما من رو برگفتھ ھمچنان جیغ می کشیدم . نشستھ بود 

جیغ بزن تا ترست بیرون بریزه . این جیغ ات یعنی ترس : ھنوز لبخد بھ لب داشت گفت 

بعد ھم خونسردانھ پشت بھ من کرد و اجازه داد من جیغ بکشم جیغم کھ تمام شد ھمون .

سرم رو گذاشتم روی زانوھامو و ھای ھای . سر شروین نشستم بھ گریھ کردن  جا پشت

واسھ دل خودم واسھ تنھایی ام و این کھ در این لحظھ ی بحرانی خانم جانم نبود تا برم تو 

گریھ ھام ھم . گریھ کردم شروین نھ مانع شد و نھ عکس العملی خاصی نشان داد  .بغلش



صاف نشستم و بھ شروین کھ ! دونستم چھ کار باید بکنم  مثل جیغم تموم شد و دیگھ نمی

گشاد . خوش قد و باال بود و استوار دست بھ سینھ داده . پشت بھ من داشت خیره شدم 

باد موھای صافش رو بھ ھم می . ایستاده بود و چشم از امواج خروشان بر نمی گرفت 

. رمز و شلواز سفید مردی جوان و تنومند با بلوزی نرم و گرم بھ رنگ ق. ریخت 

پوستی شفاف و مویی نرم و پریشان و چشمان عسلی و رقصان کھ حکایت از شور 

جای ایستاد ارژنگ خالی کھ دست بھ قلم ببره و از ! چھ جذبھ ای داشت . زندگی داشت 

. دلم ضعف می رفت اگر توی سینھ ام پیداش می شد . اون نقشی موندگار بھ جا بذاره 

. ود در پی شایان و ھنوز بر نگشتھ بود و چنین خیالی ھم نداشت اما دل من رفتھ ب

من منتظره جوابت ھستم و : شروین کھ دیدد سکوت کردم بدون این کھ بر گرده گفت 

بعد سر پا مقابلم . چون جوابی نشنید چرخید لحظھ یھمون طور دست بھ سینھ نگاھم کرد 

دستش رو باال اورد وخواست نشست بھ صورتم کھ اشک روش ماسیده بود نگاھی کرد 

خنده ای کرد و . با نوک انگشت اشک ماسیده ام رو پاک کنھ اما انگشتش رو ھوا موند 

ھان مھتاب ؟ جوابم رو نمی دیدی ؟ با من میای بریم ؟ بین : دستش رو انداخت و گفت 

.من این ھمھ راه رو فقط بھ خاطر دیدن تو اومدم

تو واسھ اینجا حیفی : نم و اروم تر ادامھ داد و چون دید گرد و درشت نگاھش می ک

تو اول راه پر پیچ و خم زندگی ھستی دستت رو . بیا با من تا نیا رو نشونت بدم . مھتابل 

حیف نیست مثل یک مروارید توی صدف . بده بھ من تا تو رو با خودم ببرم دور دنیا 

. مواھب زندکی بھره ببری ؟ تو باید ھمھ جا رو ببینی و باید از <زندگی محبوس باشی 

می دونم کھ ھنوز راه درازی در پیش رو داری اما من می خوام توی این راه دراز 

من خوشی زیاد کردم . ھمراه تو باشم دوست دارم ما بقی زندگی ام رو با تو قسمت کنم 

اما فکر می کنم بودن با تو سوای اون ھمھ خوشی کھ کردم خیل ی ھم پول دارم می 

تو یک گل شادابی کھ نیاز بھ اب و . خوشی ھای زندگیم تو رو ھم سھیم کنم  خوام توی

مھتاب تو این جا می خشکی : ادامھ داد . بعد سرش قدری خم کرد . ھوئای مناسب داری 

اما من دوست دارم این گل . این جا یک زندگی عادی مثل بقیھ ی مردم در انتظارتھ . 

نم و از ان خودم کنم و می خوام اونو با خودم ببرم شاداب رو از توی گلستاان زندگی بچی



بعد . جایی کھ خودم زندگی می کنم تا ھمیشھ کنارم باشی . و توی باغ بھشت جا بدم 

عزیزم با من میای ! دست زیر چونھ ام گذاشت و صورتم رو باالتر گرفت و گفت مھتاب 

؟

یک ترس برم داست . من کھ مات زده بھ چشم بھش داشتھ و بھ حرفاش گوش می کردم 

یاد نصیحت ھای خانم جان افتادم کھ ھمیشھ توی دلم رو از دست پسرھای خیابونی کھ  .

زیر گوش دخترا نجواھای عاشقانھ سر مس دن تا از راه بھ درشون کنند خالی می کرد و 

منو بھ ویال می رسونی یا  :حشت وجودم رو فرا گرفت بلند شدم امرانھ و خشمگین گفتم 

رم ؟خودم ب

جوابم  .ھمون طور کھ سرپا نشستھ بود سرش رو بھ جانب من باال گرفتھ نگاھم می کرد

باشھ خودم می رم فکر کردی چالقم ؟و بھ راه افتادم راه رو : رو نداد لج کردم و گفتم 

سر بھ خود م یرفتم شروین ھم با ماشین دنبالم راه افتاده و با بوقھای .کھ بلد نبودم 

میخوای :شروین با صدایی بلند گفت.و تمنا ازم میخواست سوار شم کوچولو و خواھش

منھم با غیظ و ھزار ادا .د بیا باال د.کجا بری؟داری راھو عوضی میری خانم خانوما

شروین ھم تمام مدت با ریتمی موزون .و تا بھ ویال برسیم باھاش حرف نزدم.سوار شدم

.اما مالیم سوت میزد و زیر چشمی نگاھم میکرد

پیاده شدم بعد در ماشین رو محکم بھم کوبیدم و تند و با .ویال کھ رسیدیم نگھ داشت بھ

شایان .مھمانان از راه رسیده بودند یک خانم و یک دختر جوان بودند.شتاب براه افتادم

خم شده بود و داشت توی زیر دستی ھاشون کارد و چنگال میگذاشت کھ با دیدن من کمر 

مید ھیجان زده و شاید ترسیده بودم نگاھی پشت سرم انداخت فھ.راست کرده نگاھم نمود

انگار دنبال شروین میگشت ماھرخ جان با ظرف میوه از اشپزخانھ بیرون آمده و با 

روی باز و لبی خندان گفت دیر نکردین مھتاب جان؟

خجالت کشیدم اگھ فکر کرده باشھ من و شروین با ھم بھ گشت بوده ایم سرم رو پایین 

چی داشتم کھ بگم ؟حاال شایان پیش خودش چی میگھ؟فکر نمیکنھ .م و حرفی نزدمانداخت

اون مارمولکھ ھم بھانھ بود؟

دیگھ حتی جای مالھ کشی ھم نبود بھ .الھی من بمیرم کھ انقدر بھ تھمت ناروا دچار نشم



شایان بکار .خصوص کھ شروین شاد و سرحال وارد شد و با سرخوشی بھمھ سالم کرد

چشمم بھ جمال دختر !بھ بھ:ل شد شروین جلو رفتھ دستش دراز کرد و گفتخودش مشغو

ماھرخ جان .بعد ھم با ھردوشون دست داد و دستاشون رو بوسید.عمھ جان عزیز روشن 

بیا مھتاب جان تا تو را با فروغ جان و شبنم عزیز اشنا :جلو آمده دستم رو گرفت و گفت

.کنم

بنم ھم تنھا دخترش بحد نھایت دلربا و زیبا فروغ جان خواھرزاده جناب فخر بود ش

شبنم منو یاد عکس برگردونھایی کھ در زمان کودکی بھ .دلم از دیدن شبنم لرزید .بود

کتاب فارسی میچسبوندم انداخت و بھ خصوص لبای قرمز و کوچیکش و موھای بلند 

ش بود شبنم تنھا ایرادی کھ میشد بھ شبنم گرفت قد و باالی نسبتا کوتاھ!مواج و سیاھش

مثل یک عروسک ظریف و خوشگل بود و من نمیدونستم چھ احساسی باید نسبت بھ اون 

فروغ جان و شبنم با رویی گشاده از من استقبال کردند و با مھربانی دستم را .داشتھ باشم

شایان شروع .منھم سرد و مات زده روبروشون نشستم و سروم رو پایین انداختم.فشردند

شروین ھم ولو .دوباره چشماش میرقصید و بطور خاصی سرحال مینمودبھ پذیرایی کرد 

فروغ جان و شبنم .داشت حسودی ام میشد.شد و شروع کرد با مھمانان بھ خوش و بش

ھر از گاھی شروین یک کوچولو .شده بودند کانون توجھ و من کنار گود قرار داشتم

.نثارم میکرد و دلم رو بھم میزد

شد و شایان مسئولیت حبیب رو گردن گرفتھ بود و بیشتر از ھمھ میز شام دوباره رنگین 

و من داشتم از .بھ شبنم غذا تعارف میکرد البتھ بھ سفارش جناب فخر و ماھرخ جان

اشتھامو از دست داده .حسودی میترکیدم نمیدونم چرا ھمھ اینقدر بھ شبنم توجھ میکردند

بود چندین مرتبھ دیس ماھی رو جلوم  شایان کھ متوجھ شده.بودم و با غذام بازی میکردم 

شروین دست دراز کرد دو تکھ ی بزرگ ماھی برداشت یک .گرفت اما من امتناع کردم

چھ نازی دارن این :تکھ روی بشقاب من و یک تکھ روی بشقاب شبنم نھاد و گفت

.بابا غذارو باید خورد خوبم باید خورد!دخترای جوون

.ارف فقط اشتھا ندارممن کھ نھ ناز دارم نھ تع:شبنم گفت

برعکس تو بیاد بیشتر از بقیھ بھ تغذیھ ات توجھ :جناب فخر نگاھی بھ شبنم کرد و گفت



.کنی االن خستھ ی راه ھستی دایی جون بھتره زودتر بری استراحت کنی

تعجب کردم کھ چرا بیشتر از دیگران باید بھ تغذیھ اش توجھ کند؟حاملھ اس؟خدا مرگم 

آخھ خالھ فروزان ھمیشھ بھ زنان !ین چھ افکار شومیھ کھ من دارما.بده اونکھ دختره

نکنھ مریضھ؟اما نھ کجاش مریضھ؟سر و ...حاملھ میگھ شما بیاد قد دو نفر بخورین و 

مر گندس رو بھ رشده؟خب منم ھستم دوست داشتم بدونم چرا انقدر ھمھ بھش توجھ 

محسوب میشھ چرا اقندر بھ میکنن ؟شایدم چون تازه وارده خب مادرش ھم تازه وارد 

اون توجھ نمیکردند ؟شبنم استراحت نکرد و تا آخر شب توی جمع حضور داشت گرچھ 

نگاھش و حاالتش بیانگر سن و سالش .کمتر حرف میزد و بیشتر تلویزیون نگاه میکرد

مثل من چشاش برق نمیزد و پر شر و شور نبود طور خاصی متین بود مثل .نبود

یکی .جمع کردن میز شام بھ پوران جان کمک کنم کھ کاش نمیکردم بلند شدم تا تو.عسل

نیست بگھ تو دختره ی دست و پا چلفتی رو چھ بھ کار ؟بخصوص حاال کھ حال عادی 

پارچ دوغ از دستم افتاد .این شبنم پاک ھوش و حواس و اعصابم رو بھم ریخت.ھم نداری

ف کشیدم و سرپا از ترسم یک جیغ ظری.شکست و کف اشپزخانھ رو کثیف کرد

پاھام دوغی شده بود شایان کھ تو ھال بود زود جلو دوید و دستش رو بھ .نشستم

بعد جلوتر آمد .سینھ اش را جلو داد متعجب بھ این صحنھ نگاه کرد.چھارچوب در گرفت

.تو دست نزن شیشھ نره تو دستت:و گفت

اشکالی نداره :تصدای جناب فخر آمد کھ گف.منکھ منتظر تلنگری بودم زدم زیر گریھ

.ماھرخ جان ھم گفت فدای سرت.اتفاقھ

خواستم بگم مگھ برای پارچ گریھ میکنم؟گریھ ی من از خجالتھ ابرویی کھ نداشتم ھمون 

پوران جان جارو بدست جلو آمد شایان جارو را .یک ذره ھم جلوی مھمونا ی تازه رفت

برید بیرون کھ شیشھ پوران جان شما و ماھرخ جان :از دست پوران جان گرفت و گفت

بعد ھم خیلی آروم جارو بھ کفپوش .ریزه بھ کف کفشتون نچسبھ من خودم جمعشون میکنم

بھ گمانم اینکار .نمیدونم چرا یھو صدای تلویزون بلند شده بود.کشید و ھمھ رو جمع کرد

اینطور وانمود کرد کھ .جناب فخر بود دوست نداشت صدای گریھ من بگوش بقیھ برسھ 

ازش خوشم میاد کھ علیرغم اخمش .سرگرم ھستند و توجھی بھ اشپزخونھ ندارندیگران 



شایان خره شیشھ .اما من ھنوز از خجالتم ریز گریھ میکردم.حواسش بھ ھمھ جا ھست

ھای رو توی خاک انداز جمع کرد بعد با یک ظرف آب قسمتھای دوغی کف پوش را 

شد گریھ ی تو کی تموم میشھ؟کار من تموم :شست و ھمون جا مقابل من نشستھ و گفت

اگھ واسھ پارچ گریھ میکنی کھ باید بگن :گفت.گریھ ام رو خوردم و ھق ھق بسنده کردم

یک پارچ ارزش اینو نداره کھ شب قشنگی رو خراب کنھ اما اگر از خجالت .فدای سرت

داری گریھ میکنی باید بدونی کھ این اتفاق برای ھر کسی ممکنھ پیش بیاد حتی برای 

.ھرخ جان پس لطفا اشکاتو پاک کنما

بچھ شدی مھتاب؟بس کن دیگھ بلند :اما من ھنوز ھق ھق داشتم شایان نگاھم کرد و گفت

شو ببینم شیشھ تو دمپاییت نرفتھ؟

اشکم رو پاک کردم دیدم داره با نگرانی نگاھم میکنھ بازم خجالت کشیدم کھ انقدر بچھ 

من خیلی بچھ ام؟:گفتم.بازی در میارم

فقط باید حوصلھ کرد حاال بلند شو .ھمھ بچھ ھا باالخره بزرگ میشن:می کرد و گفتتبس

صبر کن بعد روی زمین :منھم بلند شدم و خواستم دمپایی ھامو در بیارم کھ گفت.وایسا

منھم اطاعت کردم و خودم دمپایی ھامو تکون دادم .حاال درشون بیار:دست کشید و گفت

شایان با خوشحالی یک شیشھ ی کوچولو کھ زا توی .کنھخجالت کشیدم کھ اون اینکارم ب.

دیدی گفتم؟:دمپایی ام افتاده بود رو برداشت نشونم داد و گفت

در ھمون حین صدای .بعد ھم ظرف آب روی پاھام ریخت تا لکھ ھای دوغ زدوده بشھ

.ھر وقت کارتون تموم شد یک سینی ھم چای بیارین:ماھرخ جان بگوش رسید کھ گفت

.چشم:توجھ و محبت شایان نیرو گرفتھ بودم ذوق زده با صدای بلند گفتم منکھ از

شایان نگاھم کرد و خندیدبلند شد خاک انداز رو توی سطل سرازیرکرد دستاشو شست و 

.تو برو بشین خودم چای میارم:گفت

حتما توی دلش .دوست داشتم کمکش کنم اما شایان با اشاره سر دکم کرد و من وا رفتم

یا گفتھ تا دستھ گل دیگھ ای بھ آب .کھ خیلی ھم عرضھ داری طالب کار ھم ھستی گفتھ نھ

سوگند .منھم سر خورده رفتم کنار ماھرخ جان نشستم.ندادی برو مثل بچھ ی آدم بنشین

جان داشت آجیل میخورد فروغ جان و پوران جان نجوا میکردند شبنم ھم چشم بھ 



شروین ھم ولو شده بود و .جای دیگھ استتلویزیون داشت اما میشد فھمید کھ حواسش 

متعجبم کھ چرا این پسر اھل کار نیست؟میخوره و گشاد گشاد .داشت سیب پوست میکند 

فقط از وقتی کنیز خانم رفتھ مسئولیت درست کردن قھوه رو گردن .روی مبل ولو میشھ

وغ از فر.توی این جمع کسی زیاد طالب قھوه نیست و ھمھ اغلب چای مینوشند.گرفتھ

فروغ جان .جان خوشم آمده خیلی متینھ برعکس سوگند چون کھ یکریز حرف میزنھ

بیشتر شنونده است شایان کھ از کار پذیرایی فارغ شد کنار شبنم جای گرفت و قبل منو 

انگار نھ انگار ھمین چند لحظھ پیش با مھربونی نگاھم میکرد و .توی سینھ ام لرزوند

از شبنم بدم نمی .رفتم چون دیگھ نیم نگاھی ھم بھم نکردانگار از یادش .برام نگران بود

ھمانطور کھ نشستھ بودم زیر .اومد اما دوست نداشتم مورد توجھ شایان قرار بگیره

چشمی شایان و شبنم رو میپاییدم و میدیدم کھ گاه بھ گاه شایان آھستھ پرسشی از شبنم 

یخواستم برم بھ اتاقم اما دلم داشت از غصھ میترکید م.میکرد و او ھم جوابش میداد

اونا ھمھ با ھم فامیل بودن اما من .خودم رو توی اون جمع اضافھ میدیدم.خجالت میکشیدم

طفیلی بودم ماھرخ جان کھ میدونست سرشون انقدر شاوغھ چی کار بھ کار من و خانم 

اقل کاش خانم جانم نرفتھ بود یا حد.جان داشت؟شاید ھم خبر نداشتھ و ھمھ ناخوانده بودن

با .اما بعد دیدم دوست نداشتم ایامم رو بھ سوگواری میگذروندم.منھم باھاش رفتھ بودم

.اینھمھ دوست داشتم ھر چھ زوتر برم خونھ ی خودمون دلم خانم جانم رو میخواست

فیلم سینمایی ھا ھم تکراری شده :سوگند جون ظرف آجیلش رو کھ خالی کرد گفت

جناب فخر سرش را از !ی جالبی ارائھ بدن واقعا کھ نمیتونن مختص این ایام یک برنامھ

سلیقھ ھا مختلفھ تا شما منظورتون از برنامھ ھای جالب :روی کتابش باال آورد و گفت

.چی باشھ

سوگند جون با زبونش لثھ ھاشو پاک کرد خرده ھای آجیل رو از روی دامنش تکوند و 

روز تعطیلھ دور فامیل  یک برنامھ ی طنزی خنده ای چیزی دلمون خوشھ چھار:گفت

.بگیم بخندیم

شکر خدا شما :شروین کھ انگار با ھم عقیده بود گفت!دوست داشتم بگم نھ کھ کم خندیدی

نیازی بھ برنامھ طنز ندارید البتھ من از این اخالقتون خوشم میاد زن باید با نشاط و 



.سرحال باشھ و این نشاط رو بھ اعضای خونوادش منتقل کنھ

دایی جون :گاھی بھ سوگند جون کرده اھی ظریف کشید بعد ھم بلند شد و گفتشبنم نیم ن

اجازه میدید؟

.شبت بخیر دخترم:جناب فخر کھ ھنوز دستش الی کتابش بود گفت

س شب بخیر نگفت دقیقھ ای چون بھ ھیچک.شبنم از پلھ ھا باال رفت و بقیھ ھم بوق بودند

این شبنم ھم قراره .بعد شایان اجازه گرفت و شب بخیر گفت و بیشتر لج من را در آورد

مثل شھروز دمش رو بده بھ دم شایان؟من از شھروز مینالیدم شھروز کھ پسره و جای 

تاقم حسودی نداره حاال با شبنم چکار کنم؟دیدم بھانھ ای برای موندن ندارم بلند شدم و بھ ا

.رفتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۴٧فصل 

بھترین لباسم .دوست نداشتم چشام پف پفی باشھ.صبح سعی کردم زودتر از بقیھ بیدار بشم

رو پوشیدم تا از شبنم کم نیارم موھامو ھم برس کشیدم و دورم رھا کردم و رفتم تو 

رم تا بھ اما نمیدونستم چکار باید بکنم بھتر دیدم وظیفھ ی کنیز خانم رو گردن بگی.ھال

آب جوش رو اوردم قوری رو ھم پر از چای کرده زیر شیر .طریقی سرگرم شده باشم

سرحال و قبراق بھ روم .از پیاده روی برگشتھ بود.سماور گرفتھ بودم کھ شایان ھم آمد

لجم گرفت کھ قبراقھ از دیشب کھ شبنم رو .دستت روی نسوزونی کوچولو:خندید و گفت

علیک سالم آقا پسر :بود اخم آلود نگاھش کردم و گفتم دیده بود طور خاصی سرخوش 

خواستم تالفی کرده باشم ببینھ خوبھ؟نمیدونم چرا بھ عمد انقدر کوچولو خطابم . گل

کھ البتھ شک .نطقھ ضعفم دستش آمده بود شایدم اشاره بھ خرابکاری دیشبم داشت.میکرد

یک بغل نون تازه رو کھ با .شایان از نظر من مرد عاقلیھ و آدمارو سرزنش نمیکنھ.دارم

ھیچوقت توی خونھ با این لحن خطابم نکرده :خودش آورده بود روی میز گذاشت و گفت

فقط کالس دوم دبستان کھ بودم خانم معلمم کھ .بعد زیر لب تکرار کرد آقا پسر گل.بودند

بعد اھی کشید و .خیلی زیاد دوستم داشت ھمیشھ ھمین رو بھم میگفت و من کیف میکردم

اون قیچی رو بمن میدی؟:گفت

دور خودم میگشتم شایان با انگشت سماور رو نشانھ گرفت و !نمیدونستم قیچی کجاست

قیچی برداشتم و بدستش دادم داشت نگاھم .اونجاست پشت سماور بھ دیوار آویزونھ:گفت

ھر دو لحظھ ای بھم نگاه .چشام بھ تیلھ ی رقصان چشاش دوختھ شد.میکرد

یھ چیزی کھ .دم یھ نیرویی از تو چشاش منو بطرف خودش میکشونھاحساس میکر.کردیم

یھ .انگار پیام داشت با خودش.از توی چشای اون میرفت تو چشام از اونجا میرفت تو قلبم

ھر دو خشکمون زده بود .حال غریبی داشتم شاید اون ھم.چیز یمثل یھ کشش و جاذبھ

داشتم از شادی جیغ بکشم قلبم دوست داشتم برقصم دوست .خوشم اومد کھ مات من شده

میخواست منفجر بشھ ای خدا چھ رازی بود توی این نگاه کھ منو از خود بی خود میکرد 

برق گرفتدت؟چت شد یھو؟:ھر دم؟شایان خنده ای کرد و گفت

.ھیچی ھیچی:بخودم آمدم و گفتم



!گاھی یھ طوری نگاھم میکنی:با سماجت پرسید

.چشاتون میترسمھمون گاھی از :منم از لجم گفتم

حکایت ھمون جنھ؟بعد قیچی رو بطرفم گرفت چند :شایان خنده ای شلیکی کرد و گفت

اما من جن بدی نیستم از اون دستھ ام کھ با آدما :مرتبھ پیاپی باز و بستھ اش کرد و گفت

بعد ھم خندید و پشتش رو بمن کرد و شروع کرد بھ برش زدن نونا و .سازش میکنند

.نگاھت نکنم تا کمتر بترسیبھتره دیگھ :گفت

موھاش تمیز و مرتب بود یک شلوار .منم تکیھ بھ کابینت دادم و از پشت سر کاویدمش

قھوه ای تیره جین بھ پا داشت با یک پلور نسبتا نارک یشمی کھ جابجا اشکال کج و 

استینھاشو قدری باال .معوج زرد پررنگ روش نقش بستھ بود خیلی ھم نرم بنظر میرسید

دل منکھ .ه بود و بند ساعتش روی پوست دستش بطرز قشنگی خودنمایی میکردکشید

داشت ضعف میرفت خدایا این چھ موھبتیھ؟عشق ھمینھ؟کھ من بیگانھ بودم با این واژه تا 

امروز؟خداوندا میستایم تو رو کھ قلب بنده ھات رو با محبت و عشق عجین کردی و من 

خجالت میکشم بگم عاشقم چون .بت شایان شدهاینک احساس میکنم قلبم ماالمال از مح

میدونم این غلطا بمن نیومده پس بھ واژه ی محبت اکتفا میکنم و میدونم کھ خدای خوب و 

خداوندا از تو عاجزانھ تقاضا دارم محبت منو بدل شایان بندازی .دانا منظورم رو میفھمھ

م و جز در راه خیر و و من قول میدم تا آخر عمر بنده ی پاک و خالص و مومن تو باش

مصلحت تو گام برندارم خدایا نذر میکنم اگھ منو بھ شایان جانم برسونی تا آخر عمر 

.اجازه ندم نماز صبحم قضا بشھ

با افکار خودم درگیر بودم و داشتم مثل خالھ فروزان پیش خدای خوبم عز و جز میکردم 

ل ظرف نون میگشت مات نونھای دستھ شده را برداشتھ بود و دنبا.کھ شایان برگشت

چکار میکنی پشت سر من؟:نگاھم کرد و گفت

.داشتم پشت سر شما رو نگاه میکردم:خیلی راحت جواب دادم

پشت سر منو؟خب چی دیدی؟:ابروھاش رفتند باال پرسید

.برید تو اینھ خودتو ببینید:در حالیکھ ظرف نونو بطرفش گرفتھ بودم جواب دادم

بشین صبحونت رو بدم یھ ساعت دیگھ :گرفت و گفت شایان ظرف نون رو از دستم



.برنامھ کودک شروع میشھ

من .پس بھتره با ھم برناممون رو نگاه کنیم:با غیظ جواب دادم.اشاره کرد کھ خیلی بچھ ام

بعد ھم .شایان باز شلیک کرد انگار فھمیده بود شیفتھ طرز خندیدنش ھستم. و شما با ھم 

خودکشی میکنید واسھ :را مھیا کنھ بھ طعنھ گفتم رفت سر یخچال تا بساط صبحانھ

.مھمونای ناز و مامانی

شایان کھ داشت از تو در یخچال قالب کره را برمیداشت نیم چرخی زد متعجب نگاھم 

.اوھوم:کرد بعد لبخندی زد و گفت

منم کھ دیدم شاد و .اما بروی خودش نیاورد.شستش خبردار شده بود حسادت میکنم

بھ عمد واسھ اون .دلم یک چای برای خودم ریختم و نشستم پشت میز شنگولھ از حرص

شایان ظرف مربا و عسل رو اورد گذاشت روی میز و یک نگاه بھ چای کرد و .نریختم

.یادم نمیاد گفتھ باشم چای میل ندارم:گفت

و چون دید من محل ندادم رفت یکی واسھ خودش ریخت استکانش رو کھ زیر شیر 

تو دختر خیلی ساده ای ھستی مھتاب یک خصیصھ ناب و یک :گفت سماور گرفتھ بود

صفت برجستھ کھ در کمتر کسی میشھ یافت و من خیلی از این اخالقت خوشم میاد این 

.سادگی روشنی تو رو میرسونھ

.اتفاقا منم خیلی از شما خوشم میاد:ذوق زدم و گفتم

مثال اینکھ رک ...القاتونھ مثالمنظورم از بعضی اخ:گرد نگاھم کرد کھ باز دستپاچھ گفتم

...و اینکھ...ھستین و 

کافیھ نمیخواد خیلی بخودت فشار بیاری تو مجبور نیستی در جواب تعریف :خندید و گفت

واسھ ھمینھ کھ میگن ساده .آدما توی اظھار نظراتشون ازادن.و تمجید یکی تبعیت کنی

.ھستی

ار دارین من بچھ ام؟نگاھم کرد و شما کھ اصر:نمیدونستم چی باید بگم نسنجیده گفتم

ھنوزم میگم اینا با ھم منافات دارن؟:گفت

خاک بر سر من کھ سر کالس .جوابش رو ندادم چون نمیدونستم معنیھ منافات چی میشھ

شایان کھ دید بی .و کلمھ ترکیبھا رو خوب نمیخونم.ادبیات دل بھ حرفھای معلمم نمیدم



رفت سر کابینت و چند پیالھ کوچیک .تسلیم شدم جھت با انگشتانم بازی میکنم فکر کرد

اینکھ گفتم از بعضی اخالقاتون خوشم میاد :گفتم.آورد تا اونارو از مربا و عسل پر کنھ 

.تعارف نبود راست گفتم مثال ھمینکھ بکار خونھ واردین

ھمھ ی آدما تا اندازه ای بکار خونھ واردن مگھ شما نیستین؟:بدون اینکھ نگاھم کنھ گفت

.نچ:زبونم رو گذاشتم پشت دندونای باالیی و خیلی غلیظ جواب دادم 

جدا نچ؟:حیرت کرد و گفت

من عادت بکار خونھ ندارم ھیچ عالقھ ای ھم :پاھامو خشی بھ کفپوش کشیدم و گفتم

.ندارم

تو خونھ چکار میکنی؟:پرسید

.یلری گاھی ھم تلری:تکیھ دادم و گفتم

ک کنم؟کی بود اون روز داشت شیشھ ھارو پاک میگی بھ چشام ش:فکری کرد و گفت

میکرد؟ضمن اینکھ میبینم اینجا ھم دوست داری یھ کارایی بکنی نھ من باور نمیکنم بی 

.جھت بھ خودت مارک نچسبون

دستم زیر چونھ زدم .یادم ازاون روز اولین دیدارمون افتاد و انگار دلم رو نخکش کردن

. وز صاف مثل میخ فرو شده بود توی قلبمو زل زدم توی چشای خوشگلش کھ ھمون ر

 :گفتم

در ضمن من اگھ عرضھ ی کار کردن داشتم بھ اون وضع . اون روز فرق می کرد-

 .کارای من آخر و عاقبت نداره. دچار نمی شدم، دیشب ھم نمی زدم پارچ رو بشکنم

گلیمم انگار از حالت نگاھم پی برد دلم نخ نخ شده و خواست یادآوری کنھ پامو از 

 :درازتر نکنم، موذیانھ خندید و گفت

منم اون روز تعجب کردم کھ چرا خانم بزرگ یھ دختر بچھ رو فرستادند رو نردبون؟ -

 :آمدم غیظ کنم کھ دستاشو آورد باال، یک گام عقب تر رفت و با لحنی دلنشین گفت

 .من معذرت می خوام-

 :بعد برگشت سرجاش و گفت

و خونھ چطوری سرت رو گرم می کنی؟ حاال جدا نگفتی ت-



 :خودمو بی خیال روی صندلی ول کردم و گفتم

 .با سشوار-

 :منم خندیدم و ادامھ دادم. باز شلیکی خندید و من کیف کردم

اگرم نھ کھ بیشتر تلوزیون . اگھ حالش باشھ یک دستی تو کتابا می برم منظورم درسھ-

 ...نگاه می کنم و

 :پرسیدپرید وسط حرفم و 

کالس چندمی؟ -

 :ذوق زدم، بادی بھ غبغب انداختم و گفتم

 .امسال دیپلمم رو می گیرم-

 :شایان سرش رو چند بار تکون داد و گفت. حاال انگار قرار بود برم کره ی مریخ

خب چھ رشتھ ای رو دوست داری ! خوبھ خوبھ! پس قراره واسھ خودت خانوم بشی-

دنبال کنی؟ 

 :توی نعلبکی چرخوندم و گفتم استکانم رو

تا ببینیم قسمتمون تو این دنیا چیھ؟ -

 :شیشھ ی مربا و عسل رو گذاشت کنار دستشویی و گفت

ھر جا ھلت بدن میری؟ -

 :جواب دادم

 !ببینیم فردا باد از کدوم جھت میاد. ما حزب بادیم داداش-

دیگھ اش داشت چونھ اش رو  تکیھ داده بود، یک دستش بھ سینھ و با انگشت شست دست

 :می مالوند، تکرار کرد

 !داداش-

 :بعد نگاھم می کرد، گفت

حاال اگھ این باد گردباد بود چی؟ -

 :شانھ باال دادم و گفتم

خانم جان می گھ ھر کسی از این دنیا یھ بھره ای . ناز شستش، مام باھاش می گردیم-



گ کش ھم بکنی بیشتر از سھمت بھت نمی می گھ خودت رو س. داره نھ بیشتر نھ کمتر

می گھ آدم باید توی زندگی یک ھدفی رو . اما مامان فرح می گھ خواستن توانستنھ. دن

 .دنبال کنھ و بخواد کھ بھ چنگش بیاره

 :خوشش آمده بود پرسید

خب خودت چی می گی؟ -

قتایی واسھ یھ اما یھ و. معلومھ کھ حرف خانم جان بیشتر بھ ذائقھ ام می چسبھ: گفتم

 .ھدفایی با حرفای با مامان فرح موافقم

توی دلم منظورم شایان بود کھ می خواستم ھر طور شده دلش رو ببرم و بھ چنگش 

 .بیارم

شایان روبھ روی من نشست دست بھ استکانش برد اونو برداشت جلو چشاش نگھ داشت 

 :و توی دستش استکان رو چرخوند، بعد بھ من نگاه کرد و گفت

. منم معتقدم خواستن توانستنھ در عین حال با سرنوشت و قسمت ھم تا اندازه ای موافقم-

گاھی وقتا آدم می خواد بھ یک چیزی دست پیدا کنھ اما ناخواستھ اینقدر مانع جلو پاش 

سبز می شھ کھ از رفتن وا می مونھ، می بینھ کھ دیگھ نمی تونھ ادامھ بده، می بینھ کھ 

با این ھمھ منکر تالش ھم نیستم و عقیده دارم آدم تا . بھ جز تسلیم شدن چاره ای نداره

این درست . جایی کھ معقولھ باید تالشش رو بکنھ و بخواد کھ بھ ھدفش دست پیدا کنھ

عاقالنھ ھم نیست . نیست کھ آدم تمام عمرش بی جھت دست و پا بزنھ و ھیچ وقت نرسھ

اد اونو کجا می بره و بعد ھم اسمش رو بذاره کھ بشینھ دست روی دست بذاره تا ببینھ ب

 .یا نصیب و یا قسمت

متلک بھ سر کل من؟ : گفتم

 :شلیکی خندید و با اشاره بھ موھای بلندم گفت

سر کل؟ پس این موھای قشنگ کاله گیس بودند من نمی دانستم؟ -

نم از خوشی؟ ای خدا شایانھ کھ داره ازم تعریف می کنھ؟ کجا برم داد بز! موھای قشنگ؟

 :مثل بچھ ھا از دھنم پرید و گفتم! ذوق زده بودم و نمی دونستم چی باید بگم

 .آره، اگھ نمی دونستین بدونین کھ من کچلم و واسھ داداشتون نیاین خواستگاری-



من نمی خواستم اشاره بھ شروین و . بھ خدا منظورم توی اون لحظھ اصال شروین نبود

ن طوری یک حرفی نسنجیده از دھنم پرید و خودم از خجالت ھمی. خواستگاری اش بکنم

شایان کھ دھنش باز مونده بود خنده روی لبش ماسید و نگاھم . خیس آب و عرق شدم

 :منم دست بردم روی دھنم و گفتم. کرد

 .خدا منو مرگ بده-

ند بل .جای دایی فربد خالی کھ بگھ مھتاب منظوری نداشت اینو گفت کھ فکر نکنین اللھ

باید یک شکم سیر . شدم و بھ دو از پلھ ھا رفتم باال و خودم رو توی اتاق حبس کردم

خانم جان یک وقتایی می گھ چرا ننھ دھن چاکی؟ . گریھ می کردم تا آروم می گرفتم

 .انگار حق داره

درستھ کھ صبح زود بیدار شدم کھ چشام پف پفی نشھ اما بھ جاش اینقدر گریھ کردم کھ 

دماغم ھم قرمز شده . انگار زنبور گزیده بودم. و پشت چشام یھ عالمھ باد کردجبران شد 

. از ھمھ دیرتر سر میز صبحانھ حاضر شدم. بھ قول دایی فربد تربچھ ای. بود و گرد

سوگند جون خودشو انداختھ بود . پوران جان و شایان مشغول رسیدگی بھ میھمانان بودند

وغ جان و شبنم ھم ساکت و آروم نشستھ بودند و فر. روی میز تا ظرف عسل رو برداره

شروین با دست یک صندلی رو نشونم داد کھ مقابل . ھنوز دست بھ چیزی نزده بودند

شایان برای ھمھ شیر ریخت بعد کنار شروین نشست در حالی کھ زیر . خودش بود

فھمید . پف چشامو دید. چشمی ھوامو داشت تا دید دارم نگاھش می کنم نگاھش رو دزدید

شروین ھم با چشماش تا جایی کھ . شایدم نھ. فکر کنم برام غصھ خورد. کھ گریھ کردم

نھ این کھ دزدکی، خیلی راحت و خونسرد، یک تکھ کره روی . می تونست سیاحتم کرد

نونش می مالید بعد ھم مربایی اش می کرد در حالی کھ چشم از من برنمی داشت اونو 

نمی دونم چھ بھ سرش آمده بود . ورت ھم چایی روشمی گذاشت گوشھ ی لپش و یک ق

کم خوابیده بود؟ بد خوابیده بود؟ بھ قول . چشاش یھ حالتی بود. کھ ملس و خمار ھم بود

خانم جان سرش گرم بود؟ خانم جان بھ آدمایی کھ سکندری می خورند و گیج ویجی راه 

ھ یعنی حرارتش ھر وقت ھم پرسیدم یعنی چی؟ می گ. می رن می گھ سرش گرمھ ننھ

بعد ھم شماتتم می کنھ کھ تو چی کار داری بھ ای کارا؟ . رفتھ باال



آخ الھی شکر کھ بعد از صبحانھ تلفن زنگ زد و ھمون دوست جون جونی شھروز کھ 

شھروز ھم . روز اولی رفتھ بود بھ دست بوسش ازش دعوت کرده بود بره خونھ شون

 :ھ اش و گفتمثل بچھ ھای مودب گوشی رو گرفت روی سین

می خواد ببینھ اجازه دارم دو سھ روز برم خونھ شون؟ آخھ مامان و . بابا جان، مھرانھ-

 .باباش می خوان برن گرگان خونھ ی عمھ اش، مھران دوست نداره بره

اصال چرا نری؟ ببینم می تونی دو . برو تو رو بھ دین و آیین برو. دوست داشتم داد بزنم

چل شایان جانم برداری یا نھ؟ دم بھ دمش دادی کھ چی؟ برو سھ روزی دست از سر ک

حاال گیریم کھ رفت، مگھ شایان میاد بھ من برسھ؟ . بذار یھ ھوایی بھ قامت شایان بخوره

با بودن میھمانای تازه وارد و شغل شریفی کھ تازه بھش نائل شده، خدمتگزاری و 

بحی ھم کھ بھ روم شلیکی خندید پذیرایی، دیگھ کی وقت داره بھ من برسھ؟ ھمون اول ص

حاال شایان تو . و باھام گرم گرفتھ بود غنیمتی بود کھ با حرکات بچھ گانھ ام بھ یغما رفت

 !دلش می گھ بی خودی کھ بھت نمی گم بچھ

دقایقی بعد ساک بھ دست از . شھروز صبحانھ اش رو نصفھ و نیمھ رھا کرد و رفت باال

ھمھ تکون داد و بھ دو زد بیرون و منم توی دلم آخ پلھ ھا سرازیر شد و دستی برای 

واسھ تو کھ . ای خدا چی می شد ھمھ یک طوری سر بھ نیست می شدند. جون گفتم

کاری نداره و خیلی راحت می تونی ھمھ رو دک کنی و من بمونم و فقط خانواده ی 

ن و یکی نیست بگھ مھمون بازیاتون چیھ؟ حوصلھ دارین؟ من از دست سوگندجو. فخر

شھروز ناراحت بودم نمی دونستم فروغ جان و شبنم ھم اضافھ می شند؟ راستی فروغ 

جان شوھر نداره؟ اومدند قھر؟ یکی نبود آشتی شون بده این دم عیدی؟ شایدم شوھر 

خب تازه می شھ مثل . طالق گرفتھ؟ مرده؟ دلم سوخت کھ شبنم بابا نداشتھ باشھ. نداره

مثل مامان فرح . چون شوھر نداره. ن ساکتھ و کم حرفحاال فھمیدم چرا فروغ جا. من

سوگند جون کھ انگار قسم خورده مفت بخوره و . خودم کھ تا مجبور نشھ حرف نمی زنھ

شبنم بلند شد کھ میز رو جمع کنھ، اما . صاف از سر میز بلند شد رفت تو اتاقش. بگرده

 :جناب فخر مانع شد و گفت

 .تو بھتره استراحت کنی-



اما جناب فخر . من مثل ھمیشھ بلند شدم تا کمک کنم! لی لی بھ الالش می گذارند چقدر

بعد . شایان و من با ھم میز رو جمع کردیم. چشمش بھ کلفتی من عادت کرده. مانع نشد

ادب از کھ . حق با لقمان حکیمھ. دوست نداشتم مفت بگردم. ھم رفتم پای دستشویی

وگند جون کار زشتیھ، تصمیم گرفتم تا آخرین آموختی؟ و چون من دیدم مفت خوری س

پوران جان وقتی فھمید چای صبح . این طوری عزیز ھم می شدم. روز اقامتم کمک کنم

احساس ! نھ، کدبانوگری. کلفتی .رو من دم کردم یک عالمھ ماچم کرد و ازم تشکر کرد

کنم با محبت  می کنم شایان از زنای تنبل بدش میاد چون وقتی بلند می شم میز رو جمع

کنجکاوم کھ بود و پرسید تو . و تشکر آمیز چیزا رو از دستم می گیره و نگاھم می کنھ

خونھ چھ کارا می کنی؟ خوب بود می گفتم می شینم سر تشت رخت می شورم، کشک 

اونوقت میومد خواستگاریم؟ می خوام صد سال سیاه  .ھم می سابم، ترشی ھم می ندازم

منم بھتره دست پاچھ نشم . واسھ کلفتی می خواد می خوام نخوادمردی کھ زنش رو . نیاد

 :حق با خانم جانھ کھ می گھ. و بی گدار دلم رو بھ شایان ندم

 .تو وقت شوھرت نیست ننھ-

نھ این کھ سرد شده . ماھرخ جان سرش شلوغ شده و دیگھ کمتر بھ من توجھ می کنھ

مھمون . نوم دستشون رو بھ چوب بستھبھ قول خودش کنیز خا. بیچاره وقت نداره .باشھ

اصال نفھمید چرا چشای من پف پفی شده و دماغم . شایدم خونده. ناخونده ھم کھ دارند

من دیگھ جا افتادم و فکر می کنم . برام مھم نیست. دیگھ کمتر نگاھم می کنھ. تربچھ ای

نمی کنھ  دیگھ کسی احساس .ھمھ یھ جور خاصی با ھم راحتند. اینجا خونھ ی خودمونھ

خانواده ی فخر ھم برای ھر تازه واردی ھمون وعده ی اول خودکشی می . کھ میھمانھ

بعدش با ھم صمیمی تر برخورد می کنند و ھر کس ھر چی کھ بخواد می خوره و . کنند

دقایقی بعد سوگند . دیگھ بھ قول خالھ فروزان نمی خواد قیف باشیم. ھر جا کھ بخواد میره

بدم میاد کھ یک . سر دست شوھرش رو گرفت و زد بیرون جون کاله حصیری بھ

استکان آب نمی زنھ و بھ قول خانم جان یک کاسھ رو جای کوزه نمی گذاره فکر کرده 

فقط میاد ومیره ودوش میگیره و می خوره ومی خوابھ شانسش گرفتھ کھ !اینجا ھتلھ

!خودشو دوست دارم اگھ نھ چھ ھا کھ پشت سرش نمی گفتم



ھم توی آشپزخانھ دور وبر پوران جان می پلکید وفش فش می کرد نفھمیدم فروغ جان 

چرا گریھ می کنھ البتھ داشت پیاز پوست می گرفت ولی نھ اشکش از گریھ بود نھ پیاز 

یک مرتبھ دیدم شایان وشبنم . خیلی آروم حرف می زد انگار داشت درد ودل می کرد

ند؟چرا دو نفری؟چرا تنھا؟چشام می شستھ رفتھ با ھم زدند بیرون ای خدا کجا رفت

خواست از حدقھ بزنھ بیرون حاال کجا رفتند؟دلم می خواست بترکھ چرا ھیچ کس جلو 

دارشون نشد؟زشت نیست؟دیدم ھیشکی بھ ھیشکی نیست بیاد بھ من بگھ خرت بھ چند 

بودند بلند شدم مانتو پوشیدم و رفتم کنار آب ھیوندای شایان نبود انگار با ماشین رفتھ !من

منم بی جھت اینقدر نگران بودم شایان در موردم فکرای بد نکنھ من کھ ریگی بھ کفش 

نداشتم خودش چی علنی با یک دختر جوون زد بیرون؟

لب ساحل نشستم پاھامو دراز کردم واجازه دادم امواج نرم صبحگاھی خیسشون کنند بھ 

لفتی شبنم از من بھتره اصال درک کھ شبنم وشایان با ھم رفتند بیرون بھ من چھ؟حتما ک

خالیق ھر چھ الیق درست گفتم؟ربطی بود؟این مثل رو از خالھ فروزان یاد گرفتم می گھ 

این حرف رو زیاد بھ مادر شوھرش می زده اون اوالی عروسی اش با مادر شوھرش 

زندگی می کرده ومادر شوھرش بھش ایراد می گرفتھ بعد ھم غش غش می خنده ومی 

.بچھ بودم خانوم جان لباشو گاز میگیره و می گھ خاک عالمگھ خب خیلی 

!تنھا نشستی دخترم:یک مرتبھ با صدای جناب فخر بھ خودم آمدم کھ گفت

خجالت کشیدم کھ پاھام تو آب . برگشتم دیدم با عصاش پشت سرم ایستاده جست زدم 

.ببخشید: دراز بوده صاف ایستادم و گفتم

ا؟چر:سراپامو ورانداز کرد وگفت

خب می گھ !بگم چون پاھام دراز بوده!خیلی عمیق آدم رو نگاه می کرد موندم چی بگم

 .کھ بوده اینم عذر خواھی داره؟گفتم این چند روز خیلی بھتونزحمت دادم

 :ھمون طور کھ سرش رو تکون می داد تبسمی کرد و گفت

 .رینی ھستیتو دختر شی. این چھ حرفیھ دختر جون؟ ھمھ ی ما تو رو دوست داریم-

جناب فخر . نزدیک بود بگم نوه تون ھم ھمین عقیده رو داره اما زبونم رو گاز گرفتم

 :گفت



 .باید ببخشی کھ سرمون شلوغ شده و کمتر بھت رسیدگی می کنیم-

 :خجالت کشیدم و گفتم

 .اتفاقا ھمھ چیز عالیھ-

 :و گفت سنگینی اش رو روی عصاش انداخت و چشاشو بھ انتھای دریا دوخت

 .جای خانم بزرگ خیلی خالیھ-

من  .پس من چی بگم؟ خدا بھ داد دل من برسھ. بیا اینم کھ دلش واسھ خانم جان تنگ شده

دیدی چطور خودش رو توی دل جناب . کھ می دونم خانم جان من خیلی دوست داشتنیھ

داشتم سفره  دوست .حاال شاید این بینوا یک تعارف کرد! ماھرخ جان نفھمھ! فخر جا کرد

 :گفتم. ی دلتنگی ام رو پھن کنم

کی قراره برگردیم؟ . آره دل من یکی کھ خیلی براش تنگ شده-

. خوبھ تو دلش بگھ تو دلت واسھ خانم جانت تنگ شده ما چرا لگد بھ تعطیالت مون بزنیم

 !!چھ توقع ھا

 :نگاھم کرد و با یک تبسم کمرنگ پرسید

خستھ شدی؟ -

 :و گفتمدست پاچھ شدم 

زحمت ھم . فقط دلم واسھ خانم جانم تنگ شده بود. نھ نھ، خیلی ھم بھم خوش می گذره-

 .کھ دادم دیگھ فکر کردم برم بھتره

 :خنده ای بی صدا کرد و گفت

من از تو . ھیچ وقت فکر نکن کھ مزاحم ھستی. تو برای ما خیلی عزیزی دختر جان-

حاال . بنا نبود مھمون دار باشیم. ھ غریبگی کنیمعذرت می خوام کھ تنھا موندی و ممکن

مقصودم اینھ کھ این برنامھ ی تعطیالت ما از . قدم شوم روی چشم. اومدند خوش اومدند

من خیلی ھم خوشحالم کھ فامیل دور ھم جمع ھستند فقط نگران تو . پیش تعیین شده نبود

ی تونی باھاش طرح دوستی م. البتھ شبنم دختر فوق العاده خوبیھ. ھستم کھ تنھا موندی

 .بریزی

خواستم بگم ای قربونت برم از امروز صبح کھ شبنم خانم با شایان جانم بیرون رفتھ 



کی بوده . دیگھ رو زمین ھم نمی تونم ببینمش چھ برسھ بھ این کھ باھش دوست ھم باشم

 :خر گفتجناب ف .سرم پایین انداختم. تو دنیا کھ با ھووش طرح دوستی بریزه؟ اما نگفتم

 .شخصیت جالبی داری. واسھ ھمینم ازت خوشم میاد. بھت نمیاد خجالتی باشی-

 :بعد مکثی کرد و دوباره رفت سروقت شبنم و گفت

 .شبنم یھ خورده دیر جوشھ. تو باید جھت دوستی پیشقدم بشی-

دیرجوشھ کھ ھنوز از گرد راه نرسیده با شایان جوش . خواستم بگم نھ قربون شکلت

رد؟ اونم چھ جوشی؟ این دو تا کھ دست قطبھای مثبت و منفی آھن ربا رو از پشت خو

جای خانم جان خالی کھ بگھ خاک عالم، دخترای حاال مثل قدیم نیستند پسرا رو ! بستند

با لبی خندان بھ ما پیوست و . دامنھ ی افکارم رو شروین بھ ھم ریخت. قورت میدن

 :گفت

 .خوبان خالی شدیک دمی غافل شدیم ویال ز -

 :جناب فخر نگاھش کرد و گفت

 .حیفھ آدم تو ویال بمونھ. روز قشنگیھ-

خواستم بگم اتفاقا شبنم جانتون کھ اینقدر ھمھ ھواشو دارین ھم ھمین عقیده رو داشت کھ 

اومدین شبنم رو قرص بچسبین و مھمون داری کنین پسرتون از دست . زود زد بھ چاک

. ان اینقدر کم جنبھ باشھ و نتونھ جلو دیگران خودش و کنترل کنھبدم اومد کھ شای. رفت

احترام بزرگترا و حجب و حیا کجا رفتھ؟ نھ بابا، انگار این چیزا تو این خانواده امری 

شروین ھم ننھ قاسم دست بھ . جناب فخر رفت و من رو با شروین تنھا گذاشت. عادیھ

 :گفت سینھ شد و با لبخندی فراخ بھ من نگاه کرد و

خب؟ -

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم. دیدکم زشتھ کھ مثل دختر دھاتیا بزنم بھ چاک

 !حق با جناب فخره، روز قشنگیھ-

 :شروین گفت

موافقی؟ . واسھ ھمین حیفم میاد کھ قدم نزنیم-

 :میام آباد کنم خراب می شھ، گفتم. منم کھ بلد نیستم مثل آدم حرف حساب بزنم



 .جلوتر رفتند پیش کسوتان-

 :شروین متعجب نگاھم کرد و گفت

چی گفتی؟ -

 .از ما زرنگ ترا: گفتم

 :چشاشو تنگ کرد و گفت

منظورت کیان؟ -

 :فھمیدم حرف نامربوطی زدم، گفتم

می گم ھر کس زرنگ تر بوده صبح زودتر رفتھ . منظورم شخص خاصی نیست-

 .قدماشو زده

 :ی فھمید شانھ باال داد و گفتشروین کھ چیزی از اراجیف من نم

اینجا مراعات حال جناب . اما من خوش دارم روزای تعطیل تا نزدیک ظھر بخوابم-

دست خودم باشھ روزای تعطیل صبحونھ و ناھارم یکی . فخر و ماھرخ جان رو می کنم

 .اما گویا تو سحرخیزی. می شھ

 .من عشقی ام. نھ چندان: گفتم

 :خنده ای کرد و گفت

 .اصال عشق نباشھ زندگی معنی نداره. تو ھمھ زمینھ ھا. منم عشقی ام-

 :اخم کردم و سرزنش آلود گفتم

 .لطفا تند نرین-

 :شروین گفت

 .چشم خانم، چشم-

 :دلم براش سوخت کھ تو ذوقش زدم، خواستم شلوغ کنم، پرسیدم

 .جناب فخر می گن شبنم دختر فوق العاده ایھ-

 :رو تکون داد و ھمون طور کھ چشم بھ دور دست داشت گفت لباشو مکید، سرش

 .خب آره-

 :کنجکاو شده بودم، پرسیدم



از چھ نظر؟ -

 :سرش رو چند مرتبھ بھ طرفین تکون داد و گفت

بھ خصوص . ھمھ ی ما اونو دوست داریم. از ھر نظر. روی ھم رفتھ دختر خوبیھ-

داد بیشتر مورد حمایت و توجھ پدر جان شبنم از وقتی پدرش رو از دست . جناب فخر

پدر . البتھ از اون موقع خیلی سالھ می گذره اما شبنم بدجوری ضربھ خورد. قرار گرفت

گویا شبنم ھم از الی در اتاق . شبنم موقع مرگش سرش روی زانوی فروغ جان بوده

ون از ا. ناظر جون دادن پدرش بوده و این صحنھ بدجوری روی روانش تاثیر گذاشتھ

روز بھ بعد شبنم سرش رو تو الک خودش کرد و دیگھ اون دختر پرشور و حال گذشتھ 

. گو این کھ با موضوع کنار اومد اما یک غم بزرگ ھمیشھ تو چشاش ھست. نیست

 .شایدم یک سردی و بی تفاوتی

خواستم بگم داداش جونت اونو برده یھ جای خلوت کھ اون غم رو از تو چشاش در 

ھیچی . مگھ من بابام رو از دست ندادم؟ خب کنار اومدم دیگھ. جالت کشیدمبیاره؟ اما خ

من چیز زیادی . اما بعد فکر کردم موقعیت من و اون با ھم متفاوتھ. ھم تو چشام نیست

برای یک لحظھ دلم برای شبنم سوخت اما ھنوز ھم از شایان . از پدرم بھ خاطر ندارم

. کھ قلب عاشقم مانع پرورش و رشد آن می شدیک کینھ ی کوچولو . کینھ بھ دل داشتم

 :صدای شروین منو از صحرای خیالم بیرون کشید کھ گفت

 .اومدند. حالل زاده ھم بودند-

شبنم  .مسیر نگاه کجش را دنبال کردم و ھیوندای شایان رو دیدم کھ مقابل ویال نگھ داشت

رو باز کرد و با ماشینش  خانم ھم چون ملکھ ای نشستھ بودند شایان پیاده شد در ویال

دوست نداشتم شبنم رو روی صندلی جلو . رفت تو و دل من رو دوباره بھ درد آورد

 :گفتم. بغض کردم. ببینم

 .می خوام تنھا باشم-

 :شروین توی چشام رو کاوید و گفت

مطمئنی؟ -

 :رومو اون طرف کردم و گفتم



 .ھیچ وقت این قدر مطمئن نبودم-

 :تکون داد و گفت شروین سرش رو

 .ھر طور راحتی. باشھ-

 .گفت و سالنھ سالنھ بھ طرف ویال بھ راه افتاد

ماھرخ جان پشت میز آشپزخونھ . ھیچ کس توی ھال نبود. ساعتی بعد بھ سمت ویال رفتم

پوران جان ھم پای اجاق گاز . نشستھ داشت با کمک فروغ جان ساالد درست می کرد

آروم و بی صدا راه پلھ ھا را گرفتم و بھ طرف اتاقم بھ . بقیھ بودایستاده بود و پشتش بھ 

از اتاق شروین صدای . ھمھ ی درھا بستھ بود. توی راھرو باال ھم کسی نبود. راه افتادم

دستم بھ دستگیره ی اتاقم بود کھ در اتاق شبنم اینا . موزیک خارجی بھ گوش می رسید

قلبم خودشو بھ در و دیوار . گرد و گشاد شد چشام. باز شد و شایان از توش بیرون آمد

انگار قلبم می خواست از تو . سینھ کوبید، نفسم ھم تند شد و پره ھای دماغم باز شدند

شایان . ھمون طور نفسای تند می کشیدم زل زدم بھ شایان .سوراخای دماغم دربیاد

وش بود و یا انگار غم ت. نگاھش با ھمیشھ متفاوت بود. ایستاده بود نگاھم می کرد

دلم می خواست بترکھ، . آھستھ در اتاق رو بست و بھ طرف اتاق خودش رفت! خجالت

  .سرم سنگین شده بود. انگار تمام خون تنم رفت توی کلھ ام. سرم باد کرده بود

اونا دوتایی با ھم توی اتاق چھ کار می کردند؟ خانم جان ھمیشھ می گھ آتیش نباید کنار 

. پرسیدم یعنی چی؟ جواب می داد دخترا و پسرا رو می گم ننھ وقتی می. پنبھ گذاشت

 .دیگھ ھم چیزی مپرس، بھ وقتش خودت می فھمی. دختر مثل پنبھ اس و پسر مثل آتیش

دوست داشتم جیغ بکشم و فروغ جان رو صدا بزنم کھ چھ نشستھ ای . و حاال من فھمیدم

ای خدا چرا اینجا  .ورتر انداختھکھ دخترت پاشو از گلیم خودش و ھفتاد جد و آبادش اون

حاال دختره باباشو از دست داده  !کسی بھ کسی نیست؟ آدم ھم اینقدر آزاد و اروپایی منش

و ضربھ خورده باید ھر کاری کھ دوست داشت بکنھ؟ نھ حریمی، نھ حفاظتی، نھ 

ون ھمھ ش. از ھر چھ مرده بدو اومد. دیگھ دلم داشت از شایان بھ ھم می خورد! رعایتی

رفتم تو اتاق خودم و دمر افتادم . اشک از چشام سرازیر شد. بھ یک چیز فکر می کنند

 .روی تخت بھ زار زدن



چی شد من . نیمھ شب از صدای باد و طوفان از خواب پریدم. نفھمیدم کی خوابم برد

 صدای. اینقدر خوابیدم؟ نیومدند واسھ ناھار بیدارم کنند؟ ھر چقدر فکر کردم یادم نیامد

حاال ! ای خدا چقدر ھوا طوفانی می شھ. ھوھوی باد و طوفان شیشھ ھا رو می لرزوند

تو ھم می بینی من از رعد و برق و طوفان می ترسم، می بینی چند شب از خانم جانم 

دیگھ اشک نداشتم کھ از ترس . جدا شدم، ھی طوفان بفرست و اعصاب منو خط بنداز

سرم رو . دلم توی سینھ می لرزید. نداشتم جیغ بکشمیعنی رو . جیغ ھم نداشتم. گریھ کنم

. قلبم مثل قلب گنجشک شده بود. کردم زیر لحافم و با چشمانی گشاده تند تند نفس می زدم

کو خانم جانم کھ برم تو سینھ اش مچالھ بشم و اونم محکم نوازشم کنھ و بگھ تو چرا 

زیر لحافم صدای قار و قور از . اینطوری ننھ؟ آروم بگیر االن بند میاد قربون قدت

بارون سیل آسا شروع . دلم نخ نخ می شد. خیلی ھم زیاد. گرسنھ ام بود. شکمم می اومد

. می دونستم از شدت رعد و برق کاستھ خواھد شد. دل منم قرص تر شد. بھ باریدن کرد

صدای قار و قور شکمم دست رعد و برقا بلند شده . گرسنگی بدجوری آزارم می داد

گوشھ ی لحافم رو پس زدم و بھ ساعت نگاه کردم، دیدم یک ساعت از نیمھ شب . بود

رعد و برق تموم شده . یقین داشتم ھمھ خوابیدند. گوش کشیدم ھمھ جا ساکت بود. گذشتھ

. انگار یکی بیرون با شیلنگ شیشھ ھا رو می شست .لحافم رو کنار انداختم و نشستم. بود

دستامو بھ ھم می فشردم . اینقدر تاریک بود کھ ترسیدم بیرون .بلند شدم رفتم پشت پنجره

آخھ از . معده ام مثل لب پیرزنای بی دندون مچالھ شده بود. و توی اتاقم راه می رفتم

تصمیم گرفتم برم سر یخچال . صبح تا حاال چیزی نخورده بودم و داشتم ضعف می کردم

. اتاق شایان نیمھ باز بود در. آھستھ الی در رو بازکردم. و یک چیزی بردارم بخورم

گفتھ الی درو  .حتما منتظر شبنم جونشھ. چراغش ھم روشن بود. یعنی کامال بستھ نبود

آھستھ و پاورچین از پلھ ھا پایین . عقم گرفت. باز میذارم آبا کھ از آسیاب افتاد بیا تو

سی نباید توجھ ک. چراغ رو ھم روشن نکردم. رفتم و خودم رو بھ آشپزخونھ رسوندم

واسھ شام . رفتم سر یخچال. ھمون نور آباژور ھمیشگی کفایت می کرد. جلب می شد

پس نوش . حتما سھم من بوده. کباب تابھ ای پختھ بودند کھ یک بشقاب ھم اضافھ آمده بود

جای . طعم سیر می داد. سرد شده بود اما خوشمزه بود. یک دونھ گذاشتم دھنم. جونم



برداشتم، بعد ھم انگشت چرب و ربی ام رو لیسیدم، دور  یکی دیگھ ھم. خانم جان خالی

خواستم برگردم کھ توی نور ضعیف سینھ . دھانم رو دست کشیدم و در یخچال رو بستم

ترسیدم و یک جیغ کوچولو کشیدم کھ با دستش دھانم رو . بھ سینھ شروین برخوردم

احساس خطر  من. حال طبیعی نداشت بھ نظر می آمد در حالت غیر عادی است. بست

شروین از . از ترس داشتم قالب تھی می کردم، کھ یھو چراغ آشپزخونھ روشن شد. کردم

شایان بود کھ . منم کھ داشتم مثل بید می لرزیدم. قیافھ اش ترسناک شده بود. جا جھید

معلوم  :خشمگین و غضبناک نگاھی بھ شروین کرد و گفت. دست بھ کلید برق داشت

نمی خواست دیگران رو متوجھ . داش خفھ و از توی گلو بودھست اینجا چھ خبره؟ ص

بھ تو مربوط : شروین گفت. ھمون رگ عمودی. رگ پیشانی اش برجستھ شده بود. کنھ

اما : شایان گفت .اینو ھمھ می دونند. این خوشگلھ نامزدمھ. نیست جوجھ خروس غیرتی

می لرزیدم و بی صدا اشک بعد بھ من کھ . اینو یادت باشھ. قبل از اون مھمانھ و امانت

 .دیگھ ھم الزم نکرده شبگردی کنی. برو تو اتاقت: می ریختم، گفت

وقتی بھ خودم آمدم کھ دمر روی تختم افتاده بودم . نفھمیدم چطوری سر از اتاقم درآوردم

حالت تھوع داشتم و چشام . روز بعد واقعا مریض شدم. و داشتم ھای ھای گریھ می کردم

. اما من ازش روگردوندم .شبنم آمد توی اتاقم و ازم احوالپرسی کرد. سیاھی می رفت

آب نمی دید اگرنھ شیرجھ ھا . قیافھ اش مظلوم نما و نجیب نما بود. ازش بدم اومده بود

این چھ معنی میده؟ . خودم دیدم شایان از تو اتاقش اومد بیرون! می زد دیدنی

اونا کھ رفتند . نی حالم رو بھ ھم می زداما شیری. پوران جان ھم برام کمپوت سرد آورد

قدری خجالت زده . در رو ھم پشت سرش نبست. تقھ ای بھ در خورد و شروین آمد تو

دیگھ . رومو برگردوندم و بی صدا اشک ریختم. آمد کنار تختم روی مبل نشست. بود

آخر سر طاقت نیاورد و . شروین فقط نگاھم می کرد. کنارش احیای امنیت نمی کردم

در . من دیشب حال مساعدی نداشتم... من. اومدم ازت از صمیم قلب معذرت بخوام: گفت

چطوری بگم کھ باورکنی؟ بھ جون ماھرخ جون اگھ . واقع دو شبھ کھ حال خوشی ندارم

! چطوری بگم کھ خیلی ھم بد نباشھ ...قسم بھ کسی کھ خیلی دوستش دارم. ادا دربیارم

. د جوری بھت نیاز دارم، و کار اشتباھی انجام دادماما این دو شب احساس می کردم ب



دست خودم . معذرت می خوام... دیشب ھم وقتی صدای در اتاق رو شنیدم و فھمیدم کھ

. اصال این مرام یک جنتلمن نیست. من نمی بایست چنین حرکت زشتی می کردم. نبود

من اونقدرا مھتاب اومدم ازت بخوام حرکت زشت دیشبم رو ندید بگیری و فکرنکنی 

حاال کھ خوب فکر می کنم می بینم با این . قول می دم دیگھ تکرار نشھ. پست و کثیفم

مھتاب بھ من . حرکت نسنجیده کھ البتھ عقالنی ھم نبود تو رو از خودم دورتر کردم

قول می دم دیگھ سر راھت . خواھش می کنم بگو کھ منو بخشیدی. فرصت جبران بده

 .احساس می کنم اگھ فاصلھ ام رو با تو حفظ کنم تو راحت تری. سبز نشم و اذیتت نکنم

گفت و . منو ببخش: بعد دستش رو گذاشت روی دستم و گفت. خیلی آروم حرف میزد

. اما نمی بارید. آسمون ھم دلش مثل دل من گرفتھ بود. و من بی صدا اشک ریختم. رفت

نزدیک ظھر ماھرخ جان . شتمتمام شب تا صبح باریده بود و دیگھ اشکی نداشت اما من ا

از . پشتت سوراخ نشد اینقدر خوابیدی؟ بلند شو ببینم: آمد با سر و صدا بلندم کرد و گفت

می دونم می دونم کھ دلتنگ خانواده . دیروز کھ اومدی تو اتاق تا حاال یک بند خوابیدی

ا قدر پس بیا ت. عمر این سفر کوتاھھ و تو باز می ری پیش شون. عزیز دلم. ات شدی

. بلند شو یک ّآب بھ صورتت بزن می خوایمم واسھ ناھار بریم پیک نیک. یکدیگر بدانیم

ببین حیف از این ھوای ابری . فروغ جان یک جایی رو بلده می خواد ما رو ببره اونجا

بی . یک بند حرف می زد و من رو تشویق می کرد. قشنگ نیست کھ بمونیم ماتم بگیریم

وقتی بھ خودم آمدم کھ توی ماشین جناب فخر . و لباس پوشیدم حوصلھ از جا بلند شدم

 .نشستھ بودم

ای خدا . فروغ جان و پوران جان عقب ماشین جمشاد خان و شروین جلو نشستھ بودند

بھ وقت سبقت می  .شبنم توی ھیوندای شایان لمیده بود و متفکر می نمود. دلم بھ درد آمد

شروین ھم جلو . نم فقط گاھی سرش رو تکون می دهدیدم کھ شایان متکلم وحده شده و شب

اما برای خودم و . دلم براش سوخت. ماشین پدرش خموش بود و چشم بھ جاده داشت

بھ قول ! فکر کردم این مظلوم نمایی فیلم نباشھ. ّآبرویی کھ نزدیک بود بھ باد بره بیشتر

 .ن چرب شون رو خوردنباید گول زبو. مردا فیلموشون زیاده ننھ: خانم جان کھ می گفت

توی خودم  .اصال حواسم بھ جاده و راه نبود. نفھمیدم از کجا رفتند و بھ کجا رسیدند



جناب فخر گاه  .اما روی سخنش با من نبود. ماھرخ جان یکریز حرف میزد. غرق بودم

اما من گوش نمی . بھ گاه با حرکت سر سخنانش رو تایید می کرد و یا جوابش می داد

ما کھ رسیدیم ھمھ رسیده و پیاده شده . ھ حوصلھ ماھرخ جان رو ھم نداشتمدیگ. دادم

پشت این . اینجا یک منطقھ بکره: فروغ جان داشت توضیح می داد و می گفت. بودند

بعد آھی سنگین . من سالھا پیش ازشون رفتم باال. خیلی قشنگھ. کوه دو تا کوه دیگھ اس

آخرش می رسھ بھ یک آبشار . ھشت سالش بوداون موقع شبنم . من و حمید: کشید و گفت

: شروین دستاشو بھ ھم مالید و گفت. پای کمتر کسی بھ اونجا رسیده. بزرگ و دیدنی

آبشاره معطل پای ما مونده مگھ نھ؟ 

امروزم کھ ھوا . باید اول صبح می اومدیم. االن واسھ کوھنوردی دیره: فروغ جان گفت

 .خوشتون اومد یک وقت دیگھ می آییمناھار بخوریم . یھ خرده نا مساعده

خواستم داد بزنم مگھ قراره چند وقت دیگھ اینجا باشیم؟ من یکی کھ دلم خونھ مون رو 

رفتم بھ . اما لب از لب وا نکردم. می خواد، خانم جانم رو می خواد، مامانم رو می خواد

و پر از درخت ھمھ جاش سبز بود . یک درخت تکیھ دادم و چشمم رو فرستادم باالی کوه

سرم ھنوز یھ . تکھ تکھ و جا بھ جا .باالش ھم توده ھای ابر سیاه و کبود. و درختچھ

. خاطره ی شب گذشتھ مثل خار وجودم رو می خلید و آزارم می داد. خرده گیج بود

تند و . ناھار استانبولی بود. شایان و شروین خیلی زود فرش پھن کردند و سفره گستردند

کم کم ھوای پاک و باد نسبتا تند بھاری خماری و کسالت رو از . پررنگ و خوشمزه

ماھرخ جان دو مرتبھ بشقابم رو . اشتھام باز شد و تا تونستم غذا خوردم. سرم پروند

بھ . دیگھ کاری نداشتم شبنم چھ غلطی می کنھ و یا شایان و شروین. پرکرد منم خوردم

نشستھ بود و توجھی بھ من نشان  شروین ھم کنار جمشاد خان. ھیچ کس کاری نداشتم

بھ . شایان ھم کم حرف بود و فقط پذیرایی می کرد. سرش بھ شبنم گرم بود .نمی داد

واسھ اون گندی کھ حتما . شاید ھم داره از من خجالت می کشھ. نظرم ناراحت می رسید

سفره کھ جمع شد . حاال تو فکره چطوری مالھ کشی کنھ. می زده و من مچش رو گرفتم

بعد رو بھ  .پوران جان استانبولی خوبی بود دستت درد نکنھ: اھرخ جان بلند شد و گفتم

کی با من میاد؟ خانمھا . من کھ خیلی غذا خوردم باید برم راه برم: جمع کرد و گفت



البد بھتر دیدند بھ حال خودم بمونم . کسی بھ من کاری نگرفت. داوطلب شدند و رفتند

جناب فخر ھم عصاشو برداشت  .سیروس خان دراز کشیدندجمشاد خان و . استراحت کنم

شایان ھم یک روزنامھ از توی ماشین برداشت . واسھ خودش از یک طرف دیگھ رفت

یعنی کھ در دنیا رو . رفت یک گوشھ دراز کشید روزنامھ روھم گذاشت روی صورتش

دو بھ دو گم  نفھمیدم چھ بالیی بھ سر شبنم و شروین آمد؟ نمی دونم. بھ روی خودش بستم

و گور شدند یا تنھا؟ ای خدا اگھ این شبنم مظلوم نما رو یھ جا گیر بیارم می گم شایان نم 

من تعجبم از جناب فخر کھ . گذاشتی چسبیدی بھ شروین؟ قربون اشتھای صافت برم

اینا خوبی رو توی چی می بینند؟ خب حتما دنیاشون . معتقده شبنم دختر فوق العاده خوبیھ

پس  .بھش ھم می گن آزادی رفتاری. تفاوتھ و این قبیل برخوردھا رو بد نمی دونندبا ما م

بھتره من فضولی نکنم چون پی بردم ما و خانواده ی فخر از لحاظ تیپ و منش اجتماھی 

اونا مرد و زن سرشون نمی شھ و بھ قول خانم جان بز و بزغالھ شون . با ھم متفاوتیم

شروین ھم کھ دست ھمھ رو از یک کنار می بوسھ و . ھمھ ھم با ھم دست می دن. یکیھ

. حتما خانواده ی فخر این قبیل رفتارھا رو نشان تجدد می دونند. کسی مانع نمی شھ

قربون خانواده ی خودم برم کھ برای زن و مرد حد و حریم می شناسند و خیلی زود 

دیدم االنھ کھ . و کنھحق با خانم جانھ کھ می گھ حیا خوب چیزیھ اگھ آدم ب. قاطی نمی شن

. بلند شدم ایستادم بھ نماز. از بس کھ افکار مختلف توش تنیده می شد. کلھ ام منفجر بشھ

. چادر کھ نداشتَم، روسری ام کشیدم جلو و با مھر کوچولویی کھ تو کیفم بود نماز خوندم

متابعت  منم. قبل از ناھار دیدم جمشاد خان بھ کدوم سمت نماز خوند. قبلھ رو بلد بودم

نمازم ھم کھ تموم شد واسھ . اواسط نماز صدای خش خش روزنامھ رو شنیدم. نمودم

من عادت نداشتم این ھمھ دورم . نیاز بھ تنھایی داشتم. آروم و بی صدا. خودم راه افتادم

و حاال توی این ھوای پاک بھاری، کوه تنومند مقابل من بھ سوی خودش می . شلوغ باشھ

ھمین قدر می دونم کھ ھر دو کوه کذایی رو باال رفتم و ! دونم چقدرنمی . رفتم. خواند

فکر نمیکردم تنھا این ھمھ راه رو اومده . آبشار رو کھ دیدم شوکھ شدم. رسیدم بھ آبشار

اونقدر قشنگ و با عظمت بود و اون قدر از خود بیخودم کرد ! چھ ّآبشار عظیمی. باشم

. ی خوشگلم شدم کھ جھان رو اینقدر زیبا آفریدکھ پریدم بھ ھوا و از تھ دل قربون خدا



من از دیروز خودم رو گم کرده و اینک . یوھو یوھو می کردم و دور خودم می گشتم

جست وخیز کردم و داد زدم و . توی جلد خودم فرو رفتم و شادی کردم .پیدا کرده بودم

. می جستممی چرخیدم، می جھیدم و الی ابرھا خدا رو . خدای خوشگلم رو صداکردم

می خواستم ازش بپرسم چرا زیباییھا رو توی دل طبیعت مخفی کرده؟ حیف از این ھمھ 

زیبایی نیست کھ دست عموم مردم بھش نرسھ؟ بعد فکر کردم اگھ دست عامھ ی مردم بھ 

لگدمال شده  .اینجا می رسید کھ بھش نمی گفتند بکر و دیگھ اینقدر زیبا و جذاب نبود

ر زیباییھای طبیعت رو، قدر پاکی رو و قدر خوبی رو نمی دونیم؟ چرا ما مردم قد. بود

یادم از . چرا خودخواھانھ ھمھ چیز رو بھ گند و کثافت می کشیم؟ بعد غم بھ دلم نشست

من ھم ھمون طبیعت بکری بودم کھ نزدیک بود زیر دست و . حرکت زشت شروین آمد

دنیا پیش چشام سیاه . پیدا کردمحالت تھوع . پای شروین از خودراضی بھ لجن کشیده بشم

دلم بھ درد آمده . و تار شد، سرم بھ دوران افتاد و یک گوشھ نشستم و آروم اشک ریختم

از اینکھ زن موجودی ظریف و ضعیف آفریده شده، از اینکھ ترد و شکننده و بھ حد . بود

کم تحمل  نھایت حساس آفریده شده، از این کھ مردان غالبا موجوداتی خودخواه، مغرور،

و عاری از احساس ھستند، از این کھ با ھمھ ی این اوصاف اونقدر قوی ھستند کھ بھ 

راحتی زن حساس و ظریف رو زیر دست و پای خود نابود می کنند، می شکنند، خرد 

و اگر . کاری کھ شروین می خواست دیشب با من بکنھ. می کنند و روحش رو می کشند

نیست چھ بھ سر من کھ شوکھ شده بودم و خودم رو باختھ  شایان بھ دادم نمی رسید معلوم

و شایان، این فرشتھ ی نجات، معلوم نیست توی اتاق چھ بالیی سر شبنم . بودم، آمده بود

قلبم از این تصورات . ای خدا کاش کور می شدم و اون صحنھ رو نمی دیدم. آورده بود

نمی دونم چقدر بھ اون . ی کوبیدبھ درد آمده بود و خودش رو بھ در و دیوار سینھ ام م

باد تندی می وزید و من . ناگھان بھ خودم اومدم کھ ھوا گرگ و میش شده بود. حال بودم

اون قدر بھ آبشار نزدیک شده، . نگاه کردم دیدم لباسام خیس شده. لرز بھ جونم افتاد

ک گوشھ حتی وقتی ی. اونقدر جست و خیز کرده بودم کھ نفھمیدم تمام لباسام خیس شده

لرزم کھ گرفت بھ حال طبیعی خودم . کز کرده واسھ دل خودم گریھ می کردم نفھمیدم

. جیغ می زدم. دلم داشت می ترکید. ھوا ھم رو بھ تاریکی می رفت. سردم بود. برگشتم



اما صدای مھیب آبشار کجا جیغ ظریف من کجا؟ کی بود کھ بشنوه؟ حتی در چند قدمی 

این چھ غلطی بود کردم؟ . باز خدای خوبم رو صدا کردم. یدام ھم اگر کسی بود نمی شن

چھ کار خبطی بود کھ ازم سرزد؟ چرا تنھا راه افتادم و از جمع فاصلھ گرفتم؟ ھمھ اش 

ھر چی بد و بیراه سراغ داشتم . تقصیر شروین بود کھ روح و روانم رو بھ ھم ریخت

. شستم یک گوشھ بھ گریھ کردنن .اما چھ سود؟ اینا واسھ من ماوا نمی شد. نثارش کردم

. ھم از ترس ھم از سرما. مثل بید ھم می لرزیدم. گریھ کجا بود؟ داشتم دل می ترکوندم

باد ھم . حتی توی کفشام آب رفتھ بود. موھام ھم خیس بود. لباس خیسم بھ تنم چسبیده بود

یر درختچھ ھا ز. ھر آن با شدت بیشتری می وزید و ذرات آب بھ ھر سو می پراکند

انگار طوفان . دست شالق گون باد سر فرود می آوردند و ترسم رو بیشتر می کردند

حاال چھ باید . تاریکی و باد و طوفان و من تنھا، وامونده از راه! ای خدا. توی راه بود

چشامو . خودم رو طعمھ ی کرکس و عقاب دیدم. می کردم؟ مرگ رو جلو چشام می دیدم

از تاریکی کھ . و خدا و خانم جان و مامان فرح رو صدازدمبستمو از تھ دل جیغ کشیدم 

اینقدر زار . ھمھ جا رو فرامی گرفت وحشت کرده بودم و شھامت نداشتم چشامو بازکنم

. می سوخت. انگار گلوم زخمی شده بود. زدم کھ دیگھ صدایی از حلقومم درنمی آمد

فکر . ساس سبکی کردماح. احساس کردم از حال رفتم. دیگھ نای زار زدن ھم نداشتم

خودم رو روی ابرا دیدم ویک حس رخوت . کردم روحم داره از کالبدم بیرون می ره 

تسلیم . دلم می خواست تا ابد بخوابم. خودم رو ول کردم روی زمین. قشنگ بھم دست داد

 .ھمین حس قشنگ شدم و دیگھ ھیچ چیز نفھمیدم

. ربھ می زد؟ ای خدا دردم می اومدچرا نمی گذاشتند بخوابم؟ کی بود کھ بھ صورتم ض

از آن کی بودند کھ اینقدر . تنم یخ کرده بود اما این دستھا گرم بودند. صورتم می سوخت

چھ صدای . صدای دندونام توی گوشم می پیچید. بی رحمانھ سیلی بھ صورتم می زد

یا  مثل زوزه ی گرگ بود و. صدای نالھ ام از تھ حلقم توی گوشم می پیچید! خوفناکی

احساس کردم توی یک دالون سیاه و تاریک رھا . وحشت کرده بودم. یک خرس زخمی

ھر چقدر می رفتم و ھر جا کھ می رفتم سیاھی قیر بود و صدای . شدم تک و تنھا

خستھ . پاھام دیگھ توان کشیدنم رو نداشت. نھ این صدای نالھ ی خودم بود. ھوھوی باد



اما اونجا ھم . ا رو زیر بغلم بردم تا گرم شون کنماون. دستام یخ کرده بود. بودم خستھ

من . سر بلند کردم تا خدا رو صدا بزنم اما باالی سرم ھم سیاھی بود. خیس بود و سرد

کجا بودم؟ چھ بھ سرم آمده بود؟ اصال من کی ھستم؟ کجا ھستم؟ مرده ام؟ اینجا ھمون 

دردم . م نواختھ شدگوره؟ ھمون گور سرد و سیاه؟ یک ضربھ ی کاری دیگھ بھ گوش

نکیره یا . یکی اسمم رو صدا زد. از تھ دل نالیدم. تمام وجودم سوخت .سوختم. گرفت

خواستم چشامو باز کنم . دوباره توی گوشم نواختند! منکر؟ چقدر مھربون صدام می کنھ

. اما من می خواستم ببینم. انگار دو تا کوه سنگی روی چشام گذاشتھ بودند. اما قادر نبودم

. لرز بھ جونم افتاده بود. گرچھ سیاه و دھشتناک. انھ ی قبرم رو می خواستم ببینمخ

. از تھ دل نالیدم. ھر آن یخ می زدم! چقدر سرد بود. دندونام ھمچنان بھ ھم ساییده می شد

سرم فریاد کشید و . اما من قادر نبودم .یکی با مھربانی ازم خواست چشامو باز کنم

منو کجا می خوان ببرند؟ . بلندم کردند. نالھ ام شدیدتر شد. تمحکم تر توی گوشم نواخ

یکی منو توی بغلش گرفت و با خودش . بھشت یا جھنم؟ ای خدا مثل یک پر کاه باال رفتم

. انگار یکی شیلنگ روم گرفتھ و می خواد از این خیس ترم کنھ. دوباره خیس شدم. برد

داشتم ملتمسانھ . ببینید دارم می لرزم. میخ کرد. ازھمھ جام آب می چکھ. نھ، دیگھ کافیھ

یکی با . آب بند اومد .می نالیدم و می گفتم کھ سردمھ. تقاضا می کردم دیگھ خیسم نکنند

حرفاش سرتاسر از گرمی زندگی بود طوری کھ احساس . من شروع کرد بھ حرف زدن

ی گفَت، چی م. کردم دوباره زندگی در من از سر گرفتھ شده است و بھم امید می داد

. شاید ھم نبود. مثل الالیی بود. خوشم آمد. ھر چی کھ بود بھم آرامش میداد. نمی دونم

باید می . خوابم می آمد. فقط می دونم کھ خوش آھنگ بود و بھ من حس امنیت دست داد

 .کاشکی دوباره بھ گونھ ام نزنند و بگذارند بخوابم. خوابیدم

نسیم نسبتا . وناگون گوشم رو نوازش می دادصدای پرندگان گ. فکر کردم توی بھشتم

بازم دندونام بھ ھم . دوباره لرز وجودم رو فراگرفت. سردی ھم پوست صورتم رو

ھوا تاریک و روشن بود و یک جفت چشم براق زل زده بود توی . چشم باز کردم. خورد

ای خدای من کجا بودم؟ این چشمھای . وحشت تمام وجودم رو پر کرده بود. صورتم

من و . صحرایی براق متعلق بھ شایانھ؟ مثل این چشم دیگھ ھیچ کجا ندیدم و نخواھم دید



شایان؟ کجا بودیم ما؟ من کھ ُمردم، شایان ھم مرده؟ خداوندا باورم نمی شھ من و شایان 

شایان محکم نگھم . چشام می خواست از حدقھ بیرون بزنھ! اینقدر نزدیک بھ ھم باشیم

بیدار شدی مھتاب؟ خوبی عزیزم؟ : نش بھم دوخت و گفتنگاه نگرا. داشتھ بود

 .من پیش ات ھستم. نترس خانوم، نترس: بعد ھم زیر گوشم نجوا کرد

او ھم آنقدر صبر کرد تا من کامال گریھ . بھ سمت او برگشتم و جیغ کشیدم و گریستم

دش جدا گریھ ام کھ تمام شد منو از خو. اونقدر گریھ کردم کھ پیراھنش خیس شد. کردم

من . نترس :کرد چشای صحرایی اش رو بھم دوخت اشک ھایم را پاک کردم او گفت

نگاه کن چیزی بھ روشن شدن ھوا . دیگھ داره صبح می شھ. تمام شب پیش تو بودم

اما نگاھم . من کھ زبونم بند اومده بود نگاھی بھ اطراف کردم بدون ھیچ پرسشی. نمونده

تو دیروز اینجا گم : پدری صبور بھ حرف آمد و گفتاستفھام آمیز بود و شایان چون 

خیلی صدات زدیم . من و شروین دنبالت می گشتیم. یک آن متوجھ شدیم نیستی. شدی

ھوا کامال تاریک شده بود کھ . آخر سر ھم ھر کدوم از یک راه رفتیم تا تو رو پیدا کنیم

: دوباره نوازشم کرد و گفتبعد . مھتاب تو از حال رفتھ بودی. من تو رو اینجا پیدا کردم

این چھ کاری بود با خودت کردی؟ چرا سر بھ خود راه افتادی؟ چرا تنھا؟ عزیز من تو 

کی می خوای دست از این ھمھ بچھ گی برداری؟ ھان؟ 

شایان کھ دید ھنوز می . ھمون طور مات نگاھش می کردم. اما من قادر بھ تکلم نبودم

یواش . و مالش داد تا خون رو بھ گردش بندازه لرزم دستای سردم رو تو دستش گرفت

ای خدا اون تمام شب توی تاریکی نشستھ و . یواش گرمای مطبوعی زیر پوستم دوید

چشم باز . مطمئنا اگر اون نبود من مرده بودم. مواظب من بوده است تا مبادا من تب کنم

م با نگاھم ازش زبونم کھ بند اومده بود می خواست. کردم و بھ چشای خوشگلش زل زدم

نمی دونم چشام چھ حالتی داشت کھ حالت نگاه . اونم داشت نگاھم می کرد. تشکر کنم

مثل اون روز صبح توی آشپزخونھ یک نیرویی از توی چشاش . اون رو ھم عوض کرد

من . قلبم بھ تپش افتاد ، قلب او ھم . یک چیزی مثل جادو . کشیده شد رفت تو چشای من 

یک آن نگاھمان با ھم تالقی کرد ، بعد . بھ وضوح می شنیدم  صدای تپش قلبش رو

یکھو من رو از خودش جدا کرد ، رخ برگرفت و زیر لب بھ شیطان لعنت فرستاد و آھی 



احساس  .اوکھ رو برگردونده بود اما من با سماجت نگاھش می کردم. کشید ، من ھم 

انگار . عشق پاک و ناگسستنی رو یک . می کردم با نگاھش تمام دنیا رو بھ من داده اند 

دیگھ کینھ ای ازش بھ دل  .یک حس قشنگ بھم دست داد. روح مون بھ ھم پیوند خورد 

اون خیلی . اما نموندیم . من و اون  .دوست داشتم تا ابدیت بھ ھمون حال بمونیم . نداشتم 

ھنوز . پریشان می نمود . سریع کنار رفت ، بلند شد و رفت اون طرف تر ایستاد 

پلیورش را تن من کرده بود . پیراھن نازکش زیر دست باد می لرزید . نگاھش می کردم 

شایان برگشت . دلم می خواست بترکھ از این ھمھ فداکاری . ھمون پلیور یشمی رو . 

یک سنگ ھم برداشت . دوباره نگاھم کرد ، بعد رفت کنار آب ، نشست وضو گرفت 

سالم کھ داد سرش . دو تا دو رکعتی . و بار نماز خوند د. اونو شست و ایستاد بھ نماز 

خیلی . بعدش ھم سجده کرد. رو بھ سمت آسمون باال برد و یک عالمھ با خدا حرف زد 

راز و نیازش کھ تموم شد بلند شد اومد کنارم زانو زد ، باد موھاشو بھ ھم . ھم طوالنی 

. انگار نماز آرومش کرده بود .  لباش متبسم بود. چھره اش آروم شده بود . ریختھ بود 

می تونی . خطر رفع شده  .تنت گرم شده خدا رو شکر: دستی بھ گونھ ام کشید و گفت 

. من فقط نگاھش می کردم و حرفی نمی زدم . از جات بلند شی ؟ باید زودتر برگردیم 

و با با کمک شایان بلند شدم . نگاھش رو می دزدید . شایان دیگھ تو چشام نگاه نکرد 

مثل یک عروسک . انگار الل شده بودم . کمک او راه سرازیری رو پیمودم تا پایین کوه 

ھر جا کھ اون .کوکی دنبال شایان می رفتم و ھر کتری ازم می خواست انجام می دادم 

ھوا . اشاره می کرد پامو می گذاشتم و بھ ھر شاخھ ای کھ می گفت دست می انداختم 

 .فقط ھیوندای شایان بود. بقیھ رفتھ بودند . مھ جا پھن شده بود روشن شده بود و آفتاب ھ

بھتره زودتر بریم یقین :شایان نگاھی بھ دور اطراف کرد وگفت

.دارم دیشب تا صبح از نگرانی ھیچ کدوم شون نخوابیدند

دوست داشتم بھ پاش . با این ھمھ جذاب بود . ژولیده شده بود . خودش ھم نخوابیده بود 

. مھم نبود چی بگم  .ازش تشکر کنم یا ازش معذرت بخوام. و براش زار بزنم بیفتم 

نیاز داشتم باھاش حرف بزنم اما نمی دونم چرا زبونم بھ فرمانم نبود و بھ کامم چسبسده 

اما شایان مدام . ھر دو توی ماشین نشستیم تا بھ ویال برسیم ھیچ کدوم حرفی نزدیم . بود 



رد و گاه می پرسید بھتری ؟ و من با حرکت سر جوابش رو بر می گشت و نگاھم می ک

بیا ھر دو : جلوی در ویال شایان توقف کرد و بدون اینکھ نگاھم کنھ ، گفت . می دادم 

 .امروز رو از یاد ببریم

دگرگون شدن حال ھردومون ، کھ برای ھیچ کدوم مون پوشیده . فھمیدم منظورش چیھ 

روزی بود سوای روزھای دیگھ بھ ھر حال من دیگھ بھ  امروز: بعد ادامھ داد . نبود 

من و . اینھ کھ مھمھ . اما از یاد نبریم کھ خدا عمر دوباره بھ تو داد . اون فکر نمی کنم 

.تو باید خدا رو شکر کنیم

.اول لطف خدا بعد ھم شما: سرم رو پایین انداختھ بودم ، بھ زحمت گفتم 

ظیفھ یھ مرده کھ از نامزد برادرش حمایت کنھ مگھ نھ این و: یکوری نگاھم کرد و گفت 

؟

نفھمیدم منظورش چیھ ؟ می خواست مھر تایید بزنھ یا می خواست مطمئن بشھ کھ حرف 

اون شب شروین صحت داشتھ یا نھ ؟ و آیا من موافقتم رو اعالم کرده ام ؟ من ھم کھ 

. ت و متحیر نگاھش کردم انگار دنیا رو روی سرم کوبیده بودند جوابی ندادم و فقط ما

سرم رو چند مرتبھ بھ طرفین  .اشک تو چشام جمع شد. شایان ھم داشت نگاھم می کرد 

...ما...یعنی اون ...من فقط...اما...اما : تکون دادم و بھ زحمت گفتم 

بسیار : شایان نفس بلندی کشید و گفت . نمی دونستم چی باید بگم . دیگھ نتونستم ادامھبدم 

با بوق شایان . بعد چند بوق ممتد زد و پیاده شد . می خواد خودت رو اذیت کنی خب ، ن

.اھالی ویال ریختند بیرون

بھت زده روی تختم نشستھ بودم و بھ یک جا خیره می . تمام اون روز توی اتاقم موندم 

حوادث گذشتھ و صحھ گذاشنت شایان بر نامزدی من و . اصال حال طبیعی نداشتم . شدم 

چرا بی جھت این موضوع اینقدر بزرگ شد ؟ کدوم . ین پاک مبھوتم نموده بودشرو

نامزدی ؟ اصال مگھ من اینقدر سر بھ خود بودم کھ واسھ خودم نامزد تعیین کنم ؟ این 

آیا نظر ماھرخ . یک تقاضا بود از جانب شروین ، بدون جواب مساعدی از طرف من 

یان بودند ؟ نظر مامان فرح من شرط نبود ؟ جان و دیگران مھم نبود ؟ آیا اونا در جر

شروین پسر فوق العاده ای بود ، شاید . جواب من چھ بود ؟ مطمئن بودم کھ جوابم منفیھ 



من ھنوز ھم توی حال و ھوای شایان . اما این دلیل موافقت من نمی شد . از خیلی لحاظ 

اه ، اینھا رو نمی تونستم اون گرما ، اون نگاه ، اون کشش بین دو نگ !بودم و آن واقعھ

شایان چی ؟ اونم . احساس می کردم با تمام وجودم دلباختھ ی شایان شدم . نادیده بگیرم 

منظورش این بود کھ من زیاد . خودش گفت این یک امر طبیعیھ . منو می خواست ؟ نھ 

شایان منو یھ بچھ . می دونست اونقدر بچھ ھستم کھ مرورش کنم . ھم جدی اش نگیرم 

بارھا . یک دختر بچھ دوست داشتنی و بازیگوش کھ مدام گریھ می کنھ . فرض می کنھ 

. خب من خانم نیستم . اون ھیچ وقت مثل یک خانم با من رفتار نکرده . مسخره ام کرده 

مطمئنم اگھ . یک دختر پر شر و شورم کھ خیلی زودتر از موعد ھوای یار بھ سرش زده 

بعد ھم یک . دستش رو بذاره روی شکمش و قاه قاه بخنده  بھ شایان بگم دل بھ تو دادم

اما نھ ، اون من رو . لیسک بده بھ دستم و بگھ بشین جلو تلویزیون االن کارتون داره 

. این یعنی کھ قبول داره می تونم بزرگ باشم . اون گفت نامزد برادرم . بچھ نمی بینھ 

حتما توی دلش گفتھ تو . ان ھم پذیرفت اما نھ ، چون شروین گفت ما با ھم نامزدیم ، شای

حاال چرا شروین اون شب من رو نامزد . دوست داری عروسک بازی کنی ، بکن 

 .ای خدا سرم داره می ترکھ. خودش اعالم کرد ؟ من کھ ھنوز جوابی بھش نداده بودم 

این چھ افکار شومیھ کھ مثل کرم توی سرم وول می خوره و مغزم رو ریش ریش می 

اومده بود  .تقھ ای بھ در خورد شبنم بود. تب داشتم . سرم داغ بود . چشام بستم  کنھ ؟

اونم . چشام رو بھ سقف دوختم و الم تا کام حرفی نزدم . حوصلھ اش رو نداشتم . عیادتم 

.دقیقھ ای نشست و رفت

فروغ جان . چشامو بستھ بودم تا کسی رو نبینم . صدای ماھرخ جان رو ھم می شنیدم 

دیگھ  .شروین بود ، شاید ھم شایان . بعد صدای یک مرد رو شنیدم . م انگار بود ھ

  .چیزی نفھمیدم

  

  

  



  ۴٨فصل 

چرا ھمھ جا تاریکھ ؟ جلو چشام سیاھی ھا نقش عوض کردند . اتاق تاریک و ساکت بود 

چرا برق روشن نیست ؟ مگھ نمی دونند من از تاریکی می ترسم ؟ بلند . و می رقصیدند 

. دستم رو لب تخت گرفتم و کورمال کورمال بھ طرف دیوار رفتم . تا کلید رو بزنم شدم 

سرم گیج می رفت یک . ھمون دیوار مشترک  .کلید برق بھ ھمون دیوار کذایی بود

. دستم رو بھ دیوار گرفتم و دست دیگھ ام رو روی دیوار می کشیدم تا کلید رو پیدا کنم 

صدای شایان بود . گوش چسبوندم . شت دیوار بود پ .صدای حرف بھ گوشم می خورد 

.بھ تو ھیچ ربطی نداره: شروین عصبانی بود ، گفت  .کھ با شروین بحث می کرد

: شروین از سر غیظ خندید و گفت . تو یک خوک کثیفی : شایان ھم گنگ و خفھ داد زد 

م بستھ شد و صدای باز شدن در آمد و باز در محک. آره شناسختی ؟ حاال برو بیرون 

چشام سیاھی می  .بعد ھم در اتاق روبرو باز و بستھ شد . صدای پایی کھ زود قطع شد 

.کلید برق رو پیدا نکردم خورم رو بھ تختم رسوندم و دیگھ ھیچ چیز نفھمیدم. رفت 

دیگھ  :دست روی پیشانی ام گذاشت و گفت. با صدای ماھرخ جان از خواب بیدار شدم 

بلند شدم نشستم و بھ . شو ببینم عزیزکم ، بلند شو کھ نصفھ جونم کردی  بلند. تب نداری 

ماھرخ جان دستم رو گرفت و گفت بیا بریم پایین کھ از دیروز تا حاال . روش لبخند زدم 

بدجوری ما رو بھ خودت : بغد لپم رو فشار داد و گفت . انگار یھ چیزی گم کرده دارم 

االن کھ می خواستیم صبحانھ . رو آزار میده  جای خالیت ھمھ. عادت دادی شیطون 

: بعد خنده ای کرد و گفت . بخوریم جناب فخر گفت بیام ببینم اگھ بھتری ببرمت پایین 

 .انگار بدون تو لقمھ از گلوش پایین نمیره

ماھرخ جان تند و تند حرف میزد و در ھمون حال لحافم رو کشید دستم گرفت بلندم کرد 

ھمھ اش تقصیر منھ کھ این چند . گذارم لحظھ ای ازم دور باشی  دیگھ نمی: و گفت 

آه . وای اگھ کنیز مریض نبود و من بیکار بودم . روزه تو رو بھ حال خودت رھا کردم 

من . واسھ این تعطیالتم چی فکر می کردم ، چی شد ؟ عزیزکم باید منو ببخشی ... 

قبول کن جمع و جور . فرصت نشد تصمیم داشتم تو رو بھ خیلی جاھای دیدنی ببرم کھ 

بعد ھم . من این مسافرت رو قبول ندارم  .کردن این عده زمان رو از دست در میاره



اگھ بدونی چھ حالی شدم وقتی کھ ھوا تاریک شده بود و تو نبودی : منو بغل کرد و گفت 

دن مرگ برام شیرین تر از مون. بھ جان شروینم راست می گم . دوست داشتم بمیرم . 

آدم وقتی ببینھ کاری از دستش ساختھ نیست بھ مردن فکر می کنھ و خیال می کنھ . بود 

اما بعد میبینھ کھ اشتباه کرده و خداوند راھھای زیادی رو پیش . تنھا راه نجات مرگھ 

فقط باید خودمون رو نبازیم و حوصلھ کنیم و از خودش کمک . پای آدما باز گذاشتھ 

. اومدیم ویال تا خوذ سحر پای سجاده نشستم و برات دعا کردم اون شب کھ . بخواھیم 

.بھ یاد ندارم توی عمرم اینقدر نماز خونده باشم: بعد خندید و گفت 

 .من جونم رو مدیون آقا شایان ھستم: سرم رو پایین انداختم و گفتم 

کاری  .اون کھ کاری نکرده. الھی نازی : ماھرخ جان گونھ ام رو گرفت فشرد و گفت 

من فقط نگران این بودم کھ شایانم شرمنده و دست . کھ شایان کرده یک وظیقھ ی انسانیھ 

دلم می . البتھ ھمھ ما ترسیده بودیم . نمی دونی چھ ھولی کرده بود . خالی برگرده 

گفت ما حق . خواست بودی و جناب فخر رو می دیدی کھ چھ دعوایی با ھمھ مون کرد 

.ای وای عزیزکم منو ببخش. بذاریم و بریم پیاده روی نداشتیم تو رو تنھا 

ترس و وحشت اون شب ، و جرقھ ای ! من ھنوز منگ بودم و نمی دونستم چی باید بگم 

مات زده بھ  .کھ بین من و شایان زده شده بود بھ حد نھایت از خود بیخودم کرده بود

یک بلوز و شلوار ماھرخ جان دست توی چمدونم کرد . ماھرخ جان نگھ می کردم 

 .ھمھ منتظرت ھستند. بیا اینا رو بپوش و زودتر بیا پایین : بیرون کشید و گفت 

مثل آدمایی کھ توی . نفھمیدم چطور لباس پوشیدم و چطور سر میز صبحانھ حاظر شدم 

چشمم بھ جای  .اصال نفھمیدم چھ چیزھایی گفتھ و شنیده شد. خواب راه میرن ، بودم 

شروین مثل ھمیشھ مقابلم بود و چشم . ود و لقمھ از گلوم پایی نمی رفت خالی شایان ب

 .از حال و روز دیگران چیزی نفھمیدم. جناب فخر ھم . ازم نمی گرفت 

دوست داشتم از ماھرخ جان سراغش را بگیرم اما . برای ناھار ھم از شایان خبری نبود 

شایان . من ھم  .یزیون می نشست شبنم ھم مات زده بود و مدام پای تلو. روم نمی شد 

  .ھم دود شده بود رفتھ بود ھوا

  



  ۴٩فصل 

یک آن بھ . اونقدر مات و مبھوت بودم کھ نفھمیدم کی و چطوری بھ خونمون برگشتم 

ماھرخ جان من رو بھ دست خانم  .خودم آمدم کھ دیدم تو بغل خانم جانم گریھ می کنم

. سالت داشتم و این ، قدری افسرده ام کرده جان سپرد و براش مختصرا توضیح داد کھ ک

خانم جان ھم بعد رفتن ماھرخ . بعد ھم با دنیایی پوزش و طلب بخشش گذشت و رفت 

چی بھ روزت آوردند ننھ ؟ من ھم فقط : جان زد بھ صورتش و نشست کنارم و گفت 

آمده بود  شب کھ بیدار شدم مامان فرح جانم ھم. بعد ھم گرفتم خوابیدم . گریھ می کردم 

و با نگرانی داشت با قاشق محتویات کاسھ سوپ رو زیر و رو می کرد تا بھ حلقم بریزه 

خونھ ی ساده و قشنگمون ، . احساس امنیت می کردم . پریدم بغلش و ماچش کردم . 

روی باز مامان فرح ، آغوش گرم خانم جان ، اون سوپ گرم و خوشمزه کھ دست پخت 

ھمھ و ھمھ حالم رو جا آورد و سر درد دلم ... ادت داشتم ، خانم جان بود و من بھش ع

البتھ دست بھ  .باز شد و نشستم از سیر تا پیاز مسافرتم رو براشون تعریف کردم

فقط گفتم نصف روزی توی کوه گم . جاھایی رو کھ نباید ، نگفتم . سانسورم ھم بد نبود 

نگفتم شب تا . و افسرده ام کرده  شدم کھ اونم تقصیر خودم بود و ھمین باعث شده بترسم

نگفتم نگفتم اون . می دونستم مامانم خودش رو دار می زنھ . صبح تو بغل شایان بودم 

می دونستم مامان ھمون جا خودش رو با ... نیمھ شب تو آشپزخونھ شروین نزدیک بود 

ان نگفتم شروین ازم خاستگاری کرده ، می دونستم مامان پای ماھرخ ج. من می کسھ 

نگفتم دل بھ شایان بستم می دونستم مامان شبانھ زنده بھ گورم  .رو از خونھ مون می بره

 .اینا حرفای دل خودم بود کھ ھمون جا توی شمال تو سینھ ام دفن شون کردم. می کنھ 

بھ جاش تا تونستم از محبت و پذیرایی خانواده ی فخر تعریف کردم و لبخند بھ لب مامان 

الھی صد ھزار بار  :خانم جان دست بھ آسمون برد و گفت. جانم نشاندم جانم و خانم 

دل ما کھ خون . خوب شد با ما نیامدی ننھ . شکر کھ راضی از سفر برگشتی و سالمت

.بد عیدی داشتیم بد. شد 

.دیگھ حرفش رو نزنید خانم جان: مامان لب گزید و گفت 

. م حرف مرگ و میر بیاد از خدا خواستم منم کھ حوصلھ نداشت. خانم جان لب فرو بست 



بوس کھ . اون شب ھم تا صبح خانم جان رو سفت گرفتم تو بغلم و ھی بوییدم و بوسیدم 

خانم جان کھ نفسش گرفتھ بود خودش رو عقب می کشید . عقده ھای تلمبار شده . نھ ماچ 

. راحت داشتیم چند شبی بود کھ خواب ! باز کھ تو برگشتی . ا ؟ مکن ننھ : و می گفت 

.می دونستم. دروغ می گفت 

دوست داشتم سینھ . دلم براشون پر می کشید . روز بعد دایی فربد و عسل بھ دیدنم آمدند

آخ کھ چقدر دلم برای اون روزھا تنگ . ی دایی رو سوراخ کنم و خودمو فرو کنم توش 

بھ ما سر میزد و البتھ حاال دیگھ کمتر . روزھایی کھ دایی مال خود خودم بود . شده بود 

شب ھم با خانم جان رفتیم خونھ ی . با این ھمھ می خواستمش .من بھش حق می دادم 

ما شب موندیم و . مامان کشیک داشت . خالھ فروزان کھ من بھ آقای گرایلی تسلییت بگم 

اینقدر از شایان تعریف کردم کھ صبا مشکوک شد و گفت . من و صبا تا صبح ور زدیم 

یعنی چھ ؟ آدم جرائت : ترسیدم کھ بند آب داده باشم با تغیر گفتم  .دلت رفتھ  نکنھ: 

نھ تنھا . نداشتھ باشھ از خوبیھای یک نفر تعریف کنھ ؟ من از شخصیتش تعریف می کنم 

صبا ھم باور . اون کھ شروین و جناب فخر ، حتی جمشاد خان آدمای با شخصیتی ھستند 

.نم رو یواشکی گاز گرفتم کھ زیادی نجنبھکرد و دیگھ حرفی نزد و من زبو

  

  

  

  

  

  

  

  



۵٠فصل 

خانم جان  !نمی دونم چھ خبر شده. این روزا مامان زیاد از دکتر کیانی حرفی می زنھ

میگھ این ایام ھمھ رفتھ بودند مرخصی ، مادرت و دکتر کیانی جور ھمھ رو کشیدند و 

زیاد اونا رو بھ ھم نزدیک تر کرده  و من نتیجھ گرفتم برخورد. شبانھ روزی کار کردند 

یک لحظھ بدجنس شدم و دعا کردم دکتر کیانی زنش رو طالق بده و بیاد مامان فرح . 

اما بعد از خودم و خدای خودم خجالت کشیدم و یک نیشگون ریز ریز از . رو بگیره 

می کنم و خدایا من کی آدم می شم و مثل آدما فکر  .خودم گرفتم کھ مثال تنبیھ شده باشم

حرف می زنم ؟

مامان و خانم جان دیشب رفتند خونھ . دو سھ روزیھ کھ دلم خیلی ھوای شایان رو کرده 

. مامان اجازه نداد من باھاشون برم . ی جناب فخر واسھ تشکر و عذز زحمات من 

خانم جان برام . ماھرخ جان خیلی سراغم رو گرفتھ اما مامان بھ روی خودش نیاورده 

مرداشون جلو نیومدند : خانم جان گفت . د و دل من آب شد کھ اونجا می بودم تعریف کر

خانم جان ھمھ اش از خوبیھای این خانواده می گفت و مامان تایید می کرد و دل من . 

.آب می شد

ماھرخ جان گاه بھ ما سر می زد اما . شروین ھم رفتھ بود آلمان . دیگھ شایان رو ندیدم 

: یک مرتبھ خانم جان پرسید . یان و یا شروین بھ زبون نمی آورد کلمھ ای حرف از شا

آقا زاده تون رفتند آلمان ؟

بلھ خانم بزرگ ، جفت شون رفتند و ما رو : ماھرخ جان گفت . منم گوشامو تیز کردم 

چطور ؟: خانم جان از سر کنجکاوی پرسید . تنھا گذاشتند 

شروین کھ این چند روز پیش ما : ن گفت ماھرخ جا. اونم دوست داشت از شایان بدونھ 

. شایان ھم رفتھ کھ جمع و جور کنھ امید خدا تابستون بیاد. مھمان بود و باید می رفت

چی میخونند بھ سالمتی؟ : خانم جان گفت. آخھ درسش تموم شده

جناب فخر خیلی دوست داشتند پسرا درس . داروسازی: ماھرخ جان مفتخر جواب داد

البتھ کار و بارش سکھ اس و تو آلمان دو و . نھ شروین اھل درس نبودمتاسفا. بخونند

ھای موفقھ تو آلمان ¬شروین یکی از ایرانی. دستگاھی بھ ھم زده و ھمین ھم خیلی خوبھ



شایان آرزوشوو . جناب فخر معتقدند. بھ شایان ھم ھمینطور. و ما بھش افتخار میکنیم

ای ¬اما من معتدقم انسان میتونھ تو ھر زمینھبراورده کرده و خیلی بھش مباھات میکنند 

 .من شروینم رو خیلی زیاد دوست دارم. درس تنھا مالک موفقیت نیست. موفق باشھ

ھر جا کھ باشھ و ھر کاری کھ بکنھ واسھ . اوالد عزیزه :خانم جان با تبسمی شیرین گفت

 .خدا ھر دوشنو براتون نگھ داره .پدر و مادرش شیرینھ

نو بھ طرف خودش کشید فشارم داد و گفت، مھتاب جون ھم برای ما خیلی ماھرخ جان م

جناب فخر بیش از . من . باور کنید راست میگم. ی خودمونھ¬اصًال انگار بچھ .عزیزه

 .اندازه بھ این دختر دل بستیم

اما . من ھنوز دنبال صحبتاشون دنبال حرفی از شایان بودم. خانم جان کیف کرد و خندید

ای خدا شایان . ی من نداشتند¬خبر از دل وامونده. ر حرفاشون رو تغییر دادنداونا مسی

جانم دکتر بود و من بھش میگفتم مھندس؟ ھیھات کھ چھ برازنده ھاش بود این مقام و من 

دیگھ دست و دلم . حق دادم بھ جناب فخر کھ بھ اون مباھات کنھ و مباھات کردنی ھم بود

اون چشای . دیدم¬ی شایان رو می¬کتاب چھرهالی تمام صفحات . بھ درس رفت

صحرایی رقضشون رو، اون کشش و نیروی جادویی کھ منو بھ طرف خودش میکشید 

. کردم و صداش ھنوز توی گوشم بود¬حتی ضربان قلبش رو با تمام وجود حس می. رو

ای خدا دردم رو بھ کی باید می گفتم؟ !!! ای خدا چی میشد ھمون جا زمان متوقف می شد

. فکر شایان لحظھای رھام نمیکرد! نمیدونم چی بھ سرم اومده بود. روانم بھھم ریختھ بود

   .بیشتر وقتھا مات زده بودم و حرص خانم جان رو در می آوردم. کم حرف شده بودم

  

  

  

  

  



۵١فصل 

جشن عروسی عسل و . ھمھ بھ جنب و جوش افتاده بودند. سال تحصیلی بھ آخر رسید

دوست داشتم منو بھ حال خودم رھا . اما من خیلی حوصلھ نداشتم. ددایی فربد نزدیک بو

با این کھ دایی فربد رو دیوانھ وار دوست داشتم و . کنند تا با خودم و افکارم خلوت کنم

ی درست و ¬برای چنین روزی خاضر بودم جون بدم اما نمیدونم چرا حال و حوصلھ

الم و من رو با صبا پیش خیاط ببره اما خالھ فروزان اصرار دشت بیاد دنب. حسابی نداشتم

از لباس دوختن . بھ دایی گفتھ بودم برام یک دست لباس حاضری بیاره. من قبول نکردم

ھم . خالھ فروزان داشت خود کشی می کرد .داد¬یک حس زنانھ بھم دست می. بدم میومد

کیوان ھم  قرار بود. برای خودش، ھم برای صبا بھ بھترین خیاط سفارش لباس داده بود

 .کرد¬ام می¬صبا سر از پا نمیشناخت و من حسودی. بیاد

ھمھ ھلھلھ می کردند و نقل می . دور و برم شلوغ بود. صدای تند موزیک کرکننده بود

 .صبا کل می کشید خالھ فروزان بلندتر. عسل ھم. دایی فربد شلوغ کرده بود .پاشیدند

. خانم جان نقل و سکھ میپاشید. یزدمامان لبخندی فراخ داشت و با چشم اشکی دست م

خنده از . ودایی ماھتر از اون! وای کھ چقدر این عسل خوشگل و دوست داشتنی بود

. آقا فرھاد ھم با خانمش اومده بود و داشت دست می زد. روی لبای دایی دور نمی شد

خانمش ھم آرایش غلیظی داشت و زیاد . کت و شلوارش خیلی خوش دوخت و شیک بود

بھ جاش . آقا فرھاد دست خانمش رو گرفتھ بود و جم نمیخورد. ودش ور رفتھ بودبھ خ

دختر برادر آقای گرایلی جبران دیگر رو کرد و من موند بودم حیرون کھ چرا اینقدر 

دخترک خوشگل کھ مثل صبا نامزد ھم داشت یک لباس ملوس . ورجھ ورجھ میکنھ

خوبی بھ نمایش گذاشتھ بود، آستینھای داشت کھ بھ حد کافی تنگ بود و اندامش رو بھ 

لباسش ھم نیمھ بود و دستای خوشگل و سفیدش کھ با سعاتی طالیی و دستبندی نقره ای 

. قشنگ می نمود ھم بیرون بود حرصم گرفتھ بود میخواستم برم بھش بگم یکم آرومتر

! بھ من چھ. اما بعد دیم مگھ من دیوم نھ مگھ من رضا خانم کھ تف و لعنت نثار خودم کنم

بھتره برم فکری برای خودم . بھ قول خانم جان ھر کی رو تو گور خودش می خوابونند

! بھ قول جناب فخر، تو برو خود را باش. بھ حیا حجاب مردم کاری نداشتھ باشم. بردارم 



از خودم خوشم اومد کھ . یاد شروین افتادم کھ یک شوخی قشنگ کرد و مرا قلقلک داد

. از این اداھا خوشم نمیاد. من اصًال اھل رقص نیستم. وسط منم بلند نشدممثل اونا نپریدم 

یک روز خانم جان گفتھ بود رقص رو اولین بار شیطون یاد آدمیزاد داد و من ترسیدم کھ 

حاال من یک چیزی گفتم، نھ کھ تو دیگھ نرقصی ننھ، تو : بعدًا خانم جان گفت. برقصم

 .جوونی

تا اقًال . از بیکاری واسھ خودم رژه می رفتم. اال ھم بلد نیستماما من زیر بار نرفتم و ح

یک بلوز و ! قربون دایی جونم برم کھ اینقدر با سلیقھ اس. لباس خوشگلم رو ھمھ ببینند

. دامن بلند و لطیف برام آورده بود کھ رنگش مشکی بود و مملو بود از گلھای نرگس

قربونت برم کھ تو اگھ حتی با پیژامھ ھم : تخالھ فروزان کھ لباسم رو دید ماچم کرد و گف

خانم جان ھم ھر وقت بیکار بود یک . راه بری خوشگلی، چھ برسھ بھ این لباسای مامانی

مامان و دایی . لنگھ ابروشو برام باال می انداخت یعنی کھ محشری و من کیف می کردم

انگار . خار میکنندفربد ھم کھ لذت از چشاشون میریخت و می فھمیدم کھ دارند بھم افت

گاھی میرفتم جلوی آینھ بھ خودم نگاه می کردم و یک ! دارم بزرگ میشم و داخل آدمیزاد

خداحونم این نشان کبر نیست، . لبخند رضایت گوشھ ی لبم می نشاندم و باز رژه می رفتم

و تو خوب میدونی کھ من دختر متکبری نیستم، فقط میخوام بگم از لباسم خوشم اومده 

 .ھمین

خیلی . خالھ فروزان بھ دایی سکھ داد بھ عسل یک گردنبند مروارید درشت و بلند

صبا ھم یک النگو دست . خوشگل بود ومنم ھوس کردم یکی عین اون رو داشتھ باشم

دایی فربد ھم . ایھ¬خوشم میاد کھ کیوام مرد فھمیده. کیوان براش خریده بود. عسل کرد

ر و گردن و دست عسل کرد کھ چشم ھمھ یک سرویس خوشگل و گرون قیمت بھ س

مامان یک بلیط . خانم جان بھ ھر دوشون سکھ داد اما مامان فرح گل کاشت. خیره شد

آب بھ . ھتل ھم رزرو کرده بود. رفت و برگشت واسھ ماه عسل شون داد کھ برن مالزی

 فکر کنم خالھ فروزان. از شدت ھیجان قرمز شده بود. سر دایی فربد خشک شده بود

میخواستم بگم خالھ جان اون روزی کھ جیک جیک مستونت . شایدم نھ. اش شد¬حسودی

خالھ خانم جان ھمیشھ می گفت فروزان . بود فکر زمستونت بود؟ درست گفتم؟ انگار آره



اونم آروم گرفت و . اینقدر تجدیدی می آورد کھ عروسش کردم. اھل درس و مشق نبود

خب مامان جان . اما فرح از اول سرش بھ کتاب بود. من فھمیدم بچھ ام شوھر میخواستھ

بنده زحمت کشیده درس خونده، دستش رو کرده تو جیب خودش واسھ ھمین روزا دیگھ 

نھ دیگھ این یکی انگار بی ربط . و من فھمیدم بیخود نگفتند شاھنامھ آخرش خوش است

حاال . رو لولو برد اون قاقا! امام مگھ دستم بھ دایی میرسھ. باید از دایی بپرسم. نبود

نگو . کرد و خودشو توی کار غرق کرده بود¬فھمیدم چرا مامانی مدتی خودکشی می

خانم جان فکر کرده بود مامان فکر . فکر این روزا رو میکرده کھ دست و بالش باز باشھ

کنھ؟ اصًال ¬نھ بابا، کی مارو داخل آدم حساب می. کرده¬جھیزینھ منھ، کھ اشتباه می

. شوھرمھ؟ حاال شاید از امشب فکر مامان فرح نسبت بھ من عوض بشھ مگھ من وقت

 .یاد شایان بھ دلم چنگ انداخت. انگار تازه داره کفم میکنھ. طور دیگھ ای نگاھم می کنھ

ساعتی بعد ماھرخ جان و . دوست داشتم اونو ھم دعوت می کردند.بغض گلومو گرفت

ز راه رسیدند و مامان فرح و خانم پروان جان با یک سبد گل خیلی بزرگ و خوشگل ا

ھمھ . خانم جان کلی ذوق کرد و نشست بھ معرفی فامیل. جان بھ جنب و جوش انداھتند

از . کرد و از کیابیاشون می گفت و دار و ندارشون¬اش ھم کلھ گنده ھا رو معرفی می

ال، وقتی ماھرخ جان فھمید مامان چی کادو داد، ابروھاشو داد با. کادویی ھا ھم گفت

ماھرخ جان اصرار می کرد . منم کنار دست ماھرخ جان نشستھ بودم! یعنی کھ احسنت

اما من گفتم گر چھ زیاد ورجھ ورجھ میکنم اما اھل رقص . مجلس دایی جانمو گرم کنم

 !الھی نازی: ماھرخ جان لپم کشید و گفتت. نیستم و از اطوار بدم میاد

سر میزھا رو شیرینی پر : جا بلندم کرد و گفتی چشم و ابرو از ¬خالھ فروزان با اشاره

ماموریت . دیس بزرگ شیرینی رو برداشتم و با انبر مخصوص و دوره راه افتادم .کنم

اینقدر شیرینی ھا لطیف و خوشمزه . با مجوز میتونستم شکموھارو بشناسم. جالبی بود

ھ دونھ شیرینی ھا چون باید با انبر دون. بود ه اغلب میزھا خالی بودند و کار من مشکل

آرزو کردم ای کاش برای یک لحظھ ھمھ مجسمھ میشدند و . رو برداشتھ توی دیس بچینم

دیس شیرینی نصفھ . میتونستم شیرینی ھا رو مشتی با دست بردارم و بریزم توی دیس

ی چشم سنگینی نگاھی رو روی ¬شده بود و عرق من در آمده بود کھ ناگھان ار گوشھ



خوشگل و . سر برداشتم و جلو در چشمم بھ استاد ارژنگ افتاد. خودم احساس کردم

نظیف با یک کت و شلوار سبز تیره در حالی کھ سبد گل خوشگلی رو بھ دست گرفتھ 

دیس شیرینی رو ھمون جا گذشاتم و بھ استقبالش . بود ایستاده بود و بھ من خیره شده بود

ای خدا چقدر . بھش سالم کردمبا خشوحالی زاید الوصفی . استاد خشک شده بود. رفتم

افمارم اینقدر . بعد از تعطیالت عید اصًال یادش نکرده بودم .دلم براش تنگ شده بود

عین . سبد گلش بھ چشمم آشنا بود. درگیر بود کھ توی کلھ ام جایی برای استاد نمانده بود

. سلیقھ ایچھ شباھت . کجا؟ آھان تو عروسھ آقا فرھاد. این سبد رو قبًالھم دیده بودم

سبد گل رو از دستش گرفتم و گفتم استاد خوابین؟ . استاد مثل ھمیشھ میخ من بود

شکر خدا صدای !! مھتاب!! مھتاب: یکھ ای خورد و بھ خود آمد و پرحرارت گفت

. خودم ھستم استاد: خندیدم و گفتم. موزیک اونقدر بلند بود کھ کسی پی بھ لحن استاد نبره

 .سالم

 !مثل ھمیشھ محشر: از کرد و گفتسراپامو وراند

 .اصًال انتظار دیدنتون رو نداشتم. خش اومدین: خجالت کشیدم و گفتم

باید حدس . پس نوک سوزنی ھم بھ یاد من نبودی: با تاسف سرش رو تکون داد و گفت

نھ منظورم اینھ کھ فکر نمیکردم عسل شما رو ھم دعوت کرده : دست پاچھ گفتم. میزدم

 .تاد خوش اومدینوای اس. باشھ

استاد دھانش را باز کرد کھ حرفی بزنھ اما آقا فرھاد امان نداده بھ استقبالش شتافت 

در . من ھم سبد گل استاد رو کنار سفره نھادم. دستش رو فشرد و اونو با خودش برد

روی . ھموم حین چشمم بھ کارت خوشگلی افتاد کھ کنار یک گل جا خوش کرده بود

زیرش ھم نوشتھ بود ع . با آرزوی موفقیت برای دو قمری عاشق: بود کارت چنین نوشتھ

یعنی اسم استاد چی . کنجکاوی ام گل کرد. و من فھمیدم عین اول اسم استاده. ارژنگ

میتونھ باش؟ عبداهللا؟ عارف؟ عزیز آقا؟ عماد؟ عین اهللا؟ علی؟ عال؟ عطا؟ 

سبد گل رو توی سفره . زدماز عماد و علی بیشتر از ھمھ خوشم اومد و بقیھ رو خط 

 .گذاشتم و بھ دایی فربد نشونش دادم تا در فرصتی مناسب از استاد تشکر کنھ

آقا فرھاد ھم رفتھ بود براش بستنی . استاد رفتھ بود کنار نوعروس آقا فرھاد نشستھ بود



استاد کھ شادی و نشاط خاصی از چشای . منم رفتم طرف دیگھ ی استاد نشستم. بیاره

خوشحالم کھ ھمیشھ توی مجالس عروسی موفق : ش می تراوید نگاھم کرد و گفتعسلی ا

خب بگو ببینم واسھ کنکور چھ کردی؟ . بھ دیدن ھم میشیم

توی این دنیای بھ این بزرگی یھ جایی ھم واسھ من در نظر گرفتھ : شانھ باال دادم و گفتم

 .بادھر چھ بادا. باید ببینم چھ قبایی بھ قامتم بریده شده. شده

پس تو ھیچ تالشی برای بھ چنگ آوردن موفقیت : استاد حیرت زده نگاھم کرد و پرسید

 !نکردی

 .من کھ کلھ ام پره استاد و نیازی بھ تالش بیشتر ندارم: گفتم

 .ھیچ وقت زندگی رو جدی نگرفتی مھتاب: لبخندی زد و گفت

 .نوای استاد چقدر خوشحالم کھ اومدی: موھامو دادم عقب و گفتم

 !نمیدونین چقدر دلم براتون تنگ شده بود

اینو جدی می گی؟ : پرسید. خوشش اومد

من ھر چی تو دلم باشھ سر . گفتم شما کھ خوب میدونین من اھل تعارف و دروغ نیستم

 .زبونم ھم ھست

شاید ھیچ کس اندازه ی من روی تو شناخت . باور می کنم: استاد سری تکون داد و گفت

.نداشتھ باشھ

پس چرا فکرکردین کھ تعارف می کنم؟ : با بدجنسی پرسیدم

و فقط بھ . شبھھ ای ظریف باعث شد چند لحظھ خطا فکر کنم: تبسمی مالیم کرد و گفت

این دلیل کھ گاه آدما بھ جمالتشون رنگ و لعاب می دن و با تعارفات زیبا بھ حرفاشون 

کھ این شامل حال تو نمیشھ  .جلوه ای خوشایند گوش مخاطب. ای دیگھ می بخشند¬جلوه

اما اھی شبھھ پیش میاد و  .خوشحالم کھ در شناختم در مورد تو خطا نکردم. و من موافقم

 .دل آدمی رو ناصاف می کنھ

 .من کھ بلد نیستم جوابتون رو بدم. وای استاد ادبی حرف نزنین: گفتم

مجذوب خودت می تو اونقدر بدون آالیش و ساده ھستی کھ خود بھ خود آدم رو  :گفت

گیری تو رو از دیگران متمایز ¬ات و اطرافیانت رو بھ بازی می¬این کھ زندگی! کنی



 .من مثل تو ندیده بودم. کرده

چطورم؟ . حاال کھ دیدین استاد: خندیدم و گفتم

کنی ¬تو طور خاصی آدما رو سرگرم می! محشر: با نگاھش رفت تو عمق چشام و گفت

دونی مھتاب؟ تو ¬می. برابر تو چھ عکس العملی نشون بدمو من ھمیشھ می موندم در 

با . آدمایی رو کھ زندگی یکنواختی دارن، از کسالت بیرون میاری و بھ فکر وامیداری

این کھ بیشتر اوقات از دستت عصبانی بودم اما نمیدونم چرا نمیتونستم باھات برخورد 

. ھستی و نیتی جز شیطانی نداریشاید بدین خاطر کھ میدونستم تو دارای روح پاکی ! کنم

از روزی کھ تو پا بھ کالسم گذاشتی حال و ھوای کالسم تغییر کرد و مھ فھمیدم کھ تو 

. تو شیطان رو ھم درس میدی: استاد نقشھ کشی ھستی، بعد با لبخندی عمیق ادامھ داد

مھتاب اون روز کھ توی کفشام آب ریختی دلم میخواست دستت رو بگیرم و از کالس 

رتت کنم بیرون باور کن خیلی خودداری کردم اما شب کھ فکر کردم دیدم نھ تنھا از پ

دستت عصبانی نیستم کھ داره یھ جورایی ھم ازت خوشم میاد باور کن شبھا اونقدر بھ تو 

!کارات فکر می کردم کھ نمی فھمیدم کی صبح شد

راتون رو بشھ من گفتم وای استاد از خجالت آب شدم ھیچ فکر نمی کردم دست کارام ب

ازتون معذرت می خوام نھ بھ خدا اون روز ونھ ھیچ روز دیگھقصدم بی احترامی بھ 

شما نبود ونمی خواستم موجبات آزار و اذیت شما رو فراھم کنم من فقط دوست دارم سر 

.بھ سر اطرافیانم بذارم و رنگ محیطم رو عوض کنم

.پیش تر از اینا با روح تو آشنا شدمنیازی بھ توضیح نیست من خیلی : لبخندی زد وگفت

ما رو ھم دریابین پسر خالھ البتھ اگھ دل وقلوه ھاتون :آقا فرھاد سرش رو خم کرد وگفت

.تموم شد

خجالت کشیدم کھ دیگران فکر کرده باشند من واستاد دل وقلوه رد وبدل می کردیم بلند 

تم کنار دست ماھرخ جان شدم و رفتم توی آشپزخانھ و یک بستنی برای خودم گرفتم ورف

.نشستم

ماھرخ جان روی صندلی جا بھ جا شد وبھ روم خندید بستنی ام رو تعارفش کردم گفت 

اون آقا کی بودند؟:یکی خورده ودیگھ میل نداره بعد پرسید 



قاشق بستنی ام رو کھ توی دھنم کرده بودند مک زدم وپرسیدم کدوم آقا؟با سر اشاره بھ 

.اب دادم استاد ارژنگ استاد نقاشی ام براتون کھ گفتھ بودمجو. استاد ارژنگ کرد

من تصور !چقدر جوون وبرازنده ان: متعجب نگاھش رو بھ سمت استاد سوق داد وگفت 

.دیگھ ای ازشون داشتم

شما ھم مثل من فکر می کردین یک پیرمرد پریشان مو وکوتاه : خنده ای کردم وگفتم 

قامت باید استاد نقاشی باشھ؟

نمی دونم چرا عموم .ھمھ ما چنین تصوری از ھنرمندان داریم" اصوال: رخ جان گفتماھ

مردم چنین تصور اشتباھی دارند بعد دوباره پرسید شما با استاد نسبت فامیلی دارین؟

گفتم نھ ایشون عالوه بر این کھ ستاد من و عسل بودند پسرخالھ ی دوست وھمکار ودایی 

.فربدم ھم ھستند

ری تکون داد ونمی دونم چرا نمی خواست چشم از استاد بگیره و تا آخر ماھرخ جان س

.شب ھراز گاه اونو می پایید

خانم جان از سر این میز بھ اون سر میز می رفت ومیھمان نوازی می کرد وخنده بھ لب 

من نشونده بود ناگھان دیدم انگار زیر مامان فنر سبز شده باشھ از جا جھید وبھ طرف در 

فت بھ جانب در نگاه کردم مردی متشخص وبا وقار توجھم رو جلب کرد کھ ورودی ر

جلو در ایستاده بود ماھرخ جان ھم کھ تو کنجکاوی از من کم نمیاره پرسید این آقا کی 

از ھمکارای مامانھ "نمی شناسم حتما:ھستند؟شانھ باال دادم وگفتم

یک مرد جوان ھم پشت سرش دکتر کیانی بود کھ چنین مامان جانم رو منقلب کرده بود 

ایستاده بود ویک سبد خیلی بزرگ رو بھ سختی توی بغلش نگھ داشتھ بود کھ با یک 

اشاره دکتر اونو برد کنار سفره نھاد ورفت مامان دکتر کیانی رو پیش دایی فربد وعسل 

برد و معرفی اش کرد وبعد ھم برد یک جای خوب نشوندش وتا آخر مجلس کمر بھ 

.ش بستخدمت واحترام

استاد برای شام نموند و من می دونستم چرا چشم بھ گریز پیش از شام استاد عادت کرده 

بود دیدم کھ داره از دایی فربد وعسل خداحافظی می کنھ رفتم کنارش ایستادم و گوش بھ 

تعارفات شون سپردم بعد استاد رفت تا از مامان خداحافظی کنھ بعد ھم رفت سروقت 



.خانم جان

ن خیلی تعارف کرد واسھ شام نگھش داره اما استاد تشکر کرد من ھم تا دم در خانم جا

مھتاب بھ خودم نوید می دم باز :بدرقھ اش کردم خوشش اومده بود ازم تشکر کرد وگفت 

.ھم تو رو چنین جایی مالقات کنم و امیدوارم این مرتبھ دیدارمون غیر مترقبھ نباشھ

گفتم یعنی چی استاد؟

یک دیدار از پیش تعیین شده کھ من ... یک:رار بود، من و منی کرد و گفتنگاھش بی ق

 .استاد تو نباش

نفھمیدم منظورش چی بود؟ . گفت و از در زد بیرون و در رو پشت سر خودش بست

مگھ میشھ کھ استاد من نباشھ؟ این استاد ھمیشھ با جمالت ثقیل و نامفھومش منو متعجی 

 .میکنھ

رو تو دستای دایی خوشگلم نھادند و اشک عسل و اطرافیانش  آخرای شب دستای عسل

. خانم جان پیاشنی دایی فربد رو بوسید، سرش رو ھم. اشک من رو ھم. رو در آوردند

تو رو بھ فربدم، فربدم : صورت عسل رو ھم بوسید و گفت. برای آرزوی خوشبختی کرد

دلم تو سینھ باال پایین  .چشمش نم اشک داشت. رو بھ تو، ھردوتون رو بھ خدا میسپرم

از تھ دل آرزو کردم عسل و دایی در کنار ھم خوشبخت باشند و عسل عروس . می رفت

شون شکراب نشھ کھ اگر چنین ¬خوبی برای خانم جانم باشھ و ھیچ وقت، ھیچ وقت میانھ

چون میدونستم ھر دوشون رو دوست داره و . میشد دم برای دایی خوشگلم می ترکید

آخر مجلس پوران جان صمن تشکر از مامان و خانم جان . کی رو بگیره نمیدونھ طرف

 .تا چند روزه عازم اتریشم: خداحافظی کرد و گفت

حاال چھ . میره اتریش چھ کار؟ حاال با کی میره؟ با شایان؟ خدا نکنھ! تعجب کرده بودم

؟ ھمون فرقی داشت؟ مگھ من بعد از اون روز جادویی موفق بھ دیدار شایان شده بودم

روز کھ احساس کردم نگاھم بھ نگاھش، روحم بھ روحش، وجودم بھ وجودش گره 

انگار ازم خجالت کشید و خودش رو . از ھمون روز دود شد و رفت بھ ھوا. خورد

 .در صورتی کھ ندونست چھ آتیشی بھ جون من انداخت. مخفی نمود



زیھ عسل حال و ھوای عروس و داماد رو روانھ ی خونھ ی خانم جان کھ حاال بھ جھی

. خانم جان ھم میومد خانھ ی ما. دیگھ ای داشت و خیلی خوشگل تر شده بود، کردند

مامان گفتھ بود خانم جان حاال حاالھا قید خونھ زندگی تون رو بزنید تا عسل و فربد 

  .راحت باشند و من حظ کردم کھ مامان اینقدر باشعور و فھمیده اس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۵٢فصل 

. ی فربد با عسل روانھ ماه عسل شدند و روز بعد ھم من روانھ ی حوزه ی امتحانیدای

دلم توی سینھ بی قراری می کرد می دونستم مامان دوست داره ھر طور شده پای من بھ 

دانشگاه باز بشھ اما من چھ خاکی توی سرم می کردم کھ معلومات زیادی تو چنتھ نداشتم 

زدند اما من افکارم اینقدر درگیر شایان بود کھ نمی  این اواخر بچھ ھا مدام تست می

بھ ھمون کتابای درسی خودم اکتفا کردم اونم کھ ھمھ اش مملو . توانستم پا بھ پای اونا برم

.از تصویر خوشگل شایان بود ومن ساعتھا غرق خودش می کرد

با ولع خوردم  تنھا کار مثبتی کھ توی سالن امتحانی انجام داده بودم این بود کھ کیکم رو

میخواستند !خش خش کاغذ کیک حرص بچھ ھای دیگھ رو در آورده بود بھ من چھ

مامان صبح از زیر . بھمون کیک ندن یا اینکھ شیرینی بدن کھ پوست وکاغذ نداشتھ باشھ

قرآن ردم کرد خانم جان ھم پشت سرم دعا خوند وبھم فوت کرد مامان مرخصی گرفتھ 

برسونھ بعد ھم گفت نیا تا خودم بیام دنبالت آخھ من خیابونا بود تا خودش منو بھ حوزه 

.رو بلد نیستم فقط بلدم برم خونھ خانم جان وخالھ فروزان والسالم

چی کار کردی؟:ظھر کھ مامان اومد دنبالم پرسید

از صندلیھای دانشگاه خوشم نیومد گفتم سال دیگھ دکورتون رو : خیلی خونسرد گفتم 

.م تو یکی از کالسا نشستمعوض کنین شاید اومد

مامان کجکی نگاھم کرد وگفت خیط کاشتی؟

مگھ من زارعم مامان جان؟: شیشھ ماشین رو دادم باال وکولر رو زدم وگفتم

شما ھم بھتره حوصلھ کنید اما امید نداشتھ باشید نمی دونم بھ معجزه عقیده دارین یا نھ؟

.مامان دیگھ حرفی نزد

انگار مامان وخانوم جان می خواستند خستگی کنکور را از تنم .شب شام پلو مرغ داشتیم

خانم جان یک گوشھ نشستھ بود داشت قرآن می خواند منم نمازم رو . بیرون بکشند

خوندھبودم وداشتم چادرم رو تا می زدم مامان کھ از حمام آمده بود وداشت موھاشو با 

.ازرو خاموش کنجانمازت رو کھ جمع کردی زیر گ:سشوار خشک می کرد گفت 

بھ دو رفتم وگاز رو خاموش کردم وبساط سفره رو . آخ جون یعنی کھ وقت شام شده



اصوال من دوست . داشتم از خوشی پر در می اوردم کھ شام پلو مرغ داریم.آوردم تو ھال

احساس .دارم شبا واسھ شام پلو داشتھ باشیم و جلو تلویزیون بشینیم بھ شام خوردن

.میدهخوشبختی بھم دست 

. مامان دیس پلو ومرغ رو با ھم آورد منم سفره رو پھن کرده بودم و منتظر نشستھ بودم

خانم جان قرآنش رو بست منم .ذوق زده گفتمکخانم جان شام سرد میشھ بیاین دیگھ

ای خدا .تلویزیون رو روشن کردم اونم سنگ تموم گذاشت ویک سریال ایرانی پخش کرد

ھمون جا آرزو کردم ھمھ ی مردم دنیا اون شب !تیکجا برم جیغ بکشم از خوشبخ

.ودیگرشبھا غذای گرم داشتھ باشند واگھ شد پلو کھ چھ بھتر

مامان بشقاب پلو رو جلوم گذاشت پلوھا نرم وگلولھ گلولھ بود یک کمی ھم چرب بود 

ومن عاشق اینجور پلو بودم مامان ھمیشھواسھ ظھرا اگھ پلو میپخت سعی می کرد قد 

ون باشھ اما واسھ شبا اونو خمیرترونرم تر درست یکرد نمی دونم دلیلش چی کشیده ود

!دستت درد نکنھ عجب مغز پختھ: بود؟خانم جان یک قاشق پلو بھ دھان برد وگفت

مامان گفت نوش جونتون

فدای این :منم کھ نمی توانستم ھیجانم رو کنترل کنم خم شدم ودستای مامان وبوسیدم وگفتم

.دستا بشم

باز تو لوس شدی؟شامت رو بخور یخ : ن دستش رو از تو دستم بیرون کشید وگفتماما

.نکنھ

بعد ھم واسھ اینکھ بھ مدل خودش ازم قدردانی کنھ یک رون چاق وتپل گذاشت تو 

خانم  .واسھ خانم جان ھم رون گذاشت اما خودش یک تکھ سینھ ی کوچولو خورد.بشقابم

ننھ آب نداره برا خودتم رون می گذاشتی کھ از  اون کھ تفالھ ی: جان ایراد گرفت وگفت

اون وقت تکلیف سینھ ھا چی میشھ خانم جان؟: گفتم.گلومون بره پایین

.باز یک شب ھمھ با ھم سینھ بخوریم تازه با سینھ میشھ ھزار فن درآورد: خانم جان گفت

.رو بھ مامان کردم وگفتم مامان بیاین غذاھامون عوض

رغ واسھ من فرقی نداره امروز تو بیمارستانم مرغ داشتیم تو ھیچ جای م: مامان گفت

.بخورش نوش جونت



ماست وخیار ھم داشتیم وبساطمون حسابی جور بود خانم جان کھ شامش رو خورده بود 

راستی چطور : داشت قاشقش را بھ دیواره کاسھ ماست وخیارش می کشید کھ یھو گفت

روسی فربد؟تو دعوتش نکرده بودی یا خودش شد اون شب خانم دکتر کیانی نیومده بود ع

نیامد؟

.دکتر کیانی کھ زن نداره: مامان کھ داشت بشقابھا رو تو ھم میکرد گفت

ھا؟:داشتم استخون رونم رو میمکیدم کھ از دھنم پرید

چیزی شد؟:مامان متعجب نگاھم کردوگفت

نھ نھ: گفتم , ترسیدم 

زن نداره؟چرا؟:یدخانم جان ھم کھ مثل من تعجب کرده بود پرس

.متارکھ کردند: مامان مشغول کارش بود گفت

کی؟:خانم جان بیشتر تعجب کرده بود نچ نچی کرد وباز پرسید 

.مامان گفت خیلی سالھ

خانم جان کھ دیگ کنجکاوی اش تازه بھ جوش آمده بود پرسید واسھ چی جدا شدند؟

.بھ خاطر بچھ: مامان بی حوصلھ جواب داد

:بعد یھو پرسید! ا اا : انگشت سباباه اش رو گاز گرفت وگفت خانم جان کمر

پس اون جوونھ کھ گل رو آورد کی بود؟پسرش نبود؟

.مامان جواب داد نھ اون راننده دکتره تازه استخدامش کرده

یا رب  :منم تعجب کردم کھ چطور نموند؟با خودم گفتم:خانم جان سری تکون داد وگفت 

آخھحیلی برازنده بود بعد خودش . ھ؟فکر کردم پسر دکتر بودچرا فرح دعوتش نکرد بمون

حال تقصیر : رو جلوتر کشید وبا صدایی زیر انگار نمی خواد صداش بره بیرون پرسید

از کی بوده؟دکتر یا زنش؟

مامان نگاھی بھ من کرد وبعد نگاھی شماتت بار بھ خانم جان کرده چشاشو گرد نمود 

یھ؟من چھ می دونم؟مگھ من فول زندگی شخصی ا خانم جان این چھ سوال: وگفت

ھمینا رو ھم .مردمم؟دکتر ھم خالھ زنک نیست قصھ زندگی اش رو واسھ ھر کسی بگھ 

.واسھ یک مورد خاص بھ من گفت



مھتاب تو ظرفا رو بشور من خیلی خستھ ام گفت ورفت مسواک : بعد ھم بلند شد وگفت

.بزنھ

چھ مورد خاصی . م درگیر مسایلی تازه شده بودرفتم ظرفھا رو بشورم در حالی کھ افکار

پیش اومده کھ دکتر قصھ زندگی ودرد تنھایی اش رو واسھ مامان تعریف کرده؟می شھ 

از مامان خواستگاری کرده باشھ؟خیلی متشخص وخوش تیپ وبا وقار بود ومن اگھ جای 

بابا بھروز مامان بودم بھش جواب مثبت میدادم اما بدم اومد مامان زن مردی غیر از 

.باشھ

خانم جان گفت . در اتاق مامان بستھ بود. دستامو کھ خشک کردم اومدم پیش خانم جان

اینقدر زود غضب میکنھ آدم جرئت نمی کنھ دو تا سوال ازش بپرسھ می خواستم بپرسم 

.حاال چی شده کھ اینا رو واسھ تو گفتھ؟تو کھ گفتی دکتر خالھ زنک نیست

  .خانم جان ھم مثل من درگیر بوده ویھ بوھایی بھ دماغش خورده خنده ام گرفت کھ افکار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۵٣فصل 

خانم جان . دایی فربدو عسل از ماه عسل برگشتند ھردوشون یھ مقدار چاق شده بودند

از بس کھ خوش گذشتھ مسافرت خارج :آب زیر پوستشون رفتھ خالھ فروزان گفت :گفت

الھی ھمیشھ .ذره خانم جان گفت نوش جون فربدممجانی اونم تو اوج جوونی کھ بد نمیگ

.من کھ خوشم بھ خوشی اون.خوش باشھ

خب مادر شوھره دیگھ دوست . یک لحظھ دلم گرفت کھ خانم جان نگفت نوش جون عسل

من اگھ مادر شوھر باشم عروسم رو میزارم .تداره خانم جان مادر شوھرگیری در بیاره

یگم؟چھ معلوم؟شایدم کردم آخھ عروسی کھ زن اینو جدی م. رو سرم حلوا حلوا میکنم

پسر من باشھ واون پسر شایان جان باشھ حلوایی ھم ھست الھی بمیرم کھ اینقدر افکار 

درست گفتم؟یعنی چی افکار چاکم؟خب مگھ خانم جان نمی گھ دھن چاک؟یعنی . چاکم 

م؟حرفای بیخودی اینم افکار بیخودیھ دیگھ می دونم کھ دیوونھ ام چھ کار کن

دایی فربد بھ خانم جان گفت کھ خودش رو واسھ یک مسافرت سیاحتی زیارتی بھ سوریھ 

بچھ ام اول راه : خانم جان ناراحت شد وگفت. آماده کنھ واسھ اش بلیط ھم گرفتھ بود

. محبت کرده خانم جان دستش درد نکنھ: زندگیھ دوست نداشتم خرج من کنھ مامان گفت

.اشتینشما ھم نیاز بھ یک مسافرت د

وظیفھ شھ کاری نکرده واسھ کی بکنھ از مادر ش بھتر؟:خالھ فروزان گفت

شمام از حاال بدعاتش نکنین کھ اول زندگیشھ . اونم مادری کھ نفسش بھ نفس پسرشھ

.بزارین ھر وقت دوست داره خرجتون کنھ وضع کاسبی اش کھ بد نیست

یدم نباید ھمیشھ مجذوب آدمھای چھ تفاوتی بود بین افکار مامان وخالھ فروزان ومن فھم

خوش برخورد وخنده رو شد واز آدمھای کم حرف دوری گزید چھ بسا کھ اونا خودشون 

.دنیایی از فھم وشعور واحساس باشند

دیشب از درد دندون جون بھ لب شدم نفھمیدم کدوم دندونمھ فکر می کردم ھمھ دندونای 

گاھی وقتھا درد نامحسوس تو دندونام پایین طرف راستم درد میگیرند دردش تازه نبود 

تا صبح غلت زدم خانم جان ھم . میاد وزود میره اما دیشب محسوس بود واذیتم می کرد

.نبود یک کمی براش ناز بیارم ونالھ کنم



خالھ فروزان دیروز خانم جان رو با خودش برده بود می خواست سبزی تو فریز بذاره 

بیکار کھ . منم دعوت کرد واسھ کلفتی کھ نپذیرفتم خانم جان رو برده بود واسھ کمک از 

دلم واسھ خانم جان می سوزه کھ خالھ فروزان تا . نیستم بیکارم کھ باشم کلفت کھ نیستم

مھمون داشتھ باشھ یا کاری میاد اونو با خودش می بره صبح کھ بلند شدم انگار اب 

تم خواب شبم حروم شده بود ریختھ بودند رو اتیش انگار نھ انگار کھدندون دردی ھم داش

وحاال کسل بودم مامان رفتھ بود ومن تنھا دوست نداشتم بخوابم تا ظھر خمیازه 

فکر کردم نکنھ باز شب درد دندون بیاد سراغم؟حاال چھ کار کنم؟نرم دکتر؟پیش .کشیدم

کی برم؟ما دندونپزشک اشنا نداشتیم نرم یک وقت ایدزی ھپاتیتی چیزی بگیرم؟خواستم 

گ بزنم از مامان بپرسم اما دیدم حاال کھ درد ندارم چرا نگرانش کنم؟خواستم از برم زن

خالھ فروزان بپرسم اما منصرف شدم خالھ فروزان ھمیشھ آدرس درمانگاھھا رو میداد و 

خواستم از عسل یا دایی بپرسم کھ یھو . میگفت نباید پول مفت رو تو دامن دکترا ریخت

ھتر بود برم پیش اون ادرسش رو کھ داشتم اما نھ حاال یادم از خواستگار عسل اومد ب

مگھ اون با ما آشنا بود؟

از کجا معلوم کارش خوب باشھ؟اما حس کنجکاوی قلقلکم می داد ودوست داشتم برم اونو 

با دایی فربد مقایسھ کنم بدون لحظھ ای تامل وبدون مشورت با کسی بلند شدم حاضر شدم 

راننده دادم وراھی مطب شدم بدون این کھ بھ مامان خبر  یک آژانس گرفتم وآدرس رو بھ

بدم با یک یادداشت تو خونھ بزارم با خودم فکر کردم یک دندانپزشکی کھ جار وجنجال 

باید نشون بدم کھ دارم بزرگ میشم . ندار نباید مامان رو نگران کنم یا از کار بندازم

خلوتھ ومن پیش از غروب برمی  فکر کردم مطب.وخودم می تونم از عھده کارام بربیام

گردم خونھ وآب از اب تکون نمی خوره اما توی را ھترس برم داشت حاال اگھ بخواد 

دندونم رو پر کنھ یا اونو بکشھچی؟نترسم؟خب چرا معلومھ کھ می ترسم ای خدا کاش با 

.یکی میومدم

اه افتاده بودم اینقدر درگیر حس کنجکاوی وفضولی ام بودم کھ نسنجیده وبدون تفکر بھ ر

بعد فکر کردم معاینھ ام بکنھ اگھ خواست پرش کنھ یا اونو بکشھ می گم وقت بزارین 

واسھ روز دیگھ تا با بزرگترم بیام یا میگم االن امادگی اش رو ندارم اره این بھتره توی 



یک آن دیدم ماشین متوقف شده خاموش ھم کرده . افکارم درگیر بودم کھ نفھمیدم رسیدیم

آقا چرا ایستادین؟ راننده :ده اش ھم خونسرد نشستھ داره رادیو گوش میده پرسیدم رانن

.خیلی وقتھ رسیدیم خانم:گفت

خاک بر سر من کھ خیابونا رو نمی شناسم یکی نیست بگھ نھ کھ خیلی عرضھ داری تنھا 

خب پس چرا حرف نمی زنین؟:تنھا ھم می زنی بھ راه؟گفتم

نم خانم گفتم شاید منتظر کسی ھستین بعد برگشت بھ طور راننده جواب داد من چھ می دو

شایدم دوست ندارین پیاده بشین خخب مگھ زوره؟:خاصی نگاھم کرد وگفت

چندشم شد اگھ حرفش از روی منظور بوده باشھ شایدم نبوده و من اینطورتصور کرده 

الزم :فتم منتظر بمونم؟اخم کرده وگ:راننده گفت. بودم زود پولش رو دادم وپیاده شدم

.نکرده

.دعوا داری؟خوب بگو نھ:راننده سرش رو خم کرد وگفت

نگاه کردم روی تابلو نام دکتر سپھر حاتم با .مثل شروین گاز داد و ماشین رو از جا کند

مجلل و پر از مریض کھ در .وارد مطب شدم مطبی بزرگ .خطی خوش نوشتھ شده بود

تونستم برگردم این ھمھ راه اومده بودم بدو ورورد میخکوبم کرد ترس برم داشت اما ن

بنشینید :حیف بود رفتم پیش منشی وگفتم برای معاینھ اومدم اونم دید کھ وقت نگرفتم گفت

.تا صداتون کنم

خلوت دل خانم منشی بھ حالم " منم نشستم اونقدر نشستم تا کمرم خشک شد ومطبم تقریبا

.ازم خواست کھ برم توسوخت شایدم نسوخت نوبتم شده بود اسمم رو خوند و

منم کھ خستھ شده بودم ننھ قاسم از جا جھیدم ورفتم توی اتاق دکتر آقا سپھر پشت میزش 

نشستھ بود وداشت با تلفن حرف میزد عینک داشت سیبیل ھم داشتسیبیالش سیاه سیاه بود 

خودش ھم پوستی برنزه داشت سبزه ی روشن چشاش ھم سیاه ودرشت بود روی ھم 

ود اما بھ دایی فربد نمی رسید خیلی ھم خشک وجدی بود شایدم ژستدکتری رفتھ خوب ب

گرفتھ بود تلفنش کھ تموم شد بلند شد بھ طرفم اومد بند دلم کنده شد و قلبم تو سینھ از باال 

دکتر . بھ پایین می جھید انگار عزراییل دیده باشم زبونم بند اومده بود ورنگم پرید بود

چراغ باالی سرش رو روشن کرد صندلی ام رو خوابود نشست روی صندلی گردونش 



دھنم رو باز کرد ولبام رو کشید پایین وخوب زیر وباالی فک ولب ودھنم رو وارسی 

کرد وھی یک چنگگ رو الی دندونام فرو کرد وبا یک شیلنگ سیاه کھ فس فس می کرد 

فت دندونای خیلی وھوای سرد میداد بیرون بھ دندونام ھوا داد و قلب منو لرزوند بعد گ

.خوبی دارین خیلی محکمند

پرسید واسھ چی اومدین؟. ترسم ریخت

خواستم بگم اومده بودم تو رو ببینم کھ دیدم حاال برو کنار بزار برم اما بعد یادم از دندون 

. نمی دونم کدوم دندونمھ کھ درد میگیره طرف راستم سمت پایین:درد دیشبم اومد گفتم

م والی تک تک دندونام رو ھوا داد ومن حین کار دیدم کھ تو دست باز دھنم رو باز کرد

چپش حلقھ داره فھمیدم کھ ازدواج کرده خوب کھ فضولیاشوکرد والی دندونام رو کاوید 

صاف نشست صندلی اش رو یک کمی عقب داد وگفت دندوناتون سالمھ خیلی خوب 

.ازشون مراقبت کردین بھ ھمین کار ادامھ بدین

م بھ کدوم کار؟من کھ کاری نمی کنم یک مسواک اهللا بختکی میزنم والسالم خواستم بپرس

.عادت کردم" اما نھ نخم می کشم البتھ مامان اصرار داره ومن تقریبا

گاھی  .دکتر ادامھ داد واما دردی کھ شما احساس کردین بر می گرده بھ حساسیتدندونی

میر دندون ویک دھان شویھ دندون آدم حساس میشھ اما خراب نیست من براتون یک خ

می نویسم بھ مدت یک الی دوماه از این خمیر دندون استفاده کنین وھر ھفتھ دو مرتبھ 

دھانتون رو با این دھان شویھ شستشو بدین اگر باز ھم احساس در داشتین بیاین براتون 

.عکس بنویسم اما بھ نظر من شما دندون خراب ندارین

نھ ماچش کنم وبگم ای قربون دھنت دکتر جان منم ھمین خواستم ھمون جا بپرم وبرادرا

رو می خواستم کھ تو کاری بھ کارم نداشتھ باشی بھ جون خانم جان کھ قلبم تو حلقم بود 

از ترس انگار خیلی ھم ترسیده بودم ودکتر ھم اینو فھمیده بود بلند شد پشت میزش رفت 

ه بودین؟تا بھ حال بھ دندونپزشک مراجعھ نکرد:ونشست وپرسید 

.نھ: جواب دادم 

ھون طور کھ داشت نسخھ می نوشت گفت پیشنھاد می کنم دفعھ دیگھ تنھا نیاین شما 

خیلی جوان ھستین یک ھمراه بھتون قوت قلب میده استرس برای مریضای ما خوب 



.نیست وکار ما رو مشکل میکنھ

.چشم دکتر اطاعت میشھ:من کھ از شوق صدام میلرزید گفتم

ای وای چقدر مودب ومتشخص بود .ھ دستم داد واز پشت میزش بلند شد نسخھ رو ب

وچقدر خوشتیپ یک کمی از جدیت صورتش کاستھ شده بود ومھربون تر نگاھم کرد 

اینقدر ازش خوشم اومد کھ اگھ عسل زندایی خودم نبود می رفتم می زدم توی سرش 

.خاک بر سرت:ومی گفتم

ی تونستم شادی وخنده ام رو مھار کنم دکتر ھم کھ از خوشحالی روی پام بند نبودم ونم

.موفق باشید در امان خدا:پی بھ احواالتم برده بود بھ روم لبخند زد وگفت 

.اینقدر خوشحال بودم کھ یھو از دھنم پرید وگفتم شما ھم ایشاهللا خوشبخت باشید

ینقدر ھیجان چشای دکتر گرد شد دھانش ھم وا موند منم از خجالتم از مطب زدم بیرون ا

آھستھ پلھ :زده بودم وبا ھیجان راه میرفتم کھ نزدیک بود زمین بخورم خانم منشی گفت

اس

اینقدر خجالت کشیدم کھ حد نداشت سرم رو انداختم پایین وبھ دو زدم بیرون توی راه با 

خودم فکر میکردم حاال کی زن سپھر شده؟دوست داشتم اونو می دیدم اما این دیگھ 

.ت دایی فربد ودکتر سپھر رو توی ذھنم کنار ھم گذاشتم ونشستم بھ مقایسھامکان نداش

دلم دایی فربد رو برنده اعالم کرداما عقلم بھ دکتر ھم نمره ی بیست می داد دایی فربد 

خوشگل تر بود ودکتر خوشتیپ تر ای داد بیدادھوا چرا تاریک شده؟مگھ من چقدر 

کردم شب شده باشھ حاال کجا برم؟چھ جوری معطل شدم؟خب خیلی با این ھمھ فکر نمی 

برم؟ای خدا من کھ خیابونا رو بلد نیستم دنبال تلفن می گشتم کھ بھ مامان یا دایی فربد 

زنگ بزنم اما دور وبرم تلفن عمومی نبود مغازه ھم نبودمطب دکترتو یک خیابان فرعی 

خونھ در بزنم  پھن وبزرگ بود وماشین زیادی ازش رد نمی شد فکر کردم برم در یک

وازشون بخوام برام آزانس بگیرن اما بعد ترسیدم ای نچھ کاریھ؟ھمین مونده برم جار 

بزنم کھ تنھا موندم چھ خیابون خلوتی ھم بود دلم داشت از حلقم می زد بیرون ضربان 

قلبم شدت گرفتھ بود ودست وپام یخ کردند چھ غلطی کردم کھ تنھا زدم بیرون ھراسان بھ 

اما رفتم بھ یک سھ راھی ریدم پیچیدم سمت راست ,م نمی دونستم بھ کدوم سمت راه افتاد



در حالی کھ می خواستم گریھ کنم گم شده بودم می دونستم فردا عکسم می ره تو 

روزنامھ ھا می ترسیدم حاال سوار تاکسی یا ماشین بشم می دونستم ا ز اونجا تا خونمون 

از کجا بفھمم؟بھ یک کیوسک روزنامھ فروشی  راه زیاده حاال اگھ ماشینھ منو بدزده

رسیدم

ایستادم تا نفسم رو تازه کنم کھ ای خدا الھی من و فک وفامیال مون ھمھ با ھم قربونت 

بریم کھ تو اینقدر بزرگی وناجی وحامی ورحمان ورحیم وھمھ صفات خوب رو یکجا 

ک ایستاده بود وداشت داری وما بندگان قدر ناشناسی ھستیم شایان جان عزیزم کنار کیوس

یک مجلھ ورق می زد انگار خدا دنیا رو بھم داده باشھ می خواستم زمین رو سجده کنم 

اما از عابرین خجالت کشیدم بھ خدا قول دادم رسیدم بھ خونھ اولین کاری کھ می کنم 

سجده باشھ سرم رو بھ طرف آسمون بلند کردم خدا جون ذلیلتم فداتم بشم بعد آب دھنم رو 

رت دادم و کمی مکث کردم تا قلب پر کوبم تحت اختیارم قرار بگیره بعد جلو رفتم و قو

بھ شایان کھ با تمام وجود رفتھ بود توی مجلھ و داشت یک مطلبی رو می خوند سالم 

.کردم

مھتاب ؟ : سرش رو باال گرفت متعجب نگاھم کرد و گفت 

شایان نگاھی بھ . نشستھ بود  در حالی کھ چشمام از شادی بھ اشک. سر رو تکون دادم 

تنھا ھستی ؟: پشت سرم کرد و پرسید 

این وقت شب اینجا چھ می کنی ؟ : پرسیید . بدون حرفی باز ھم سرم رو تکون دادم 

.بلد نیستم برم خونھ مون. گم شدم : اشکم سرازیر شد و گفتم 

 .بیا بریم: چشاش گرد شده بود پول مجلھ رو داد و دستپاچھ گفت 

ھمون خیابون رو تموم کردیم تا رسیدیم بھ یک . م از خدا خواستھ دنبالش بھ راه افتام من

. می خواست تاکسی بگیره . من ھم. چند قدم اون طرف تر شایان ایستاد. چھار راه 

ماشین ندارین؟: تعجب کرده بودم، پرسیدم 

.نھ: بدون اینکھ نگام کنھ جواب داد 

جلو یک تاکسی . جدی بود. ؟ ترسیدم باھاش حرف بزنم خواستم بگم حاال با کی قھری 

.دربست: خالی انگشت گرفت و گفت 



سزم زو بھ پشتی . تاکسی ھم ترمز کرد و من و شایان با ھم روی صندلی عقب نشستیم

صندلی تکیھ دادم و از صمیم قلب خدا رو شکر کردم و بھش قول دادم از این بھ بعد 

با خدای . این یک درس عبرت بود برام. بیرون نرم نسنجیده و بدون اطالع از خونھ

گفتم کھ . خوبم یھ عالمھ حرف زدم و گفتم کھ با تمام وجود دوستش دارم و می پرستمش 

تنھا امیدمھ و ازش خواستم ازم غافل نشھ و اگھ من کاستی و قصوری تو پرستشش دارم 

لبام . ام ببخشھ  ، اون طوری کھ اون الیقشھ ، بھ بزرگی خودش بر خامی و جوونی

چشم کھ باز کردم دیدم کھ شایان . تکون میخورد و بھ قول خانم جان ِپس ِپس می کردم 

ای خدا شایان کنارم بود و من شھامت . خجالت کشیدم راست نشستم . داره نگام می کنھ 

چرا اینطوری بود ؟ چرا باھام حرف نمی زد ؟ چرا قیافھ اش  .نگاه کردنش رو نداشتم

زیر چشمی نگاش ! بود ؟ انگار کار بدی کرده باشم و نیاز بھ توبیخ داشتھ باشم تو ھم 

. ازش ترسیدم خودم رو جمع و جور کردم . کردم دیدم رگ پیشانیش برجستھ شده 

بغض کرده . دوست داشتم از غصھ جیغ بکشم . قلبم تو حلقم بود . برگشت نگاھم کرد 

تاکسی سر . حساس رو بشکنھ و فرو بریزه بود و اشکم منتظر تلنگری بود کھ دیوار ا

شایان پیاده شد، در رو نگھ داشت تا من پیاده شم بعد اونو بست . کوچھ مون نگھ داشت 

شایان ایستاده بود و نگاھم میکرد . تاکسی گاز داد و رفت . و کرایھ اش راپرداخت کرد 

شماتت بار .کشیدمھم ازش میترسیدم ، ھم خجالت می . سرم رو پایین انداختھ بودم . 

ھیچ می دونی ممکن بود چھ بالیی سرت بیاد ؟ بھ من ربطی نداره کھ کجا بودی : گفت 

.و چرا تنھا ، اما لطفا مراقب خودت باش و سعی کن شبی مثل امشب دیگھ تکرار نشھ

شایان گفت . اشک شلختھ ام ھم روان شد . چشم : بغض آلود چون جوجھ ای ترسان گفتم 

ای خدا چھ کوچھ . با ھم بھ راه افتادیم . بیا بریم . ھ می کنی ؟ زشتھ حاال چرا گری

دوست داشتم این کوچھ بی انتھا بود و ما ھیچ وقت نمی رسیدیم و تا . کوتاھی داریم ما 

یک حس امنیت . من و شایان با ھم . ابد با ھم راه می رفتیم تا برسیم بھ بھشت جاودان 

احساس می کردم بھ مردی مقاوم . ھ کوه بند کرده بودم انگار پشتم رو ب. کنارش داشتم 

مثل شایان نیازمندم کھ سرم رو روی شونھ ھای پھنش بذارم و تا ابدیت از شادی 

ست داشتم بھ سینھ ستبرش تکیھ بدم و با .دو. برخورداری از چنین نعمتی اشک بریزم 



دون و گرمش بذارم و ھر چھ نامرادی، مقابلھ کنم ، دوست داشتم دستامو توی دستای مر

گام بھ گام با او با پاھای بلند و . با ھم راه زندگی رو بپیماییم تا بھ ابدیت برسیم 

دیوونھ شده بودم  .استوارش می رفتم تا دنیا رو فتح کنم و سختی ھا رو بھ زانو دربیارم

خونھ شایان جلو در . ای خدا کجا برم عقده دل بگشایم ؟ رسیدیم کھ کاش نمی رسیدیم . 

کسی خونھ تون ھست ؟: مون ایستاد و گفت 

خوشبختانھ مامان ھنوز نیومده . کلیدم رو در آوردم در رو باز کردم . نمی دونم : گفتم 

شایان کھ . چون نمی دونستم چی باید بھش می گفتم ؟ خون غرق در تاریکی بود . بود 

.انگار کسی ھم نیست: دید ھمھ جا تاریکھ، گفت 

 .اشکالی نداره من بھ تنھایی عادت دارم: گفتم نگاش کردم و

توی چشمام نگاه کرد و با آرامش گفت نمی ترسی ؟

نگاھم رو دزدیم چون . دلم ضعف کرده بود و ھر آن ممکن بود جلوی پاش بیفتم زمین 

.دیگھ نھ: سرم رو انداختم پایین و گفتم . دیگھ طاقت نداشتم 

ن؟می خوای بیایی پیش ماھرخ جا: گفت 

.از شما ھم ممنونم کھ دوباره نجاتم دادین. االن مامان میاد . نھ راحتم :گفتم 

جدی شد و گفت پس برو تو . ندانستھ اشاره بھ آن روزکردم کھ انگار نمی باید می کردم

 .و در رو ھم ببند

مثل کودکی خطا کار اطاعت کردم زود رفتم تو و در رو ھم . لحنش محکم و آمرانھ شد 

نمی دونسنم سبب اشکم چیھ ؟ فقط دلم . و ھمون جا تکیھ بھ در دادم اشک ریختم  بستم

 .می خواست گریھ کنم

: فقط گفت . نفھمید من از خونھ بیرون رفتم . مامان، خانم جان رو با خودش آورده بود 

چرا جواب تلفن رو نمی دادی حمام بود ؟ 

یعنی از جواب طفره رفتم و . تم با این ھمھ دروغ نگف. خودش لقمھ بھ دھنم گذاشت 

چطور ؟ : پرسیدم 

رفتھ بودم خانم جان رو بیارم ، یک کمی . زنگ زدم بگم دیرتر میام نگران نشی : گفت 

 .بیشتر طول نشستم



مامان جان نمی خواین تلفن ھمراه بخرین ؟ : گفتم 

.گو اینکھ بدون ھمراھم میشھ زندگی کرد. شاید خریدم : مامان گفت 

 .الاقل واسھ من بخرین:  گفتم

 .اگھ دانشگاه قبول شدی یھ ھمرا پیش من داری: مامان داشت می رفت تو اتاقش گفت 

می خواستم برم تو اتاقم و واسھ خودم خلوت کنم اما مگھ . حوصلھ نداشتم بگم آخ جون 

.خان جان فرصت داد؟ تا وقتی خوابش ببره از خونھ خالھ فروزان گفت و از صبا

خدایا خودت میدونی من کھ . ره رفتم تو حال و ھوای شمال و اون شب سرد و یخیدوبا

و حاال محبت . حمایت یک مرد ، کھ نگرانم باشھ و حامی ام. دلم عقده ی حمایت داره 

احساس می کنم ھر روز بیشتر از روز پیش بھ . شایان نگرانی ھاش بھ کامم شیرین میاد

من این مھر و محبت رو نھ در قالب ھر مردی کھ  .اون و محبتش و توجھ اش نیازمندم

خدا جونم این ھمھ مرد توی دنیای بھ این بزرگی خلق . فقط در قالب اون می خوام 

اونارو بخشیدم بھ ھر زنی کھ خودت صالح . کردی و من کاری بھ ھیچ کدومشون ندارم 

.من فقط و فقط شایان رو می خوام. می دونی

گاه پر عظمتت بر می خوره اگھ شایان رو بھ من ببخشی و ای خدا جون بھ کجای دست

من رو بھ اون ؟چی میشد کھ شایان ھم من رو عاشقانھ می خواست نھ از سر مھر و 

محبت و دلسوزی؟ خوب می فھمم کھ بھ من چون دخترکی کوچواو کھ نیاز بھ توجھ داره 

نھ من این  .برادری  شاید بھ این جھت کھ می دونھ نھ پدری دارم و نھ. نگاه می کنھ 

من یک دایی دارم و خانم جان و مادری کھ چون شیر مراقبم . توجھ رو نمی خوام 

  این رو بھ کی باید بگم ؟. من عشق اونو می خوام خدا جون . ھستند

  

  

  

  



  ۵۴فصل 

از صبح تا بعد از ظھر توی تختم . حوصلھ نداشتم از دکتر سپھری برای عسل بگم 

تو چتھ ننھ ؟ بیل بھ  :انم جان نگران شده بود ھی می پرسیدخ. موندم و فکر کردم 

کمرت خورده ؟ 

چیزیم نیست فقط کمی بی حوصلھ ام ؟: گفتم 

اما اینقدر خانم جان دور برم تاب خورد کھ دیدم نمی تونم با افکارم خلوت کنم بلند شدم 

تا دیر وقت  دیگھ نگفتم. تلفن رو بر داشتم و ماجرای روز پیشم رو برای عسل گفتم 

با چی رفتی ؟ مطبش کھ بھ خونھ ی : عسل پرسید . معطل شدم با شایان بھ خونھ برگشتم 

 .شما خیلی دوره

گفت . اونم قبول کرد و گفت من دنیا روو با فربد عوض نمی کنم . گفتم با آژانس رفتم 

م ننشست اما قبول دارم کھ دکتر حاتم مرد متشخص و ایده آلی بود اما نمی دونم چرا بھ دل

 .فربد رو با ھمون نگاه اول خواستم اسیرش شدم

تو کھ دایی منو یکی دو بار بیشتر . پس خدا بھ داد دل من بی نوا برسھ : توی دلم گفتم 

ندیدی و با ھمون یک نگاه اسیرش شدی و من چی بگم کھ ھر دفعھ با ھر نگاه بیشتر 

روح منو بھ خودش زنجیر کرده و با  ماھھاست کھ شایان نا خواستھ. اسیر شایان میشم 

 .خوش بھ ھر جا می بره

و من . شب پوران جان زنگ زد تا یک بار دیگھ با مامان و خانم جان خداحافظی کنھ 

اولش اجازه نمی  .اینقدر پیش مامان عز و جز کردم تا اجازه داد من ھم بھ فرودگاه برم

شما ھم باھاش : دید بھ خانم جان گفت بعد کھ اشتیاق منو . داد و می گفت دلیلی نداره 

ھمون . ننھ من دوست ندارم مزاحمشون باشم و جاشونو تنگ کنم : خانم جان گفت . برید 

خدا می دونھ تا برسیم ویالشون چھ  .عید ھم کھ سر بارسون بودم بھ خاطر مھتاب بود 

 .حالی داشتم

 .خوب با آژانس برید: مامان گفت 

ری با آژانس برین ، از اونور چی ؟ اونا کھ ما رو بھ حال خودمون اینو: خانم جان گفت 

نھ ننھ دوست ندارم سربار . شاید جا نداشتھ باشند و ماشین کم برده باشند. ول نمی کنند 



 .اون وضعش فرق می کنھ. مھتاب باھاشون بره . باشم 

.مامان اکراه داشت اما تسلیم شد

تازه  .وضع مھتاب فرق میکنھ: م جان خودش گفت یعنی منم سربارم و مزاحم؟ نھ، خان

مگھ من چقدر جا می گیرم ؟ یعنی اون گوشھ موشھ ھا توی ماشین شایان واسھ من جا 

پیدا نمی شھ ؟ راستی چرا اون شب شایان ماشین نداشت ؟ فروختھ ؟ یعنی می خواد یکی 

ون عقب می شینم حاال من کجا بشینم ؟ من ھم. بھترش رو بخره ؟ ماشینش کھ خوب بود 

شایدم رفتم تو ماشین ! آره اینطوری بھتره . کھ از تو آیینھ برم تو نخ چشای خوشگلش

.نباید خودم رو سبک کنم. آره اینطوری بھتره . ماھرخ جان اینا 

د بیدار شده حمام گرفتم، یک مانتو شکالتی پوشیدم با .صبح از ھیجانی کھ داشتم صبح ز

قھوه ای بدون پاشنھ ام رو ھم پام کردم، جعبھ شکالتم رو  کفشای. یک شلوار قھوه ای 

انگار . اما از بخت بدم ھیچ کس در رو بھ روم باز نکرد. ھم زدم زیر بغلم و زدم بھ راه 

پوران جان خودش گفت پروازش ساعت یازده  .یعنی من دیر کردم ؟ نھ. رفتھ بودند

. مھ از صبح بھ خودم ور رفتھ بودماین ھ. یخم وا رفتھ بود اما دل برگشت نداشتم . اس

از اونجایی کھ خدا یار بی . دستم رو گذاشتھ بودم روی زنگ و دلم نمی اومد بر دارم 

فکر نمی کردم یک روز از دیدن ! آخ جون. کسونھ ، یک ماشین پیچید توی کوچھ 

بھ روم خنده ای کرد و . سوگند جون بود با شوھرش. سوگند جون این ھمھ خوشحال بشم 

. پشت در موندی ؟ رفتند ؟ بعد پیاده شد واسھ اطمینان خاطر خودش ھم زنگ زد: گفت 

.بیا با ھم بریم: بعد کھ مثل من یخ کرد ، گفت 

آشنا بشیم : منم ننھ قاسم پریدم تو ماشینشون و رسیم بھ حرف خانم جان کھ ھمیشھ میگھ 

.، محبت کنیم ، الی نون گرم واسھ روز مبادا

از دور ماھرخ جان رو دیدم کھ نشستھ بود . دگاه ھمھمھای نسبی بھ پا بودتوی سالن فرو

پوران جان ایستاده بود و سرش رو کرده بود . و داشت با بغل دستی اش حرف می زد

جناب فخر ابرو ھاش رو . توی کیف دھان گشادش و داشت دنبال یک چیزی می گشت 

کجا . شایان جان من ھم. خان نبودجمشاد . تاب داده و داشت با عصای فاخرش قدم میزد

بودند؟ نیومده بودند ؟ مگھ ممکنھ ؟ ابروھای جناب فخر با دیدن ما از ھم باز شد و یگ 



. گام بھ طرفمون برداشت و بعد ایستاد تکیھ داد بھ عصاش و منتظر موند ما بھش برسیم 

درسم رو  عدت کرده بودم. ماھرخ جان ھم از جا ایستاد و آغوش گشود تا من برم توش

چھ آغوش گرم و پر . صاف رفتم تو بغلش و اونم مھربانانھ بوسیدم . لز حفظ بودم 

خودم رو بھ ماھرخ جان .بویی آشنا ، نرم و شیرین . محبتی داشت و چھ بوی خوبی میداد

ماھرخ جان کھ . فشردم احساس کردم بعد از خانم جان تنھا پیرزنی است کھ دوستش دارم

تو چرا زحمت کشیدی ؟ میبینی شایانم ، من ھمیشھ نمی : د، گفت منو بھ خودش می فشر

گم مھتاب یھ چیز دیگھ اس؟ ھمیشھ نمی گم دختر فوق العاده ایھ ؟ 

خودم رو ازآغوش ماھرخ جان جدا کردم ! گفت شایانم ؟ پس کو شایان کھ من ندیدمش ؟

مرتب و خوشگل  شایان اینقدر. ، برگشتم دیدم جمشاد خان و شایان پشت سرم ایستادند

قلبم مثل گلولھ سربی افتاد . بود کھ چشمم دید و مغزم گرفت و قلبم رو از سینھ جدا نمود

.ًس سالم: گفتم . پایین و تنھا خودم صداش رو شنیدم

.زحمت کشیدید، منت گذاشتید:جمشاد خان گفت 

.خودم دوست داشتم کھ بیام. زحمتی نبود : گفتم 

اینطوری . بھ پوران جان می گفتید تا براتون صبر کنیمحقش بود دیشب : شایان گفت 

.شرمنده مون کردید

بغض . دلم گرفت باھام مثل بیگانھ ھا حرف می زد و از افعال جمع استفاده می کرد

خدا سوگند جون رو برام رسوند اگھ نھ می ترسیدم این ھمھ راه : نشست تو گلوم و گفتم 

 .رو تنھا بیام

تبسمی کرد و از . بی عرضھ گی ات برای من یکی ثابت شدهحتما تو دلش می گفت 

 .سوگند جون تشکر نمود

می دونستم قراره . تو دختر با محبتی ھستی : جناب فخر یک گام جلو تر اومد و گفت 

تو باید ما رو از خودت بدونی و با ما راحت . زحمت بکشی خودم برات خونھ می موندم 

.ه خودت کردی دخترمتو ما رو شرمند. تر از این باشی

نھ شرمنده نباشید چون خودم دوست داشتم بیام و االن ھم : سرم رو پایین انداختم و گفتم 

.خوشحالم کھ اینجا ھستم



خوب من بلد نیستم مثل خانم بزرگھا تعارف تیکھ . خودم فھمیدم . جوابھام ھم آبکی بود

 :ف خوش کشید و گفتماھرخ جان کھ حال روزم رو می فھمید منو بھ طر. پاره کنم

.الھی نازی

پوران جان کھ با دیدن ما در کیفش رو بستھ بود دوباره بازش کرد و دنبال گمشده اش 

.بعد ھم یک تیکھ کاغذ بیرون آورد و گفت ایناھاش پیداش کردم. گشت 

خواستم با نگاه دنبالش . دل من رو ھم با خودش برد. شایان ھم کاغذ رو گرفت و رفت 

دلم تحت فرمانم نبود اما چشمم کھ بود و باید . خجالت کشیدم و خود داری نمودم کنم اما 

ما انسانھا اختیار اعضای داخلی رو نداریم اما اختیار اعضاء خارجی . رعایت می کردم

.رو کھ داریم

پوران جان، قدر این یک ماھھ رو بدون و بھ حد نھایت ازش استفاده : سوگند جون گفت 

.ببر

.یش خیلی دیدنیھ و اجناس خیلی شیکی دارهمیگن اتر

بدون جمشاد ھیچ کجای دنیا برام دیدنی و . واسھ گردش کھ نمی رم : پوران جان گفت 

. واهللا دلم واسھ بی کسی دخی می سوزه. االنم مجبور نبودم نمی رفتم . جالب نیست

.جمشاد ھم اینو خوب درک می کنھ

کھ پوران جان دیوانھ وار جمشاد رو دوست  ماھرخ جان منو نشوند و برام توضیح داد

گفن دخی خواھر زاده پوارن . و تا بھ حال این دو از ھم جدا نشدند. جمشاد ھم  .داره

در واقع کسی . خواھر ھم. دخی مادر نداره. جانھ کھ آبستنھ و چند روز دیگھ فارغ میشھ 

ھا گفتھ بودند کھ دخی  چون دکتر. حاال پوران جان میره تا ازش مراقبت کنھ . رو نداره

شوھر دخی . نمی باید ابستن بشھ بھ دلیل اینکھ سنش زیاد بوده و دیر ازدواج کرده

خوارجی بوده و عالقھ زیادی بھ دخی داره و حاضر بود برای راحتی دخی دست بھ ھر 

ماھرخ جان گفت کھ از ھمین االن دلم برای جمشادمم می سوزه کھ باید . کاری بزنھ

.ک ماه دوری زنش رو تحمل کنھبرای قریب ی

شایان دوان دوان آمد و برگھ ای رو دست پوران جان داد و آھستھ چیزی زیر گوشش 

دلم ضعف می کررد . جمشاد خان ھم سرک کشیده گوش می داد و تایید می نمود .گفت



مھم نبود شایان چی میگھ ھمین کھ صداش بھ گوشم می رسید برام . منم گوش بسپارم

اون وقت شاید بیشتر بھم . خدا جونم کاش شایان پی بھ اشتیاق من می برد. کافی بود

درونم انقالب بود و گر گرفتھ .توجھ میکرد یا حداقل نگاه گرمش رو ازم دریغ نمی نمود

یھو پوران جان . اینقدر بھ شایان و حرکاتش زل زدم کھ نفھمیدم اطرافم چھ خبره . بودم 

مھتاب جون؟:  رو دیدم کھ جلوم ایستاده و میگھ

گویا با ھمھ رو بوسی کرده بود و . دیدم چشاش نم اشک داره. خجالت کشیدم ، بلند شدم

من کھ خود بھ خود بغض داشتم، دم رو غنیمت دونستھ اشکم رو . فقط من مونده بودم

پوران جان کھ دیگھ نمی تونست از ریزش اشک جلو گیری کنھ . رھانیدم و بوسیدمش 

در آخرین لحظات برگشت دستی تکون . ی زود از جمع فاصلھ گرفت رو بر گرفتھ و خیل

. بھ نظرم رسید شانھھای جمشاد خان افتاده شدند. داده پیچید و از نظر ھا دور شد 

سوگند جون اصرار . ھمھ سکوت کرده بودند. رنگش بھ مقدار کم پریده بھ نظر می رسید

این : جناب فخر اخم کرد و گفت داشت کھ حرکت ھواپیما را از پشت پنجره ببینینم کھ

کار چھ معنی میده ؟

سوگند جون از ھمون جا خداحافظی کرده و با . و ما فھمیدیم کھ وقت رفتن فرا رسیده

شوھرش رفت، شایان ھمراه جمشاد خان بھ راه افتاد، من ھم چون جوجھ ای سرگردان 

.توی ماشین جناب فخر خزیدم

خانم جان . رو بھانھ کرده و بھ اتاقم پناه بردم بھ خونھ کھ رسیدم خستگی و گرمی ھوا

.اگھ دروغ نگم تو یھ چیزیتھ: خانم جان گفت . اشتھا ندارم: برای نھار صدام کرد گفتم 

نباید . تصمیم گرفتم برم تو جلد خودم نقش بازی کنم تا کسی بھ تغییرات درونیم پی نبره

عصر صبا اومد . االتم دقیق بشنبھانھ بھ دست خانم جان یا مامان می دادم کھ در احو

.خونھ مون و گفت بھ شرطی ایجا می مونم کھ شب رو ایوون بخوابیم

شان  .و من شدم ھمون مھتاب و ورجھ ورجھ آغاز کردم و خنده بھ لب خانم جانم نشوندم

.ھم املت داشتیم و کوکو تره کھ خیلی ترد و خوشمزه بود و من تا می تونستم خوردم

تازه . وضع مھتاب فرق میکنھ : م و مزاحم؟ نھ، خانم جان خودش گفت یعنی منم سربار

مگھ من چقدر جا می گیرم ؟ یعنی اون گوشھ موشھ ھا توی ماشین شایان واسھ من جا 



پیدا نمی شھ ؟ راستی چرا اون شب شایان ماشین نداشت ؟ فروختھ ؟ یعنی می خواد یکی 

کجا بشینم ؟ من ھمون عقب می شینم  حاال من. بھترش رو بخره ؟ ماشینش کھ خوب بود 

شایدم رفتم تو ماشین ! آره اینطوری بھتره . کھ از تو آیینھ برم تو نخ چشای خوشگلش

.نباید خودم رو سبک کنم. آره اینطوری بھتره . ماھرخ جان اینا 

د بیدار شده حمام گرفتم، یک مانتو شکالتی پوشیدم با .صبح از ھیجانی کھ داشتم صبح ز

کفشای قھوه ای بدون پاشنھ ام رو ھم پام کردم، جعبھ شکالتم رو . ار قھوه ای یک شلو

انگار . اما از بخت بدم ھیچ کس در رو بھ روم باز نکرد. ھم زدم زیر بغلم و زدم بھ راه 

پوران جان خودش گفت پروازش ساعت یازده  .یعنی من دیر کردم ؟ نھ. رفتھ بودند

. این ھمھ از صبح بھ خودم ور رفتھ بودم. گشت نداشتم یخم وا رفتھ بود اما دل بر. اس

از اونجایی کھ خدا یار بی . دستم رو گذاشتھ بودم روی زنگ و دلم نمی اومد بر دارم 

فکر نمی کردم یک روز از دیدن ! آخ جون. کسونھ ، یک ماشین پیچید توی کوچھ 

روم خنده ای کرد و بھ . سوگند جون بود با شوھرش. سوگند جون این ھمھ خوشحال بشم 

. پشت در موندی ؟ رفتند ؟ بعد پیاده شد واسھ اطمینان خاطر خودش ھم زنگ زد: گفت 

.بیا با ھم بریم: بعد کھ مثل من یخ کرد ، گفت 

آشنا بشیم : منم ننھ قاسم پریدم تو ماشینشون و رسیم بھ حرف خانم جان کھ ھمیشھ میگھ 

.بادا، محبت کنیم ، الی نون گرم واسھ روز م

از دور ماھرخ جان رو دیدم کھ نشستھ بود . توی سالن فرودگاه ھمھمھای نسبی بھ پا بود

پوران جان ایستاده بود و سرش رو کرده بود . و داشت با بغل دستی اش حرف می زد

جناب فخر ابرو ھاش رو . توی کیف دھان گشادش و داشت دنبال یک چیزی می گشت 

کجا . شایان جان من ھم. جمشاد خان نبود. ش قدم میزدتاب داده و داشت با عصای فاخر

بودند؟ نیومده بودند ؟ مگھ ممکنھ ؟ ابروھای جناب فخر با دیدن ما از ھم باز شد و یگ 

. گام بھ طرفمون برداشت و بعد ایستاد تکیھ داد بھ عصاش و منتظر موند ما بھش برسیم 

عدت کرده بودم درسم رو . توشماھرخ جان ھم از جا ایستاد و آغوش گشود تا من برم 

چھ آغوش گرم و پر . صاف رفتم تو بغلش و اونم مھربانانھ بوسیدم . لز حفظ بودم 

خودم رو بھ ماھرخ جان .بویی آشنا ، نرم و شیرین . محبتی داشت و چھ بوی خوبی میداد



ماھرخ جان کھ . فشردم احساس کردم بعد از خانم جان تنھا پیرزنی است کھ دوستش دارم

تو چرا زحمت کشیدی ؟ میبینی شایانم ، من ھمیشھ نمی : منو بھ خودش می فشرد، گفت 

گم مھتاب یھ چیز دیگھ اس؟ ھمیشھ نمی گم دختر فوق العاده ایھ ؟ 

خودم رو ازآغوش ماھرخ جان جدا کردم ! گفت شایانم ؟ پس کو شایان کھ من ندیدمش ؟

شایان اینقدر مرتب و خوشگل . ادند، برگشتم دیدم جمشاد خان و شایان پشت سرم ایست

قلبم مثل گلولھ سربی افتاد . بود کھ چشمم دید و مغزم گرفت و قلبم رو از سینھ جدا نمود

.ًس سالم: گفتم . پایین و تنھا خودم صداش رو شنیدم

.زحمت کشیدید، منت گذاشتید:جمشاد خان گفت 

.خودم دوست داشتم کھ بیام. زحمتی نبود : گفتم 

اینطوری . حقش بود دیشب بھ پوران جان می گفتید تا براتون صبر کنیم: فت شایان گ

.شرمنده مون کردید

بغض . دلم گرفت باھام مثل بیگانھ ھا حرف می زد و از افعال جمع استفاده می کرد

خدا سوگند جون رو برام رسوند اگھ نھ می ترسیدم این ھمھ راه : نشست تو گلوم و گفتم 

.رو تنھا بیام

تبسمی کرد و از . ما تو دلش می گفت بی عرضھ گی ات برای من یکی ثابت شدهحت

 .سوگند جون تشکر نمود

می دونستم قراره . تو دختر با محبتی ھستی : جناب فخر یک گام جلو تر اومد و گفت 

تو باید ما رو از خودت بدونی و با ما راحت . زحمت بکشی خودم برات خونھ می موندم 

.تو ما رو شرمنده خودت کردی دخترم. یتر از این باش

نھ شرمنده نباشید چون خودم دوست داشتم بیام و االن ھم : سرم رو پایین انداختم و گفتم 

.خوشحالم کھ اینجا ھستم

خوب من بلد نیستم مثل خانم بزرگھا تعارف تیکھ . خودم فھمیدم . جوابھام ھم آبکی بود

 :ی فھمید منو بھ طرف خوش کشید و گفتماھرخ جان کھ حال روزم رو م. پاره کنم

.الھی نازی

پوران جان کھ با دیدن ما در کیفش رو بستھ بود دوباره بازش کرد و دنبال گمشده اش 



.بعد ھم یک تیکھ کاغذ بیرون آورد و گفت ایناھاش پیداش کردم. گشت 

ه دنبالش خواستم با نگا. دل من رو ھم با خودش برد. شایان ھم کاغذ رو گرفت و رفت 

دلم تحت فرمانم نبود اما چشمم کھ بود و باید . کنم اما خجالت کشیدم و خود داری نمودم 

ما انسانھا اختیار اعضای داخلی رو نداریم اما اختیار اعضاء خارجی . رعایت می کردم

.رو کھ داریم

اده پوران جان، قدر این یک ماھھ رو بدون و بھ حد نھایت ازش استف: سوگند جون گفت 

.ببر

.میگن اتریش خیلی دیدنیھ و اجناس خیلی شیکی داره

بدون جمشاد ھیچ کجای دنیا برام دیدنی و . واسھ گردش کھ نمی رم : پوران جان گفت 

. واهللا دلم واسھ بی کسی دخی می سوزه. االنم مجبور نبودم نمی رفتم . جالب نیست

.جمشاد ھم اینو خوب درک می کنھ

و برام توضیح داد کھ پوران جان دیوانھ وار جمشاد رو دوست  ماھرخ جان منو نشوند

گفن دخی خواھر زاده پوارن . و تا بھ حال این دو از ھم جدا نشدند. جمشاد ھم  .داره

در واقع کسی . خواھر ھم. دخی مادر نداره. جانھ کھ آبستنھ و چند روز دیگھ فارغ میشھ 

چون دکتر ھا گفتھ بودند کھ دخی . بت کنھ حاال پوران جان میره تا ازش مراق. رو نداره

شوھر دخی . نمی باید ابستن بشھ بھ دلیل اینکھ سنش زیاد بوده و دیر ازدواج کرده

خوارجی بوده و عالقھ زیادی بھ دخی داره و حاضر بود برای راحتی دخی دست بھ ھر 

باید  ماھرخ جان گفت کھ از ھمین االن دلم برای جمشادمم می سوزه کھ. کاری بزنھ

.برای قریب یک ماه دوری زنش رو تحمل کنھ

شایان دوان دوان آمد و برگھ ای رو دست پوران جان داد و آھستھ چیزی زیر گوشش 

دلم ضعف می کررد . جمشاد خان ھم سرک کشیده گوش می داد و تایید می نمود .گفت

د برام مھم نبود شایان چی میگھ ھمین کھ صداش بھ گوشم می رسی. منم گوش بسپارم

اون وقت شاید بیشتر بھم . خدا جونم کاش شایان پی بھ اشتیاق من می برد. کافی بود

درونم انقالب بود و گر گرفتھ .توجھ میکرد یا حداقل نگاه گرمش رو ازم دریغ نمی نمود

یھو پوران جان . اینقدر بھ شایان و حرکاتش زل زدم کھ نفھمیدم اطرافم چھ خبره . بودم 



مھتاب جون؟: وم ایستاده و میگھ رو دیدم کھ جل

گویا با ھمھ رو بوسی کرده بود و . دیدم چشاش نم اشک داره. خجالت کشیدم ، بلند شدم

من کھ خود بھ خود بغض داشتم، دم رو غنیمت دونستھ اشکم رو . فقط من مونده بودم

پوران جان کھ دیگھ نمی تونست از ریزش اشک جلو گیری کنھ . رھانیدم و بوسیدمش 

در آخرین لحظات برگشت دستی تکون . رو بر گرفتھ و خیلی زود از جمع فاصلھ گرفت 

. بھ نظرم رسید شانھھای جمشاد خان افتاده شدند. داده پیچید و از نظر ھا دور شد 

سوگند جون اصرار . ھمھ سکوت کرده بودند. رنگش بھ مقدار کم پریده بھ نظر می رسید

این : پنجره ببینینم کھ جناب فخر اخم کرد و گفت داشت کھ حرکت ھواپیما را از پشت

کار چھ معنی میده ؟

سوگند جون از ھمون جا خداحافظی کرده و با . و ما فھمیدیم کھ وقت رفتن فرا رسیده

شوھرش رفت، شایان ھمراه جمشاد خان بھ راه افتاد، من ھم چون جوجھ ای سرگردان 

.توی ماشین جناب فخر خزیدم

خانم جان . خستگی و گرمی ھوا رو بھانھ کرده و بھ اتاقم پناه بردم بھ خونھ کھ رسیدم

.اگھ دروغ نگم تو یھ چیزیتھ: خانم جان گفت . اشتھا ندارم: برای نھار صدام کرد گفتم 

نباید . تصمیم گرفتم برم تو جلد خودم نقش بازی کنم تا کسی بھ تغییرات درونیم پی نبره

عصر صبا اومد . می دادم کھ در احواالتم دقیق بشنبھانھ بھ دست خانم جان یا مامان 

.خونھ مون و گفت بھ شرطی ایجا می مونم کھ شب رو ایوون بخوابیم

شان  .و من شدم ھمون مھتاب و ورجھ ورجھ آغاز کردم و خنده بھ لب خانم جانم نشوندم

.مھم املت داشتیم و کوکو تره کھ خیلی ترد و خوشمزه بود و من تا می تونستم خورد

  

  

  

  

  



  ۵۵فصل 

مامان کھ فھمید . دیشب دایی فربد و عسل اومدند خونھ مون و بھ اصرار من شب موندند

 .خانم جان ھم بادمجون پختھ بود اما گوشت نداشت. سر راه کنتاکی خرید با خودش آورد

:مامان خجالت کشید و بھ خانم جان گفت

چرا بادمجون تون گوشت نداره؟-

:خانم جان گفت

.ی دونستم اینا شام می مونند؟ من اینو از ظھر پختھ بودم با کشک بخوریمچھ م-

:مامان گفت

.اگھ نھ از خجالت جلو عسل می مردم. خوب شد کنتاکی خریدم-

بھ ما ھم می گفت کنتاکی نخورید مرغش . اما عسل کنتاکی نخورد و فقط بادمجون خورد

بیشتر روی سخنش با . م جان نفھمندالبتھ طوری گفت کھ مامان و خان. فاسده بو می ده

عسل گفت بوی ادویھ اش نمی گذاره . اما بھ نظر ما کھ فاسد نبود. دایی فربد بود و من

 .اما من شامھ ام تیزه. کھ شما بفھمین

خانم جان و مامان فرح اصرار داشتند عسل کنتاکی بخوره اما عسل تشکر کرد و گفت 

ھ ازش بگذره، از اون گذشتھ ظھر ھم مرغ دست پخت خانم جان خیلی خوبھ نمی تون

.خورده و دیگھ میلش نمی کشھ

:دایی فربد ریز می خندید و آروم می گفت

!ای دروغگوی کلک-

:یواش از دایی پرسیدم

مگھ ظھر چی داشتین؟-

:دایی فربد انگشتش رو روی بینی اش گذاشت و گفت

 .اگھ قول بدی نخندی، ظھر بادمجون داشتیم-

:بھ عسل گفتبعد ھم 

.اگھ حق حساب می دی نمی گم ظھر چی خوردیم-

:عسل قبول کرد و دایی براش چشمک زد و گفت



.قول دادی-

  !عسل سرخ شد و خندید و من نفھمیدم موضوع از چھ قرار بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۵۶فصل 

. ا می شدمخانم جانم عازم سوریھ بود و من بازم تنھ. دلم اندازه ی تمام دنیا گرفتھ بود

تمام شب توی بغل خانم جان خزیده بودم و اونو بو . دیشب تا حاال خواب بھ چشمم نرفت

:می کشیدم و می بوسیدم و می گفتم

 .دارم ذخیره می کنم-

:خانم جان ھم منو محکم گرفتھ بود و می گفت

.تا چشم بھ ھم بزنی برگشتم ننھ اینقده بی تابی مکن دلم خونھ-

دقیقھ ای چشم ازم . م تمام مدت اشک ریختم و دل خانم جانمو خون کردمتوی فرودگاه ھ

نمی گرفت و لباش افتاده بود پایین و بھ خالھ فروزان کھ ھی می گفت خوش بھ حالتون 

:خانم جان قدر بدونید، می گفت

.حواسم اینجا پیش ای دختره. واهللا دست خودم بود نمی رفتم-

:خالھ فروزان گفت

ما می ذاریم مھتاب تنھا بمونھ؟ یک ھم چیزیھ؟ خانم جان مبادا بشینین ماتم  مگھ. بیخود-

از اون پارچھ رو مبلی کھ براتون نمونھ . مھتاب رو بگیرین و سفارشای من یادتون بره

آدرس . اش را گذاشتم حتما بگیرین ھا، پرده ای ھم از سر ھمون می خوام یادتون نره

خانم امینی گفت فقط از ھمون مغازه بخرین . زدممغازه اش رو ھم نوشتم بھش سنجاق 

و باز ھم تاکید کرد خانم جان من واسھ مبل و پرده ی صبا رو . کھ از ھمھ منصف تره

سوغاتی ھم واسھ من و صبا گفتم کھ . شما حساب باز کردم ھا دست خالی برنگردین ھا

چھ دمپایی ھایی براتون کھ گفتھ بودم خانم امینی  .دمپایی بیارین از اون خوشگالش

.بھ خدا چشمم ھنوز تو اوناس. آورده بود

:خانم جان گفت

.باشھ یادم می مونھ-

:خالھ فروزان دوباره گفت

خانم جان دیگھ واسھ رو مبلی سفارش نکنم؟-

:خانم جان بی حوصلھ گفت



، وا؟ مگھ بچھ ام ننھ؟ بخوادم یادم بره اون نمونھ پارچھ رو کھ تو ساکم گذاشتی ببینم-

دیگھ چیھ اینقده می گی؟. آدرس و متراجش رو ھم کھ برام نوشتی. یادم میاد

:خالھ فروزان گفت

.می ترسم این مھتاب ھوش و حواس براتون نگذاره-

:دایی فربد گفت

.پاشو از این مملکت بذاره بیرون ھمھ ی ما از یادش می ریم. جوش نزن-

:گفت خانم جان بھ دایی فربد. عسل رنگش پریده بود

.عسل گرمازده شده ببرش جلو کولر-

:عسل گفت

.نھ چیزی نیست حالم خوبھ-

.دایی فربد نگران شد و اونو برد رو یک صندلی نشوند

:مامان بھ خانم جان گفت

برید دیگھ، باید حتما جا بمونید؟-

 علیرغم سفارشات صبا. خانم جان دوباره ھمھ رو بوسید و آخر از ھمھ بھ سراغ من آمد

خانم جان سرم رو نوازش  .نمی تونستم خودم رو کنترل کنم و از تھ دل تو بغلش گریستم

:کرد و گفت

.عوضش می خوام برات یھ عالمھ سوغاتی بیارم. بی طاقتی مکن ننھ-

:گفتم

تو رو بھ خدا اونجا کھ رفتین دعا کنید . نمی خوام خانم جان من فقط شما رو می خوام-

.دعا کنید تا آخر عمر من زنده باشین. ازم نگیرهخدا شما رو ھیچ وقت 

:خانم جان نگاھم کرد اشکم رو با نوک انگشت سترد و گفت

دعا می کنم خدا بھ تو عمر با عزت بده و یک یار وفادار کھ . من کھ آفتاب لب بومم ننھ-

ی تویم تو این دنیای بھ ا. سایھ اش ھمیشھ بھ سرت باشھ و اینقده بھ من پیرزن نچسبی

بزرگی دلتھ خوش کردی بھ من پیرزن؟ میرم برات دعا کنم خدا یکی رو برات جور کنھ 

.کھ ھم سایھ سرت باشھ ھم مونست ھم غم خوارت و ھم خواھونت



:مامان بی حوصلھ جلو آمد و گفت

.جا می مونین ھا خانم جان-

خانم جان نفس گرمش رو روی صورتم پاشید، بغضش رو خورد، دل خونش رو 

دایی فربد منو . من ھم مثل ھمیشھ چون دختر بچھ ای اشکم رو رھانیدم. شت و رفتبردا

:تو بغلش گرفت و گفت

حیف از این چشا نیست اشکی اش می کنی؟ ! وای از دست تو پیشوی مامانی-

:بعد سرم رو روی سینھ اش گرفت، فشرد و گفت

.بیا تو بغل دایی، قربون دایی-

:ل دایی بیرون کشید و بھ شوخی گفتخالھ فروزان منو از تو بغ

وقتی سوغاتی ھات غلت زدی بھ . گریھ نداره. لوسش کردین کھ این حال و روزشھ-

.حاال بیا بریم خونھ ما پیش صبا. کار امروزت می خندی

:گفتم

.می خوام پیش مامان باشم-

:عسل گفت

پیش ما؟می خوای فربد رو بفرستم دنبالت بیای . پس از فردا تنھا نمون-

:خودم رو بھ مامان فشردم و گفتم

.من ھیچ جا نمیام-

.مامان سرم رو نوازش کرد و حرفی نزد

:آقای گرایلی گفت

.ھر وقت احساس تنھایی یا دلتنگی کردی زنگ بزن خودم بیام دنبالت-

:مامان از ھمھ تشکر کرد و گفت

ی بھ خانم جان وابستھ طوری نشده مھتاب بھ تنھایی عادت داره، این اواخر بدجور-

.این یک ھفتھ ھم چیزی نیست و زود سر میاد. شده

حوصلھ ھیچ کاری رو ھم . مامان رفتھ بود بیمارستان و من تنھا واسھ خودم نشستھ بودم

واسھ ظھر ھم مونده بود کھ من گرمش کردم و . دیشب مامان پلو قیمھ پختھ بود. نداشتم



نفھمیدم کی . ش گذاشتم رو زمین و تو ھال ولو شدمبعد ھم یک بال. از توی قابلمھ خوردم

ازم خواست یھ سر . ماھرخ جان بود. خوابم برد کھ با صدای زنگ تلفن از جا بلند شدم

بھ . بلند شدم رفتم جلو آینھ تا موھامو برس بکشم دیدم لپام صورتی شده. بھش بزنم

خواب . با بودحق با ص. خوشم اومد .خصوص لپ طرف چپم کھ بھ بالش فشرده بودم

.برعکس خواب شب. بعدازظھر آدمو خوشگل تر می کنھ

مونده بودم بلوز چی بپوشم کھ دستم . رفتم سر کمدم و یک شلوار جین مشکی پام کردم

نھ این . رفت رو یک بلوز زرد پررنگ کھ نقش یک دخترک و پسرک سیاه رو داشت

. خوشگل بود و دوستش داشتم خیلی. مثل سایھ. نقش شون سیاه بود. کھ سیاه پوست باشند

طفلکی با اینکھ رفتھ بود . این بلوز رو صبا از اصفھان برام سوغات آورده بود

:صبا گفتھ بود. عزاداری، منو فراموش نکرده بود

این بلوز رو توی یک فروشگاه کھ سر خیابون عمھ ام بود دیده بودم و ھر روز از -

دیدم واسھ تو جون می ده و می . خریدمش روز آخر طاقت نیاوردم و. کنار رد می شدم

.دونستم ازش خوشت میاد

منم از تھ دل یک فاتحھ ی با قرائت واسھ عمھ صبا خوندم و آرزو کردم خداوند رحمان 

اگھ نھ من کجا و اصفھان . اونو بیامرزه کھ با مرگش منو بھ این بلوز خوشگل رسوند

کجا این بلوز وشگل کجا؟

رداشتم با یک روسری نخی و رفتم کھ ببینم ماھرخ جان چھ کارم مانتو مشکی ام رو ھم ب

:گفت .ماھرخ جان خودش در رو بھ روم باز کرد و تعارفم کرد برم تو. داره

نباید یک سر بھ ما بزنی؟ تو اونجا تنھا، . اگھ تو دلت واسھ ما تنگ نمی شھ، ما می شھ-

.راستی جای خانم بزرگ خالی نباشھ. من اینجا تنھا

:و چون دید من مرددم اصرار کرد و گفت. تعارف کرد برم تو. کر کردمتش

بیا بریم تو، بیا . بھ خدا دلم گرفتھ بود خواستم تو پیشم باشی. تعارف نکن دختر جون-

 .دیگھ

.شما بفرمایید من مانتوم رو در بیارم: گفتم

:ماھرخ جان گفت



 .پس من برم برات یک چیز خنک بیارم-

ھمون جا توی ھال کوچیک . طرف آشپزخونھ رفت و من دیدم می لنگد ماھرخ جان بھ

مانتو رو درآورده از . جلو، کنار جالباسی ایستادم تا دکمھ ھای مانتوام رو باز کنم

جلو آینھ قدی ایستاده بودم و داشتم موھامو با دست . جالباسی آویختم روسری ام رو ھم

یک شلوار سیاه پوشیده بود با یک پیراھن . مرتب می کردم کھ از تو آینھ شایان رو دیدم

اخم نداشت، . موھای سرش ھم مثل ھمیشھ تکھ تکھ و مرتب بود. آستین کوتاه زرشکی

از ذوق دیدن شایان دوست داشتم . دوباره قلبم کوبید، گوشامم داغ شد. لبخند ھم نداشت

؟ شاید ھمون توی نگاھش چیزی بود کھ نفھمیدم چیھ. برگشتم و سالمش کردم. بپرم ھوا

:شایان نگاھش رو از روی موھام بھ چشمام سوق داد و گفت .کشش بود و جادو

.سالم-

ھر دو لحظھ ای کوتاه بھ ھم نگاه کردیم اما شایان زود رخ برگرفت خودش رو کنار 

:کشید و گفت

.بفرمایید-

.بعد ھم بھ طرف در خروجی رفت

ستون سنگین شده بود و کشیده نمی شد بھ  قلبم ھمچنان می کوبید و من با پاھایی کھ مثل

طرف ماھرخ جان کھ با سینی از آشپزخانھ بیرون می آمد رفتم تا سینی رو از دستش 

:ماھرخ جان خندید و گفت. بگیرم

گاھی بھ خانم بزرگ غبطھ می خورم کھ یک دختر جوون ھست کارھا رو از دستشون -

حاال پوران . ی دارم و نھ نوه ی دختریخدا بھ داد من پیرزن برسھ کھ نھ دختر. بگیره

.جان ھم رفتھ و من موندم با این پا درد دست تنھا

:اشاره بھ پاش کردم و گفتم

چیزی شده؟. آره متوجھ شدم انگار پاتون ناراحتھ-

:ماھرخ جان خودش را روی مبلی انداخت و گفت

 .ش کنمفردا قراره عمل. مدتھاست خار پاشنھ دارم اخیرا اذیتم می کنھ-

:من کھ ھمیشھ از اسم عمل می ترسیدم، نالھ سر دادم و گفتم



عمل؟ جدی؟-

:ماھرخ جان گفت

 .نباید عمل سختی باشھ-

:بعد خندید و ادامھ داد

 .بھ نظر من اسم عمل از خودش وحشتناک تره. دو روزه بھ خودم دلداری می دم-

:بعد آھی کشید و گفت

تازه، عمل ھر  .تلقین در ھمھ موارد موثره. اده جلوه بدممی خوام با تلقین عمل رو س-

 .امیدوارم عاقبتش خوب باشھ. چقدر سخت، نصف روزه

:بعد بھ مبل تکیھ داد و گفت

ھر چی باشھ از این درد و لنگش کھ بھتره، راستش واسھ ھمین دیروز نتونستم بیام -

اونقدر درد داشتم کھ . باور کن از روی تو و خانم بزرگ خجالت می کشم. فرودگاه

.نتونستم بیام فرودگاه و شرمنده شدم امروز یھ خرده بھترم و می تونم دو تا قدم راه برم

. شایان ھم کھ رفتھ بود. جناب فخر و جمشاد خان نبودند. ھیچ کس خونھ شون نبود

گفت عادت بھ تنھایی نداره چون . ماھرخ جان تنھا بود و اصرار داشت پیشش بمونم

وران جان پیشش بوده و یا دیگر اعضاء خانواده و تعجب کرد کھ من چطور ھمیشھ پ

:بیشتر ایام تو خونھ تنھا می مونم؟ ماھرخ جان می گفت

گاھی فکر می کنم زبون . من اگھ یک ساعت کسی نباشھ باھاش حرف بزنم دق می کنم-

نم مفیدترن و نافع ترین عضوه، گاھی ھم بھ افکار خودم می خندم و فکر می ک

.مضرترینھ اگھ درست بھ کار گرفتھ نشھ

فھمیدم کھ . ماھرخ جان از ھر دری گفت بعد ھم بلند شد رفت آلبوم عکسش رو آورد

چشای . پوران جان ھم زیبا بود. ماھرخ جان یکی از زیباترین زنان زمان خودش بوده

:بھ ماھرخ جان گفتم. خاکستری اش درشت و براق تر از حاال بود

خیلی زود ازدواج کردند اینطور نیست؟ پوران جان-

:ماھرخ جان گفت

جمشاد اونو توی راه مدرسھ دیده . اون سیزده سالش بود کھ با جمشاد من ازدواج کرد-



پوران دختر با نشاطی  .اون موقع جمشاد تازه از سربازی برگشتھ بود. و دلبستھ اش شد

از اون سال بھ بعد پوران جان . بود اما از وقتی کھ مادرش رو از دست داد مغموم شد

آخھ اون و مادرش خیلی بھم وابستھ . کم حرف تر شد و سرش رفت تو الک خودش

خیلی سال طول . مادر پوران جان چھل و دو سالھ بود کھ سرطان گرفت و مرد. بودند

کشید تا پوران جان خودش رو با وضع موجود تطبیق داد اما دیگھ اون بربق زندگی و 

البتھ شایان و . حاال تمام دلخوشی پوران جان جمشاده و بس. چشاش رفت بودنشاط از تو 

.شروین رو ھم خیلی دوست داره اما احساس می کنم نفسش بھ نفس جمشاده

نمی دونم چرا ھر وقت زن و شوھری رو می بینم کھ دلبستھ ی ھم ھستند دلم واسھ 

خوردم و از خدا خواستم اون شب ھم واسھ مامان جانم غصھ . مامان فرحم ریش می شھ

گو این کھ . اگھ صالحش ھست و اگھ من اشتباه نمی کنم دکتر کیانی بیاد مامانم رو بگیره

اما دیدم مامان بیچاره ی من ھم دل داره . من دوست نداشتم مامان رو با کسی قسمت کنم

.و شاید دلش دیوار بخواد کھ بھش تکیھ کنھ

چقدر از این اتاق بھ اون اتاق برم؟ رفتم سر  .نباید روزم رو بھ بطالت می گذروندم

. دوست نداشتم کدو مونده بخورم. یخچال، یک بشقاب کدوی ماسیده توجھم رو جلب کرد

. تصمیم گرفتم آستینامو باال بزنم و یک چیزی واسھ خودم مھیا کنم. اونم بدون پلو

طالت و بی اینطوری ھم شکمم رو تحویل می گرفتم، ھم سرم گرم می شد ھم احساس ب

قرمھ سبزی ھم . قیمھ کھ تازه خورده بودم. رفتم سراغ کتاب آشپزی. عرضگی نمی کردم

تصمیم گرفتم خورش فلفل درست . فلفل دلمھ داشتیم. کھ سبزی می خواست و موجود نبود

اونم با . رفتم سراغ تلفن و دست بھ دامن صبا شدم .کنم کھ دستور طبخش توی کتاب نبود

 .پیازش رو گفت منم نوشتم حوصلھ از سیر تا

ساعت دو . تا ظھر دور و بر گاز و یخچال تاب خوردم و نفھمیدم کی وقت گذشت

دوست نداشتم غذا رو از تو . واسھ خودم سفره پھن کردم. بعدازظھر غذا حاضر بود

اما قبل از اون یک . تلوزیون رو روشن کردم و نشستم بھ غذا خوردن. قابلمھ بخورم

. یعنی خیلی ھم خوشمزه بود. آخھ غذاش بد نبود. ام مامان جدا کردمظرف ھم واسھ ش

اما خوشمزه و خوش عطر بود و خودم کیف . پلوش چسبناک بود و بیش از حد نرم



.خورشش تند و خوشمزه بود و می دونستم مامان خوشش میاد. کردم

ای گرایلی آق. چون شب خالھ فروزان اینا اومدند. اما مامان موفق بھ خوردن غذا نشد

خالھ فروزان ھم یک پالستیک . دستاشو کرده بود تو جیبای مبارکش و کباب گرفتھ بود

اینقدر ذوق زدم ! چھ عطر و بویی داشت کبابا و ریحونای تازه. بزرگ ریحون آورده بود

فکر کنم خوشش ھم اومد کھ کار خوبی . کھ آقای گرایلی ھم فھمید و بھ روم لبخند زد

اینقدر کباب زیاد بود کھ یک بشقاب ھم اضافھ اومد و من . من شاد شدهانجام داده و دل 

نیمھ شب دلم طاقت نیاورد و رفتم سر یخچال و یک کباب درستھ برداشتم و ھمون جا 

دستم رو ھم نشستم . زیر نور یخچال بلعیدم، انگشت چربم رو ھم مک زدم و کیف کردم

.حیف بود. تا بوی خوبش نره

دوتایی افتادیم بھ جون اتاقامون و حسابی . بح بیمارستان نداشتص. مامان خونھ بود

منم . مامان از دست پخت من خورد و تعریف کرد. بعد ھم غذا خوردیم. تمیزشون کردیم

.گفتم مامان رو دست پختم قضاوت نکنید شب مونده و بیات شده اس. کبابا رو خوردم

:مامان گفت

 .من کھ خیلی گرسنھ بودم بھم چسبید-

.شایدم راست می گفت. تعارف کرد

. من پختھ بودم. خودمونم املت داشتیم. پیتزا آورده بودند. شب دایی فربد و عسل اومدند

عسل پیتزاشو داد بھ . تند تند بود. دست بھ فلفلم ھم کھ بد نیست. املت رو خوب بلد بودم

:من و گفت

.تو سھم املتت رو بده بھ من کھ خیلی تند و خوشمزه اس-

:دایی فربد تعجب کرد و گفت. عسل املتھای دایی رو ھم خورد

 .خجالت نکش سھم آجی رو ھم بخور! آستھ برو با ھم بریم-

.شایدم راست می گفت و سیر بود. اما عسل خجالت کشید و گفت سیر شده

سبذ گلی رو کھ . جناب فخر در رو روم باز کرد. امروز عصر رفتم دیدن ماھرخ جان

بعد ھم اونو  .و تا خیابون اون طرفتر خریده بودم از دستم گرفت و تشکر کردخودم از د

ماھرخ جان روی یک تخت کھ کنار ھال گذاشتھ . روی میز مقابل ماھرخ جان گذاشت



جناب فخر یک بالش پھن و بزرگ پشتش . با دیدن من نیم خیز شد. بودند دراز کشیده بود

:جا داد و پرسید

.درد نیاد اینطوری راحتی؟ کمرت-

ماھرخ جان بھش اطمینان داد کھ راحتھ و من دلم ضعف رفت از محبت شوھری بھ 

یاد موسی خان افتادم و آرزو کردم خدا ھمھ ی زن و شوھرھای مھربون دنیا رو . زنش

:و گفتم. اما بعد دلم گرفت اگھ خانم جان ھم با موسی خان رفتھ بود. با ھم ببره

.می دونی خدا جون ھر طور خودت صالح-

دست پاچھ شدم کھ نره یک وقت واسھ من چیزی بیاره کھ . جناب فخر رفت تو آشپزخونھ

:سرم رو خم کردم و گفتم. آب می شم از خجالت

جناب فخر کجا رفتین؟-

بعد خجالت کشیدم کھ این چھ طرز حرف زدنھ؟ خوبھ برگرده بگھ بھ تو چھ کار؟ مگھ 

ز چند و چونم سر در بیاری؟من و تو پسرخالھ ایم کھ می خوایی ا

:جناب فخر گفت

.ھمین جا ھستم دخترم-

:رو بھ ماھرخ جان کردم و گفتم

 .بگین زحمت نکشن من چیزی نمی خوام-

:ماھرخ جان گفت

.زحمتی نیست. شربت رو شایان آماده کرده جناب فخر برات میارن-

خان خودشون کجا تشریف خواستم بپرسم شایان . خوشم آمد کھ از شربتای شایان بخورم

جناب فخر با سینی حاوی لیوان شربت آمد و من زود بلند . زشت بود. دارند؟ اما نپرسیدم

:شدم سینی رو از دستش گرفتم و گفتم

.پس خودتون بفرمایید-

:جناب فخر لبخندی زد و گفت

.نوش جونت. واسھ تو آوردم-

شربتی رو کھ شایان جان . شیدملیوان رو برداشتم و ھمون جا ایستاده الجرعھ سر ک



بعد . درست کرده بود برام چون شھد شیرین آمد و تمام سلوالی تنم اونو جذب کردند

حاال ماھرخ جان و جناب . خجالت کشیدم کھ ھمون جا ایستاده اونو الجرعھ سر کشیدم

فخر با خودشون چی می گن؟ حاال ماھرخ جان نگھ خوبھ چیزی ھم نمی خواستی؟

:ھ داشت نگاھم می کرد گفتجناب فخر ک

.نوش جونت! خیلی ھم تشنھ بودی-

:جناب فخر بھ ماھرخ جان گفت. خجالت کشیدم و سرخ شدم

 .من می رم تو اتاقم کاری داشتی صدام بزن-

:بعد ھم رو بھ من نمود و گفت

.میوه ھم روی میز ھست از خودت پزیرایی کن-

.ممنون. من چیزی نمی خوام: گفتم

:دلش گفتھ حتما تو

!کم مونده بود بری تو لیوان. شربت ھم نمی خواستی. معلومھ-

من ھم نشستم کنار . جناب فخر رفت توی یکی از اتاقھای طبقھ ی پایین و در رو بست

:گفتم .ماھرخ جان و اون داشت برام از حاالت بعد از عملش می گفت کھ در زدند

اشکالی نداره من در رو باز کنم؟-

:ن جواب دادماھرخ جا

.زحمت می کشی-

سالم کرد و صورتم رو . با یک دستھ گل درھم. شبنم بود. بلند شدم و بھ طرف در رفتم

بعد دستھ . از اون اجباری ھا و از برای بھ جا آوردن رسم ادب. بوسید کھ انگار نبوسید

داشت  تو چشاش انگار غم. گلش رو بھ دستم داد تا مانتواش رو بھ جالباسی آویزون کنھ

. نھ از اونم پیشرفتھ تر. یک سردی، مثل چشای مامان. یا یک بی تفاوتی نسبت بھ دنیا

  ...نفھمیدم چشھ؟ برام مھم ھم نبود. ھمون غم درون

بھ خصوص از اون روز کھ دیدم شتابان از تو اتاقش بیرون . ازش خوشم نمی اومد

این وظیفھ دختره کھ واسھ بھ نظر من . شایان رو بخشیده بودم اما شبنم رو نھ. اومد



حساب مردھا از  .خودش حریم قایل باشھ و بھ دیگران اجازه نده پا بھ حریمش بگذارند

مردھا کم طاقت و از خودراضی ھستند و دوست دارند بھ . زنھا از اول خلقت جدا بوده

. و این زنھ کھ باید حد و مرزش رو تعیین کنھ. ھر چیزی کھ اراده کردند دست بندازند

شاید اونا . من کھ ندیدم اون جا چھ اتفاقی افتاده. ب شایدم شبنم ھم ھمین کار رو کردهخ

ای خدا فردا نرم جھنم؟ . فقط با ھم حرف زدند و من بی جھت دارم گناھشونو می شورم

شبنم خم شده . اصال بھ من چھ؟ دستھ گل رو تو ھال بردم و بھ ماھرخ جون نشون دادم

ماھرخ جون ازش بابت . بعد ھم نشست. ون رو می بوسیدبود و داشت صورت ماھرخ ج

مھتاب جون لطفا یک گلدون از تو اون بوفھ بردار و گال رو بذار  :گل تشکر کرد و گفت

.توشون

منم اطاعت کردم و یک گلدون کریستال گرون قیمت رو پر آب کردم و گلھا رو با دقت 

دیگھ کھ کنار ماھرخ جون و وسواس توش جا دادم و گلدون و گذاشتم روی یک میز 

شربت رقیق می خوری؟: ماھرخ جان از شبنم پرسید. بود

.چرا رقیق؟ مال من کھ خوب غلیظ بود و شیرین

.یک لیوان آب سرد لطفا: بعد رو کرد بھ من و گفت. نھ: شبنم گفت

 .منم کھ احساس نوکری بھم دست داده بود اطاعت کردم و براش یک لیوان آب بردم

از دستش عصبانی باشم کھ بھم دستور داده بود اما نمی دونم توی چشای  دوست داشتم

.غمگینش چی بود کھ بخشیدمش

فروغ جان نمی یاد؟: شبنم داشت آب می خورد کھ ماھرخ جان پرسید

من زودتر اومدم چون با شایان . چرا شب میاد: شبنم لیوانش را روی میز گذاشت و گفت

نیست خونھ؟. کار داشتم

.چرا تو اتاقشھ: ان بدون اینکھ جا بخوره گفتماھرخ ج

ای خدا از اون موقع شایان جانم خونھ بود و من دنبالش می گشتم؟

.فروغ جان کھ اومد منو صدا بزنین: شبنم بلند شد بھ طرف پلھ ھا باال رفت و گفت

و کجا رفت این دختر بی حیا؟ رفت تا شب تو اتاق شایان چھ خاکی ت. سرم بھ دوران افتاد

سرش بریزه؟ ای خدا چرا کسی جلودارش نشد؟ چرا کسی ایراد نگرفت؟ چرا اینا با 



دستای خودشون پنبھ رو می ندازن جلو آتیش؟ دوست دارم داد بزنم، فغان کنم کھ قباحتم 

.من ساده و ابلھ رو بگو کھ توی دلم شبنم و بخشیده بودم. خوب چیزیھ

مھتاب : یال بھ بالشش تکیھ داد و گفتشبنم رفت و ماھرخ جان خیلی خونسرد و بی خ

جون چرا میوه نمی خوری؟

دیگھ مگھ چیزی از . می خواستم بگم کوفت بخورم، ھمون شربتی ھم کھ دادین زھرم شد

نمی دونم  .گلوم پایین می رفت؟ از خونسردی و بی قیدی ماھرخ جان ھم جیزم گرفتھ بود

از ھمون روز ھا اول فھمیدم خانواده فخر  چرا اینا اینقدر اروپایی فکر می کنند؟ البتھ من

نھ اینکھ بدحجاب . تو خانواده فخر حجاب اصال جایی نداره. یھ خرده با ما فرق می کنند

توی فامیل ما پیرزنھا چادر . زن و مرد براشون فرق نداره. باشند، یھ جورایی راحتند

ن می کنند، اینجا دارند، زن ھای ھم سن و سال مامان و خالھ فروزان ھم روسری سرشو

خب، از حق نگذریم دیدم کھ . اما ما این رسم رو نداریم. زن و مرد با ھم دست می دن

اگھ حالیشونھ چرا جلو شبنم رو نمی گیرند . پس خدا و پیغمبر حالیشونھ .نماز می خونند

 و بھ شایان یاد ندانند نباید بره توی اتاق با یھ دختر؟ خب شاید مدلشون اینھ کھ امروزی

حاال اگھ دختر و پسر جوون آزادانھ توی اتاق ھم رفت و آمد کنند و تنھا . رفتار می کنند

بمونند یعنی متجددند؟ اینھ تجدد؟ اه اینھ کھ من از ھر چی آدم متجدده حالم بھ ھم می 

قربون خودم برم کھ تا شایان و می بینم رنگ می گزارم و رنگ بر می دارم و . خوره

تازه من . قربون خودم برم کھ تا شروین رو می دیدم رم می کردم .سرم می افتھ پایین

این شبنم کھ پیاده . فکر می کردم شورش رو در میارم و زیادی جلو خودم و ول کردم

بلند . سرم باد کرده و ھر آن می ره رو ھوا. تاختھ بھ ناکجا آباد، درست گفتم؟ بھ درک

ید؟ کجا؟ماھرخ جان با تعجب پرس. شدم و عزم رفتن کردم

.باید بم خونھ. سرم یھ خورده گیج می ره: گفتم

.بمون. تو خونھ کھ تنھایی: گفت

اما . خواستم بگم تنھا بمونم بھتر از اینھ کھ ناظر خلوت دیگران باشم و خون بخورم

با اعصابی متشنج از . نگفتم چون گلوم باد کرده بود و ھر آن منفجر می شدم از غضب

مودم و رفتم و تا مامان بیاد بھ دل ساده خودم کھ بی جھت اسیر ماھرخ جان خداحافظی ن



بھ حد نھایت از شایان . شده بود لعنت فرستادم و ازش خواھش کردم برگرده سر جاش

حتی تصمیم گرفتم پا بھ خونھ شون . بدم اومده بود و تصمیم داشتم دیگھ بھش فکر نکنم 

خب من بدون دلیل کھ دور و . ابی می شدمنباید دور و برشون آفت! آھان این درستھ. نذارم

ماھرخ جان ھم اگھ با رفتن پوران جان تنھا مونده بھ من ربطی . برشون نرفتھ بودم

مگھ من ھم سن و سال و ھم صحبت اونم؟ مگھ آدم کھ تنھا شد باید دست بھ دامن . نداره

شکر کنھ دیگرون بشھ کھ برن دور و برش و از تنھایی درش بیارن؟ خیلی ھم خدا رو 

پس اون پیرزنای افتاده حال کھ صبح تا شب . کھ شوھر داره و بچھ ھاش دورش ھستنند

یکی نیست در رو بھ روشون باز کنھ چی بگن؟ باید ھوار ھوار راه بیندازن و شھر رو 

اصال اینطوری . خبر کنند؟ ماھرخ جان ھم دو روزی صبر کنھ عروسش بر می گرده

دلم برای پوران جان سوختکھ . رو بیشتر می دونھ بعد از این قدر عروسش. بھتره

اما بعد  .عمری با مادر شوھر و پدر شوھر زندگی کرده و نتونستھ با شوھرش خلوت کنھ

فکر کردم بھ من چھ؟ حاال پسرش داره جبران مافات می مامانش رو می کنھ و با 

ک جایی کھ ھر رفتھ ی. شروینم کھ نیازی بھ خلوت نداره. دخترای فامیل خلوت می کنھ

: خودش گفت. وقت اراده کرد و خواست دخترا رو ببوسھ کسی بد ندونھ و جلودارش نشھ

رفتم وضو گرفتم و دو رکعت نماز  .اخ کھ االن حالم بھ ھم می خوره. ما کھ آزادیم

خوندم و از خدای خوشگلم تشکر کردم کھ منو توی خانواده ای مسلمان، مقید و با ایمان 

ن دین اسالم ھم شدم کھ مردم رو از کارھای زشت منع کرده و راه گناه قربو. قرار داد

از خدا خواستم ھمیشھ مراقبم باشھ و اجازه نده پامو از گلیم . رو از صواب جدا کرده

خواستم کھ ھمیشھ حمایتم کنھ و دلم رو از زنجیر اسارت . جوونی ام اونورتر بذارم

گفتم خداجون انگار جوونی کردم و . ینھ خودمشایان بیرون بیاره و اونو برگردونھ توی س

من نمی خوام . انگار شایان لقمھ من نیست و بھ درد من نمی خوره. بی ھت دلباختھ شدم

نھ . زن مردی بشم کھ ھم پای شیطون گام بر می داره و سر کالس اون درس خونده

ه من قرار اینکھ منظورم فقط شایان باشھ خداجون، ھیچ جوونی رو با این صفات سر را

من می خوام در آینده ای دور زن کسی بشم کھ گذشتھ اش پاک پاک باشھ و ھیچ . نده



. پس خودم رو بھ تو می سپارم و می خوام کھ حامی ام باشی. ریگی بھ کفش نداشتھ باشھ

  .بعد ھم سجده کردم و خدای خوبم رو شکر کردم. مثل ھمیشھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۵٧فصل 

آخھ . رفت خیابون و یک عالمھ بستنی خرید با شکالت. ن نداشتصبح مامان بیمارستا

چند تا ھم . مامان گفت میوه و شیرینی ھم فردا میخره. پس فردا خانم جان خوشگلم میاد

ناھار دم پخت گوجھ . مرغ خریده بود کھ با ھم پاکشون کردیم و گذاشتیم تو فریزر

داره کم کم از آشپزی . رست کردممامان دستور پختش رو داد و من د. من پختم. خوردیم

. یک عالمھ پیاز داغ درست کردم گوجھ ھا رو ھم توش تف دادم با زردچوبھ. خوشم میاد

مامان توی : گفتم. فضای خونھ از بوی پیاز داغ انباشتھ شده بود و من کیف می کردم

ھمھ غذاھا باید پیاز داغ ریخت؟

.بھ خصوص خورشھا. تو اغلبشون: مامان جواب داد

.حاال اینکھ خورش نیست: گفتم

بھ خصوص پلوھای مخلوط مثل پلو عدس و پلو . تو بعضی پلو ھا ھم می ریزند: گفت

.می شھ توش دست کاری کرد. آشپزی سلیقھ ای و اختیاریھ اجبار کھ نیست. ماش

 .مامان جون کاش می شد اجازه میدادین من آشپزی کنم: گفتم

خانم جان  .بیشتر باید بھ فکر تحصیل باشی نھ آشپزی حاال تو: مامان نگاھم کرد و گفت

اما تو ھم باید قول بدی کفگیر . بھ دردت می خوره. کھ اومد می گم یھ چیزایی یادت بده

از یک ماه دیگھ باید بھ طور جدی درس خوندن رو . مالقھ رو جایگزین کتابات نکنی

.شروع کنی

ابستون زیر پوستم دویده و نفلھ ام کرده بود تنبلی ت. با این کھ دوست نداشتم اما قول دادم

اما بھ خاطر دل مامان جان ھمیشھ فعال و نگرانم باید . و تمایلی بھ درس خوندن نداشتم

.بھ قولم عمل می کردم

مھتاب : عصر عسل زنگ زد و گفت. مامان ناھارش رو زود خورد و رفت بیمارستان

داشتی چیکار می کردی؟

.تو مزاحم شدی کمیسیون داشتم کھ: گفتم

چی داشتی؟: تعجب کرد و گفت

من بینوا چھ کار خاصی دارم انجام . مثل ھمیشھ نشستھ بودم بھ شکار پشھ: خندیدم گفتم



بدم؟

عسل کھ معلوم بود ھیجان زده اس و می خواست حرف خودش و بزنھ و حوصلھ 

بیام دنبالت با ھم بریم یھ جایی؟: اراجیف من رو نداشت گفت

مثال کجا؟: بودم، پرسیدم کنجکاو شده

.تو راه بھت می گم: گفت

خب می خوام بدونم چھ لباسی باید بپوشم؟: گفتم

.می خوام بریم دکتر. یک مانتوی ساده بپوش. نیازی بھ قر و فر نیست: عسل گفت

طوری شده؟ دایی چیزیشھ؟: ترسیدم و گفتم

میام توی راه برات می  بابا... راستش. ھیچ کس مریض نیست. نھ بابا: بی حوصلھ گفت

.گم

.اصال زنگ می زنم از دایی می پرسم. اگھ نگی منم نمیام: گفتم

.نمی خوام فربد بفھمھ. زنگ نزنی: دست پاچھ شد و گفت

مخفی کاریھ؟ دایی منو رنگ می کنی؟ می خوای بری ! ای بدجنس: بدجنس شدم و گفتم

...پیش رمال یا

نمی . دیف می کن؟ بابا می خوام برم آزمایش بدماین چرت و پرتا چیھ ر. نھ بابا: گفت

تا مطمئن نشدم نمی خوام کسی بویی . نھ فربد، نھ ھیچ کس دیگھ. خوام فربد بویی ببره

.ببینم می تونی زبونت رو حبس کنی یا نھ. ببره

حاملھ ای؟: ذوق زده گفتم

یزایی بھ از یھ چ. راستش چند روزیھ یھ جورایی ام. مشکوکم: عسل آروم گرفت و گفت

.طور غیر عادی بدم میاد و از یھ چیزایی وشم میاد

.فدات شم. آخ جون عسل: پریدم ھوا و گفتم

می . قول بده تا میام دنبالت زنگ نزنی بھ فربد بگی. ھیس، بیخودی شلوغش نکن: گفت

.خوام اگھ مطمئن شدم خودم اولین کسی باشم کھ بھش می گم

عسل دیر کرد و من بی . میدم چطور لباس پوشیدمنفھ. قول دادم و گوشی رو قطع کردم

اما . دایی فربد خودش گوشی رو برداشت. طاقت شده بودم شماره مغازه دایی رو گرفتم



: چیزی شده؟ گفتم : دایی فربد گفت. من قول داده بودم و حق نداشتم اونو زیر پام بذارم

...نھ خواستم قربون دایی برم و قربونن زن دایی و قربون

دیگھ کی؟: ی فربد گفتدای

.نمی دونم، موندم قربون کی برم کھ وابستھ بھ دایی باشھ اما مثل اینکھ نداریم: گفتم

تو می خوای ه چیزی بگی مگھ نھ؟: دایی گفت

.من؟ نھ، چی دارم بگم ؟ حوصلھ ام سر رفتھ بود خل شدم: گفتم

.خلی تو رو می گم. اون کھ چیز تازه ای نیست: دایی خندید و گفت

.لطف دارین. می دونم: خنده ای کردم و گفتم

دایی : توی راه ازش پرسیدم. عسل آژانس گرفتھ بود. صدای زنگ اومد و من قطع کردم

بو نبرده؟

فقط چند روزه . بھ تنھا چیزی کھ فکر نمی کنھ ھمینھ. فربد خیلی ساده اس: عسل گفت

می گھ رنگت پریده اس، . راصرار داره برم دکت. نگرانم شده و فکر می کنھ من مریضم

بعد . اما اصال از حاملگی یک زن چیزی نمی دونھ. بی حوصلھ شدی و از این حرفا

ھیچ فکر نمی کردم تو . خیلی مھربونھ. فربد خیلی خوبھ: برگشت نگاھم کرد و گفت

من فربد رو از . مھتاب خیلی خوشحالم کھ با تو دوست شدم. زندگی ام اینقدر شانس بیارم

.تو دارم

.قابلی نداره: دستش رو گرفتم فشار دادم و گفتم

برات دعا می کنم تو ھم مثل من خوشبخت بشی و : عسل دستم رو نوازش کرد و گفت

.یکی مثل فربد نصیبت بشھ

.من ھنوز دلم قاقا می خواد. ممنون، الزم نکرده: بھ روش لبخند زدم و گفتم

راستھ کھ بچھ . کھ دلش قاقا می خواست عسل خندید و ھیچ نگفت و من بھ یاد دایی افتادم

حالل زاده بھ دایی اش می ره؟

دست منو تو دست سردش گرفتھ . عسل مضطرب بود. توی سالن آزمایشگاه نشستھ بودیم

این مالش منو یاد اون روز یخی انداخت . من ھم دستش رو می مالوندم تا گرم بشھ. بود

خوشگل و رقصان شایان لحظھ ای از  نمی دونم چرا با اینھمھ چشای. و دلم ضعف رد



سعی کردم بھ عسل و کوچولویی کھ در راه داشت فکر کنم و بھ . جلو نظرم دور نمی شد

دایی کھ اگھ می فھمید چھ ھا کھ می کرد؟ خانم منشی اسم عسل رو خوند و ازش 

عسل دست سردش رو از تو دستم کشید بیرون، نگاھم کرد و . خواست بره تو اتاق دیگھ

با این کھ می دونستم . رنگش پریده بود و من نمی دونم چرا دلم برایش سوخت. رفت

. اضطراب عسل بھ من ھم سرایت کرد .بیماری خاصی نداره اما براش دعا کردم

ناگھان . ضربان قلبم شدت گرفتھ بود و بند کیف چرم عسل رو توی دستم مچالھ می کردم

چشای . شایان و شبنم از توش اومدن بیرون !ای خدا !در یکی از اتاقھا باز شد وای خدا

چرا شبنم گریھ کرده بود؟ اومده بودن آزمایش . شایان ھم جدی بود. شبنم گریھ ای بود

از اینھمھ تصورات موھومی کھ توی کلھ ام نقش می . چی بدن؟ چشام تار تاری شده بود

طرف خانم  شایان و شبنم کھ متوجھ اطرافشون نبودن بھ. بست حالم بھ ھم می خورد

بعد برگھ ای . شایان آھستھ چیزی گفت، خانم منشی ھم سرش رو تکون داد. منشی رفتند

.بریم: رو بھ دست شایان داد، شایان اونو گرفت گذاشت تو جیبش و بھ شبنم گفت

دلم  .مثل مردی کھ نوعروسش رو در پناه بگیره و مراقبت کنھ با شبنم رفتار می کرد

دستم رو جلو دھنم گرفتم و بھ . حالت تھوع داشتم . بیرون نزدیک بود از حلقم بزنھ

دست و دھنم و . پلو ھای نازنین پیاز داغی توی شکمم بند نشد. طرف دستشویی دویدم

بھ . نگران من بود. عسل روی صندلی نشستھ بود. شستم و از دستشویی بیرون آمدم

عسل خنده ای کرد . خورد از بس ھیجان داشتم حالم بھم: چت شد؟ گفتم: طرفم آمد و گفت

خبرش رو شنیدی اینھ حالت، خودش رو ببینی چکار می کنی؟! دیوونھ: و گفت

بیا بریم کھ باید برای فربد شیرینی . خدا نکنھ: عسل دستم و گرفت و گفت. می میرم: گفتم

.بگیرم

است می گی؟: جیغ کشیدم و گفتم

.آره دختر عمھ: عسل سرش رو تکون داد و گفت

. باد بھ کلھ ام خورد و احساس کردم حالم بھتر شده. ز آزمایشگاه بیرون رفتیمبا ھم ا

عسل از کجا ھمیدی کھ حاملھ ای؟: رفتم تو جلد خودم و با فضولی پرسیدم

.خب آزمایش دادم جواش ھم مثبت بود: عسل گفت



از کجا فھمیدی کھ باید آزمایش بدی؟ : گفتم

حالت تھوع داشتم، سرگیجھ . ورایی بودمگفتم کھ یھ ج: سرش رو تکون داد و گفت

...داشتم

بنا بھ این عالمتھا باشھ من صد . اما اینا دلیل محکمی نیستند: میان حرفش پریدم و گفتم

.دفعھ تا حاال حاملھ شدم

جدا نمی دونی؟: عسل ایستاد و نگاھم کرد و گفت

.ندارماز کجا باید بدونم؟ من کھ شوھر : ساده لوحانھ نگاھش کردم و گفتم

حاال . می دونم خیلی ساده ای اما فکر نمی کردم اینقدر بچھ باشی: خنده ای کرد و گفت

.من بھت می کم اما قول بده دیگھ ھیچ جا در موردش حرف نزنی

.ببخش اصرار کردم اما فکر می کنم الزمھ کھ بدونم. باشھ قول می دم: ذوق زده گفتم

بر سرگیجھ و حالت تھوع و خماری و یک عالوه ... راستش : عسل تبسمی کرد و گفت

.سری حالتھای غیر عادی چیز مسی شھ، ماھیانھ آدم قطع می شھ یا نامنظم می شھ

معذرت می خوام اما مرسی کھ گفتی ، حاال : سرم رو پایین انداختم و گفتم. خجالت کشیدم

.یھ سوال

تو ھم وقت گیر آوردی ؟: عسل بی حوصلھ گفت

.این دیگھ بی حیایی نیست کنجکاویھ: گفتم چشام رو باال آوردم و

.بفرمایید: گردنش رو کج کرد و گفت

از چھ چیزایی بھ طور غیر عادی بدت میاد؟: پرسیدم

.از بوی حموم، از بوی برنج نم کرده، از بوی نون داغ، از بوی چای تازه دم: گفت

.اینا کھ گفتی بوھاشون محشره: گفتم! حیرت کرده بودم

البتھ اینو ھم بدون این . دست خود آدم کھ نیست: بعد ھم گفت. دیگھ: اد و گفتشانھ باال د

.حاالت در مورد ھمھ یکسان نیست و متفاوتھ

از چھ چیزایی بھ طور غیر عادی خوشت میاد؟: پرسیدم

.از بوی فربد: خندید و گفت

چی گفتی؟: تعجب کردم و گفتم



دلم می خواد . فربد بوی گل می دهبھ نظرم . جدی می گم: عسل باز ھم خندید و گفت

البتھ چیزی بھ روش نیاوردم چون مطمئن . صیح تا شب کنارم بمونھ و منم اونو بو کنم

.نبودم

خانم جان می گھ با این کھ موسی خان رو خیلی دوست داشتھ بھ . خدا شانس بده: گفتم

می کرده و  می گھ اتاق خوابش ھم جدا. وقت حاملگی ازش بیزار بوده و دوری می کرده

خانم جان می گھ بیچاره موسی خان تند تند خودش . زیر در و با چادر شب می پوشونده

رو می شستھ اما باز اون دماغش رو می گرفتھ و می گفتھ حالم از بوت بھم می خوره بھ 

.خصوص سر دایی فربد کھ تو دماغش گل یاس می گذاشتھ را می رفتھ

اون بوھای یاس کھ . نظر من فربد بوی گل می دهپس ھمونھ کھ بھ : عسل خندید و گفت

.خانم جان بھ مشام می کشیده رفتھ تو وجود فربد

چرا از اون روز بوی گل نمی داد؟ چرا ما نمی . بیخود دلت رو صابون نزن: گفتم

فھمیم؟ 

زن حاملھ شامھ تیزی داره و بوھای ناب و نادر رو : عسل ابرویی باال داد و گفت

  .دونی فکر می کنم حجاب از روی دماغم برداشتھ شده می. تشخیص می ده

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۵٨فصل 

اون از بستنی ھایی کھ تو فریزر چپوندیم، اون از . الھی بمیرم کھ عمر خوشی کوتاھھ

جشنی کھ دایی فرید واسھ دل خودش گرفتھ بود و عسل گفت اونو سر دست بلند کرده و 

ھمون روزی کھ قرار بود . ھوادور اتاق رقصیده، ھمھ اش یک آن دود شد رفت 

ھواپیمای خانم جان بھ زمین بشینھ عسل کھ رفتھ حمام سروصورتش رو واسھ دل مادر 

باز جای شکرش باقیھ کھ . شوھر صفا بده تو حمام می خوره زمین و بچھ اش سقط میشھ

دایی از تو بیمارستان بھ آقای . دایی فربد خونھ بوده و اونو زود رسونده بیمارستان

خالھ فروزان گوشی رو گرفت و جویا شد، . ایلی زنگ زد و گفت منتظر ما نباشینگر

 .خالھ فروزان گفت دایی فربد گریھ کرده و گفتھ آجی بچھ ام سقط شد. بعدشم زد بھ لپش

حاال کار . زود زنگ زد سفارش عسل رو بھ ھمکاراش کرد. مامان خیلی غصھ خورد

گفتم مامان خانم تابنده عسل رو چیز خور نکنھ؟ . هخدا رو ببین کھ شیفت خانم تابنده بود

 .دیوونھ شدی؟ پونھ عروس شد: مامان اخم کردو گفت

توی دلم ھزار بار خدا رو شکر کردم و گفتم خدا جون ھمھ ی دخترای شوھری رو زود 

. مثل خالھ فروزان من کھ خانم جان گفت آروم گرفت. بھ سرانجام برسون تا آروم بگیرند

الھی بمیرم کھ بار سنگین  .ھ کھ تورش رو برداشتھ بود و دوره راه افتاده بودو مثل پون

یکی نیست بگھ بھ تو چھ کار؟ . گناھانم رو سنگین می کنم

دایی فربد ھم کمتر . خانم جان از راه نرسیده رفت خونھ خودش کھ از عسل مراقبت کنھ

نم جان باشھ و ھم عسل مغازه می رفت و بیشتر کنار عسل می موند تا ھم کمک حال خا

دایی نمی . منم یک روز رفتم خونشون، اما دلم گرفت و زود برگشتم. رو دلداری بده

دیدم ھوا . عسل ھم ماتم گرفتھ بود و بغ داشت. خندیدو ھمش حواسش پیش عسل بود

تنھایی و افکار گوناگون بھ مغزم فشار می . تو خونھ ھم قرار نداشتم. پسھ، زدم بھ چاک

حمایت مردونھ ی شایان، . نم و شایان یک لحظھ از جلوی چشمام دور نمی شدندشب. آورد

/ چشای اشکی و قرمز شبنم، اون برگھ ی آزمایش، ھمھ بھ حد نھایت تھوع برانگیز بود

گاھی فکر می کردم توی . گاھی شیطون می گفت برم ھمھ چیز رو بھ ماھرخ جان بگم

. م و از زیر در بدم بره تو و رسواشون کنمیک نامھ تمام چیزھایی کھ دیده بودم بنویس



باز با خودم می گفتم بھ تو چکار؟ مگھ تو وکیل وصی مردمی؟ خودشون کردند کھ لعنت 

بچھ بودند؟ خام بودند؟ بزرگتر باال سرشون نبود؟ آخر و عاقبت  .بر خودشون باد

من . یرونو باز ھم دلم از حلقم می زد ب. اروپایی زندگی کردن و آزادی ھمینھ دیگھ

: با خودم می گفتم. روی شایان تصورات دیگھ ای داشتم کھ ھمھ نقش بر آب شده بود

 .فساد می تونھ ھر جایی رسوخ بکنھ. راستھ کھ آدم نباید بھ ظاھر آدما قضاوت کنھ

انتھای راھی کھ از آزادی سوء استفاده بشھ، ھمانا . مختص قشر و طبقھ ی خاصی نیست

خدا رو صدھزار بار شکر کھ . و واسھ خودم جفنگ می بافتم خل شده بودم. تباھی است

 .حاضر باش می آییم دنبالت: خالھ فروزان زنگ زد و گفت

کجا؟ :پرسیدم

قراره گرایلی واسھ شام یھ چیزی بگیره ھمھ بریم : خالھ فروزان کھ ذوق داشت گفت

بریم سرشون . نندگرایلی می گھ نباید تنھاشون بذاریم کھ فکر و خیال ک. خونھ خانم جان

 .رو بند کنیم

خواستم بگم این آقای گرایلی کار دیگھ ای جز سربند کنی نداره؟ اما بعد دیدم بیچاره داره 

خوب بود بھ ھیچ کس محل نمی داد و در جیبش رو محکم می بست؟ . محبت می کنھ

باب آقای گرایلی چلو ک .مامان ھم قرار شد خودش از بیمارستان بره خونھ ی خانم جان

سر شام اونقدر بلند بلند می خندیدم کھ یک دونھ . گرفتھ بود و من دلی از عزا درآوردم

 .انگشت بنداز باال بیاری: آقای گرایلی گفت .برنج پرید تو گلوم و نزدیک بود خفھ بشم

یاد شایان و انگشتی کھ بھ گلوم انداخت، یاد نگاه . سرفھ ام بند اومد اما دلم خون شد

خانم . بتی کھ از چشاش می جوشید بھ دلم چنگ انداخت و اشتھام سوختنگرانش و مح

 .از بس کھ خندیدی چشمت زدند: جان زیر لبی گفت

می . خانم جان می خواست نیاد. حال عسل خوب شد و مامان خانم جان را برگردوند

 .گفت ننھ خونھ زندگیمھ نمیشھ کھ ھمش سربار تو باشم

شما پیشش باشین من . مھتابم تنھاست. ؟ خونھ ی خودتونھاین چھ حرفیھ: اما مامان گفت

 .خاطرم جمع تره

خالھ فروزان بھ خانم جان گفتھ بود گاھی . فھمیدم مامان میخواد عزت خانم جان حفظ بشھ



 .برین کھ عسل بد ھادت نشھ و خونھ تون رو تصاحب نکنھ

بعد ھم واسھ من . خانم جان ھم جواب داده بود فدرتی خدا کھ عسل ھمچی دھتری نیست

 ...دروغ گفتم ننھ؟ بھ نظر نمی رسھ عسل: تعریف کرد و گفت

 .عسل دختر با شعوریھ و خیلی ھم جنبھ داره: پریدم وسط حرفش و گفتم

خانم جان گفت منم ھمینا رو می گم اما فروزان میگھ بھ ھرحای شما مادرشوھرش 

 .ھستین

خالھ فروزان طور دیگھ ای فک می . ندینگفتم بھتره زیاد بھ حرفای خالھ فروزان گوش 

از امروز فک کنین خونھ ی شما ھمین . تازه چھ نیازی کھ برین خونھ خودتون. کنھ

 .جاس کھ البتھ ھم ھست

 .میگھ بھتره با ما زندگی کنین. مادرتم ھمینو میگھ: خانم جان سرش رو تکون داد و گفت

چی؟ می گھ از اون روز حواستون پیش فربد بود، حاال 

  .گفتم آخ جون و پریدم تو بغل خانم جان

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۵٩فصل 

خانم جان یک دستمال بھ دستم داد و گفت قربون قدت برم تا من ای سبزیا ره پاک می 

 .کنم تو ھم گردگیری کن

دستمالی کھ خیلی کھنھ باشھ و موقع گردگیری پرز بده . دیدم دستمالش خوبھ، قبول کردم

خانم جان . اما انگار این دفعھ دستمالش نرم بود و پرز نداشت. اعصابم رو خرد می کنھ

چادر سفیده ی مادرتھ کھ بریدمش دستمالش : کھ می دونست بھ این مسئلھ حساسم گفت

صبح کھ تو خواب بودی  .حاال شب یکی دیگھ براش می دوزم. کھنھ شده بود. کردم

 .بریدمش

پس من چی خانم : ھمون حال گفتمدستمال رو برداشتم و مشغول گردگیری شدم و در 

 .جان؟ چادر نماز منم کھنھ شده

 .خانم جان گفت رو چشام واسھ تو ھم یکی می دوزم

از . قربون خانم جان برم کھ ھرکاری از دستش بربیاد برای من انجام میده. ذوق زدم

د یک روتختی خوشگل ھم آورده بود کھ دا. سوریھ ھم برام یھ عالمھ سوغاتی آورده بود

می دونم مھتاب وقت عروسی اش نیست اما خوشم اومد اینو براش : بھ مامان فرح و گفت

گفتم از تو خونھ در نمیره، قایمش کن، بھ . دیدم خیلی خوشگلھ حیفم اومد نگیرم. خریدم

 .وقتش

خجالت کشیدم و خودم رو زدم بھ . مامان خوشش آمد و یک نگاه خریدارانھ روم پاشید

 .نفھمی

ت پنجره ی اتاق پذیرایی رو دستمال می کشیدم کھ دیدم ماشین جمشاد خان نگھ داشتم پش

سبزی و . چمدون نداشت، رفتارشون ھم عادی بود. داشت و پوران جان از توش پیاده شد

بھ روی خودم نیاوردم، بھ ! پوران جای کی برگشتھ؟ چھ بی سرو صدا. میوه خریده بودند

 .ره دیدنش و باز باب مراوده گشوده بشھدوست نداشتم ب. خانم جان ھم نگفتم

گفت چھ معنی میده . دیروز دایی فربد اومد دنبال خانم جان و اونو بھ زور با خودش برد

بھ . کھ از خونھ ی خودتون فرار می کنین؟ خواست من رو ھم ببره اما مامان اجازه نداد

 .جاش گذاشت یک شب برم خونھ خالھ فروزان



خالھ فروزان برامون کولر زو ھم زده بود اتاق خنک . خوابیدیممن و صبا تا ساعت ده 

وقتی کھ بلند شدم دیدم . شده بود، طوری کھ دلمون نمی خواست از رختخواب جداشیم

. عرق از کناره ھای صورتش جاری بود. خالھ فروزان داره بادمجون سرخ می کنھ

خالھ تو این گرما دارین بادمجون سرخ می کنین؟ : گفتم

دستش رو باال برد با ساعدش عرقش رو زدود بعد چنگال دستھ بلندش رو تو کمر  خالھ

یک بادمجون تپل کھ از کنار ترکیده بود و داشت توش روغن قلپ قلپ می زد، کرد، 

شب و . اونو برداشت گذاشت تو قابلمھ و گفت گرایلی گوشت و بادمجون خیلی دوس داره

 .روزم بخوره سیر نمی شھ

ش؟ کو سرو: گفتم

 .صبح با گرایلی رفت. رفتھ کالس زبان: خالھ گفت

رفتم واسھ خودم و صبا کھ . نخیر این گرایلی قرار نیست از دھن خالھ جان بنده بیفتھ

خالھ نون تازه الی سفره : خالھ فروزان گفت. پشت سر من بیدار شده بود چای ریختم

 .خودم صبح رفتم گرفتم. اس

گرچھ نونش نرم بود و . اری االنھ از تو حلقم در میادای کھ دلم از این ھمھ خانھ د

دیگھ . خالھ اصرار کرد نگھم داره قبول نکردم. بعد از صبحانھ عزم رفتن کردم. چسبید

با اینکھ دوستش داشتم . طاقت نداشتم ناظر گوشت و بادمجون خوردن آقای گرایلی باشم

 .اما رفتار خالھ حالم رو بھم میزد

رفتم توی اتاقم تا لباس . مامان رو دیدم داره با تلفن صحبت می کنھ بھ خونھ کھ برگشتم

واهللا چھ عرض کنم؟ البتھ باعث افتخاره کھ قدم رو چشم ما : مامان گفت. راحتی بپوشم

نھ اختیار دارین منزل خودتونھ، ولی ازتون خواھش می کنم از این مقولھ ...بذارین ولی 

خواستم . گوشی رو گذاشت و بھ فکر فرو رفت بعد. بلھ من منتظرتونم...حرفی نزنین

بپرسم مامان جان منتظر کی ھستین؟ قراره برامون مھمون بیاد؟ 

دیدم دوباره گوشی رو برداشت شماره گیری کرد و بھ عسل گفت گوشی رو بده بھ خانم 

شکر خدا کھ در اتاقم رو . کنجکاو شده بودم. سعی می کرد آھستھ صحبت کنھ. جان

کی حریف ...گوشامو تیز کردم دیدم داره میگھ خیلی اصرار کرد. بودمکامل نبستھ 



شما ...خب من نمی خوام عروسش کنم...شما کھ خودتون بھتر می دونید...زبونش میشھ؟

گفتم مھتاب من خیلی بچھ اس اما اون گفت ما ...دیگھ چرا این حرف رو می زنین؟

 ...خودمون خوب می شناسیمش و ھمین جوری میخوایمش

ھر چی ھم کھ خون . فقط فھمیدم تو سینھ ام نیست. نمی دونم چھ بالیی بھ سر قلبم اومد

دست و پام ھم کھ مثل ھمیشھ یخ . تو بدنم بود یھو ریخت تو سرو صورتم و داغ شدم

مامان چی می گفت؟ من؟ خواستگار؟ یعنی کی؟ این اولین تجربھ ی خواستگار . کردند

می فھمیدم کھ ھیجان دارم و ! فھمیدم خوشم آمده یا نھنمی . داشتنم بود و مورمورم شد

این کھ مامانم . این کھ دارم مطرح می شم. یک حس تازه بھ درونم نفوذ کرد. منقلب شدم

این کھ مورد پسند دیگران واقع شده باشم و دیگھ مثل بچھ . رو بھ فکر و مشورت وادارم

گو این کھ من . ید و گرمم کردحس شیرینی بود کھ زیر پوستم دو. ھا بھم نگاه نکنند

باید صبر . آمادگی پذیرش ھیچ خواستگاری رو نداشتم اما خوشم آمد کھ اونو تجربھ کنم

قلب . مامان ھنوز داشت با خانم جان آھستھ حرف میزد. میکردم ببینم مامان چی میگھ

ز گوش تی. منم برگشتھ بود تو سینھ ام و از ترسی آمیختھ بھ ھیجان تاپ تاپ می کرد

حاال شما بیاین خونھ، من کھ نمی خوام جواب مساعد بدم اما دیدم : شنیدم کھ گفت. کردم

بھشون گفتم شما . خیلی خواھش کردند روم نشد بگم نھ. ھمسایھ ان نمی شھ راھشون نداد

 .بعنوان دوست و ھمسایھ می تونید تشریف بیارید و ال غیر

ای خدا کدوم . گفت دوست و ھمسایھ ال غیر؟ خواستگارا عرب بودن؟ نھ بابا، مامان

ھمسایھ؟ خانوادھی فخر؟ مگھ ما ھمسایھ ی دیگھ ای ھم داریم؟ نکنھ منظور مامان آقای 

آخھ پشت لبای . افقی اینا باشھ؟ اون نباشھ کھ حوصلھ ی تیلھ بازس با پسرش رو ندارم

 جدی حاال! عروسی کھ بچھ بازی نیست. یک خط باریک. پسر آقای افقی تازه سبز شده

جدی منظور مامان خانواده ی فخر نبود؟ یعنی قراره واسھ کی بیان خواستگاری من؟ 

شایان؟ اونم بعد از گندی کھ باال زده؟ ای خدا فقط کافیھ من شایان رو با دستھ گل ببینم 

خب چرا . کھ اومده اینجا، ھمچین زیپ دھنم رو بکشم کھ آقای افقی ھم بفھمھ شبنم آبستنھ

خب . فقط یھ خورده غم زده اس. نم رو بگیره؟ شبنم کھ دختر بدی نیستنرفت ھمون شب

منم آبروریزی می کردم، چشام گریھ ای بود و غم . عقدش کھ کنند خنده رو می شھ



من از شایان متنفرم بھ کی بگم؟ خداجونم گفتم کھ من و شایان رو بھ ھم برسون . داشتم

پس کیھ؟ . ال شاید ھم کھ شایان نباشھحا. حاال کھ داره پدر می شھ. اما نھ اینجوری

اما نھ، مگھ نھ این کھ تو ویال ازم خواستگاری کرد؟ پس چرا . شروین کھ رفتھ خارج

اصال از این . رفت؟ شایدم می خوان بیان منو براش عقد کنند بفرستند آلمان پیش شروین

نار عروس از اون مدالیی کھ اخیرا مد شده ک. جشن عروسیای بدون داماد خوشم نمیاد

اه بدم میاد من دوس دارم داماد کنارم بشینھ . رو صندلی داماد قاب عکسش رو می ذارن

حاال نکنھ . من واسھ خودم آرزوھا دارم .عسل دھنم کنھ و تور رو صورتم رو باال بزنھ

اون . واسطھ شده باشن واسھ یکی از پسرای فامیلشون؟ شھروز نباشھ کھ دوسش ندارم

. دنیا بھ آخر می رسھ تا بگھ واسھ ظھر چی بپزم. کھ حرف می زنھشلم . خیلی بچھ اس

بچھ . بھ قول خانم جان رب و روب حالیش نبود. اون اصال نمی فھمھ زن چھ معنی میده

. عروسی چھ می دونھ چیھ؟ شھروز نیست پس کیھ؟ دلم داشت آب میشد! درس خون

یوار تکیھ داده بودم و ندیدم مامان گوشی رو گذاشتھ بود و من متفکر مانتو بھ دست بھ د

تو چرا ماتت برده؟ : مامان گفت. کھ مامان اومده تو اتاقم و داره نگاھم می کنھ

من خواستگار دارم مامان؟ بعد ھم گریھ ام گرفت و رفتم تو بغل : بھ خودم آمدم و گفتم

دل ھمین طور  .مامان منو محکم تو بغلش گرفت و نوازشم کرد. ترسیده بودم. مامن فرح

. قلبش تند تند می زد .مامان منو فشار می داد. من می ترسم: دل می زدم و می گفتم

 .انگار از ھم خجالت می کشیدیم .دیگھ ھیچ کدوم حرفی نزدیم تا شب کھ خانم جان بیاد

روم نمی شد از مامان راجع بھ خواستگارا سوال . دل تو دلم نبود تا خانم جان برگرده

ناھار . دیگھ دستش بھ کار نمی رفت. ل بزرگ بھ دھنش زده بودمامانم کھ یک فق. کنم

خیلی خوشمزه بود اما مامان کم خورد و منم از بی اشتھایی و کم . کوکو کدو داشتیم

داشتم . مامان رفت تو اتاقش و در رو بست. کوکوھا موند. حرفی مامان اشتھام سوخت

حاال تا . ا مامان حرف بزنمای خدا کاشکی روم می شد ب. از کنجکاوی پر پر می زدم

شب چکار کنم؟ اینقدر بھ ساعت دیواری زل زدم و روی تخت غلت زدم و بالشم رو 

تو حیاط بودم و داشتم باغچھ رو آب . فشردم تا عصر شد و دایی فربد خانم جان رو آورد

خانم . دایی فربد ھم پشت سرش ایستاده بود .می دادم کھ خانم جان کلید انداخت بھ در



دایی فربد کھ پشت سر خانم جان ایستاده بود لپم رو  .ن رو کھ دیدم دویدم تو بغلشجا

خجالت . فھمیدم منظور داره. کشید و یک چشمک برام زد و یک سوت ریتم دار ھم

 !ِا دایی: کشیدم و گفتم

من حرفی زدم؟ بعد سرش رو بھ طرف پلھ ھا : دایی فربد ابروھاشو باال داد و گفت

نتونستی ببینی یھ روزم با ما باشھ؟ و منتظر نشد کھ ! جی، اینم خانم جانآ: گرفت و گفت

می خواست در رو ببنده کھ باز الی اونو باز کرد، سرش رو آورد تو و . مامان بیاد

 !مھتاب: گفت

و با . نی ناش نی ناش: بلھ؟ ابروھاشو چند بار باال پایین داد و گفت: نگاھش کردم و گفتم

 .نھ ی آقای فخر کرد و زود درو بستسر اشاره ای بھ خو

ای الھی قربون دایی جانم برم کھ اقال با یھ اشاره خیالم رو راحت کردو مطمئن شدم کھ 

شیلنگ رو رھا کردم و  .حاال برای کی؟ بماند. خانواده ی فخر قراره بیان خواستگاری

شست اصال مامان داشت حیاط خلوت رو می . مثل یک جوجھ دنبال خانم جان رفتم باال

شما کی اومدین خانم جان؟  :شیر آب رو بست گفت. نفھمیده بود خانم جان اومده

بعد رو بھ من کرد و در حالی کھ نمی تونست شادی . االنھ با فربد آمدم: خانم جان گفت

 .یک لیوان آب بده عروس خانم: اش رو مخفی کنھ گفت

ید درس بخونھ بیخودی بزرگش عروس خانم چیھ؟ مھتاب با: مامان توپید. من سرخ شدم

 .مھتاب خیلی بچھ اس اینو ھمھ میدونن: بعد ھم با تاکید گفت. نکنین

. ھمھ ھم اینو می دونن کھ دختر خوشگل رو نمی ذارن تو خونھ بمونھ: خانم جان گفت

اینھ کھ . ماھرخ جان ھم زن زرنگیھ، دیده دیر بجنبھ دختر خوشگل ما رو رو دست بردند

 .صبر می کنند تا بزرگ بشھ. جوری می خوایمشگفتھ ما ھمین 

 !!!خانم جان: مامان شماتت بار گفت

ھمچین کھ شوھرش دادند دست و پاشو . دختر تا خونھ باباشھ بچھ اس: خانم جان گفت

خود من مگھ چند سالم بود عروس شدم؟ . جمع می کنھ و مھیای زندگی می شھ

.  دخترھا باید درس بخونند و شاغل بشنحاال. اون موقع فرق می کرد: مامان فرح گفت

 !بعد از اون مگھ خود شما ھمیشھ نمی گفتین مھتاب وقت شوھرش نیست



االنم میگم بھ شرط اینکھ خواستگار دیگھ ای : خانم جان لیوان آبش رو سر کشید و گفت

بھ جون خود مھتاب کھ من . اما حساب خانواده ی فخر با بقیھ فرق می کنھ. داشتھ باشھ

از ماھرخ . ز ھمون روز اول کھ پسره رو دیدم تو دلم آرزو کردم شوھر مھتاب باشھا

. از ھر لحاظ کھ بگی. اینا ھمھ شون خوبند. جان و پوران جان ھم خیلی خوشم میاد

 .خودتم اینا رو خوب می دونی و الزم نیست من بگم

سال دیگھ پا پیش  فقط کاش چند. خود منم تو ھمین فکرم: مامان بھ فکر فرو رفت و گفت

 .می گذاشتند

چون . گر چھ جای حرف زدن من نبود. نمی دونستم چی باید بگم. زبونم بند اومده بود

فقط دوست داشتم بدونم داماد کی ھست؟شروین یا .اصال طرف صحبت قرار نگرفتھ بودم

شایان؟

حاال کی قراره بیان؟:خان جان پرسید

.فردا شب:مامان گفت

.من نمی خوام عروسی کنم:م پریدیک مرتبھ از دھان

.منم نمی خوام دخترم:انگار مامان تازه منو دیده باشھ بھم نگاه کرد و گفت

باید ببینیم .ھر چی خدا بخواد:خانم جان بلند شد چادرش رو از دورش باز کرد و گفت

مھر ای پسره :بعد در حالی کھ داشت از آشپزخونھ بیرون می رفت،گفت.قسمتت کیھ ننھ

.جوری بھ دل من رفتھکھ بد

مامان خیره بھ یک نقطھ بود و نفھمید خانم جان چی می گھ و من مونده بودم منظور 

پس .اون فقط شایان رو دیده بود.خانم جان کیھ؟خانم جان کھ شروین رو ندیده بود

!!خواستگار من شایانھ

حیاط رو  اتاق پذیرایی و ھال و.از صبح من و مامان فرح شدیم کارگر بی جیره مواجب

برای ناھار .خانم جان ھم آشپزی می کرد و گاھی ھم بھمون شربت می داد.برق انداختیم

زشتھ کھ تو خونھ مون بوی غذای .گفت نباید غذای بودار درست کنیم.پلومرغ درست کرد

خالھ فروزان کھ فھمیده .نزدیک ظھر ھم مامان رفت خیابون و کلی خرید کرد.مونده باشھ

بگین .خانم جان گفتھ بود کھ مھتاب رو بفرستین حموم کیسھ کشیبود تلفن زده بھ 



بگین تو یک ظرف آب چند . صورتش رو سفیداب بزنھ تا پوستش تازه و شاداب بشھ

قطره عطر بریزه و موقع آبکشی بریزه رو موھاش تا بو بھ بھ خورد موھاشو وقتی راه 

...یادش نره بھ ناخناش الک بزنھ و.می ره موھاش بوی خوب کنھ

مگھ عروسک بودم؟مگھ اونا منو تا حاال .اما من بھ توصیھ ھای خالھ جان عمل نکردم

مامان ھم . ندیده بودند؟اونا ھمین طوری منو خواستھ بودند و نیازی بھ رنگ و لعاب نبود

تازه .ھمینی کھ ھست. ما جنس وازد نداریم کھ بخواھیم تبلیغش کنیم:ناراحت شد و گفت

.ھمین االن منفیھجواب من یکی کھ از 

.مثل اینکھ شایان بدجوری دل خانم جان رو برده بود.لبای خانم جان پایین افتاد

چون .ھمون بلوز و دامن نارنجی رو کھ برای عروسی آقافرھاد پوشیده بودم تنم کردم

یک جفت دمپایی خوشگل ھم کھ خانم جان برام از . خوشگل بود و ھم تا حدی ساده

کردم موھام رو ھم ریختم دورم فقط یک دم اسبی باریک و الغر  سوریھ آورده بود پام

پشت سرم روی بقیھ ی موھام درست کردم و با یک گل کوچولوی نارنجی و سفید 

ھم .مامان ھم یک دامن بلند مشکی پاش کرد با یک بلوز شیری.تزیینش نمودم و السالم

خانم جان ھم .رده بودبلوز مامان رو ھم خانم جان از سوریھ آو.ساده بود ھم خوشگل

کلی ذوق کرده بود و ھمھ اش می خندید و با کیف و لذت بھ .حمام کرد و بھ خودش رسید

صدای قلبم .سر ساعت ھفت زنگ خونھ مون بھ صدا در آمد.قد و باالی من نگاه می کرد

کرخ شده بودم و مثل یک بید،ریز می .توی گوشم پیچید و تمام جوارحم رو لرزوند

یک قطره آب ھم توی دھانم نبود کھ قورتش .نرم توی گلوم بازی می کردبغضی .لرزیدم

.مامان دکمھ ی آیفون رو زد و رفت جلو ایوون.بدم و بھ اعصابم مسلط بشم

خانم جان ھم چادر گل آبی خوشگلش رو بھ سر کشید و دنبال لنگھ ی دمپایی اش کھ زیر 

ای سالم و علیک و تعارفات صد.من ھم بھ آشپزخونھ پناه بردم.مبل رفتھ بود برگشت

سرم داغ شده بود و ھر .معمول مثل ھمھمھ ی پرندگان مھاجر توی گوشم صدا می کرد

کنار سماور ایستاده بودم و .آن مغزم توی کاسھ ی سر می جوشید و غلیان می کرد

خدایا چھ کار می کردم؟من چطور می توانستم شایانم .دستای سردم رو تو ھم می فشردم

م؟تو خودت می دونی کھ من با تمام وجودم شایان رو دوست داشتم و ھنوز رو جواب کن



کاش شایان ھمون مردی بود کھ پیش .ھم دارم و می دونی کھ بھ حد نھایت ازش متنفرم

کاش ھیچ وقت شبنم رو ندیده بودم و االن می تونستم با طیب خاطر .از این فکر می کردم

ھ دست شایان عزیزم بدم و مابقی زندگی ام رو و با دلی ماالمال از امید و آرزو دست ب

صدای مامان رو .خدایا این منتھا آرزوی من بود و تو خوب می دونی .باھاش قسمت کنم

مھتاب؟:شنیدم کھ با رنگی پریده وارد آشپزخونھ شده بود و گفت

االن چھ وقت این :مامان لب گزید و گفت.سربرگردوندم و با دین مامان اشکم روانھ شد

اس؟بعد بھ طرف فریزر رفت و بستنی ھایی رو کھ از قبل آماده کرده بود توی ظرف کار

اونا .سعی کن خوش برخورد باشی،مثل ھمیشھ بخند:جا کرد،سینی رو بھ دستم داد و گفت

.مھمون رو فرش مون ھستند

تک سرفھ ای کردم تا تھ گلوم صاف بشھ و با دستانی لرزان و پاھایی مرتعش بھ طرف 

مامان .چشام سیاھی می رفت و قلبم گرپ گرپ می زد.رایی بھ راه افتادماتاق پذی

بعد .صفا آوردین:صدای خانم جان رو می شنیدم کھ داشت می گفت.ھمون جا موند.نیومد

!!َس َس سالم:ھم صدای خودم رو شنیدم کھ توی گوشم پیچید

وی عطر بوی عطر و ادوکلن و بوی عطر سبد گل بزرگی کھ کنار اتاق قرار داشت،ب

وگالب بستنی ھا و دیدن قیافھ ھایی آشناکھ بھ حد نھایت شیک و مرتب بودند و باالی 

سینی توی دستم لرزید .چشام سیاھی رفت.اتاق کنار ھم نشستھ بودند درونم رو بھم ریخت

انگار اتاق دور سرم .دستم رو باالتر گرفتم کھ نگھش دارم اما سرم دوار بود

کشیده شدند،چشمھا از حدقھ درآمده،سرھا از بدنھا جدا شده چھره ھا بزرگ شدند،.چرخید

جلوتر از ھمھ چھره ی شروین بود کھ بھ روم مستانھ می خندید .بھ طرفم ھجوم آوردند

توی گوشم پر از .بعد ھم ماھرخ جان بود کھ انگار با انگشت نشانم می داد و می خندید

وی زنبوری رو توی مغزم نمی فھمیدم چی می گن؟انگار کند.درھم و برھم.صدا شد

انگار توی مغزم پر از مورچھ شده بود کھ ھمھ با ھم زیر پوست سرم .خالی کرده بودند

من .شروین جلو دوید سینی رو از دستم گرفت و روی میز نھاد.منقلب شدم.راه می رفتند

مامان .خانم جان بھ صورتش زد.ھم دستامو گذاشتم کنار گوشم و با تمام قوا جیغ کشیدم

کولر رو روی دور تند .و دوید زیر بغلم رو گرفت و برد روی یک مبل تو ھال نشوندجل



صدای .یکی بادم می زد،یکی آب قند بھ دھانم می ریخت.زنھا دورم جمع شدند.گذاشتند

ماھرخ جان کنارم نشستھ بود و با . دورش رو خلوت کنید:جناب فخر رو شنیدم کھ گفت

چیزی :م موھامو از تو صورتم کنار زد وگفتبعد ھ.یک بادبزن خوشگل بادم می زد

فقط یھ خرده :بعد رو بھ پوران جان کرد و گفت.ھمھ چیز درست می شھ.نیست عزیزم

بعد گونھ ام بوسید و .من االن مھتاب خوشگلم رو با خودم میارم.شما برین تو اتاق.ترسیده

من .گذاشتیم ھمھ اش تقصیر ما بود کھ یھو پا پیش.عزیزم،می دونم کھ جا خوردی:گفت

بعد اشاره ای بھ شروین کھ گوشھ ای ایستاده بود و داشت .قبال باید تو رو آماده می کردم

ببین عزیزکم،شروینم این ھمھ راه فقط برای خاطر تو :بھ من نگاه می کرد،نمود و گفت

باور کن شروین ھر چند سال یک مرتبھ ھم پا تو .ببین چقدر دوستت داره.اومده ایران

بلندشو، بیا بریم .گذاشت حاال تو با دلش چھ کار کردی کھ ھنوز نرفتھ برگشتھ ایران نمی

.تو اتاق، تو ھمھ رو نگران کردی

منم مات و .ماھرخ جان مرتب موھامو کنار می زد و گاه بھ گاه صورتم رو می بوسید

شروین ھم چشای درشت عسلی اش بھ من دوختھ . مبھوت بھ شروین نگاه می کردم

خیلی خوشگل شده . یدش مھتابی شده بود و نگران بھ نظر می رسیدپوست سف.بود

ماھرخ جان زیر .ھمھ رفتھ بودند توی اتاق،مامان ھم ب اشاره ی ماھرخ جان رفت.بود

تو نمی .حاال کھ احساس می کنی بھتری بلند شو با ھم بریم تو اتاق:بغلم رو گرفت و گفت

رنگ و روت .ون نوازی؟بلندشو ببینمخوای از ما پذیرایی کنی دخترجون؟اینھ رسم مھم

نباید شب خوبمون رو خراب .بھتره،خوب نیست بقیھ رو منتظر خودمون بگذاریم

!ای خدا شنیده بودم خوشگال ناز دارند اما فکر نمی کردم اینقدر.بلندشو خوشگلکم.کنیم

ما تو رو رو چشامون می گذاریم و تو .گرچھ ھم ما و ھم شروینم خریدار نازت ھستیم

.ودت خوب می دونی عزیزکمخ

با کمک ماھرخ جان از جا بلند شدم و بھ اتاق .گوشم داشت سوت می کشید.گفت و گفت

جمشادخان ھم .حتی جناب فخر و منخجالت کشیدم.ھمھ از جا بلند شدند.پذیرایی رفتم

چشمای مامان نگران  .کراوات زده بود و خیلی خوش تیپ بھ نظر می رسید.بود

نمی دونم چرا اینطوری .معذرت می خوام:ی از ھم باز کردم و گفتملبامو بھ سخت.بود



!شد؟

این نشون می ده کھ ما اولیم خواستگاری بودیم کھ :جناب فخر کھ داشت می نشست،گفت

.افتخار شرفیابی بھمون داده شده پس باید بھ خودمون ببالیم

.یمپس مقصر ما ھستیم کھ خیلی زودتر از موعد مزاحم شد:جمشاد خان گفت

ھمھ اش تقصیر شروینھ کھ دست و پای :ماھرخ جان کھ داشت کنار من می نشست گفت

.ما رو گذاشتھ تو پوست گردو

بھ من ھم بستنی و شیرینی و میوه تعارف .مامان خواست پذیرایی رو بھ گردن گرفت

اونم چشای .نمی دونم چرا ازش خجالت می کشیدم. کرد اما من ھیچ چیز برنداشتم

نگاھش ھزار حرف داشت کھ بھ زبون نمی اومد و من .ی دوخت تو چشامدرشتش رو م

.مات زده نگاھش می کردم

سرم منگ بود و دست سردم توی دستای ماھرخ جان .نمی دونم چھ گفتھ و شنیده شد

ھمھ می خندیدند و شاد .یک آن بھ خودم آمدم کھ ھمھ ایستاده آماده ی رفتن بودند.بود

.ت در ھال جھت مشایعت رفتمتا پش. خانم جان ھم.بودند

امروز قبول نبود تو .ما فردا دوباره برمی گردیم:ماھرخ جان برگشت نگاھم کرد و گفت

باشھ؟بعد لپم فشرد و با مامان و .سعی کن فردا پذیرای ما باشی عزیزم .آمادگی نداشتی

.خانم جان روبوسی و خداحافظی کرد

مامان کھ در رو بست .ایوون موندیم مامان توی حیاط ھم رفت اما منو خانم جان روی

من با تو چھ :برگشت روی اولین مبل توی ھال نشست دستی توی موھاش برد و گفت

.کار کنم مھتاب؟مردم از ترس و از خجالت

تو چرا ای طوری کردی ننھ؟از پشت کوه :خانم جان با لبایی آویزون نگاھم کرد و گفت

خوبھ کھ بنده ھای خدا خبرمون .ھم نیومده بودند اومده بودی یا اینا بیگانھ بودند؟ سر زده

تازه پوران جان می گفت .کرده بودند و تو از صبح پریده بودی بھ در و دیوار خونھ

ھا؟پس چرا نگفتی؟.شروین قبال بھت یک ندا ھم داده

.ببخشین دست خودم نبود!نمی دونم چرا ترسیده بودم:سرم رو انداختم پایین و گفتم

اال مگھ اومده بودند ھمی شبی توره بردارند ببرند؟حاال کو تا تو رو بدن ح:خانم جان گفت



من فکر می کردم برا اون پسر دیگھ :بعد نگاھی بھ مامان کرد و گفت.بھ دست شروین

اما اینم بد .ھمونی کھ من و مھتاب رو رسوند بیمارستان تو.شون می خوان بیان

.نیست،دلنشینھ

رو بھ مامان .بھ شروین تحویل بدن وحشت کرده بودم از اینکھ منو.چشام گرد شده بود

واسھ چی فردا دوباره میان؟:کردم و پرسیدم

.امشب کھ تو حال خوشی نداشتی.شروین می خواد باھات حرف بزنھ:مامان گفت

چی شد؟.شما کھ گفتین منو نمی خواین عروس کنین:گفتم

ھ ی اول این تو ھستی کھ در وھل.اول اینکھ زندگی تو تعلق بھ خودت داره:مامان گفت

تو آلمان دست :از اون گذشتھ برای ن تحصیالت تو مھمھ کھ شروین گفت.باید نظر بدی

حق با شماست خانم :بعد رو بھ خانم جان کرد و گفت.تو برای ادامھ تحصیل بازتره

.می بینم از ھر لحاظ بی عیب و نقصھ.این پسره بدجوری تو دل آدم می شینھ.جان

آدم دیگھ چی .دیده شناختھ ان،آداب دانند،باشخصیت و با کماالتن.ھا ننھ:خانم جان گفت

ھر کی یھ جای .می خواد؟ھمیشھ ھم برا دختر آدم خواستگار از ھمھ چیز تموم کھ نمیاد

چرا دست دست کنم؟تو ھم مھتاب برو خوب .اما اینا جای لنگی ندارند کھ.کارش می لنگھ

خوری،چون ھنوز بچھ ای،یواش یواش خو  روز اول دومی یک کمی جا می.فکراتو بکن

از چشاش .من کھ فھمیدم چقدر می خوادت ننھ.می گیری و بھش عادت می کنی

خدا برا .آدم حظ می کنھ.قدرتی خدا چی چشمایی ام داره:بعد خنده ای کرد و گفت.فھمیدم

.پدر و مادرش ببخشدش

کخ می دونست خالھ  مامان.خالھ فروزان تلفن کرد تا از چند و چون ماجرا پرسش کنھ

منم حوصلھ .فروزانھ،بھ خانم جان گفت شما گوشی رو بردارین و خودش رفت کھ بخوابھ

شایان دوباره توی .نداشتم رفتم تو اتاقم و تا نزدیک سحر از این دنده بھ اون دنده شدم

اون یک .قاب ذھنم نشست و خاطرات شیرین گذشتھ پیش چشام جان گرفت و ملموس شد

ایی کھ می رقصیدند در اون نیمھ شب طوفانی،اون نگاه جادویی کھ در جفت چشم صحر

اون روز یخی بھ دیگانم دوختھ شده بود،اون گرمای وجود کھ زیر پوستم دویده و عمری 

حتی صدای ضربان قلبش توی گوشم بود ھنوز و من با گوش .دوباره بھم بخشیده بود



طوالنی و راز و نیاز کھ نشان از اون سجده ی .جان اونو می شنیدم و احساس می کردم

اون روز صبح کھ توی آشپزخونھ باھم حرف می زدیم و نگاه سراسر .ایمانش داشت

محبتش کھ تمام وجودم رو گرم می کرد،اون روز کھ انگشت انداخت تو گلوم و داد زد 

زور بزن باال بیاری و من ترس و نگرانی رو توی نگاھش حوندم،اون رگ برجستھ ی 

ای خدای بزرگ کجا برم فغان .اون شب تو آشپزخونھ من و شروین رو دید.شپیشانی ا

کنم؟تو بگو کھ من در شناخت شایان خطا کردم یا نھ؟اصالشایان منو می خواستھ یا 

پس یقینا اون بھ .نھ؟شایان اگر طالب من بود کھ اجازه نمی داد شروین پا پیش بگذاره

بھ چشام کھ نمی تونم .خودم دیدم.ذشتھ باشھشاید کھ کار از کار ھم گ.شبنم دل بستھ اس

ھمون جایی کھ عسل رفتھ بود تست .مگھ نھ اینکھ اونا رو توی آزمایشگاه دیدم.شک کنم

پس چرا با شایان رفتھ بود تست .این یعنی چی؟شبنم کھ شوھر نداشت.حاملگی بده

آھستھ از  بده؟اصال مگھ دخترا ھم نیازی بھ تست دارند؟خودم توی ویال دیدم کھ شایان

اینھا ھمھ چھ .خودم دیدم کھ شبنم گفت من می رم تا شب پیش شایان.اتاق شبنم بیرون آمد

معنی دارند؟جز اینکھ شایان عاشق و طالب من نیست؟اون اگر ھم نسبت بھ من محبتی 

پس چرا من فکر میکردم شایان عاشق من می .داره ھمانا محبت یک ھم نوعھ و بس

راست .منقلب شده بود؟خب خودش گفت این یک امر طبیعیھشھ؟پس چرا اون روز یخی 

حاال من با شروین چھ کار کنم کھ فقط قدری .ھمون حکایت پنبھ ھھ اس دیگھ.می گفت

ماھرخ جان گفت .اما شروین عاشق من شده.مثل یک دوست،یا ھمنوع.دوستش دارم

نھ خب این کافیھ؟عشق یک طرفھ؟یک قلب عاشق می تو.طاقت دوری ات رو نداشتھ

مجذوب بشھ؟عشق یک طرفھ مثل خالف جریان باد راه رفتن نیست؟چھ حاصلی بھ جز 

خستگی و واماندگی؟آیا من می تونم بعد از بستن پیمان عاشق شروین بشم؟اون ھم زمانی 

دلی کھ از دست رفتھراه بازگشت ھم داره؟راستی من ھنوز ھم .کھ دلی توی سینھ ندارم

مردی کھ دست .خب ھنوز ھم ھستم.شایان متنفر بودم دل در گرو شایان دارم؟من کھ از

نکنھ .ای لعنت بر شیطون کھ لحظھ ای منو رھا کنھ...بھ عملی نسنجیده و ناشایست بزنھ

نھ،تھمت کجا بود؟شاید اگھ اون روز اونا رو تو .من دارم بھ شایان تھمت می زنم

گم کھ جای ھیچ  آزمایشگاه نمی دیدم بھ افکارم شک می کردم اما حاال قاطعانھ می



...تردیدی نیست و شایان و شبنم

این خانم جان ھم چھ خروپفی .دارم از غصھ و حسودی می ترکم.وای کھ االن باال میارم

!می کنھ

کاری نداشتیم،خرید ھم نداشیم،اما دست و دل .صبح روز بعد ھم مامان بیمارستان نرفت

خالھ .بھ قرآن خوندن خانم جان از صبح نشست یک گوشھ.مامان بھ کار نمی رفت

می دونستم ھمین االن من و شروین رو .فروزان باز زنگ زد تا بھ مامان صحبت کنھ

مامان فقط گوش می کرد .می دونستم داره مامان رو ترغیب می کنھ.دست بھ دست می ده

تو ھمینش موندم اگھ نھ مھتاب رو چھ :یا می گفت.و گاھی می گفت خودم اینارو می دونم

.بھ عروسی

یھ دقھ :خانم جان گفت.اینقدر از این اتاق بھ اون اتاق رفتم کھ دیدم االن سرگیجھ می گیرم

.دراز بکش حالت سر جا باشھ باز عصر آشوب نکنی

تشت بزرگ و گود پرده شوری رو پر آب کف کرد و رفتم توش .از بیکاری رفتم حمام

کم کم خوابم .ر کنھدوش آب گرم رو ھم باز گذاشتم تا حموم خوب بخا. مچالھ نشستم

دوست داشتم تا ابد بھ اون حال .احساس کردم مثل یک پر ول شدم.شل شده بودم.گرفت

شربتش خنک .خانم جان برام شربت عرق بیدمشک آورد و خماری ام رو پروند.بمونم

شنگول شدم و نشستم بھ .دم بھ حال اومد و خواب از سرم پرید.تمامی وجودم یخ کرد. بود

مامان یک نگاه بھ صورتم انداخت و .اومدم بیرون ظھر شده بود بعد کھ.آب بازی

خانم جان .صورتی شده بودم.تو آینھ نگاه بھ خودم کردم!چکار کردی پوست انداختی:گفت

اگھ منم کھ می گم ھمی شبی تو ره با خودشون می .مثل گل شدی ننھ:خنده ای کرد و گفت

.برند

خانم .کھ خوشگل و تو دل برو شده باشمخوشم ھم آمد !ترسیدم کھ جدا نبرند یک وقت

ناھار .تا عصر خوب می شھ:مامان گفت.مثل رختشورا!چی دستات پبر شده ننھ:جان گفت

من دو تا .فلفلش کم بود اما خوشمزه بود.دون و قد کشیده و نارنجی.استانبولی داشتیم

مھ رو گذاشتھ قابل.از مامان اجازه گرفتم تھ قابلمھ رو ھم با قاشقم بتراشم.بشقاب خوردم

االنھ ماھرخ :خانم جان خنده ای کرد و گفت.بودم رو پام و با قاشقم افتاده بودم بھ جونش



یھ ریزه آب جوش بریز .ننھ ول کن قابلمھ رو سوراخ کردی. جان بیاد،برمی گرده

.توش،نم می کشھ عصر بتراش

!ھر چی از این کارا بدم میاد.سر منم بردی:مامان گفت

بلند شدم سفره رو جمع کردم و رفتم بخوابم تا واسھ شب خوشگل تر .شدتھ دیگھا حرومم 

.من کھ نمی خواستم جواب مثبت بدم اما دوست داشتم خوشگل و تو دل برو باشم.بشم

خانم جان شربت بھ لیمو براشون درست .ساعت شش بعدازظھر بود کھ مھمونا اومدند

ھمون اول رفتم جلو و .کھ خوشگل باشھمامان تو لیوانا،نی مدل دار گذاشتھ بود .کرده بود

جناب فخر با مھربونی .ماھرخ جان و پوران جان منو بغل کردند بوسیدند.سالم کردم

.ما باز ھم مزاحم شما شدیم:نگاھم کرد،بھ روم لبخند زد و گفت

.مراحمید آقا،خوش اومدین:مونده بودم چی باید بگم کھ خانم جان بھ دادم رسید و گفت

بھتر شدید دخترم؟:جمشادخان گفت

.ممنونم،آره:سرم رو پایین انداختم و گفتم

شروین دستھ گل فوق العاده خوشگلی رو تو بغلش گرفتھ بود،جلوتر آمد اونو بھ دستم داد 

.خوشحالم کھ خوبید:و گفت

من و شروین آخر از ھمھ .مامان واسھ گل تشکر کرد و ھمھ رو توی اتاق ھدایت کرد

بوی ادوکلن گرون قیمت شروین فضارو پر کرد .بھ اتاق گذاشتیمتقریبا دوشادوش ھم پا 

.عروس گلم بیا پیش خودم: ماھرخ جان گفت.بود و من داشتم مست و مدھوش می شدم

ھنوز از ما جواب نگرفتھ حرف از .نخیر،اینا نقد کرده بودند انداختھ بودند توی جیباشون

ن بھ خانم جان می گفت من و ماھرخ جا.عروسی و آلمان و ادامھ تحصیل من می زدند

...شما باید با ھم یک سفر بریم آلمان پیش بچھ ھاو

شروین چشم ازم نمی گرفت و مشتاقانھ نگاھم می .مات و متحیر ھمھ رو نگاه می کردم

شربت رو کھ دور گرفتم دیگھ اجازه نداد پذیرایی کنم و خودش مثل روز گذشتھ از .کرد

دھن مامان و خانم .ان جان،بھ خانم جان ھم خانم جانمام:بھ مامان می گفت.جا بلند شد

. خانواده ی فخر مجلس رو بھ دست گرفتھ بودند و مامان حیرون بود.جان بستھ شده بود

.اینقدر از شروین خوشم اومده بود کھ نتونستم نھ بیارم:بعدا گفت



 ما توی ھال.ماھرخ جان از مامان اجازه گرفت تا من و شروین با ھم حرف بزنیم

شروین کھ ھیجان زده بود و شادی از چشاش . نشوندند و در اتاق پذیرایی رو ھم بستند

ھیچ فکر نمی کردم چنین روزی رو بھ چشم :می جوشید نگاھی بھم کرد و گفت

من ...می دونی.مقصودم اینھ کھ فکر نمی کردم دختری بتونھ منو اسیر زندگی کنھ.ببینم

کردم آزاد زندگی کنم اما نمی دونم چی من عادت .ھیچ وقت حال ازدواج نداشتم

راستش وقتی ماھرخ جان زنگ زد و گفت یک دختر تو ھمسایگی شون ھست کھ ...شد

اما از اون جایی .دلش رو برده و اونو برای من در نظر گرفتھ توی دلم بھ حرفش خندیدم

فتم یھ این بود کھ گ.کھ عالقھ ی وافری بھ ماھرخ جان دارم نخواستم روشو زمین بندازم

وعاقبت این شد کھ می :بعد نفسی تازه کرد و گفت.سفر می رم ایران ھم فال،ھم تماشا

انگار ماھرخ جان پیروز شد و من خوشحالم کھ تونستم دل اونو بھ دست .بینی

البتھ تو متوجھ ھستی کھ این دو .امیدوارم موفق شده باشم دل تو رو ھم بدست بیارم.بیارم

.منظورم بھ دست آوردن دلھاست.نددر عمل با ھم مغایرت دار

اوه،بیا .ھان مھتاب؟بگو کھ از من کدورتی نداری و منو بخشیدی:بعد مکثی کرد و گفت

تو حرفی نداری؟.تو بگو.فراموش کنیم

  .نھ:سرم رو باال گرفتم و گفتم

  

ما ایرانی ھا رسومات جالبی داریم کھ من : خنده ای کرد روی مبل جا بھ جا شد و گفت

بھ من دیکتھ کردند کھ باید بھ وقت خواستگاری چنین بود و . زیاد آشنایی ندارمباھاشون 

تو . خب من از تو خوشم میاد و ازت تقاضای ازدواج می کنم. سر درنمیارم. چنین گفت

من از . ھم کھ امیدوارم جوابت مثبت باشھ ھر طور کھ صالحت باشھ جوابم رو می دی

اوه مھتاب نمی دونم چی دارم می . این کھ برام جالبھ گو. این بیا و برو ھا سر در نمیارم

من فقط می دونم کھ تو رو دوست دارم و بھ خاطر تو اومدم ایران . گم و چی باید کھ بگم

کھ خودم شخصا ازت جواب بگیرم و بعد ھم دستت رو بگیرم با خودم ببرم بھ ھمون 

تو توی . اینو قول می دم .مھتاب من تو رو خوشبخت می کنم. بھشتی کھ وعده داده بودم



پول، مقام، موقعیت اجتماعی، اعتبار، من . زندگی طالب ھر چیزی کھ باشی من دارم

ھمھ ی اینھا رو یک جا و با ھم دارم مضافا بھ این کھ من مردی ھستم کھ می تونھ بھ 

من یک قلب عاشق توی سینھ دارم کھ اونو . زنش عشق بورزه و اونو دوست داشتھ باشھ

قبال ھم برات گفتھ بودم کھ دختران زیادی سر راھم قرار گرفتند اما . بھ تو می کنمتقدیم 

نھ تنھا زیبایی ظاھری تو کھ سادگی، پاکی و رفتار کودکانھ . من بھ ھیچ کدوم دل نبستم

من وقت زیادی ندارم و ازت می خوام لطفا ھمین االن . ی تو منو شیفتھ کرده، ھمین

از . افی منو دیدی و شناخت کافی ھم روی خونواده ام داریتو بھ حد ک. جوابم رو بدی

. پس من ھمین االن از تو جواب می خوام. دیشب تا حاال ھم فرصت فکر کردن داشتی

از اون جا کاراتو . من ھمھ اش دو ھفتھ توی ایران ھستم و مجبورم خیلی زود برگردم

ی تو آلمان بھ من ملحق درست می کنم و تو خیلی زود شاید حدود یک ماه دیگھ می تون

 .بشی و ما می تونیم زندگی خوبی رو کنار ھم داشتھ باشیم

شروین سرش رو خم کرد و . من حرفی نمی زدم و داشتم با انگشتام بازی می کردم

سرت رو  .ھان مھتاب؟ جوابم رو نمی دی؟ خواھش می کنم اینقدر قلبم رو نلرزون: گفت

تونم شوھر ایده آلی برات باشم؟  ببین من نمی. باال بگیر و نگاھم کن

فقط با صدایی لرزان . نمی دونستم چی بگم. اشک تو چشام می لرزید. نگاھش کردم

من ھنوز خیلی بچھ ام و ھنوز خودم مھیای ازدواج نمی . شما منو غافلگیر کردین: گفتم

 .بینم

عد آھی ب. ھمینھ کھ منو کشتھ. مثل یک جوجھ ای مھتاب: شروین خنده ای کرد و گفت

من . مھتاب منو ببخش... نمی دونی چھ لذتی داره یک جوجھ کوچولو رو: کشید و گفت

مھتاب، عزیزم، . می ترسم یھ حرفی بزنم کھ تو رو برنجونھ و یا بترسونھ. ھیجان زده ام

من کھ از . من تو رو خوشبخت می کنم. من و تو توی آلمان زندگی خوبی خواھیم داشت

من می خوام . ی من باشی کھ خودت رو مھیای ازدواج نمی بینیتو نمی خوام زن خونھ 

. من از تو نمی خوام ھیچ کاری انجام بدی. تو زن من باشی، عزیز من باشی و کنار من

. خانمی کن. دوست داشتی درس بخون، دوست داشتی تمام عمرت گردش و تفریح کن

قصر رویاھای من تو میشی ملکھ ی . ھیج کاری. من از تو توقع ھیچ کاری ندارم



تو می تونی ھر وقت کھ . باورکن توی آلمان یک زندگی شاھانھ در انتظارتھ. مھتاب

مھتاب لگد بھ . من نمی گذارم تو دلتنگ خانواده ات باشی. اراده کردی بھ ایران برگردی

 .بخت خودت نزن

اطر و نھ بھ این خ. تمام مدتی کھ شروین از خودش می گفت من بھ شایان فکر می کردم

کھ خام حرفھای شروین شده باشم و برق ثروتش چشمم رو زده باشھ، بلکھ فقط بھ خاطر 

دھن کجی بھ شایان کھ دلم رو تز توی سینھ ام ربود، پشتش بھم کرد و با دیگری بھ 

عیش نشست و فقط بھ خاطر یک لجبازی کودکانھ، خیلی ناگھانی سرم رو باال گرفتم و 

  .باشھ زن تو می شم: گفتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۶٠فصل 

قرار بر این شد توی ھمون دو ھفتھ ای کھ شروین ایرانھ ما رو برای ھم عقد کنند و 

شروین می گفت آلمان کار داره و نمی تونھ . شروین بھ آلمان برگرده و من متعاقب اون

نھ من و نھ ھیچ کس دیگھ اون روز نفھمیدیم این چھ کاری است . بیشتر توی ایران بمونھ

مگر نھ این کھ گفتھ بودند اون صاحب ! ین اینقدر برایش بی تابی می کردکھ شرو

 !رستورانھ؟ این ھمھ تعجیل فقط برای گردوندن یک رستوران بود؟

پوران جان و ماھرخ جان دست بھ دست ھم داده ھر روز منو با خودشون برای خرید 

ترین جنس رو شروین مثل ریگ پول خرج می کرد و از ھمھ می خواست بھ. می بردند

در اسرع وقت تحویل بدن و من حیرت زده بھ دستان شروین کھ درون جیبش فرو می 

رفت و بستھ ھای درشت اسکناس رو بیرون می کشید و تحویل صاحبان فروشگاھھا می 

ھمھ جا برای ما احترام خاص قائل می شدند و من فھمیدم پول چھ . داد، نگاه می کردم

ھر روز با بستھ ھای بزرگ کادو شده بھ خونھ مراجعت می ! قدرتی می تونھ داشتھ باشھ

توی ھر فروشگاھی کھ پا می گذاشتیم شروین چند . توی اتاقم دیگھ جای پا ھم نبود. کردم

انواع عطر و ادوکلنھای گرون  .دست لباس و کیف و کفش مناسبش رو برام می خرید

لی نکرده باشیم و برای گاھی فکر می کردم شھر رو خا... قیمت و لوازم آرایشی و

اما بعد بھ این افکار کودکانھ ام می . عروس و دومادھای بعد از این ھم چیزی مونده باشھ

مامان شاد بود و می گفت ھیچ وقت فکر نمی کرده چنین شوھر متشخصی . خندیدم

نصیبم بشھ کھ ھم پولدار باشھ و ھم دست و دلباز و ھم بتونھ خیلی راحت توی دل 

خالھ فروزان می گفت شروین خیلی خوش تیپھ و بھتره . ش رو جا کنھدیگران خود

می گفت باید رسم شوھرداری رو بھت یاد بدم تا . مراقب باشم تا اونو از چنگم درنیارند

عسل می گفت از بس کھ پاک و صافی خدا . بتونی اونو فقط واسھ خودت نگھ داری

ی عطر باز کرده امتحانشون صبا ھم در یک یک شیشھ ھا. چنین شوھری نصیبت کرده

تا آخر عمرت ھم بزنی تموم نمی . خوش بھ حالت چھ ھمھ عطر :می کرد و می گفت

یعنی یک رستوران اینقدر درآمد داره؟ کیوان رو بگو : یک مرتبھ ھم ناباورانھ گفت. شھ

از شروین کھ بگذریم : مامان ھم گفت. نون تو کار آزاده. داره خودش رو کچل می کنھ



ت داشتم دامادم تحصیل کرده می بود اما شروین اینقدر خوب بود کھ دھن من من دوس

خانم جان دھن شما کھ از ھمون : منم گفتم. دھن من ھم: خانم جان گفت. یکی رو بست

 .شما از روز اول شیفتھ ی خانواده ی فخر بودین. روز اول بستھ بود

مادر کھ خوب باشند اوالدا ھم  پدر و. خب میوه پای درختش می افتھ ننھ: خانم جان گفت

اینا ھم با شعورن، ھم امروزی ان، ھم استخون دارن، ھم مایھ دار، ھم کھ . خوب می شن

من عقیده دارم . تو کھ می دونی من چقدر بھ شمایل اھمیت می دم. ھمھ شون خوشگلند

عروس و دوماد کھ خوش بر رو باشن، بچھ ھا شونم خوشگل می شن و غصھ برا پدر و 

 .حاال دیگھ از تو ھم خاطرم جمع شد ننھ. در درست نمی کنندما

شروین می گفت از دیدنت سیر . تا روز مراسم ھر روز ناھار خونھ ی آقای فخر بودم

اما من اینقدر پریشان بودم کھ ھنوز نمی دونستم چھ احساسی نسبت بھ شروین . نمی شم

میدم کی روزم شب می شھ، نمی فھ. سرم شلوغ بود و فرصت اندیشیدن نداشتم! دارم

ماھرخ جان مدام منو  .شبھا ھم اینقدر خستھ بودم کھ سرم بھ بالش نرسیده خوابم می برد

تو منو بھ یکی از بزرگترین آرزوھام کھ دومادی شروین بود : می بوسید و می گفت

جمشاد . جناب فخر ھم لبخند رضایت آمیز بھ لبش بود. رسوندی و من مدیون تو ھستم

من و اون طور خاصی از ھم خجالت می . وز فاصلھ اش رو حفظ می کردخان ھن

 .کشیدیم

چند  .نمی دونم شایان کجا رفتھ بود؟ ھیچ روز و ھیچ شب موفق بھ دیدارش نمی شدم

مرتبھ خواستم سراغش رو از شروین یا ماھرخ جان بگیرم اما روم نشد و زبون بھ کام 

ر بود فردای اون شب مراسم عقدکنان ما آخرش طاقت نیاوردم و شبی کھ قرا. گرفتم

 .مدتیھ از شایان خبری نیست: برگزار بشھ از ماھرخ جان پرسیدم

. یک مسافرت ناگھانی. رفتھ مسافرت: ماھرخ جان کھ داشت ساالد درست می کرد گفت

گفت یک کاری براش . دو روز قبل از این کھ شروین بیاد ایران، شایان عزم سفر کرد

. البتھ نھ شایان و نھ ما از برنامھ ی شروین اطالع نداشتیم. باید برهپیش اومده کھ 

. ھیچ وقت اطالع نمی ده کھ می خواد بیاد ایران. شروین ھمیشھ ما رو غافلگیر می کنھ

گاھی چند مرتبھ تو یک سال میاد . یک مرتبھ می بینی در باز شد و شروین اومد تو



ھیچ وقت نمی شھ روی رفت و . می گیرهگاھی ھم چند سال می شھ کھ سراغی از ما ن

شایان رفت و ما ھم چون خبر از آمدن شروین نداشتیم پا پی اش . آمدش حساب کرد

بعد ھم کھ خودت شاھد بودی کارھا چطور درھم و برھم شد و ما شایان رو پاک . نشدیم

 از یاد برده بودیم تا این کھ امروز صبح زنگ زد و من بھش گفتم کھ خودش رو واسھ

 .یقین دارم کھ میاد. حاال تا فردا ھر جا باشھ پیداش می شھ. عقد کنان برسونھ

دوست داشتم شایان منو توی لباس عروسی کنار شروین . و من از تھ دل خوشحال شدم

بھ خصوص کھ احساس . ببینھ و دلش اگھ یک روز، فقط یک روز برای من تپیده بسوزه

یک سفر : ماھرخ جان گفت. ی بوده کھ باال زدهکردم سفر ناگھانی اش در رابطھ با گند

این سفر ناگھانی چی می تونھ باشھ بھ جز زیر آب کردن بچھ ای کھ تو شکم . ناگھانی

شبنم بود؟ 

گفتم دوست ندارم . بھ آرایشگر سفارش کردم تا جایی کھ می تونھ روی صورتم کار کنھ

اونم خندید و  .و دل برو بشممی خوام ت. منو غلیظ آرایش کنین دوست دارم گریمم کنین

و من از . کار سختی نیست چون تو خود بھ خود ھم خواستنی و تو دل برو ھستی: گفت

 .تعارفش خوشم اومد

جای . و الحق کھ پول فراوان شروین کار خودش رو کرد و اونم سنگ تموم گذاشت

 .استاد ارژنگ خالی کھ بگھ مھتاب محشر شدی

این کمال بی . من فراموش کرده بودم استاد رو دعوت کنمآه از نھادم درآمد کھ چرا 

: عسل کھ ھمراھم بود و داشت بھ ناخناش الک می زد گفت. معرفتی بود و دلم سوخت

چت شد؟ 

تو فراموش کردی : عسل خندید و گفت. فراموش کردم از استار ارژنگ دعوت کنم: گفتم

سرت شلوغھ کھ ممکنھ خودتم دیدم تو اینقدر . خودم براش کارت بردم. من کھ نکردم

راستش بدم نمی اومد واسھ خود تو ھم من باب یادآوری کارب . برای عروسی نیایی

مثل آدمایی بودی کھ تو خواب راه . قیافھ ات دیدنی بود مھتاب: بعد خندید و گفت. بفرستم

 .فربد می گفت از ذوقش شوکھ شده. میرن

م و نمی دونستم کاری کھ کردم درست من ھنوز ھم مبھوت بود. اما من ذوق نمی زدم



بوده یا نھ؟ آیا این یک لجبازی کودکانھ و ابلھانھ نبود و من با این کار لگد بھ بخت خودم 

نزده بودم؟ آیا این یک تصمیم آنی و عجوالنھ نبو و بھتر نبود قدری فکر می کردم؟ اما 

بھ ھر صورت  .شروین بھ من فرصت نداد و قدرت تصمیم گیری رو از من سلب نمود

. راھی بود کھ من بھ میل خودم پا توی اون گذاشتھ بودم و باید تا انتھای اونو می پیمودم

از روی صندلی بلند شدم در حالی کھ خودم رو بھ خدای خوبم سپردم و ازش خواستم 

منو تا انتھای راه ھمراھی و یاری کنھ و ھیچ گاه توی زندگی منو بھ حال خودم 

 .وانگذاره

چشاش می خندید، لباش . اومده بود دنبالم، مثل ھمیشھ شیک و با شخصیت بود شروین

چقدر ! ماه تابان من: دستھ گل خوشگلی کھ تھیھ کرده بود توی دستم گذاشت و گفت. ھم

 .من خوشبخت ترین مرد عالم ھستم... خوشحالم من

فھمیدم عاقد چند ن. خطبھ ی عقد خوانده شد و من با نگرانی با چشم دنبال شایان می گشتم

: مرتبھ خطبھ رو خوند، فقط دیدم صبا انگشتش رو توی پھلوم فرو می کنھ و می گھ

 .بلھ رو بگو دیگھ زشتھ! چقدر ناز داری

قلبم می کوبید و می گفت ھنوز . لبانم کھ انگار بھ ھم قفل شده بود بھ سختی از ھم باز شد

شروین مرد خوبیھ اما مرد . تدل تو با شروین نیس. دیر نشده می تونی زیرش بزنی

از من نخواه کھ . قلبم می گفت من کھ ھنوز اسیر شایانم تو خود دانی. رویاھای تو نیست

پژواک صداش توی گوشم . من نیستم .من نیستم. من نیستم. عاشقانھ برای شروین بتپم

ق یک آن شایان رو دیدم کھ در اتا. می پیچید و مغزم رو توی کاسھ ی سرم می لرزوند

ای خدا چھ شرربار . عقد رو باز کرد و با قیافھ ای مضطرب وارد شده بھ من زل زد

پره ھای بینی اش بھ طور نامحسوسی می . رگ پیشانی اش برجستھ بود! شده بود چشاش

موھای سرش . کراوات ھم داشت. یک کت و شلوار قھوه ای اسپورت پوشیده بود. لرزید

. سبیالش ھم اندازه و مرتب. ھم اصالح کرده بود صورتش. مثل ھمیشھ تمیز و براق بود

چھ چیزی بود تو چشاش کھ منو میخکوب خودش کرد؟ نگاه ھر دوی ما ! و اما نگاھش

قلبم توی سینھ فغان . من و اون مات و مبھوت بھ ھم چشم دوختھ بودیم. در ھم گره خورد

کار کردی با  این چھ کاری بود کردی؟ تو چھ! کرد، شماتتم کرد کھ ای کودک ابلھ



خودت؟ با مردی پیمان می بندی کھ دل در گرو برادرش داری؟ فکر می کنی راه 

درستی رو انتخاب کردی؟ تو با شروین خوشبخت نخواھی شد چون قادر نخواھی بود 

تو یک احمق کوچولویی کھ ھنوز نمی تونی برای زندگی ات . شایان رو از یاد ببری

زندگی رو نباید راحت . ھ تو باھش سر لچ داریزندگی بازی نیست ک. تصمیم بگیری

 .باخت و تو چھ راحت داری اونو از کف میدی

باید . راه بازگشتی برام نمونده بود. قادر نبودم زیر ھمھ چیز بزنم. اما دیگھ دیر شده بود

عاقد برای خودش می خوند و از من می پرسید کھ . تا انتھای راه مقابل پامو می پیمودم

ماشااهللا این عروس خانم چھ نازی داره خدا بھ : س خانم؟ و شنیدم کھ گفتوکیلم عرو

 .فریاد دل آقای دوماد برسھ

ماھرخ جان و مامان با نگرانی نگاھم می . انگشت صبا توی پھلوم رفت. ھمھ خندیدند

باز توی سرم زنبور ول . شایان ھم نگاه غضبناکش رو از روم برنمی داشت. کردند

. مھاجر زیر گوشم ھمھمھ کردند و مورچھ ھا زیر پوست سرم راه افتادندپرندگان . کردند

 ....دستامو کنار گوشم بردم تا جیغ بکشم و از تھ دل بھ عاقد بگم نھ

نگاھش . شروین کھ داشت نگاھم می کرد دستامو تو دستش گرفت بھ لباش برد بوسید

بھ . نگاھش آرومم کرد. مبا اشاره ی سر تشویقم کرد کھ آروم باشم و بلھ رو بگ. کردم

دلم سوخت و بھ خاطر دل مامان و . چشای مامان نگاه کردم کھ مضطرب می نمود

 .بلھ: آبروی خانوادگی دھان باز کردم و گفتم

: شروین کھ دید ھر آن از حال خواھم رفت منو توی بغلش گرفت و زیر گوشم نجوا کرد

 .تبریک می گم خانم خودم

فروزان و صبا کل کشیدندَ، انگشت دختران جوان تو دھناشون خالھ . ولولھ بھ پا شد 

شروین تور رو از روی . رفت و صدای سوت شون مثل متھ مغزم رو سوراخ می کرد

 !باالخره مال خودم شدی گربھ ی وحشی من: صورتم باال زد بھ چشام نگاه کرد و گفت

گ پیشانی اش برجستھ تر دیدم کھ ر. برگشتم بھ شایان نگاه کردم. نمی دونم چرا ترسیدم

 !من ھم بغض داشتم و نمی دونستم بغضم چیھ. شده، سبیلش رو با دندون می گزید

چقدر شاد بود و سعی می کرد برای مجلس من سنگ تموم ! چھ غوغایی کرد دایی فربد



ھمھ شاد بودند بھ غیر از شایان و ! شھروز ھم با اون عینکش رقص قشنگی کرد. بذاره

نمی دونی شایان چشھ؟ : دم کھ پوران جان زیر گوش شروین گفتیک آن شنی. من

صدای موزیک . سرم درد می کرد و دوست داشتم ھر چھ زودتر مجلس بھ انتھا برسھ

میان شلوغی یک آن . توی گوشم مثل صدای طبل بود و ھر آن مغزم رو سوراخ می کرد

رنگ پریده بود و چشاش شبنم . چشمم بھ فروغ جان افتاد کھ با شبنم از در وارد شدند

خیلی دیر آمدند و من تعجب کردم این چھ وقت آمدنھ؟ شایان بھ طرف شان . گود شده بود

بعد ھم میز رو براشون مرتب کرده . رفتھ دست شبنم رو گرفت و کنار پنجره نشوند

حدسیاتم بھ یقین تبدیل شد و پیش  .مانتو شبنم رو گرفت از پشتی صندلی آویزون کرد

کردم شبنم تازه از رختخواب بیماری برخاستھ و بھ ھمین علت ناتوان و  خودم فکر

اگرنھ چھ دلیلی داشت شایان . مریض احوال بود و من می دونستم بیماری شبنم چھ بوده

شایان کنار فروغ جان نشست، سرش . اینقدر دور و بر شبنم تاب بخوره و مراقبتش کنھ

 .ھم سرش رو با تاسف تکون دادفروغ جان . رو کنار گوشش برد و چیزی گفت

 .دلم ھوای آزاد می خواست. گرمم شده بود و لباس عروسی بھ قامتم تنگی می کرد

حالت  .احساس می کردم وجودم آتیش گرفتھ و ھرمش از زیر منافذ پوستم بیرون می زنھ

رو بھ شروین کھ داشت زیر گوش سوگند جون چیزی می گفت کردم و . تھوع داشتم

 .ن حالم می خواد بھم بخورهشروی: گفتم

. بیا بریم بیرون یک کمی ھوا بخوری: شروین نگران شد بلند شد دستم رو گرفت و گفت

شروین منو با خودش توی سالن برد، یک لیوان آب سرد بھ دستم داده مشغول باد زدنم 

بھتر شدی؟ حاال خوبی عزیزم؟ : شد در حالی کھ می پرسید

بھتره  :چون شروین نگاھی بھ صورتم انداخت و گفت. بودانگار رنگ و روم بھتر شده 

از فردا ھمھ  .سعی کن یک امشب رو تحمل کنی. بریم تو، نباید دیگران رو نگران کنیم

این چند روزه خیلی بھت . تو خستھ ھستی، من می دونم. چیز بھ حال عادی برمی گرده

شایان کنار . خودش برد بعد ھم دستش رو دور بازوم حلقھ کرد و منو با. فشار اومده

شروین منو مثل یک عروسک با خودش بھ . فروغ جان نشستھ بود و چشم بھ در داشت

باران تبریک و تشکر باریدن گرفت و من . از این میز بھ اون میز. ھر طرف می برد



شروین از جانب من ھم تشکر می کرد و گاه بھ گاه بازو . فقط سرم رو تکون می دادم 

سر میز فروغ جان کھ . ا من مثل یک مجسمھ فقط دنبالش کشیده می شدمرو می فشرد ام

فروغ جان . رسیدیم شایان زودتر از بقیھ بلند شد ایستاد و بھ تبعیت فروغ جان و شبنم

شایان دستش رو دراز . شبنم ھم. لبخند زد صورتم رو بوسید، با شروین ھم دست داد

ای دستش زیر پوستم نفوذ کرد و من گرم. کرد و من دست سردم توی دست گرمش نھادم

چشام روی ھم می افتاد کھ شروین تکونم . بھ یاد اون روز یخی بھ حالت خلسھ فرو رفتم

شروین دست دور . مھتاب عزیزم، چت شد؟ سرم روی شانھ ی شروین افتاد :داد و گفت

کمرم انداخت معذرت خواھی کرده منو با خودش برد، روی مبل نشوند و تا آخر شب 

 .خودش ھم کنارم موند و دستم رو توی دستاش گرفت. جازه نداد از جام تکون بخورما

من و شروین کنار در ایستاده بودیم تا از میھمانانی کھ مجلس . مجلس بھ انتھا رسیده بود

فروغ جان و شبنم ھم از جا برخاستھ . مون رو با قدومشون صفا بخشیده بودند تشکر کنیم

 .شما کجا؟ شب می موندید: ش دوید و گفتبودند کھ جناب فخر پی

بعد رو بھ من . شبنم حال مساعدی نداره، خونھ راحت تره: فروغ جان تشکر کرد و گفت

خاطره تون خیلی عزیز بود اگر نھ اوضاع جسمی و روحی شبنم : و شروین کرد و گفت

 .طوری نبود کھ بتونھ توی جشن شرکت کنھ

ای خدا چرا بھ . کر کرد، مشمئز شدم و رو برگردوندمشروین با احترام زیاد از شبنم تش

ھر طرف کھ رو می کنم شایان رو می بینم؟ 

می خواستم دنبال مامان بدوم اما نمی دونم چرا بھ زمین میخ . ھمھ رفتند حتی مامان اینا

حس جدا شدن از خانواده، حس بھ دیگری تعلق داشتن و . احساس بدی داشتم. شده بودم

احساس می کردم زنجیری نامرئی من رو بھ شروین متصل . خویش نبودندیگر بھ میل 

من ھنوز طالب آزادی و رھایی بودم و چھ نسنجیده از . کرده و من اینو نمی خواستم

ماھرخ جان اینا ھم رفتند و من مبھوت توی خودم ! دنیای قشنگ خودم بیرون پریده بودم

 .غرق بودم کھ ناگاه شروین گفت بیا بریم

؟ ھمین امشب؟ ھمون کھ خانم جان ازش خاطره داشت؟ ھمون کھ گفت باید حیا حجلھ

کنم؟ پس چرا من بھش فکر نکرده بودم؟ چرا کسی من رو با این شب آشنا نکرده بود؟ 



خون بھ سر و صورتم دوید و گر گرفتم، رمق از . ترسیدم. اصال ما چنین قراری نداشتیم

شروین بدون . دم یقینا روی زمین ولو شده بودمدست و پام رفت و اگھ تو بغل شروین نبو

توجھ بھ حال خراب من بھ طرف آسانسور رفتم من ھم چون جوجھ ای در چنگ گربھ با 

جلو در اتاقی شروین یک پاش رو باال . چشمانی گشاده و قلبی کوبان نگاھش می کردم

دست زیر  آورده سنگینی منو روش انداخت و با کلیدی در اتاق رو باز کرده دوباره

بعد منو بھ خودش فشرد و با . پاھایم برده بلندم کرد و منو بھ اتاق برده در رو بست

  لبخندی 

شبي بھ یاد .این اولین شب با ھم بودن ماست مھتاب:فاتحانھ نگاھم كرد و گفت

اتاقي كھ .نگاھي بھ اطرافم كردم.سپس با یك حركت آروم منو روي زمین گذاشت.موندني

اتاقي كھ مي تونست اثري بھ یاد .تم اتاقي بزرگ و خیلي قشنگ بوددر اون قرار داش

دیدن .اما قلب كوچك من رو لرزوند.موندني در قلب عاشقان تزه بھ ھم رسیده بگذاره

تخت دو نفره اي كھ زیر یك اتاقك توري مثل پشھ بند پنھان شده بود كافي بود كھ چھار 

حقایقي كھ من آماده ي .حقایق باز شده بود انگار چشمانم تازه بھ روي.ستون بدنم بلرزونھ

اتاقك توري واون تخت پھن دو نفره زیر ھالھ اي از نور مالیم قرمز فرو .پذیرفتنش نبودم

تشعشعات قرمزي كھ قلب عشاق رو بھ .رفتھ و حالتي زیبا و شاعرانھ بھ خود گرفتھ بود

لھ ي قرمز منو اما این ھا.تپش وا مي داشت و خون گرم رو بھ رگھاشون مي دووند

مغزم یخ زده بود و پیكرم مثل .خشكم زده بود.ترسوند و خون رو در رگھام منجمد كرد

فقط قلبم بود كھ فغان مي كرد و با نارضایتي بھ در و دیوار سینھ .چوب خشك شده بود

من از اول این راه با تو نبودم و .روي من حساب باز نكن:قلبم فریاد مي زد كھ.مي كوبید

شروین كھ مبھوت چھره ي متحیر من بود صورتم رو بھ جانب .ھم نیستمتا آخرش 

خوشت مي یاد عزیزم؟سپرده بودم بھترین :خودش چرخوند چشم در چشمم دوخت و گفت

ساده لوحانھ نگاھش كردم و در حالي كھ لب پایینم .اتاقشون رو در اختیار ما قرار بدن

كني شروین؟انگار كھ سر بچھ اي تو مي خواي با من چھ كار :لرزشي خفیف داشت گفتم

بعد دست برده .مي خوام فدات بشم.مي خوام دورت بگردم:رو شیره بمالھ خندید و گفت

شروین متعجب .اشكم سرازیر شد.گره ي كراواتش رو شل كرد و بر ھراس من دامن زد



نگاھم كرد بعد جلوتر آمده سرم رو روي سینھ اش گذاشتو در حالي كھ با سرانگشت 

بھت قول مي دم خیلي زود .نترس كوچولوي من:رو نوازش مي داد دلداري ام داد گونھ ام

اما براي من و تو متفاوت .امشب ھم یك شبھ مثل شبھاي دیگھ.بھ این وضعیت عادت كني

شب وصل ما و این یك خاطره .امشب شب بھ ھم رسیدن ماست.باھمھ ي شبھاي عمرمونھ

از روي سینھ اش برداشت نگاھي توي  مگھ نھ؟بعد سرم رو.اس براي ھمھ ي عمرمون

یاد اون شب توي .اوھوم؟چشاش خمار شده بود و من رو مي ترسوند:چشمانم كرد و گفت

اون ھم منو بیشتر بھ .سرم رو توي سینھ اش مخفي كردم تا نبینمش.ویال افتادم و لرزیدم

ون مي دوني كھ امشب از ماه تو آسم!پیشي ملوسم:خودش فشرد و زیر لب زمزمھ كرد

ھم ماه تر شدي؟مي دوني كھ چقدر دوستت دارم؟ضربات قلبش قدري تندتر شده و بدنش 

مثل پرنده اي كوچولو اسیر شده بودم و .احساس بي پناھي و ناامني مي كردم.گرم بود

اي خداي خوبم چرا كسي در مورد این شببا من حرف نزده .راھي براي گریز نمي یافتم

كھ بدون تفكر توي لباس سفید عروسي فرو رفتم و بود؟چرا من اینقدر ابلھ ھستم 

و من نمي .بھ تختي كھ لرزه بھ تنم مي ندازه!نیندیشیدم عاقبت این راه بھ اینجا ختم مي شھ

دونم چطور چنین شبي رو باید بھ صبح رسوند

خیره بھ سقف مانده .ھوا روشن شده بود اما من حتي لحظھ اي چشم برھم نگذاشتھ بودم

م بھ شبي مي اندیشیدم كھ در نظرم دھشتناكترین شب عمرم محسوب مي در افكار خود

اون شب ھم بھ انتھا رسید و با ھمھ ي عظمتش تونست من رو متحول كنھ و از .شد

من دگرگون شدم ھم از نظر روحي و ھم از نظر .پوستھ ي خودم بیرون بندازه

یچ چیز نمي دونستم و این من ھ.انگار بھ دنیایي غریب و ناشناختھ سوقم داده بودند.جسمي

شروین مرد صبوري بود و با حوصلھ سعي مي .كار من و شروین رو سخت مي كرد

با كالم محبت آمیزي كھ زیر گوشم زمزمھ مي نمود منو بھ دنیایي جدید .كرد رامم كنھ

دست بھ دستش داده اون .من تسلیم شده بودم.بھ راھي كھ باید ھم اونو طي مي كردیم.برد

لعبور رو طي كردم و عاقبت با ناباوري برجا موندم و اون بھ خوبي خوش راه صعب ا

من موندم و ھمھ ي احساسات عالم كھ در .فرو رفت و من موندم و دنیایي حسرت و آه

تغیر كردن و مبدل شدن .حس متالشي شدن و دگرگون شدن.وجودم یكجا رخنھ كرده بود



بھ مردي بھ نام شوھر  احساس گس از خود گذشتن و خویش را.زیر و رو شدن

حس جدا شدن از دنیاي پاك كودكي و پیمودن باقي راه زندگي با یك ھمراه،یك .سپردن

دست یافتن بھ تكیھ گاھي .مردي كھ مي تونھ تكیھ گاھي باشھ براي ھمھ ي عمر.مرد

دو .امن،چشیدن تحمیلي لذتي نامانوس توام با انزجاري كھ از وجودم نشأت مي گرفت

كھ توي قلبم بھ نزاع پرداختھ بودند و من حیران بھ شروین كھ یك وري احساس متقابل 

روي شانھ ي راستش چرخیده دست بھ سینھ با لبخندي مالیم بھ خوابي عمیق فرو رفتھ 

شروین مھربان و پرحوصلھ بھ نظر مي رسید و مي تونست شوھر .بود خیره مونده بودم

ت رفتھ بودمن و شروین بھ ھم پیوند زمان براي ھر آه و حسرتي از دس.ایده آلي باشھ

از خداي خوبم كمك .خورده بودیم و من ناگزیر باید قلبم رو مي یافتم و تقدیمش مي كردم

چھ شبھایي .خداي بزرگي كھ دور گردون رو بھ پا داشت و ما ناگریز چرخیدن.خواستم

ل دیگھ ھم اگھ ھزار سا.كھ از پي روزھا مي آمدند چھ انسانھایي رو كھ متحول مي كردند

اون :درباره ي اون شب از من سؤال كنند من حرفي براي گفتن ندارم جز اینكھ

  ! شب،عجب شبي بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۶١فصل 

شروین خوش اخالق تر از ھمیشھ از .اون شب ھم با گنگي ھرچھ تمام تر بھ صبح رسید

حولھ ي .همن از حمام بیرون اومدم كھ شروین رو دیدم جلو آینھ ایستاد.خواب برخاست

با دیدن من جلو آمده دست .كوچكي روي دوشش بود و داشت موھاشو برس مي كشید

بعد خم شد تا صورتم رو ببوسھ كھ .سالم بھ ماه كوچیك خودم:دور كمرم انداخت و گفت

یك دوش :خنده اي كرد و گفت.من بھ نرمي یك خرگوش از توي بغلش بیرون خزیدم

.بگیرم بریم پایین واسھ صبحانھ

و شروین تا غروب با ھم بودیم و شروین تمام اون روز مثل یك جنتلمن رفتار كرد و من 

من فھمیدم تنھا قیافھ ي ظاھري و یا پول مالك خوبي براي انتخاب ھمسر نیست و انسان 

باید ھمھ ي جوانب رو در نظر بگیره چھ بسا كھ دو خانواده از لحاظ فرھنگي و ابعاد 

د و این خود در آینده باعث بروز مشكالت عدیده خواھد اجتماعي با ھم نامانوس باشن

ھوا نیمھ تاریك بود كھ من از ماشین شروین پیاده شدم،شروین گفتھ بود ماھرخ جان .شد

یك میھماني خداحافظي براي او كھ فردا عازم .براي شام میھماني كوچكي تدارك دیده

با دیدن من .وست مي گرفتخانم جان توي ھال نشستھ بود و داشت بادمجون پ.آلمان بود

خانم جان دورت بگرده كھ .سالم بھ روي ماه عروس نقلي:گل از گلش شكفت و گفت

.اینقدر ماه شده بودي ننھ

انگار ھزار سال ازخانواده ام دور .احساس كردم اندازه ي یك دنیا دلم براش تنگ شده

مي خواستم تو وجود .خودم رو تو بغل خانم جان انداختم سرم رو بھ سینھ اش فشردم.بودم

خانم جان ھم با محبت منو بھ .خانم جان حل بشم،محو بشم و جزئي از وجودش باشم

دیشب تا با دستاي خودم برات اسپند دود نكردم آروم :خودش فشرد و گفت

حق با .آدم حظ مي كرد بھت نگاه كنھ.صدھزار ماشااهللا بھ روي ماھت ننھ.نگرفتم

خدا !تو صورت مھتاب ببرین ببینین چھ لعبتیھ ھمیشھ مي گفت یك دست.فروزان بود

مامان :صاف نشستم و گفتم.رحمت كنھ بھروز رو،ھرچي خاك اونھ عمر تو باشھ

رفتھ ماشینش رو :كجاست؟ خانم جان كھ دستاشو ستون بدن كرده بود تا بلند شھ جواب داد

دگاه،اذیتش ترسید واسھ فردا كھ میایم فرو.مي گفت از تو موتورش صدا درمیاد.نشون بده



خانم جان رفت تو آشپزخونھ و دقایقي بعد با یك پیالھ ي  .حاال ھرجا باشھ میاد.كنھ

پرسیدم این چیھ خانم جان؟ .بیا ننھ اینو بخور قوه بگیري:كوچولو برگشت و گفت

صبح مادرتو فرستادم برات خریده،نمكم زدم بخور .تخم مرغ رسمي.زرده ي تخمھ:گفت

دم چرا،اما از آنجایي كھ زرده ي خام رو خیلي دوست داشتم من ھم كھ نفھمی.نوش جونت

بعد ھم بلند شدم تا دوش بگیرم و .از خدا خواستھ و بدون چون و چرا اونا رو خوردم

بھ مقدار نامحسوسي آرایش كرده موھاي بلندم رو ھم پشت سرم جمع .لباس مناسبي بپوشم

ماه كھ :نم جان از توي ھال گفتداشتم توي آینھ خودم رو ورانداز مي كردم كھ خا.كردم

یك روز آرزو !بودي از وقتي دوتا الخ ابروتم ورداشتي كھ دیگھ بھ ماه باید بگي زكي

این .داشتم مثل صبا ابرو بردارم و حاال نفھمیده بودم كي و چطور ابرومو برداشتھ بودند

ھم روزھا تمام ھوش و حواسم شروین و شایان بود و تصمیمي كھ مي دونستم چندان 

.درست نیست

میھماني كوچكي بود وفقط اقوام .شروین سرساعت آمد و ما با ھم بھ خونشون رفتیم

جووناي .من و شروین كنار ھم روي یك كاناپھ نشستھ بودیم.نزدیكشون حضور داشتند

شروین تنگ من نشستھ بود و دستش رو دور شونھ ام .شایان ھم.فامیل پذیرایي مي كردند

ن نزدیكي بین من واون الفتي ایجاد مي كرد كھ الزمھ ي شروع شاید ای.انداختھ بود

سعي كردم بھ خودم .زندگي بود و شاید یك كشش و یك جاذبھ میان ما بھ وجود مي آمد

باید بھ شروین و عشق گرمي .تلقین كنم كھ از كنار شروین موندن كمال رضایت رو دارم

و كمتر بھ شایان توجھ مي كھ از این بھ بعد توي دلم پا مي گرفت مي اندیشیدم 

شایان بھ گذشتھ تعلق داشت گرچھ زیاد دور نبود اما بھ اون زمان پیوستھ بود و من .كردم

باید اونو بھ شبنم مي سپردم و افكارم رو .نباید خودم و افكارم رو درگیر اون مي كردم

.در صورتي كھ راه خطا رفتھ بودند،بھ خدا

جناب فخر كھ ھمیشھ جمع خانوادگي .گپ و گفتبعد از شام ھمھ دور ھم نشستند بھ 

قرار شد نوبتي و یا مسابقھ .شادمانش مي كرد و روحش تازه مي شد پیشنھاد مشاعره داد

اول از ھمھ ھم جناب فخر شروع .نباشھ و ھركسي ھر آنچھ در چنتھ داره بیرون بریزه

كرده،گرچھ رو  جناب فخر كھ از ھمون اول فھمیده بودم عالقھ ي خاصي بھ من پیدا.كرد



:نمي كرد،با نیم نگاھي بھ رخسار غمگین من چنین خواند

تنت بھ ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازكت آزرده ي گزند مباد 

:جمشاد خان كھ در مشاعره ي رقیب سرسخت جناب فخر بھ شمار مي رفت،چنین خواند

دیریست كھ دلدار پیامي نفرستاد ننوشت سالمي و كالمي نفرستاد 

:برادر ماھرخ جان كھ پیرمردي موقر بود رشتھ رو بھ دست گرفت و گفت

درخت دوستي بنشان كھ كام دل ببار آرد 

نھال دشمني بركن كھ رنج بیشمار آرد

:عروس برادر ماھرخ جان كھ زني میانسال بود گفت

دریغ و درد كھ تا این زمان ندانستم 

كھ كیمیاي سعادت رفیق بود رفیق

:انوم با لبخندي تمسخرآمیز رو بھ ھمسرش كرد و گفتشوھر ھمین خ

قدت گفتم كھ شمشادست بس خجلت بھ بار آورد 

كاین نسبت چرا كردیم و این بھتان چرا گفتیم

:ماھرخ جان پیشدستي میوه اش رو روي میز نھاد و گفت

من بھ گوش خود از دھانش دوش سخناني شنیده ام كھ مپرس

:شرد و گفتشروین مرا تنگ تر بھ خود ف

سینھ از آتش دل در غم جانانھ بسوخت 

آتشي بود درین خانھ كھ كاشانھ بسوخت

:جناب فخر دوباره رشتھ رو در دست گرفت و چنین خواند

تا بگویم كھ چھ كشفم شد ازین سیر وسلوك 

بھ در صومعھ با بربط و پیمانھ روم

:ك نگاه بھ دیگران كرد و گفتیك مرتبھ شایان ازجا بلند شد یك نگاه بھ شروین و من و ی

مي تراود مھتاب 

مي درخشد شب تاب 

نیست یكدم شكند خواب بھ چشم كس و لیك 



غم این خفتھ ي چند 

خواب در چشم ترم مي شكند

ھمھ نجوا .ھمھمھ اي ظریف بھ پا شد و مجلس بھ ھم ریخت.گفت و از پلھ ھا رفت باال

مطمئن بودم .از خودم مي پرسیدممي كردند كھ شایان چي مي خواست بگھ؟من ھم 

ھمھ .منظور شایان از مھتاب من نبودم با این ھمھ سر از معني این ابیات ھم درنیاوردم

متفق القول بودند كھ در پس این ابیات منظوري نھفتھ بود و شایان مي خواست چیزي 

مي  شروین اما بي تفاوت ھم چنان بازوي منو نوازش مي كرد و آروم بھ روم لبخند.بگھ

پوران جان بلند شد چاي بیاره .جناب فخر بھ فكر فرو رفتھ،ابروھاش تو ھم رفتھ بود.زد

  .و من ھمچنان دنبال معني این ابیات و منظور شایان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶٢فصل 

دم دماي سحر شروین بھ خواب رفت اما .اون شب ھم تا صبح خواب بھ چشمم راه نیافت

بھ شروین !دم و منظوري كھ در پس ابیاتش نھفتھ بودمن ھمچنان بھ شایان فكر مي كر

نگاه مي كردم كھ در كنارم آرام بھ خواب رفتھ بود و بھ گنگي اي كھ سراسر وجودم رو 

بھ این كھ در پي یك تصمیم ناگھاني و نسنجیده مي باید زندگي !فرا گرفتھ بود مي اندیشیدم

اما آیا .در كنار خویش داشتھ باشمام رو بھ زندگي شروین پیوند بزنم و تمام عمر اورا 

این آمادگي را در خود سراغ داشتم؟اینكھ ھر روز صبح با ھر چشم گشودني،مردي را 

.در كنار خودم ببینم

آیا زندگي زناشویي .این یعني با دنیاي كودكي فاصلھ گرفتن و پا بھ دنیایي دیگر گذاشتن

ل مكلف نمي كرد؟اگر كھ من بھ نوعي اسارت نبود؟ازدواج آدمي رو بھ بعضي از مسائ

اصال مگھ من طاقت دوري از .آزادم بھ میل خودم زندگي كنم،پس نمي خوام برم آلمان

مامان فرح و خانم جان رو دارم؟دایي فربد عزیزم رو چطور؟صبا و خالھ فروزان رو 

چي؟شھر قشنگم رو نبینم؟خونھ ي كوچولوي خوشگل چي؟من باید از ھمھ ي اینھا دور 

ك بر سرم كھ نیندیشیده تصمیمي آني گرفتم فقط بھ این خاطر كھ دماغ شایان مي شدم؟خا

خواستگار قحطي بود یا زمان از .حاال دماغ خودم بھ خاك مالیده شد.رو بھ خاك بمالم

دست مي رفت؟من با یك لجبازي كودكانھ خودم رو از ھمھ ي وابستگي ھا و دل بستگي 

چرا مامان جلودارم نشد؟چرا باھام .زندگي این یعني لگد زدن بھ.ھا جدا كرده بودم

صحبت نكرد و نگفت مھتاب تو طاقت دوري از ھمھ ي مارو داري یا نھ؟آیا شروین مي 

تونھ جاي ھمھ كس و ھمھ چیز رو براي تو پر كنھ؟جدا مي تونھ؟حتي اگھ با تمام وجودم 

عاشق شروین بودم ھم،مي دونستم پس از مدتي دلم وطنم رو و شھرم رو مي 

اگھ عاشق .مي دونم.زندگي توي غربت با اخالق و روحیھ ي من سازگار نیست.خواست

شروین نشدم چي؟من بازنده ام؟اي خدا چرا این كلھ ي من ھیچ وقت بھ كارم نیومده؟چرا 

ھمیشھ قلبم و احساسم بر من حكمفرمایي مي كنند؟خدا جونم مگھ ما انسانھا چقدر فرصت 

ایي اونو از كف بدیم؟حاال شایان یك غلطي كرده،بھ من زیستن داریم كھ با لغزشي و خط

چھ؟چھ نسبتي با من داشت كھ خونم رو بھ جوش آورد؟حاال من باید چوب حماقتم رو 



خدا جونم ازت مي خوام كمكم كني در .بخورم و دنبال فرصتھاي از دست رفتھ ام بگردم

.كنار شروین خوشبخت باشم

رنگم .گذشتھ بھ خوبي توي چھره ام مشھود بودصبح كھ بلند شدم آثار بي خوابي شب 

من و شروین با ماشین شایان بھ .پریده بود و پاي چشمام حلقھ ي سیاھي افتاده بود

خدا جونم تو خودت شاھدي كھ من اگر ھم بخوام شایان رو از یاد ببرم .فرودگاه رفتیم

وي دلم فكر ت.چون گریزي نیست و من ھرجا كھ مي رم تقریبا اونم ھست.موفق نمي شم

شاید اون موقع بھ .كردم شاید بھتر باشھ كھ من بھ آلمان مي رم و شایان رو نخواھم دید

مامان .كمك خدا بتونم شایان رو و خاطرات تلخ و شیرین با ھم بودنمون رو از یاد ببرم

خالھ فروزان دیرتر از ھمھ .دایي فربد و عسل ھم آمدند.فرح و خانم جان با ھم آمدند

من و شروین توي .نفس نفس مي زد،از بس كھ دویده بود.خواب موندهگفت .رسید

دلم توي سینھ بي قراري مي كرد و من نمي .ھیونداي شایان نشستھ بودیم،ھر دو عقب

دونستم سبب،جدایي از شروینھ كھ بھ ھر حال شوھرم بود و باید بھش دل مي بستم یا 

رایي نقش بستھ بود و من توي آینھ ي جلو فقط یك جفت چشم درشت صح!حضور شایان

چھ حكایتي بود این تیلھ ھاي صحرایي كھ غمي نھفتھ داشت .زل زده بودم بھشون

یك ژست .شروین دستش رو دور شونھ ام انداختھ بود اما منو بھ خودش نمي فشرد.گویي

احساس كردم ھمون .محبت شروین بیشتر بھ دلم نشست.معغول كھ من مي پسندیدم

مشروط بر اینكھ لب بھ چیزي .گھ و خودش مي خواست كھ باشھ جنتلمنیھ كھ مامان مي

برگشتم نگاه بھ شروین كردم دیدم گردنش كجھ و .نزنھ وعقلش رو موقتا بھ دست باد نده

چشمم رو بھ .یك لبخند ملیح ھم روي صورت جذابش نشستھ بود.داره منو نگاه مي كنھ

توجھي بھ ما .اي جز این نداره گویي وظیفھ.شایان آروم رانندگي مي كرد.آینھ سوق دادم

.خانواده ي جناب فخر زودتر از ما رسیده بودند.نداشت،انگار تو خودش غرق بود

جناب فخر سگرمھ ھاشو تو ھم .اما شھروز نبود.سیروس خان و سوگند جون ھم بودند

ماھرخ جان ھم چشمش نمدار بود اما پوران جان .كرده بود عصا در دست قدم مي زد

دایي فربد جلو آمد و با شروین و شایان .شك مي ریخت،بدون ھیچ حرفيخیلي راحت ا

شونھ ھاي خانم جان مي .شروین،خانم جان رو بغل كرد و محكم بوسید.دست داد



شایان یك گوشھ ایستاده بود یك .خانم جان در این مدت كم شیفتھ ي شروین شده بود.لرزید

مثل یك سنگ سخت شده من .بھ یك رو زیر نظر داشت و بیشتر متوجھ من بود

بھ دو شبي كھ با ھم گذرانده .شروین دستم رو تو دستش گرفتھ بود و محكم مي فشرد.بودم

بودیم فكر مي كردم و حس غریبي كھ نسبت بھ وي داشتم و بھ شایان كھ برخالف میلم 

انگار توي وجودم ریشھ كرده و مثل یك احساس لطیف و شیرین زیر پوستم رسوخ كرده 

فكم شروع بھ لرزش نمود و .انگشتاي دستو پام سرد شدند.ن ضربان قلبم تند شدناگھا.بود

حال غریبي .سرم بھ طور نامحسوسي چرخش آغاز كرد و عرق سرد بھ تنم نشست

ھر كس .سالن فرودگاه شلوغ بود و دور من و شروین شلوغ تر.ھمھمھ بھ پا بود.داشتم

واز ھارو اعالم میكرد پرده ي صداي زني كھ از توي بلندگو شماره پر.حرفي مي زد

انگار ھمھ .قلبم پرحرارت و با شتاب مي كوبید.سرم بھ دوران افتاد.گوشم رو مي لرزوند

باید .گنگ و نامفھوم.صداھاشون توي سرم مي پیچید.توي جمجمھ ي من حرف مي زدند

دستام رفت كنار گوشم كھ ناگاه شروین اونا رو توي .جیغ مي كشیدم تا راحت مي شدم

صاف توي چشمام زل زد و نرم و سبك دستامو .تش گرفت و بھ لبش نزدیك كرددس

سرم رو باال گرفتم،شایان رو .فھمیده بود مي خوام جیغ بكشم و من خودداري كردم.بوسید

دلم بھ درد .مقابلم دیدم كھ پشت سر شروین ایستاده و با نگراني داره نگاھم مي كنھ

شروین .قصید اما پایین نیومد و ھمونجا خشكیدقطره اي اشك توي كاسھ ي چشمم ر.اومد

ناگاه منو در آغوش كشید،فشارم داد،گونھ ام رو بوسید،دوباره فشارم داد و من چشمم تو 

شایان چشم از .چشم شایان،مثل عروسكي كوچولو میان بازوان شروین داشتم مي شكستم

نفس .رھانیدمشروین منو از خودش جدا كرد نگاھم كرد بعد .من ھم.چشمم نمي گرفت

در آخرین لحظات .بدون خداحافظي.تند و با شتاب.تندي كشید و پشت بھ ھمھ كرد و رفت

آه از نھاد ماھرخ جان .ناپدید شد.برگشت یك دست براي ھمھ تكون داد و پیچید و رفت

دل من ھمچنان توي .گریھ ي پوران جان پرصدا شد و رگ پیشاني شایان برجستھ.درآمد

چشم كھ .یك آن چشمام سیاھي رفت و دیگھ ھیچ چیز نفھمیدم.مي رفتسینھ باال و پایین 

پوران جان و خانم .مامان بھ دستم سرم زده بود..باز كردم روي تخت خودم خوابیده بودم

صداي ماھرخ جان از توي آشپزخونھ مي آمد كھ داشت با .جان كنار تختم نشستھ بودند



از پیشاني ام .بلند بلند حرف مي زد خالھ فروزان پاي تلفن بود و .مامان حرف مي زد

خانم جان انگشتامو مالش داد و .پوران جان با دستمال پاكشون مي كرد.عرق مي جوشید

خانم .مامان كنارم نشستھ بود.ھوا تاریك شده بود كھ چشم گشودم.من دوباره از حال رفتم

بھتري :فتمامان بھ روم لبخند زد و گ.جان ھم گوشھ ي اتاق مشغول خواندن نماز بود

خیلي ھم .گفتم خوبم مامان.دخترم؟برات سوپ بیارم؟خیلي گرسنھ بودم دلم مالش مي رفت

الھي :خانم جان سالم داد سرش رو بھ طرفین تكون داده دعاشو فوت كرد و گفت.گرسنمھ

خیلي .فرح یك زنگ بھ ماھرخ جان اینا بزن بگو كھ مھتاب خوبھ.صدھزار بار شكر

رفت و با یك كاسھ سوپ كھ توي سیني گذاشتھ بود و اونو .اشھمامان گفت ب.نگران بودند

خانم .بلند شو اینو بخور كھ حسابي ضعف كردي:ھم مي زد برگشت كنارم نشست و گفت

تو چرا اینطوري شدي ننھ؟چرا :جان چادرش رو تا نكرده الي سجاده پیچوند و گفت

گاه مي خواستم از تو فرود:تازگي اینقده غش مي كني؟بعد رو بھ مامان كرد و گفت

گفتم حاال اینا پیش خودشون مي گن این چھ عروسیھ گیر ما اومده؟پیش .خجالت آب بشم

خودشون فكر مي كنند دختر ما عیب و علتي داره؟

شما كھ مھتاب رو مي شناسین این حرف رو بزنین از :مامان اخماشو تو ھم كرد و گفت

من بھشون گفتم .شاري بھ این بچھ اومدهاونا چھ گلھ اي؟خوبھ كھ مي بینین این مدت چھ ف

شما .خودشون گفتند ما ھمینجوري مي خوایمش.مھتاب بچھ اس و آمادگي ازدواج نداره

ھم جوش بیخود نزنین اونا اینقدر فھمیده ھستند كھ فشار عصبي مھتاب رو درك 

ینم حاال كھ فكرش رو مي كنم مي ب.اصال تقصیر منھ كھ اجازه دادم بیان خواستگاري.كنند

منم بي تقصیر نیستم نباید اجازه مي دادم این بچھ

نھ ننھ،این چھ حرفیھ؟تو دل بچھ :خانم جان گفت.ازدواج واسھ مھتاب زود بود.ھوایي بشھ

كجا شوھر بھ اي ماھي گیرش میومد؟مامان فرح سري تكون داد و .رو خالي نكن

واستم بگم مامان جان خ.من كھ ناراضي نیستم فقط فكر مي كنم واسھ مھتاب زود بود:گفت

  اگھ بدوني از پشیموني دارم مي میرم دق مي كني

  

  



۶٣فصل 

خواب و . یك ماه تمام با افكارم دست و پنجھ نرم كردم و شبھا تا صبح توي اتاقم راه رفتم

ھر روز بھ . خوراكم رو از دست داده و بھ طرز چشم گیري زرد و ضعیف شده بودم

و عزیزانم مي بریدم نزدیك مي شدم و دلم از غصھ لحظھ اي كھ مي باید دل از وطن 

. مالش مي رفت، درحالي كھ بھ ھیچ وجھ نمي خواستم از ھمھ چیز و ھمھ كس ببرم

دوري از وطن عزیزم ، از خانواده ام، خانم جان مثل ماھم، مامان . طاقت دوري نداشتم

ا رفتن من تنھا فرح صبور و ھمیشھ غمگینم كھ ھیچ دلخوشي جز من توي دنیا نداره و ب

تر از قبل مي شھ، دایي فربد قشنگم كھ مثل جونم دوسش دارم، خونھي كوچولو و 

اي خدا این ھمھ دلبستگي رو كجا ببرم؟ مگھ من طاقت دل كندن از ھمھ . خوشگل مون

دیگھ . من مي مونم پیشش. غصھ ي مادرتو مخور :ي اینارو دارم؟ خانم جان مي گفت

گفتم شروین ھر : ماھرخ جان دلداري ام مي داد و مي گفت .ھخیالم از جھت فربدم راحت

حتي . حتي اگھ خودش نتونست بیاد موظفھ كھ تورو بفرستھ. سال تورو بفرستھ ایران

شروین خیلي پولداره و این خرج و مرجا براش كمترین . میتوني سالي چند بار بیایي

مگر كھ دل : د و ادامھ مي دادبعد لپم و مي كشی. مبادا مراعاتش رو بكني. اھمیتي نداره

پوران جان  .كندن از تو براش سخت باشھ كھ در این صورت من نمي تونم وادارش كنم

. ھواي شروین رو ھم داشتھ باشم. سفارش مي كرد ھواي سالمتي خودم رو داشتھ باشم

. مامان فرح نصیحتم مي كرد دنبال درس و ادامھ تحصیل باشم و براش افتخار بیافرینم

حاال كھ خدا شوھر پولدار نصیبم كرده . ي فربد سفارش مي كرد دنیا رو خوب بگردمدای

بعد ھم مي خندید و مي . قدر بدونم و تنھا بھ المان كفایت نكنم و برم دور دنیارو بگردم

ھركس حرفي مي زد و . دایي جونو از یاد نبر و براش دعوت نامھ بفرست: گفت

.دمسفارشي مي كرد و من فقط شنونده بو

كارھا برخالف تصور من خیلي راحت پیش رفت و ماھرخ جان بلیط المان رو كف دستم 

بین صحبتھا پي بردم كھ شروین مافوق تصور من پولداره ومثل ریگ پول خرج . گذاشت

اما دایي فربد عقیده داشت نفوذ قوم و خویش شون كھ . كرده تا كارم زودتر تموم بشھ

ھیچ كدوم از این مسائل براي من حائز . ر ردیف بشھتوي سفارت باعث شده كارا زودت



تاریخ پرواز . من غم خودم رو داشتم. اھمیت نبود و من بھ ھیچ كدومشون نمي بالیدم

مامان تا بلیط رو دید سفارش كرد بھ محض رسیدن بھ المان بھ فكر ادامھ . سوم مھر بود

دختره رنگ تو : ش بار گفتخانم جان با لحني سرزن .تحصیلم باشم و عمرم رو تباه نكنم

روش نمونده داره از حال مي ره تو بھ فكر درس و مشقي؟ بذار بره پیش شوھرش، یكي 

.دو سال بگرده و صفا كنھ آب زیر پوستش بره وقت برا درس ھست

 ...خالھ فروزان بھ مامان سفارش مي كرد گوشت سیخ كشیده بدن بخورم، یا جگر و 

نمي بینین  .رد و مي گفت دختره گوشت بھ تنش نموندهمرتب بھ الغري ام اشاره مي ك

چقدر زرد و زار شده؟ مھتاب اینطوري بود؟ این چھ عروسیھ؟ داماد نشستھ بھ چھ ھوا 

!كھ براش عروس بفرستند

ھركس دنیارو از دید خودش مي دید و من از دید خودم كھ دوست نداشتم برم ولي راھي 

لفن بارھا از شروین خواستھ بودم قید آلمان رو بزنھ پاي ت. غیر از رفتن برام نمونده بود

.اونم جواب داد ممكن نیست. و بیاد ایران

نشستھ بود داشت چمدون . دلم مي خواست بتركھ. باالخره من اشك مامان فرح رو دیدم

بي صدا اشك مي . اونم مانع نمي شد. منو مي بست و چشاش مثل ابر بھاري مي بارید

انگار . خانم جان كھ لباش پایین افتاده بود یك گوشھ نشستھ بود. مثل پوران جان. ریخت

یك گوشھ . حال منم تعریفي نداشت .رنگش مثل گچ دیوار شده بود. با دنیا قھر كرده بود

انگار . انگار در دنیا رو بھ روم بستھ بودند. كز كرده بودم و بي صدا اشك مي ریختم

ھر آن . دستم بھ ھیچ جا بند نبود. رفتھ بودندمنو تو یك شیشھ باریك فرو كرده بودند و 

گلوم باد كرده بود و راه نفسم . دیگھ اشك ھم دردي ازم دوا نمي كرد. نفسم مي گرفت

یك نگاه بھ لبھاي پایین افتاده خانم جان كردم و . قلبم بھ سختي مي زد. تنگ شده بود

ح سرم رو تو بغلش مامان فر. اونقدر كھ سبك شدم. ضجھ زدم. ناگھان عقده تركاندم

خانم جان بلند شد از اتاق . دستاش مي لرزید. گرفتھ بود و تند تند بھ سرم بوسھ مي زد

اي خدا این چھ الفتي . بعد صداشو از تو ھال شنیدم كھ ریز نالھ مي كرد. بیرون رفت

تا صپیده ي صبح من تو ! است میان ما انسانھا كھ گاه ناگزیریم و باید دل از ھم بركنیم

كاري كھ سالھا باھام نكرده . غل مامان فرح موندم و اون منو آروم تكان داد و ھي بوسیدب



.بود

شب قبل ماھرخ جان زنگ زده و گفتھ بود كھ قرار شده شایان منو با خودش ببره و 

جناب فخر اجازه نمي دن كھ یك دختر جوان تك و تنھا . تحویل شروین بده و برگرده

ط ھم تھیھ كرده بودند اما نمي دونم چرا من رو در جریان اونا بلی. راھي غربت بشھ

ھر چیزي . مدتي بود احساس كرده بودم مطلبي رو از من مخفي مي كنند. نگذاشتھ بودند

مدام با ھم نجوا مي كردند و تا من رو متوجھ خودشون . بود براي خودشان ھم گنگ بود

سش كنم اما ترسیدم فضولي بارھا خواستم در این باب پر. مي دیدند ساكت مي شدند

.باشھ، پس لب فرو مي بستم

خودم ھم !! نمي دونم چرا. وقتي كھ فھمیدم قراره با شایان بھ این سفر برم تھ دلم لرزید

خدایا كجا فرار كنم از دست شایان؟ كجا برم كھ اونو نبینم و قلبم . حالم رو نمي فھمیدم

!ھر دم ھزار تكھ نشھ

ي دونستم از رفتنم خوشحالم یا نھ؟ نمي دونستم تونستم بھ نم. بغض گلومو گرفتھ بود

شروین دل ببندم و اینك دلتنگش ھستم یا نھ؟ و عاقبت نفھمیدم كھ از ھمراھي با شایان چھ 

  !احساسي دارم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶۴فصل 

بھ ھر چشمي كھ نگاه مي كردم . سوم مھر ماه شد و دوباره ھمھ توي فرودگاه جمع شدند

حتي دایي فربد عزیزم، گرچھ مي خندید و . تي سروش خالھ فروزانح. اشكي بود 

انگار خون در  .چشمھ ي اشكم خشكیده بود. من ھم دوباره سنگ شدم. شوخي مي كرد

مثل مجسمھ بھ ھر سو كھ مي گفتند مي رفتم و ھر جا كھ نشانم مي . عروقم خون زده بود

. چشام سیاھي مي رفت. جدا شدمنمي دونم چطوري از خانواده عزیزم . دادند مي نشستم

قبل از . جناب فخر بھ شایان گفت ھر چھ زودتر منو از بقیھ جدا كنھ و با خودش ببره

شاید دیگھ گنجایش نداشتند و . ھیچ كس مانع نشد. اینكھ شماره پروازمون رو اعالم كنند

شایان من ھم مثل یك عروسك بدون اراده دنبال .مي خواستند زودتر قضیھ رو فیصلھ بدن

مغزم كار نمي كرد و فرمان . اگھ من رو بھ جھنم ھم مي برد باھاش مي رفتم. مي رفتم

 .ھمان فرماني رو صادر مي كرد كھ شایان تعیین كرده بود. نمي داد

.شكالتت رو بخور

نگاه كردم دیدم دارم با یك شكالت بازي . شایان بود كھ خیلي رسمي دستور صادر كرد

. كنار شایان روي صندلي ھواپیما نشستھ بودم! اشتھ بودم؟ نفھمیدمكي اونو برد. مي كنم

كي آمدم؟ چطور از مامان فرحم جدا شدم؟ خانم جانم چي؟ دایي . كمربندمم بستھ بود

بعد . دیگھ بھتره بھ ھیچ چیز فكر نكني: عزیزم؟ شایان رشتھ ي افكارم رو برید و گفت

این و بخور بعد ھم : بھ دستم و گفت شكالت رو از دستم گرفت پوستش رو باز كرد داد

.فكرت خستھ اس. سعي كن بخوابي

مگھ من از خودم اراده اي ھم داشتم؟ مغزم مدتھا بود كھ یخ زده . من ھم اطاعت كردم

.بود اما قلبم بي تابانھ اما خستھ از دست روزگار ھمچنان مي تپید

.مھتاب، مھتاب خانم نمي خواي بیدار شي؟ بلند شو دیگھ-

. دھانم خشك بود. زبونم مثل چوب سفت و سخت بود. لكھاي سنگینم رو از ھم گشودمپ

.احساس ضعف مي كردم، معده ام تیر مي كشید

.بلند شو دیگھ بلند شو خانم-

شایان لیوان  .كجا بودم؟ نگاھي بھ اطراف انداختم. شایان بود كھ كنار تختم نشستھ بود 



چطوري . خیلي وقتھ چیزي نخوردي. د شو اینو بخوربلن: آب میوه را بھ دستم داد و گفت

.اونقدرام پھلوون نیستي بتوني دووم بیاري. زنده موندي؟ بلند شو دیگھ

چشام . سرد و خنك ھم بود. شیرین بود. لیوان رو گرفتم تا تھ سر كشیدم. بلند شدم نشستم

چسبید نھ؟: شایان خندید و گفت. انگار برق زد

اینجا كجاست؟: پرسیدم 

.بادن بادن: جواب داد

بادن بادن؟ مگھ ما قرار بود بیاییم بادن بادن؟: حیرت زده پرسیدم

دستور فرمودند ما توي بادن بادن . شروین خان برنامھ ھاي مارو بھ ھم زدند: شایان گفت

.بمونیم تا خودشون بیان دنبال عروس شون

آخھ چرا؟ كي؟ اصال ما كي اومدیم بادن بادن؟: گفتم

چرا شو نمي دونم بھتره : بلند شد بھ طرف پنجره رفت پرده رو كنار زد و گفتشایان 

در واقع من ھیچ آدرس و شماره تلفني از شروین . وقتي خودش رو دیدي ازش بپرسي

شما ھم تا اینجا . ما ھم امروز صبح رسیدیم بادن بادن. گفت آدرسش عوض شده. ندارم

. چیزي رو بھ خاطر ندارین بنده بي تقصیرمرو با پاھاي خودتون تشریف آوردین و اگھ 

بعد برگشت نگاھم كرد . االن ھم چیزي بھ غروب نمونده و شما تمام امروز خواب بودین

شما ھم توي اتاق خودت ھستي و اتاق من ھم چسبیده . درضمن اینجا ھم ھتلھ: و ادامھ داد

ھم ھست؟سوال دیگري : بعد یك گام بھ طرفم برداشت و گفت. بھ ھمین اتاقھ 

ما تا كي باید منتظر بمونیم؟: پرسیدم

.واهللا چھ عرض كنم؟ كاش منم مي دونستم: شایان شانھ باال انداخت و گفت

.اما قرار ما این نبود: عصبي گفتم

بعد نفسي تازه كرد و . مي دونم: شایان پشت بھ من كرد چشم بھ خیابان دوخت و گفت

دستش . اضر شدي بیا بریم بیرون شام بخوریممن مي رم تو اتاقم تو ھم ھر وقت ح: گفت

.من خیلي زود حاضر مي شم چون خیلي گرسنمھ: بھ دستگیره ي در بود كھ گفتم

.این یك عالمت خوبھ و من خوشحالم: شایان برگشت تبسمي كرد و گفت

و من تونستم ھمھ اش رو . شایان براي شام جوجھ ي بدون استخوان سفارش داد با سوپ



وقتي دید متعجب نگاھش مي كنم . و خیلي ھم تند. شایان ھم خیلي خورد. متا آخر بخور

.آخھ ظھر ناھار نخوردم: خندید و گفت

چرا؟: پرسیدم

منتظر بودم تا تو بیدار بشي، ھیچ فكر نمي : دور دھانش رو با دستمال پاك كرد و گفت

.كردم اینقدر خوش خواب باشي

منم ھمین  :شایان خنده اي ظریف كرد و گفت. مشاید من تا فردا ھم بیدار نمي شد: گفتم

.آخھ معده ام داشت سوراخ مي شد .فكرو كردم كھ اومدم سراغت

حتما  .سیر نمي شدم؟ نھ! چقدر مي خوابیدم. فردا صبح ھم دیرتر از خواب بیدار شدم

دوش گرفتم، داشتم موھامو با حولھ خشك مي . ساعت یازده صبح بیدار شدم. نیاز داشتم

زیر بغلش پر از بستھ بود با چند تا ساك . شایان بود. كھ ضربھ اي بھ در خوردكردم 

ھمھ رو روي میز گذاشت رفت سر یخچال، یك نوشیدني باز كرد، بھ من تعارف . دستي

اون سر . اونو توي لیوان ریخت ھمھ رو سر كشید بعد رفت سراغ تلفن. كرد، نپذیرفتم

. ل پرسي گفت سفارشتون تمام و كمال انجام شدشایان بعد از احوا. خط ماھرخ جان بود

. بیایید با خودش صحبت كنید. از دیروز بعدازظھر بھتر شده. حال مھتاب ھم خوبھ

ماھرخ جان مدام قربان صدقھ . گوشي را بھ دستم داد و خودش رفت پشت پنجره ایستاد

. من این یك ھدیھ است از طرف. گفت بھ شایان گفتم برات خرید كنھ. ام مي رفت

...برات آرزوي خوشبختي مي كنم و .خوشحال مي شم بپذیري عزیزم

ھمھ رو باز كرد و روي تخت پھن . گوشي رو كھ گذاشتم شایان بھ طرف بستھ ھا رفت

. زیاد وارد نیستم. تا حاال لباس زنونھ نخریدم: چشاش دوباره برق مي زد گفت.نمود

رت كنم اما فكر كردم استراحت برات صبح خواستم بیدا. ببخش اگھ سلیقھ ام خوب نیست

.حاال بعدازظھر بیا ببرمت براي خرید كیف و كفش. از ھر چیزي بھتره

با ھمین لبخند گرمش سر شبنم رو شیره مالیده؟ براش . لبخندش و محبتش یھو منقلبم كرد

كادو ھم خریده؟ توي اتاق بین اون دو تا چي گذشتھ كھ شبنم كوتاه اومده و عكس العملي 

ز خودش نشون نداده؟ مي دونم كھ شایان اونقدر پرجذبھ ھست و اونقدر محبتش دلنشینھ ا

كھ بھ اندك زمان آدم رو مست و مدھوش مي كنھ، اما آیا اونا راه درستي رو رفتھ بودند؟ 



.این بیعت با شیطان نبود؟ شاید ھم ریگ از اول بھ كفش شبنم بوده

فقط دھانش را مي دیدم كھباز و . مي فھمیدمشایان داشت حرف مي زد اما من ھیچ یزي ن

یك آن دستم رو . بستھ مي شد و دستاش كھ باال و پایین مي رفت تا لباسھا رو نشونم بده

من بھ چیزي نیاز . اینا رو از اینجا ببر بیرون: جلو چشام گرفتم و از سر غیض داد زدم

....من ازت... من ... من . من ھدیھ نمي خوام . ندارم

شایان مات و مبھوت نگاھم كرد بعد كنارم . نتونستم ادامھ بدم و ھاي ھاي گریستم دیگھ

چیزي شده مھتاب؟: نشست و گفت

برو . دوست ندارم كنارم باشي. از اتاقم برو بیرون: در حالي كھ گریھ مي كردم گفتم

.بیرون خواھش مي كنم

.شایان حرفي نزد و از اتاق بیرون رفتھ در اتاق رو بست

خونمون رو مي خواست و پي بھونھ . دلم عقده كرده بود. ر گریھ كردم تا سبك شدمآنقد

من حاال ھمسر . با خودم فكر كردم شایان و اعمال اون بھ من ھیچ ربطي نداره.بودم شاید

اون حتي اگر تمام . شروین بودم و شایان نمي توانست توي زندگي من نقشي داشتھ باشد

ھوا تاریك شده بود كھ بلند شدم . بھ من مربوط نبوددختران شھر را فریب مي داد 

. تقھ اي بھ در زدم. صورتم رو شستم لباسم رو عوض كردم و بھ طرف اتاق شایان رفتم

. ابروھاش مثل جناب فخر تو ھم بود. دقایقي بعد شایان خودش در رو بھ روم باز كرد

.اومدم معذرت بخوام: سرم رو پایین انداختم و گفت

.سنگین نگاه مي كرد. وي ھمش جوونیاي جناب فخر رو بھ یادم آوردابروھاي ت

سرم رو قدري باال گرفتم و بھ قیافھ جدي اش نگاھي كردم و باز سرم پایین انداختم و 

.گرسنمھ: گفتم

.بریم پایین: شایان تبسمي محو نمود و گفت

خجالت مي نمي دونم از شایان . توي آسانسور ھیچ كس نبود و من احساس بدي داشتم

شایان تكیھ داده با سماجت نگاھم مي كرد در حالیكھ لب . كشیدم یا اینكھ مي ترسیدم

چقدر مثل . نمي دونستم چھ حركتي انجام بدم. پایینش را با خونسردي بھ دندان گرفتھ بود

از چشاي جادوییش مي . دختراي خجالتي سرم رو پایین بندازم؟ خواستم نگاھش كنم



. روز منو جادو كرد و قلبم رو مسخر نمود و روز دیگھ شبنم رو ترسیدمچشایي كھ یك

منكھ . خدایا ازت ممنونم كھ اونروز یخي نجاتم دادي و اجازه ندادي شایان پا فراتر بزاره

.مسخ شده بودم و از خودم اراده اي نداشتم

سرم رو باال گرفتم و نگاه غضبناكم رو بھ . زیر سنگیني نگاھش ھر آن خرد مي شدم

نمي دونم تو . وش دوختم ولي دیدم از رو نمي ره و ھمچنان چشم تو چشام دوختھر

.خجالت كشیدم و سرم رو دوباره پایین انداختم! سرش چي مي گذشت؟

دیگھ شایان نگاھم نمي كرد و من تونستم خیلي راحت شامم رو .شام رو توي ھتل خوردیم

غذام كھ تموم . ذاش بازي مي كنھخیلي گرسنھ بودم اما احساس كردم شایان با غ. بخورم

شد سرم رو باال گرفتم و دیدم شایان لیوان نوشابھ اش رو بھ دست گرفتھ و چشم بھ روي 

بي جھت لیوانش رو آروم آروم تكون مي داد اما حواسش . نقطھ اي روي میز دوختھ

شما چرا غذاتون رو نمي خوردین؟: گفتم. سرجاش نبود

بعد نگاھي . اشتھا ندارم: طھ اي روي خیره بود جواب دادنگاھم نكرد ھمونطور كھ بھ نق

بریم؟: بھ من و بشقابم كرد و گفت

.آره بریم: بلند شدم و گفتم

شایان از جا بلند شد كلید اتاق من و خودش رو كھ روي میز بود برداشت و ھر دو با ھم 

.بھ طرف آسانسور رفتیم

متفكر . یان كمترین توجھي بھ من نكردباز ھم توي آسانسور كسي نبود اما این مرتبھ شا

. بھ طبقھ باال رسیدیم .بھ نظر مي رسید و من ھم از این ھمھ برخورد نزدیك مقلب بودم

شایان با كلیدي كھ در دست داشت در رو برام باز كرد بعد اونو بھ . جلو در اتاقم ایستادم

.بھتره فراموش نكني و در رو از خودت قفل كني: دستم داد و گفت

و من باد اون روزي افتادم كھ كنار گوشم آھستھ نجوا . ھم چون الالیي. لحنش آروم بود

چشمم بھ اشك . دوباره دلم بھ درد اومد. ھمون روز یخي. مي كرد و آرومم مي نمود

شایان در اتاقش رو باز كرده بود برگشت چشماي اشكي ام رو دید و بدون ھیچ . نشست

.بست كالمي توي اتاقش خزید و در رو

بھ . افكارم بھ ھر سو پر مي كشید. ذھنم مشوش بود. با ھمون لباسا روي تخت افتادم



بھ . گذشتھ ي دور، اون زمان كھ دختر بچھ اي شیطان بودم و ھمھ را عاصي مي كردم

زماني كھ مامان مي خواست توي اتاق حبسم كنھ و دایي فربد با یك ترفند منو از چنگش 

ھ پارك مي برد و ال بھ الي بازي بھ من مي فھموند كھ مامان در مي آورد و با خودش ب

مي گفت یك دختر خوب باید چنین باشھ و چنان . فرح گناه داره و من نباید اونو اذیت كنم

اون روزي كھ موھاي بلنده یكي از دختران رو از . بھ شیطنتھاي توي مدرسھ... باشھ و 

معلم بھداشتمون كھ از توي حیاط رد . زیر مقنعھ اش كشیده و اشكش رو درآورده بودم

آي تو، این چھ حركتیھ؟ فردا بگو : مي شد جلو آمده دستم رو محكم گرفت كشید و گفت

و من بغض كردم اما خودم رو كنترل كردم، سرم رو باال گرفتم و با  .بابات بیاد مدرسھ

.كنین من بابا ندارم بیایین خودتون تنبیھم: صدایي كھ مي لرزید سرش داد زدم 

معلم بھداشت كھ دھانش باز مونده بود چند ثانیھ نگاھم كرد بعد رو بھ اون دختر كرد و 

بھ دوران بي خیالي ام فكر . زنگ تفریح مال بازیھ نھ دعوا. با ھم دوست باشین: گفت

كردم اون زمان كھ شایان و شروین پا بھ دنیاي افكارم ننھاده بودند و من دختري بي 

بھ اون روزھا كھ كالس . م، رھا از ھر گونھ قیودي با افكار خاص خودمخیال و آزاد بود

. استاد ارژنگ رو بھ طریق خودم بھ ھم مي ریختم و ارامش رو از اون سلب مي كردم

بھ استاد عزیزم فكر كردم و اون نگاه سرشار از احساساتش و كالم دلنشینش و صداي 

براي مامان . چقد دلم براش تنگ شدهاحساس كردم چقد دلم ھواشو كرده و . گوش نوازش

براي خالھ . عزیزم و اون چھره ي سرد و عاري از احساسش بي نھایت دلتنگ بودم

فروزان فضولم كھ ھر روز صبح گوشي تلفن رو بھ دست مي گرفت و گزارش فامیا رو 

قلبم فشرده . براي عسل و دایي فربد عزیزم ھم دلتنگ بودم. بھ ھر كجا پخش مي كرد

اي خدا یعني من بقیھ عمرم رو باید توي المان سر مي كردم و فقط با شروین؟ . ودشده ب

آیا شروین اونقدرا ارزش داشت كھ اونو یك طرف قرار بدم و دیگر عزیزانم و وطنم رو 

مگھ ارزش . من این ھمھ رو گذاشتھ بودم و فقط شروین رو برگزیده بودم! طرف دیگھ

یي ھمھ ي پولھاي شروین بود و یا بھ خاك مالیدن دماغ دنیا چقدره؟ قیمت این فراق و جدا

شایان؟ من ھمھ چیزم رو از دست داده بودم و فقط شروین رو بھ دست اورده بودم در 

پس ! و اطمینان نداشتم ارزشش رو داره یا نھ؟. حالي كھ انچنان شناختي ھم ازش نداشتم



منو سر دوونده؟ یك رستوران كجاست شروین؟ چرا نیومده دنبالم؟ چھ گرفتاري داشتھ كھ 

سفر من از پیش تعیین شده بود و اون تاریخ حركتم . كھ این ھمھ قایم موشك بازي نداره

یعني نمي تونستھ برنامھ ي زندگي اش رو با سفر من تنظیم كنھ و . رو مي دونست

مغزم . و ھر آن منفجر مي شد. خودش بیاد پیشواز عروسش؟ سرم دنگ و دنگ مي كرد

خون توي عروقم بھ . ه و ھر آن جمجمھ ام رو مي تركوند و از ھم مي پاشیدباد كرد

ترسیدم اگر بالیي سرم مي اومد كي بود كھ بھ دادم برسھ؟ مامان نبود  .جوش اومده بود 

.كھ نبضم رو بگیره

تازه قدر .فشارم رو کنترل کنھ،نبود کھ پلکم رو بکشھ پایین،نبود کھ سرم بھم وصل کنھ

نستم و فھمیدم چھ پشتوانھ ای رو از کف داده،قدم در راه نا شناختھ نھاده مامان رو دو

حاال من کی رو دارم .فرح یھ پا دکتره،ادم پشتش بھ کوه بنده:خانم جان ھمیشھ می گفت.ام

سرم گیج می .کھ بھ دادم برسھ؟بلند شدم از اتاقم بیرون رفتم تا از شایان یک قرص بگیرم

ستم رو بھ دیوار گرفتم وخودم رو بھ پشت در اتاق شایان د.رفت و جلو چشام سیاه بود

اما نھ تنھا سالن،کھ .دوباره زدم و قدری محکم تر.جوابی نیومد.تقھ بھ در زدم.رسوندم

ساعت یک .نگاھی بھ ساعتم انداختم.اتاق شایان ھم در سکوتی وھم انگیز فرو رفتھ بود

نرم کرده بودم؟خدایا سرم دوار من چقدر با افکارم دست و پنجھ .بعد از نیمھ شب بود

خدایا چھ حالت بدی است این تھوع و سر گیجھ و من .حالت تھوعی خفیف داشتم.بود

اقا شایان؟اما :دھانم رو بھ در چسبوندم و گفتم!تازگی چقدر بھ این حال دچار می شدم

اما جز .محکم تر در زدم و بلند تر صداش کردم!چھ خواب سنگینی داره.جوابی نیومد

باید می رفتم پایین و از کسی کمک .اھستھ بھ طرف اسانسور رفتم.ت جوابی نشنیدمسکو

می رفتم پایین چھ خاکی بھ سرم می . اما من کھ زبان انگلیسی فصیحی نداشتم.می گرفتم

دستم رو جلو دھنم گرفتم تا .ریختم؟حرکت مالیم اسانسور سرم رو دوارتر کرد

شایان رو تو البی دیدم کھ روی .بیرون اومدماسانسور توقف کرد و من ازش .برنگردونم

مبل بزرگی نشستھ بود دستاشو از ھم باز کرده طرفینش روی پشتی مبل تکھ داده و 

می خواست .یک مرد درشت اندام خارجی با سیگارش از کنارم رد شد.چشاش بستھ بود

ق ھمون جا روی زمین نشستم و ع.بوی سیگارش حالم رو بھ ھم زد.بره تو اسا نسور



دستم . اگر میاوردم کھ خودم رو ھمون جا می کشتم.اما خدارو شکر کھ باال نیاوردم.زدم

یک مرد المانی کنارم نشست و بھ المانی چیزی .جلو دھنم بود و مثل بید می لرزیدم

کسی ھم .صداشو بلند کرد تا دیکران رو خبر کنھ!اما من نمی فھمیدم چی می گھ. گفت

یک مرتبھ .و روی شونھ ام گذاشتھ بود و تکونم می داددستش ر.اون دورو برھا نبود

اونم . صدای گرم و اشنای شایان رو شنیدم کھ بھ زبان انگلیسی بھ اون مرد چیزی گفت

تو این جا چھ کار می !مھتاب:شایان کنارم نشست و با نگرانی پرسید.گذاشت و رفت

اشکم ھم .ریز می لرزیدمتند و .کنی؟ عق نداشتم اما سرم می چرخید و حالم ھنوز بد بود

بلند شو بریم تو اتاق ببینم چی :شایان دستم رو گرفت و بلندم کرد وگفت.سرازیر بود

شایان نمی دونست با من چھ .انگار جریان برق بھم وصل کرده باشند بھ لرز افتادم.شده

دستم رو بھ دیواره ی اسانسور گرفتھ بودم و .منو با خودش توی اسانسور برد!کار کنھ

شایان کھ ترسیده بود با وسواس نگاھم می .ت دیگھ ام رو جلو دھانم گذاشتھ بودمدس

شایان کنار تختم !نفھمیدم کی بھ اتاقم رسیدیم و چطوری روی تختم خوابیدم.کرد

نشست،نبضم رو گرفت مثل مامان پلکم رو کشید پایین و تو چشامو نگاه کرد بعد دستش 

نمی فھمیدم این لرزش از جریان . ی لرزیدممن ھمون طور م.رو روی پیشانی ام نھاد

برقیھ کھ از ھر تماس دست شایان بھم وصل می شھ یا ضعف حاصل از سر گیجھ لرزه 

بھ تنم می اندازه؟شایان بلند شد تای پتو رو باز کرد رومو پوشوند بعد بھ اتاق خودش 

ده لیوان کمکم کرد تا بنشینم بالش رو پشتم مرتب کر.رفت و با چند عدد قرص برگشت

چشاتو باز :بعد گفت.اب رو بھ دستم داد و قرصھا رو ھم یکی یکی بھ خوردم داد

حاال بھتره دراز :پس از لختی گفت. سعی کن اروم باشی و بھ چیزی فکر نکنی.نکن

.بکشی

شایان بلند شد،احساس کردم رفت پشت پنجره .من ھم اطاعت کردم و اونم رومو پوشوند

حالت تھوع .وقتی کھ چشم باز کردم ھوا روشن شده بود.م بردنمی دونم کی خواب.ایستاد

سرم رو اھستھ .نداشتم سرم ھم گیج نبود اما سبکی خاصی توی سرم احساس می کردم

چرخوندم و شایان رو دیدم کھ روی یک مبل نشستھ سرش رو بھ پشتی تکیھ داده و 

تاقش؟خاک بر سر من یعنی اون تمام شب توی اتاق من بوده؟چرا نرفتھ تو ا.چشاشو بستھ



من کھ خوابم برده .کھ اینقدر ضعیف و بی بنیھ شدم و تقی بھ توقی نخورده ولو می شم

شایان چھ کار کرده؟ نشستھ زل زده بھ من؟گرفتھ خوابیده؟خب می خواست بره تو اتاق 

ننھ قاسم شده؟مجوز داشتھ کھ بمونھ پیش من؟حاال اگھ شروین بفھمھ کھ من و .خودش

ب تا صبح تو یک اتاق خوابیدیم چھ کار می کنھ؟غیرتی می شھ؟دعوا می داداشش یک ش

اما من وظیفھ دارم .کنھ؟نھ بھش نمیاد بی جھت گرد و خاک راه بندازه و قیل و قال کنھ

تازه من کھ مقصر .اون شوھر منھ و حقشھ کھ بدونھ کھ چی بھ من گذشتھ.بھش بگم

دلم از اینھمھ افکار منفی بھ .اتاق دخترا مقصر شایانھ کھ بھ اندک بھانھ می ره تو.نیستم

نگاھم کرد تبسمی کمرنگ رو لبش نشست و .شایان از جا جھید.نیم خیز شدم.درد اومد

بیدار شدی؟ :گفت

گفتم شما کی خوابیدین؟

تازه افتاب زده بود دیدم نفسات طبیعی شدند منم :نگاھی بھ بیرون پنجره کرد و گفت

 .خاطرم جمع شد و خوابیدم

تا افتاب بزنھ شما بیدار بودین؟ :جب نگاھش کردم و گفتممتع

بلند شد بھ طرف حمام رفت تا توی دستشویی اش دست و صورتش رو بشوره و در 

.دیشب واسھ من شب خواب نبود. خب اره:ھمون حال گفت

یعنی چی؟پس شب چی بوده؟نکنھ دست از پا خطا کرده؟من دیگھ بھ اون اطمینان .ترسیدم

تا صبح چھ کار می کردین؟ : دمپرسی.نداشتم

نفسای شمارو می شمردم :از دستشویی بیرون آمد آب دستاشو تکون داد و گفت

خدارو شکر یھ مقدار دارو .نبضت خیلی آروم می زد و من یک لحظھ خیلی ترسیدم.خانم

.ھمراھم بود

.خب شما دکترین دیگھ:گفتم

یم بھ اون شکل بیماری رو ما کھ نمی تون.نھ بھ اون شکل:کنار تختم نشست و گفت

ما فقط خواص داروھا .تشخیص بدیم اجازه ھم نداریم از پیش خودمون دارو تجویز کنیم

شکر خدا خیلی :بعد دستش رو جلوتر اورد پیشانی ام رو لمس کرد و گفت.رو می دونیم

من می رم یک دوش بگیرم نیم ساعت دیگھ میام .حاال بھتره آماده شی بریم پایین.بھتری



 .التدنب

داشت می رفت کھ گفتم آقا شایان؟ 

جانم؟:یک آن از دھنش پرید و گفت

.ببخشین کھ دیشب اذ یت تون کردم:خجالت کشیدم سرم رو پایین انداختم و گفتم

تو کار دیگھ ای ھم بلدی؟: نگاھم کرد و گفت

ودم خدایا این حس توی وج.لرزه بھ تنم افتاد.الھی بمیرم اگھ بھ عمد اذیتش کرده باشم

 .بمیران و کاری کن بھ شایان بھ چشم برادر شوھری مھربان نگاه کنم

اگھ ضعف نداری بریم بیرون یک کمی قدم :شایان بعد از صرف صبحانھ گفت

 .ولی برات الزمھ.البتھ یک کمی ھم سرده.ھوای بیرون خوبھ.بزنیم

بدون اینکھ  تا ظھر بی ھدف قدم زدیم.چون کار خاصی نداشتم کھ انجام بدم.قبول کردم

شایان کھ می خواست بھ طریقی از سنگینی جو کاستھ .حرف خاصی با ھم داشتھ باشیم

باشھ از زمان کودکیش گفت و از دوران تحصیلش و این کھ با قبول شدنش توی رشتھ 

بر گردم ایران می خوام : بعد ھم گفت. داروسازی چقدر جناب فخر رو خوشحال کرده

بعد ھم از .منظورش جناب فخر بود سرمایھ اش رو بھم دادنپدر جان .داروخونھ باز کنم

 .من پرسش کرد و از خانواده ام،و گفت کھ از دایی فربد بھ حد نھایت خوشش اومده

نزدیک ظھر ...اونم تایید کرد.دایی فربد اونقدر خواستنیھ کھ ھمھ دوستش دارند:گفتم

 ناھار رو بریم ھتل یا یکی از ھمین رستورانا؟:شایان گفت

.برام فرقی نداره:گفتم

شایان نا گھان ایستاد و پرسید مھتاب تو از چیزی ناراحتی؟ 

سرم رو پایین .اینھ کھ زجرم می ده.از با تو بودن و در کنار تو بودن:دوست داشتم بگم

چرا شروین نمیاد دنبالم؟ :انداختم و گفتم

خیلی دلتنگشی؟ :شایان با سماجت چشاشو دوخت بھ چشامو گفت

.حق داری.خب طبیعیھ:گفت.بش رو ندادمجوا

 .بین زمین و آسمونم و این خیلی بده.من معلقم.نھ موضوع این نیست:گفتم

 .اون می گفت کھ دوستم داره.ھیچ فکر نمی کردم شروین این چنین ازم استقبال کنھ



تو نباید در این مورد تردید داشتھ .خب البتھ کھ دوست داره:شایان آھی کشید و گفت

 .یباش

پس چرا نمیاد دنبالم؟ :گفتم

 .بھتره بریم ناھارمون رو بخوریم من بعد از ظھر دوباره پی گیر می شم:گفت

دوباره؟ :متعجب پرسیدم

 .من کھ دست رودست نگذاشتم تا شروین بیاد دنبالت.خب آره:جواب داد

من آدرسی ازش !نمی دونم چھ گرفتاری براش پیش اومده کھ ھیچ خبری ازش نیست

 .حاال بیا بریم تا ببینیم خدا چی می خواد.دارمن

بھ ھر جا زنگ .بعد ا زناھار شایان تلفن رو بر داشت و در حضور من شماره گیری کرد

جناب .ھر دو کالفھ بودیم.می زد و شروین رو می جست اما از شروین ھیچ خبری نبود

ھم حرف می فخر مرتب با شایان تماس می گرفت و آنھا برای دقایق طو النی با 

شایان بھ ھنگام ھر تماس تلفنی از من فاصلھ می .نمی دونم چی می گفتند.زدند

پدر جان گفتند االن تو .حق با پدر جانھ بھتره با شھریار تماس بگیرم:عاقبت گفت.گرفت

برادر :گفت:شھریار کیھ؟شایان کھ داشت شماره ای رو می گرفت:متعجب پرسیدم. آلمانھ

 .روین رو دارهاون حتما آدرس ش.شھروز

بلند شدم رفتم پشت پنجره و بھ .می دونستم شایان دوست نداره بھ مکالماتش گوش بدم

چھ بر سر شروین امده .دلم شور میزد.افکارم بھ ھر سو پر می کشید. خیابان چشم دوختم

بود؟نکنھ خودش رو مخفی کرده باشھ؟ نکنھ از ازدواج با من پشیمون شده باشھ؟اما 

خودش مدام دورو .خودش ازم تقا ضای ازدواج کرد.مجبور نکرده بود نھ،کسی اون رو

چھ دلیلی . من کھ خودم رو بھش تحمیل نکرده بودم.برم می پلکید تا دلم رو بھ دست بیاره

داشت جھت رخ مخفی نمودن؟پس چرا ما رو سر دوونده؟چرا از خودش آدرسی بھ 

دنبالش بگردم؟چھ دلیلی داشت کھ دیگران نداده؟ این چھ معنی می داد کھ من در بھ در 

روزی کھ خدا آدم رو آفرید فکر کرد اونو از  :خودش نیومد دنبالم؟خانم جان می گفت

آدم از دور حوا رو دید و دلش اونو .بعد حوا رو آفرید.تنھایی در بیاره

بناست مونس تو باشھ،یار و .اون حواست:پروردگارا اون کیھ؟خدا فرمود:گفت.خواست



من ازش خوشم میاد پروردگارا،بگو :آدم گفت.من اون رو برای تو آفریدم .ھمدمت باشھ

برو و ازش بخواه کھ ھمراه تو باشھ و ھمیشھ ازش . برو دنبالش:خداوند فرمود.بیاد پیشم

و خدای بزرگ آموخت :خانم جان بعد آب دھانش روقورت می داد و می گفت.حمایت کن

باید بشینھ تا بیان .حرمت خودش رو نگھ داره و زن باید.کھ این مرده کھ باید بره پی زن

.ببرنش

حاال چرا من باید دنبال شروین باشم؟مثل یک طفیلی رو دست .بغض گلوم رو گرفتھ بود

می .یک بار بودم بھ دوشش.شایان مونده بودم و اون نمی دونست با من چھ کار کنھ

سپرده .اره اما نا چارهمی فھمیدم میل بھ گریز د. فھمیدم کنارم احساس ناراحتی می کنھ

ھمھ ی ھم و غم اش این بود کھ .بودند تمام تالشش رو بھ کار بگیره تا من راحت باشم

. می خواست سر گرمم کنھ تا من دوباره بھ ھم نریزم.وسایل آسایش من رو فراھم کنھ

مدام بھ حرفم می گرفت،یا بھ گشت و گذار دعوتم .می دونست اعصابم بھ ھم ریختھ است

سعی می کرد خودش رو بیش از اندازه بھ من نزدیک نکنھ و چشم توی چشمم .می کرد

با ھر محبتش نا خواستھ بیشتر بھ .ھم برای من،ھم برای او.ندوزه واین خیلی سخت بود

دوست .طرفش کشیده می شدم و احساس می کردم زنجیر وابستگی ام بھش،محکم می شھ

گھان با صدای خشمگین شایان بھ خودم  نا.داشتم شروین زودتر پیدا بشھ و من رھا بشم

این ممکن ...تو یا اشتباه می کنی یا داری سر بھ سر من می زاری:آمدم کھ گفت

تو مطمئنی؟...شھریار خواھش می کنم جدی باش...نیست

لباش ھم بی رنگ .رنگش ھم پریده بود.بر گشتم نگاھش کردم دیدم دستاش داره می لرزه

بگو یادداشت می :جیبش کرد یک خودکار در آورد وگفت با عجلھ دست توی.تر شده بود

قلبم . بعد ھم خدا حافظی کرد.و با شتاب یک شماره رو روی تکھ کاغذی نوشت.کنم

نمی دونستم چھ اتفاقی افتاده و من چھ عکس .ھمچنان می زد و دست و پام می لرزید

 !العملی باید نشون بدم

یش رو روی میز گذاشتھ و صورتش رو توی شایان آرنج ھا.دو قدم بھ شایان نزدیک شدم

ھمون جا ایستادم تا خودش بھ حرف .می ترسیدم چیزی بپرسم.دستاش مخفی نموده بود

من ھم .لحظاتی بعد شایان از جا بلند شد گوشی تلفن رو برداشت و رفت توی سا لن.بیاد



ش صدا.گاه دور می شد و گاه نزدیک.شایان قدم می زد.رفتم پشت در و گوش کشیدم

حس کردم داره با جناب فخر صحبت می .نمی فھمیدم چی می گھ.گنگ و نا مفھوم بود

نا خن ھام کف دستم فرو می کردم .مکالمھ شون طول کشید و من عصبی شده بودم. کنھ

چی بھ سر .ھیچ چیز دستگیرم نشده بود.و گاه توی دھانم می بردم و می جویدمشون

تکیھ بھ دیوار دادم،چشامو بستم و اشکم رو  شروین اومده بود؟چی بھ سر من می اومد؟

خیلی نا گھانی من رو از جلد کودکی .خدایا من تحمل اینھمھ تحوالت رو ندارم.رھانیدم

این چھ بالیی است .من کھ تو حال و ھوای خودم ورجھ ورجھ می کردم.کشوندی بیرون

نمودی پس تحملش کھ داره سرم میاد؟خدایا اگھ بالیی ھست و یا مشقتی کھ تو برام مقدر 

خانم .نمی خوام زبونم بھ کفرآالوده بشھ و فردا سر افکنده ی در گاه تو باشم.رو ھم بده

حاال من می گم بھ .جان ھمیشھ می گھ خدایا بھ داده ھات شکر،بھ نداده ھات صبر

تو . شنیدم کھ داد می زد.صدای فریاد گون شایان من رو بھ خودم آورد.مقدراتت صبر

از کنار اتاق دور .دیگھ نشنیدم چی می گھ.یک دروغگوی پست فطرت.یک خوک کثیفی

نا گھان در اتاق باز شد و .احساس ضعف می کردم.دلم توی سینھ مالش می رفت.شده بود

شروینھ می خواد باھات :شایان بر افروختھ داخل شد و گوشی رو داد بھ دستم و گفت

گوشی توی دستم مونده .بیرونگوشی رو داد بھ دستم و خودش از اتاق رفت .صحبت کنھ

زبون مثل چوبم رو روی .دھانم ھم.لبام خشک شده بود.بود و من مات نگاھش می کردم

اما صدایی از .لبھای خشکیده ام کشیدم و با دستی لرزان گوشی رو بھ گوشم چسبوندم

مھتاب،ملوسم،عزیز :شروین کھ صدای تند نفسھام رو می شنید،آروم گفت. حلقم در نیومد

.سالمدلم 

شروین .سرم رو بھ نشا نھ ی جواب تکون دادم اما کالمی از میان لبام بیرون در نیامد

یھ مقدار درگیر .معذرت می خوام کھ نتونستم بیام دنبالت:اھستھ و شمرده چنین گفت

تو اینقدر پاک و .مطمئنم کھ این کار رو خواھی کرد.امیدوارم منو ببخشی.بودم

حق با شایانھ من یھ آدم :بعد آھی کشید و ادامھ داد...ھمعصومی،اینقدر فرشتھ خویی ک

شاید .راجع بھ شغلم.من بھ خانواده ام دروغ گفتھ بودم .یک دروغگوی کثیف.پست فطرتم

مقصر خودشون باشند کھ ھیچ وقت فکر نکردند من اینھمھ پول رو از کجا اوردم؟اونا 



چ وقت نپرسیدند تو چطور یکھ و اما ھی.فقط بھ من و پوالم و موقعیت اجتماعی ام بالیدند

تنھا،توی غربت تونستی بھ این موقعیت و ثروت دست پیدا کنی؟اشکال ما آدما ھمینھ 

پای پول کھ بھ میان میاد شرف و انسانیت رو از یاد می بریم و ازش سوالی نمی .دیگھ

کنیم کھ کو شرف ات؟آیا ھنوز اون رو حفظ کردی؟من ھم جزو ھمون دستھ از آدمام کھ 

می دونی کی .بھ قیمت از دست دادن شرافتم،انسانیتم و ملیتم بھ یک موقعیت کاذب رسیدم

من از اول بھ طور جدی عاشق تو .فھمیدم کھ اشتباه کردم؟وقتی کھ تو رو بھ دست اوردم

احساس می .شاید بشھ اسمش رو یک ھوس زود گذر گذاشت.فقط ازت خوشم میومد.نبودم

منم اونقدرا عادت نکردم بھ زور .اما تو تلخی می کردی.کردم بدم نمیاد مال من باشی

مکث .منو ببخش کھ دارم با تو رک حرف می زنم.اینھ کھ بر گشتم آلمان.متوسل بشم

اما یواش :بعد ادامھ داد.تا دقایقی فقط تند تند نفس می کشید.دیگھ حرفی نمی زد.کرد

من این حس رو ھیچ .بود خودم اینجا و دلم پیش تو.یواش احساس کردم بھت دل بستھ شدم

تصمیم گرفتم بر گردم ایران و بھ ھر قیمتی بھ .حس قشنگی بود.وقت تجربھ نکرده بودم

مھتاب بازم ازت معذرت می خوام کھ اینقدر بی پرده حرف می زنم اما فکر .دستت بیارم

بھ دروغ بھ خانواده ام گفتم .من رستوران ندارم.من زندگی سالمی نداشتم.می کنم الزمھ

می دونی کازینو چیھ؟خدا کنھ .من اینجا کازینو دارم.اونا ھم باور کردند.ستوران دارمر

ببخش کھ حاال دارم این حرفا رو بھت می .پوالی من پاک نیستند مھتاب.ندونی

مھتاب تو اونقدر پاک و معصوم بودی کھ شرمم اومد حقیقت زندگیم رو برات رو .زنم

اد؟نمی دونم پی بھ حال داغون من بردی یا اون روز توی فرودگاه رو یادت می.کنم

نھ؟مونده بودم با تو چھ کار کنم؟نھ

وجدانم قبول نمي كرد تو رو وارد زندگي لجنیم خودم بكنم نھ مي تونستم دل ازت بكنم 

حاال مي بینیم كھ حق با شایانھ من خیلي از خو راضي ام چون حق نداشتم با یك فرشتھ 

شاید این یك خصلت بدي باشھ كھ اغلب مردا .ي بكنمي پاك و معصوم چنین معاملھ ا

ما زناي خوشگل رو .دارن عده اي ھم بیشتر ما مردا دوست داریم ھمھ چیز مال ما باشھ

ما یاد گرفتیم . حق خودمون میدونیم بھ خصوص كھ اگھ پولي ھم تو دست و بالمون باشھ

.متاسفممتاسفم مھتاب .با پولمون زنھا رو فریب بدیم و خام شون كنیم



. نمیدونستم چي بگم ؟اعترافات شروین برام ثقیل بود و من قدرت ادراك شون رو نداشتم 

ت كرده بود و تند تند نفس .شروین كھ سك.باورم نمي شد شروین چنین مردي بوده باشھ

در ضمن من اینجا یھ شغل دیگھ :مي كشید دوباره بھ حرف آمد و این مرتبھ آرومتر گفت

اینارو مي گم تا .ھ یھویي چشاي تو رو بھ رو ي حقایق باز مي كنم متاسفم ك.ھم دارم

تو دیني بھ گردن .ازت میخوام توي معذوریت نموني .راحت تر بتوني تصمیم بگیري 

براي دولت آلمان كار مي ... من...من.مي توني خیلي راحت تصمیم بگیري. من نداري

دوست دارم دیگھ ھم .مي شھمتاسفم مھتاب ثروت سرشار من از این راه ناشي .كنم 

ارتباط قطع شد و من حتي یك كلمھ نتونیتھ بودم با شروین با .مي بوسمت .حرفي ندارم

دست و پام یخ كرده .موھام سیخ شده بود . مردي كھ شوھرم محسوب مي شد حرف بزنم

اصال بزاق نداشتم زبونم مثل تنھ ي درخت كلفت و سنگین .دھانم خشك شده بود .بود 

صورتم .باز مورچھ ھا توي سرم راه رفتند.ھ گوشھ سرم مور مور مي شد ش.گ.بود

سوزن سوزن مي شد شقیقھ ھایم دل دل مي زدند و چشام ھم انگار لحظھ لحظھ بزرگتر 

یك آن شایان در رو .عرق سرد بھ تن نشست .و ھر آن از كاسھ بیرون مي زدند.مي شدند

برق از چشام پرید گوشي از دستم . ختباز كرد نگاھم كرد بعد یك كشیده توي گوشم نوا

.جیغ بكش. خواھش میكنم. گریھ كن مھتاب :گرفت اونو انداخت روي مبل و گفت

.پاھام بي رمق شدند و یك آن تا خوردم وافتادم.اما من ناي جیغ كشیدن ھم نداشتم 

اومدم تكون بخورم كھ .متفكر بود.چشم باز كردم شایان رو دیدم كھ كنار تختم نشستھ 

نگاه كردم توي اتاق خودم .دستم رو گرفت وگفت تكون نخور خانوم توي دستت سرمھ

گفت خیلي وقتھ كھ .شایان گفت برام دكتر آورده.یك سرم ھم توي دستم بود .بودم 

انگار توش خالي بود .احساس مي كردم سرم مثل یھ توپ بزرگ و سبك شده .خوابیدم

صورتم رو اون طرف گرفتم و بھ اشكم . بیدقلبم ھم از حال رفتھ بود و انگار نمي جن.

و حیران بودم كھ چطور .تازگیھا كاري غیر از این نداشتم .اجازه دادم بي محابا بچكھ 

بعد ھم .شایان حرفي نمي زد اجازه داد خوب بگریم ! چشمھ ي اشكم نخشكیده بود تاكنون

د ھم از اتاق رفت ساعتي بدون ھیچ حرفي ھمون جا ایستاد بع.بلند شدو رفت پشت پنجره 

اما من .ھوا تاریك شده بود كھ برگشت ومتعاقبش مستخدم ھتل برامون شام آورد.بیرون



شایان چند تا قاشق سوپ خورد .مات مبھوت بھ سیني غذا موند بودم.لب بھ ھیچ چیز نزدم

و چون دید من از خوردن امتناع مي كنم دست از خوردن كشید بلند شد دو عدد قرص بھ 

.چراغ رو خاموش كرد و رفت بیرون خوردم داد

تمام شب با خودم فكركردم چھ باید مي باید مي كردم؟مي موندم و خودم اسیر دست 

شروین و زندگي ناپاكش مي كردم یا بر مي گشتم و زندگي نویي مي ساختم ؟دوست 

م اما نھ كدام آبرو؟مگر من گناھي مرتكب شده بود.نداشتم با آبروي خوانواده ام بازي كنم

و یا دست بھ كار ناشایستي زده بودم؟این چھ رسمي است بین ما ایرانیان كھ زنھا رو وا 

مي داریم بھ خاطر ترس از آبرو و یا حرف مردم بھ جبر تن بھ زندگي نا خواستھ 

بدن؟گاھي اقبال یار آدمیان نیست ویا در انتخابشون اشتباه میكنند و یا ساده دل و خوش 

تماد مي كنند اینھ مزدشون؟سوختن یا ساختن ؟دم نزدن؟عمر باورند و بھ دیگران اع

خودشون رو تباه كردن ؟مگھ آدم چند مرتبھ دنیا میاد؟عقلم مي گفت برگردم اما احساسم 

مامان .احساسم مي گفت نباید روح مامان فرح رو نابود كنم .تشویق بھ موندنم میكرد 

امید و آرزو راھي غربت كرده اون منو با ھزار . فرح برام خیلي زحمت كشیده بود 

مامان و خانم جان بھ ماھرخ جان اعتماد كرده و بھ شروین كھ ظاھري جنتلمن ماب .بود

خدا رو خوش مي اومد كھ آرزوھاشون رو بھ ... داشت و بھ اعتبار خوانوادگي شون و

مي پس باید میموندم در حالي كھ تباه شده بودم و زندگیم رو از دست رفتھ .باد فنا بدم 

این وسط چھ كسي مقصره؟ماھرخ جان و جناب فخر كھ با اون ھمھ حساسیت . دیدم 

شروین رو بھ حال خود رھانیدند؟جمشاد خان و پوران جان كھ جواني رو بدون كنترل 

توي مملكتي بي درو پیكر بھ حال خود واگذاردند؟مامان فرح كھ بي جھت شیفتھ سر و 

بست ؟خودم؟خدایا دامان چھ كسي رو شكل و آوازه ي شروین شد و دھانش رو 

. بگیرم؟حاال چھ فایده از این كار گیرم كھ مقصر ھم پیدا مي شد و طوقي بھ گردنش افتاد

مشكل حل مي شود؟دردي از من دوا مي شد؟آبي كھ روي زمین پھن شد جمع نمي شھ 

ي سرم اكار گوناگون و ضد و نقیض تو.اینو خانم جان وقتي میكھ كھ كار از كار بگذره .

. تقھ اي ب ه در خورد .مي خواستم باال بیارم. سرم داشت مي تركید . رژه مي رفتند 

نگاھم .غمي عظیم توي دلش بود .مثل ھمیشھ مرتب بود رنگش ھم پریده بود .شایان بود



از ھمشون بدم .چشم از دیوار روبرو گرفتم .حالت خوبھ؟جوابش رو ندادم:كرد و پرسید 

اونم خون شروین رو توي .ادرش دیگري رو فریب داده بوداونم مثل بر.مي اومد 

دلم مي خواست .رگھاش داشت ھمھ شون از یك خا نواده بودند و سرو تھ یك كرباس 

زندگي من رو خانواده ي فخر تباه كرده بودن .جیغ بكشم و از اتاقم بندازمش بیرون

از درخت علت دار میوه ي كرمو .شروین میوه اي بودپاي ھمان درختي كھ شایان بود .

و من اون لحظھ فكر مي كردم خانواده .خانم جان ھمیشھ ھمین رو مي گھ.حاصل مي شھ 

شایان از حاالت چھره ام پي بھ كنھ وجودم .ي فخر ھمشون داراي عیب و علت ھستند

رفت پشت پنجره بعد از مدتي طوالني برگشت دوباره نگاھم كرد .برد و دیگھ حرفي نزد 

من تمام مدت خیره بھ یك نقطھ مونده .طول و عرض اتاق رو پیمود  بعد راه افتاد و

لباس بپوش میخوام با ھم بریم بیرون :عاقبت شایان صاف روبروم ایستاد و گفت. بودم

اما اون .من تا حاال اون رو تو خطاب نكرده بودم .من با تو ھیچ جا نمیام :غضبناك گفتم .

بعد سرم رو باال گرفتم تو .ر حرمتي نمونده لحظھ احساس كردم بین من و خانواده ي فخ

از .از ھمتون .ازت متنفرم از تو از شروین از خانوادت:چشاش نگاه كردم و با غیظ گفتم

 .نمي خوام ببینمت.برو بیرون.ھمتون دروغگویین.ھرچي فخره بیزارمھمتون حقھ بازین

دقایقي از اتاق  بعد از.من فریاد مي زدم و اون فقط نگاھم مي كرد.شایان حرفي نزد

اما من .دستور داده بود ناھارم رو برام توي اتاقبیارن.بیرون رفت و تا شب برنگشت

اون بیچاره كھ زبونم رو .سر مستخدم داد كشیدم كھ غذاھا رو ببره .دست بھ غذا نبردم

ساعتي بعد شایان آمد .شب ھم شامم رو پس فرستادم.نمي فھمید ھاج و واج برگشت

توي .صبح روز بعد از جا بلند شدم .با جیغ و داد از اتاق بیرونش كردم سراغم كھ دوباره

خودم رو توي آینھ .گرسنھ ام بود اما میلي بھ خوراكي نداشتم.ضعف داشتم.اتاقم راه رفتم

پلكھام سرخ و .دور چشمام حلقھ ي سیاه افتاده بود .واي كھ چقدر زشت شده بودم.دیدم 

انگار یھ .رنگم زرد بود.دماغم تیر كشیده بود.رده بودماز بس كھ گریھ ك.متورم شده بودند

موھام ھم وز كرده بودو مثل دختركھاي وحشي دورم ولو .قطره خون توي صورتم نبود

حوالي ساعت یازده شایان با یك تقھ و بدون اجازه اي .در این چند روز دریغ از شانھ.بود

من توي تختم .توار بودقدمھاش محكم و اس.عصباني بود.از جانب من وارد اتاق شد



نیم نگاھي ھم بھش .سالمش نكردم.نشستھ بودم و داشتم براي خودم فكر مي كردم

بلند شو لباساتو بپوش :دستم رو گرفت محكم بلندم كرد و گف.اومد كنارم تختم.نینداختم

بریم یھ ھوا بھ اون كلھ ات بخوره شاید عقلت بیاد سر جاش و بتوني یھ تصمیم عاقالنھ 

.بگیري

.ولم كن ازت متنفرم:دستم رو پس كشیدم وگفتم

خواستم دستش .بلند شو دختر لوس و دستم رو كشید.اما من عاشقتم :اونم بھ طعنھ گفت 

دستش رو پس كشید یك نگاه .رگ پیشاني اش برجستھ شد.رو گاز بگیرم كھ غضب كرد

.ھمین یھ حركت رو كم داشتي:بھ قیافھ ام كرد و گفت

حوصلھ اش رو .خودم مي دونستم قیافھ ام مثل وحشیا شده.وحمشھفھمیدم منظورش بھ ت

دستامو گذاشتم كنار گوشم و خواستم جیغ بكشم كھ سریع كنار تختم نشست جفت .نداشتم

كوچولوي لوس كار دیگھ اي جز جیغ :دستامو محكم گرفت و با لحني سرزنش بار گفت

منو نمي كني؟كشیدن و گریھ كردن بلد نیستي؟خجالت نمي كشي؟فكر آبروي 

نھ اینكھ شما فكر آبروي منو كردین؟بعد خواستم بخوابم و : مثل توپ تركیدم و فریاد زدم

مالفھ رو بكشم روي صورتم كھ مالفھ رو گرفت كشید پرت كرد گوشھ ي اتاق و گفت 

.بلند مي شي یا خودم بلندت كنم:

.جرات داري بھم دست بزن:یكوري نشستم و گفتم 

با یك دستش نگھم داشتھ بود و با دست .نیت دستم رو گرفت و بلند كردشایان ھم با عصبا

درش رو باز كرد یك شلوار و یك بلوز از .دیگھ چمدونم رو از زیر تخت بیرون كشید

بچھ بازي از خودت در .اینارو بپوش من بیرون منتظرت ھستم:توش كشید بیرون و گفت

.یم عاقالنھ بگیریمباید با ھم یھ تصم.مي خوام باھات حرف بزنم.نیار

خواھش میكنم دست از لج . بچھ نشو مھتاب: گفت.اشكم سرازیر شد .كالفھ شده بودم 

اون موقع میتوني قضاوت كني و ھر چقدر دوست .من باید با تو حرف بزنم..بازي بردار

من ھم .گفت و رفت .من بیرون منتظرت ھستم .داشتي بد و بیراه نثار من و خانوادم كني 

چھ حوصلھ اي .تختم افتادم و تا تونستم گریھ كردم و مشت بھ بالشم كوبیدمدمر روي 

قریب یك ساعت زار زدم بعد كھ خستھ شدم رفتم پشت پنجره و بھ رفت و !داشت شایان 



برام مھم نبود چي مي خاد .دوست نداشتم با شایان بیرون برم.آمد ماشین ھا زل زدم

ه بود و من ھمون طور پشت پنجره ایستاده ھوا تاریك شد.از ھمھ شون متنفر بودم.بگھ

چشمھ ي اشكم ھم خشكیده بودنگاھم بي فروغ .خودم ھم.پاھام خشك شده بودند.بودم

معده ام تیر مي كشید اما گرسنگي .سرم ممنگ بود و احساس پوچي مي كردم.بود

دلم مي خواست بمیرم و .دلم نمي خواست چیزي بخورم یا حتي بیاشامم.احساس نمي كردم

من فریب .نھ من نباید با این وضع بھ ایران مي رفتم. وباره پامو توي ایران نگذارمد

دوست نداشتم دیگران فكر كنند گول زندگي پر .خورده بودم و دوست نداشتم چنین باشم

رفت و آمد ماشین ھا .زرق و برق خارج رو خوردم و بدون مطالعھ تن بھ ازدواج دادم

اما .تقھ اي بھ در خورد .ن مي داد شب بھ نیمھ رسیدهھر لحظھ كمتر مي شد و این نشو

تقھ اي دیگھ خوردو شایان خودش در رو باز ..من نھ جواب دادم نھ از جام تكون خوردم

اما نھ مگھ من كسي رو .شاید ھم شایان نبود.حتي بر نگشتم نگاھش كنم.كرده داخل شد

رسید كھ بھ من نزدیك و توي المان داشتم كھ بھ دیدنم بیاد؟صداي گام ھایي بھ گوش 

احساس كردم شخصي پشت سرم و خیلي نزدیكم .نزدیكتر مي شداما من برنگشتم

حتما باید ضعف كني و رو دستم بیفتي ؟:شایان بود كھ گفت.ایستاده

رو دستتون موندم؟خستھ :وغضبناك برگشتم سرش داد كشیدم و گفتم.نگذاشتم ادامھ بده

مگھ من گفتم .ن بگین؟خب برین و راحتم بزارینتون كردم؟طفیلي ھستم؟اینو مي خوای

بیاین خواستگاري داداش جونتون؟مگھ من گفتم اسكورتم كنین تا اینجا؟االنم خیلي ازتون 

خواھش میكنم برین گم شین و بزارین بھ حال .ممنون میشم اگھ منو بھ حال خودم بزارین

مین نشستم بھ ضجھ میخوام تنھا باشم چرا نمي فھمین؟وھمون جا روي ز.خودم بمیرم

شایان سكوت كرد و چشم .عقده ام دوباره سر باز كرد و من از تھ دل گریھ سر دادم.زدن

شماھا عادت كردین دختراي : نالیدم.گریھ ھام ھم مثل ھمیشھ تموم شد.بھ خیابان دوخت

نمیدونم با زندگي یھ دختر !نمي دونم چي گیرتون میاد.جوون رو زیر پاھاتون لھ كنین

دوست داشتین شكستن منو ببینین؟لذت بردین؟شما یك !زي كردن چھ لذتي دارهجوون با

از شكستن احساس یھ دختر بچھ چھ مي دونین؟اگھ شما دخترارو میفھمیدین كھ .مردین

منم مثل ھر دختري ھزار امید آرزو واسھ .اونارو ملعبھ ي دست خودتون قرار نمي دادین



اي دل فریب و محبت كاذب خانواده ي شما زندگي ام داشتم اما گول خوردم خام حرفھ

شایان كھ كنار من رو .از ھمھ تون متنفرم از شما از شروین از ھرچي فخره بیزارم.شدم

عقده ھاتو خالي :بھ خیابان ایستاده بود و داشت چانھ اش را با انگشت مي مالوند گفت 

كردي؟اجازه مي دي منم حرف بزنم؟

اما من دارم و از :ن رفت روي یك مبل نشست و گفتشایا.من حرفي با شما ندارم:گفتم 

كسي تو رو مجبور بھ .بعد ھر تصمیم دوست داشتي بگیر.تو میخوام بھ حرفام گوش كني

بگو :بعد بھ طرفم خم شد و گفت.ھمون كھ مجبور بھ ازدواج نكرده بود.ھیچ كار نمي كنھ

ببینم چي شد كھ حاضر شدي با شروین عروسي كني؟

عاشقش :ادامھ داد.گرد شد اما سرم رو باال نیاوردم و جوابي ندادم چشام. جا خوردم

بودي؟

نھ خانم .مجبورت كردند؟نھ فكر نمي كنم این طور باشھ: پرسد.باز ھم جوابش رو ندادم 

شریفان چنین آدمي بھ نظر نمي رسھ ونھ تو دختري ھستي كھ زیر بار حرف 

میمونھ اوازه و ثروت .شاید نمي خاوم بگم خودسري اما خیره سر.زوردیگران بري

...شروینكھ

من خودم خواستم با شروین عروسي كنم و این :سرم رو باال گرفتم و با غیظ جواب دادم

.ھیچ ربطي بھ پول و ثروتش نداره

!كھ اینطور:لحظاتي مبھوت نگاھم كرد و بعد گفت

دوست نداشتم ھیچ كس حتي براي لحظھ اي فكر كنھ من گول موقعیت شروین رو 

جداًَ كسي اگر كسي از من علت ازدواجم رو مي .در حالي كھ عاشقش ھم نبودم.خوردم

دلم نمي خواست شایان این تصور .پرسید چي داشتم بگم؟من كھ عاشق شروین نشده بودم

تصمیم ابلھانھ ي من بھ خودم .گرچھ دیگھ اھمیتي نداشت .غلط رو از من داشتھ باشھ

دلم .ا كھ با بیان كردنش خودم رو مضحكھ مي كردم مربوط بود و نباید عنوان مي شد چر

.مثل جوجھ اي بي پناه و ره گم كرده سرگدان بودم. گرفتھ بود وتنگ بود 

مي شھ ازت خواھش كنم بیایي اینجا روي صندلي بشیني ؟:شایان گفت

اعتنا نكردم دوست داشتم از اتاقم بندازمش بیرونو تا صبح بھ بیچارگي خودم و بھ باور 



چیزي كھ چند روزي بود عذابم مي داد من دنبال یھ راھي براي موندن .لزلم فكر كنممتز

دلم .اما مي دونستم جوون تر از اوني ھستم كھ بھ حال خودم واگزارده بشم.مي گشتم

یكي كھ با تمام وجود برام دل .دلم یك حامي قدرتمند مي خواست.خانوادم رو میخواست

قوي مي خواس تا دستان ظریفم رو محكم بگیره و بھ دلم دستي .بسوزونھ ونگرانم باشھ

اي خداچقدر .قلبم قوت ببخشھ دلم آغوشي میخواست كھ منو در پناه بگیره و ایمني ببخشھ

كو شانھ اي كھ من سرم رو روش بزارم و اشك اه و حسرت بریزم . بي پناه و تنھا ھستم

.ديخداوندا تنھا بودم تنھا ترم كر. و از تھ دلم نالھ سر بدم

مھتاب ؟: شایان ھم پریشان بھ نظر مي رسید عاقبت گفت

گوش ات بامن ھست؟: جوابش رو ندادم دوباره گفت 

من فكرامو كردم من و تو باید بھ ایران :شایان مكثي كرد وبعد گفت.باز ھم جواب ندادم 

روشنھ؟البتھ شروین شوھرتویھ و تو مي توني در صورت تمایل بموني و باھاش .برگردیم

اما ما صالح نمي دونیم اون بیشتر از این زندگي تو رو بھ بازي .ندگي كني ز

واز این بابت ازت معذرت . باور كن ما نمي دونستیم كھ شغل شروین چیھ...بگیره

من ھمین اواخر فھمیده بودم كھ شروین كازینو داره و نھ ...البتھ من.میخواھیم

دوني كي فھمیدم؟ھمون لحظاتي كھ ا مي .اما وقتي فھمیدم كھ خیلي دیر بود.رستوران

فروغ .اون روز من خونھ ي فروغ جان بودم.داشتم حاضر مي شدم بیام عروسي تون

متعجبھ كھ دایي جان چھ طور اجازه دادند شروین :جان ھم كھ داشت حاضر مي شد گفت

من كھ تعجب كرده بودم.یھ دختر ایراني رو از ھانواده متشخص بھ ھمسري قبول كنھ 

چرا مگھ شروین چشھ؟فروغ جان كھ فكر مي كرد ما از شغل شروین مطلعیم .مپرسید

.گفت آخھ اون پولش ناپاكھ

اما اگر .من معتقدم ادم راستگو نیازي بھ قسم خوردن نداره: شایان نفسي تازه كرد و گفت

قسم خوردن تو رو قانع مي كنھ برات بھ جان پوران جان كھ برام از ھم چیزي تو دنیا 

ه قسم میخورم كھ ھیچ كدوم از ما نمي دونستیم شروین اینجا چھ غلطي مي عزیز تر

فروغ جان گفت از طریق یكي از اقوام شوھرش مطلع شده كھ شروین اینجا كازینو .كنھ

.دایر كرده و خیلي ھم غصھ خورده



فروغ جان ھم باورش نمي شد خانواده ي من در این مورد بھ خصوص سھل انگاري 

.كرده باشند

ل كن كھ زمان براي ھر گونھ اقدامي از دست رفتھ بود و من نتونستم حرفي بزنم اما قبو

من اون .اقرار مي كنم از صمیم قلب براي تو و زودباوري خانواده ام غصھ مي خوردم

نمي دونم تو بھ حال دروني من پي بردي یا نھ؟من موقعي بھ .شب حال خوشي نداشتم

بگو ببینم تو جاي من بودي چھ .عقد نشستھ بودین مجلس رسیدم كھ تو شروین پاي سفره 

میكردي؟من متاسفم كھ خانوادھي من توي خواب خرگوشي فرو رفتند و چشممون رو بھ 

ھرچي نباشھ اون برادر ھم خون .اوه منو ببخش...شروین از نظر من .روي حقایق بستند

مھتاب بھ جان .كنم اما حقیقت رو نمي تونم كتمان.منھ و من حق ندارم بدگویي اونو بكنم

عزیزت قسم كھ نھ من نھ ھیچ كس دیگھ اي نمي دونستیم شروین براي دولت آلمان كار 

حاال .این تاخیرش ھم بھ خاطر ماموریتي بوده كھ بھش محول شده...و این.مي كنھ

فھمیدي چرا ما این چند روزه این جا معطل مونده بودیم؟فھمیدي چرا شروین بھ ما ادرس 

دم و .ه بود؟خب من اینارو از كجا باید مي دونستم؟منم مثل تو گیج بخودش رو نداد

اون بود كھ پرده از روي .نمیدونستم اونو از كجا پیدا كنم؟شھریار آدرس اونو بھ من داد

اونم ...حاال ھم فكر مي كنم پیش پاي تو فقط یھ راه باقي مونده اونم.حقایق برداشت

.طالقھ

با ناباوري .یخ كردم.برق از چشم پرید.سرم كوبیده باشند كلمھ طالق مثل پتكي بود كھ بھ

شایان از من مي خواست بھ جرگھ ي زنان مطلفھ بپیوندم؟چي بھ سرم .نگاھش كردم

اورده بودن از سر نادوني؟چي بھ سر مامان مي اومد؟مامان خرد مي شد و مي 

پاك نمي شد  اسم شروین توي شناسنامھ ي من بود و ھرگز.من ھم نابود شده بودم.شكست

با باور متزلزلم چھ مي كردم كھ چندروزي عذابم مي دادند ؟چھ بر سر خودم آورده .

. بودم؟من براي بھ ثمر رسوندن یك كار احمقانھ و كودكانھ اینده ام رو تباه كرده بودم 

دیگھ نمیخوام .خواھش میكنم خفھ شو.خف شو:بلند شدم ایستادم ناگھان مثل دیوانھ داد زدم 

سرم رو روي دیوار نھاده زار زدم .بعد پشت بھ شایان كرده بھ گریھ افتادم .شنومچیزي ب

تو كھ نمي دوني اون برادر .من نمي تونم از شروین جدا بشم:و میان ھق ھق گفتم



بیشرفت چھ بھ روز من آورده چرا بھ این راحتي حرف از طالق میزني؟

ن حرفت چھ معني مي ده مھتاب؟نگو ای«:شایان بلند شد نزدیكم امد و با لحن مالیمي گفت

ن شروین ازشش رو .من نمیذارم تو زندگي ات را تباه كني چ.كھ میخواي اینجا بموني 

تو مي دوتوني زندگي ات را از نو بسازي من ازت خواھش مي كنم با من بھ .نداره 

.ایران برگردي

اما :و قاطعانھ گفتمانگار آتشم زده باشند برگشتم نگاه خشم آلودم رو بھ صورتش پاشیدم 

.من مي مونم چون چاره اي جز این ندارم

بھ كدوم دلیل احمقانھ دختر ابلھ؟:شایان با عصبانیت بر سرم فریاد كشید

بھ اون دلیل كھ تو داري :سرد و ماتم زده نگاھش كردم و نفھمیدم چطور از دھانم پرید

فھمیدي؟. عمو میشي آقا شایان 

از سر بدبختي و استیصال از شرمي كھ . ر خوردم و نشستمگفتم و ھمون جا پاي دیوار س

.از اعتراف حاملگي نزد شایان عایدم شده بود از بي پناھي و رھانیده شدني نابھنگام

بھت زده نگاھم میكرد و من دوست داشتم .شایان ھم مقابل من تا شد و نشست

در كمتر از آني محو دوست داشتم .دوست داشتم آب بشم و بھ اعماق زمین نفوذ كنم.بمیرم

دوست داشتم .بشم انگار ھیچ وقت وجود خارجي نداشتھ امدوست داشتم بھ خیال بپیوندم

دلم مي خواست .ھمون لحظھ بھ شروین دست مي یافتم و با دستام خفھ اش میكردم

.چشماشو از حدقھ بیرون بكشم و زیر پا لھ كنم

مردي كھ از زندگي عیش .ره میكردچشایي رو كھ مي خندیدند و بھ دنیا با بي قیدي نظا

مردي كھ نامردانھ .وعشرتش رو دریافتھ و پول و مقامش رو و نھ مردانگي اش رو

چھره شروین كري .سرم گیج مي رفت.نابودم كرده و زندگي ام را بھ بازي گرفتھ بود

مثل یك گرگ شدمثل .عقب رفت جلو امد و قھقھھ زد.منظر شد و پیش نظرم جان گرفت

شدمثل یك خوك شد بالي سرش شاخ در آوردناخناش تیز و بلند شد میخواست یك كفتار 

لباش آویزون بودو ازش آب مي .با چنگالش منو بگیره مي خواست منو بھ زور ببوسھ 

شایان .چشام سیاه شد و اتاق دور سرم چرخید .حالت تھوع داشتم .نھ اونا خون بود .چكید

  .ھم مي چرخید



اتاق خودم .ك اتاق نیمھ تاریک روی یك تخت خوابیدمچشم باز کردم ودیدم توی ی

دستم .کجا بود؟سرم روبرگردوندم شایان روی یك صندلی کنارم نشستھ بود.ھتل نبود.نبود

.رو بلند کردم و خواستم حرفی بزنم کھ چشمام سیاھی رفت ودوباره از حال رفتم

یکی داشت .گشودمچشم .نور افتاب چشمم رو زد.صدای کنار کشیدن پرده بھ گوشم رسید

خانمی جوون بود با .ھوشیار شدم.ھوای سرد بھ صورتم خورد.پنجره رو باز می کرد

مامانھ؟اوه نھ مامان توی بیمارستان مقنعھ داره اما این خانم کاله .روپوش سفید

شایان ھنوز کنارم .بعد ھم از اتاق بیرون رفت.برگشت نگاھم کرد وچیزی نگفت.داشت

خوبی مھتاب جان؟بھتری؟:رو گرفت وگفتنشستھ بود خم شد دستم 

یقینا شبنم رو ھم با ھمین کلمات !برادران حقھ باز دختر فریب.مھتاب جان؟مشمئز شدم

خودم ھربار دیدم غم تو نگاھش .خودم دیدم چشاش گریھ ای بود!شبنم بینوا.فریفتھ

رفتھ چھ .شروین خودش گفت اون روز عقد تو من خونھ ای فروغ جان بودم.بود

رفتھ با بیان کردن جان وعزیزم قضیھ رو ماست مالی کنھ؟گاه چھ معجزه ای می کار؟

دستم رو با غضب از دست شایان !کنھ بازی کلمات وچھ زود ورق برگردونده می شھ

.بیرون کشیدم

معاینھ ام کرد وبھ انگلیسی با شایان .دکتری بلند قامت وکم مو بھ بالینم امد.درباز شد

دکتره رفت بھ جاش یک پرستار .چشمامو بستم!دارن می گننمی فھمیدم چی .حرف زد

دوست نداشتم .من موندم وشایان.اونم رفت.امد ویک امپول تو سرمم فرو کرد

.چشمامو بستم ونفھمیدم کی خوابم برد.ببینمش

یک المپ کم نور باالی سرتخت من .اتاق تقریبا تاریک بود.شب دوباره چشم باز کردم

تا دید چشم باز .ر ھمون نور کم مجلھ ای رو مطالعھ می کردشایان داشت زی.روشن بود

.بلند نمی شی؟دلم گرفت:چال سویایی اش گود شد وگفت.کردم بھ روم لبخند زد

نمی خواستم .یک پرستار برام سوپ رقیق اورد.مات نگاھش کردم.حرفی نداشتم بزنم

شایان .ھم رفتبعد .پرستار یک چیزی گفت کھ من نفھمیدم.بشقاب رو کنار زدم.بخورم

گفت اگھ غذا نخوری معده ات رو درمیارن وبھ زور توش غذا می :شنیدی چی گفت:گفت

شایان با . امتناع کردم.بعد بھ طرفم امد وخواست قاشق سوپ رو تو دھنم بذاره.کنن



حوصلھ قاشق رو بھ ھر طرف کھ من سر برمی گردوندم می برد وخواھش می کرد 

لگن زیر .شکمم خالی بود.م کرد کھ حالم بھ ھم خورددو قاشق بھ زور توی دھن.بخورم

شایان باحوصلھ دور .چشمام می خواست از حدقھ بیرون بزنھ.دھنم پر از اب زرد شد

دھانم رو با دستمال پاک کرد بعد چراغ رو خاموش کرد وازم خواست استراحت 

.خودش ھم روی ھمون صندلی نشست.کنم

ھر کاری کھ .از خودم ھیچ اراده ای نداشتم.بایک مجسمھ ی سنگی ھیچ تفاوتی نداشتم

ھر کاری کھ می خواست انجام می دادم اما یک کلمھ حرف از .شایان می گفت می کردم

شایان می گفت غذا بخور اطاعت می کردم می گفت بخواب می .دھنم در نمی اومد

تش تمام سواال. او پر حوصلھ با من حرف مي زد اما من جوابی نداشتم کھ بدم.خوابیدم

گاھی ھم ھمون طور کھ چشم تو .بدون جواب می موند ومن مات زده نگاھش می کردم

.چشمش داشتم اشک می ریختم

می دونست من زبونش .سینی صبحانھ روی پام بود کھ دکتر بھ عیادتم امد تا معاینھ ام کنھ

رو نمی فھمم واگرھم می فھمیدم زبون بھ کام گرفتم سواالتش رو از شایان می 

من ھم کھ نمی فھمیدم دور واطرافم چی می گذره بھ سقف چشم .اونم جواب می داد.پرسید

شایان کنارتختم امد .دکتر برگھ ای رو امضا کرد واز در بیرون رفت.دوختھ بودم

.من وتو می تونیم بھ خونھ برگردیم.مرخص شدی مھتاب:وگفت

ام برم دنبال من می خو:شایان کھ با سماجت نگاھم می کرد گفت.جوابش رو ندادم

اجازه می دی دوتا بلیط تھیھ کنم؟اوھوم؟.بلیط

مھتاب من بھ تو اجازه نمی دم :گفت.سرد ویخ زده بھ سقف زل زده بودم.جوابش رو ندادم

.بھ اون دلیل احمقانھ خودت رو اسیر دست شروین کنی

کار یک حقیقت ان.تو بھ اون می گی دلیل احمقانھ؟اون یک حقیقتھ:سرم و چرخوندم وگفتم

برگردم ایران چی بگم؟واسھ خونواده ام سوغات ببرم؟بعد تمسخر الود نگاھش .نکردنی

اب دیده .شما خانوادگی کھنھ کارین.حق می دم کھ چیزی نفھمی:کردم وبھ طعنھ گفتم

.واسھ تون عادی شده.تجربھ ی اول تون کھ نیست.شدین

ری می گی مھتاب؟من کھ ھیچ معلوم ھست چی دا:شایان کھ ناباورانھ نگاھم می کرد گفت



.واضح تر حرف بزن.نمی فھمم منظورت چیھ

عارم میاد با ادمای بی مسئولیت ھم کالم :صورتم رو بھ سمت دیگھ چرخوندم وگفتم

.ادمایی کھ فقط بھ خوشی شبانھ شون فکر می کنند.بشم

ه این من بودم کھ اینقدر بی شرمانھ از تفریح شبانھ حرف می زدم؟پرده ی حیا رو درید

شایان ساکت شده .بودم ودھنم رو باز وبستھ می کردم وپشت ھم چرند ردیف می کردم

شایان نفسی .از نگاھش خجالت کشیدم وسرم رو پایین انداختم.بود ومبھوت نگاھم می کرد

.بعدا در این مورد با ھم حرف می زنیم.بلند شو بریم ھتل:تازه کرد وگفت

.فی ندارممن با شما حر:سرم رو باال گرفتم وگفتم

ماشین بیرون .حاال بھتره بلند شی.اما من دارم:شایان مالفھ رو از روم کنار کشید وگفت

.منتظره

پشت پنجره چشم بھ غروب غم .تا غروب توی اتاقم موندم وبھ بخت سیاھم فکر کردم

چی بھ سرم اومده بود؟من واقعا تباه شده بودم .انگیز پاییزی داشتم ودر افکارم غرق بودم

ی ام رو باختھ بودم؟بھ کدوم دلیل؟بھ یک باور غلط؟بھ اعتمادی نابھ جا؟بھ جھت زندگ

صمیمیت دو خانواده؟اینھ تاوان خوش باوری؟چی داشتم کھ بھ مامان بگم؟خرد می شد 

می موندم با .او کھ برای من تنھا فرزندش ھزار امید وارزو داشت.ومی شکست

رو فروختھ وخدمت بیگانگان رو می شروین؟شروین مرد ایده الی بود؟او کھ ملیتش 

بر می گشتم؟با بچھ .کرد؟مامان می فھمید دامادش چنین ادمی است خودش رو می کشت

از خدا خواستم چنین نباشد ومن باردار !ای کھ بھ زودی در وجودم جان می گرفت

ارزو کردم ھر بیماری دیگھ .پیرو حرف عسل مشکوک بودم.ھنوز مطمئن نبودم.نباشم

اما اگر بودم چھ؟با یک .باشم کھ ماھیانھ ام رو تعویق انداختھ اما باردار نباشمای داشتھ 

من کھ مھیای مادر شدن .بچھ چھ می کردم؟من کھ خودم بچھ بودم ونیاز بھ مراقبت داشتم

غمی بھ وسعت اقیانوسھا وبھ پھنای اسمان وبھ سنگینی تمام کوھھا .دلم گرفتھ بود.نبودم

انگار دنیا بھ انتھا .قلبم ھر ان می پکید ومتالشی می شد.بودروی سینھ ی کوچکم نشستھ 

.اشکم سرازیر شد شاید از فشار غم بکاھد.رسیده بود ومن راه بھ ھیچ جا نداشتم

شایان کھ بھ اخالقم اشنا شده بود در .مثل ھمیشھ بی اعتنا موندم.ضربھ ای بھ در خورد



انگار کفش .توی گوشم نشست صدای قدمھایش اھستھ اما محکم.رو باز کرده وارد شد

پژواک صدای گامھایش تا اعماق جانم طنین انداز بود وھر دم نزدیکتر .اھنی بھ پا داشت

طاقت .نگاھم کرد.قیافھ اش جدی بود.کنارم ایستاد سالم کرد اما جوابی نشنید.می شد

دلم می .متفکر بھ نظر می رسید.بھ نقطھ ای نامعلوم خیره موندم.نداشتم نگاھش کنم

از این کھ باالجبار پرده از راز زنانھ ام برداشتھ .واست جیغ بکشم وبندازمش بیرونخ

کاش ھرگز در این سفر ھمراھی ام نمی کرد .وبارداری ام رو فاش کرده بودم شرم داشتم

.ومی گذاشت بھ درد خودم بمیرم

گریھ دلم می گیره وقتی می بینم تو حربھ ی دیگھ ای بھ جز :شایان با لحنی مالیم گفت

مگر نھ .تو یک خانم جوان ھستی.اینو قبول کن.تو دیگھ بچھ نیستی مھتاب.کردن نداری

این کھ پیشنھاد ازدواج یک مرد رو قبول کردی؟این یعنی کھ تو مھیای زندگی جدید 

یعنی از زیر چتر حمایت .یعنی کھ می خوای از حال وھوای بچھ گی بیرون بیای.ھستی

خانواده ای کھ تو وشوھرت در راس .اده ای نو تشکیل بدیخانواده بیرون اومدی تا خانو

تو وشوھرت با ھم ودر کنار ھم بھ جنگ مشکالت احتمالی برید واونا .اون قرار بگیرید

یک روز ودوروزش بھ .ازدواج کھ فقط بادا بادا نیست.رو از سر زندگی تون کنار بزنید

خودش رو نشون می چشم رو ھم نگذاشتین چھره ی واقعی .شوخی وبازی می گذره

خب ھمین پستی :مکثی کرد وباز ادامھ داد.زندگی باال وپایین داره شیرینی داره.ده

بھ نظر من .گذر عمر بھ ادما فرصت کسب تجربھ می ده.وبلندیاس کھ ادما رو می سازه

حالوت زندگی بھ ھمون سختی ھاشھ بھ این کھ بتونی با روحیھ ای قوی با مشکالت 

واونا رو از مسیر زندگی ات خارج کنی شیرینی زندگی بھ دست وپنجھ نرم کنی 

من .گریھ فقط مسکنھ .گریھ حالل مشکالت نیست مھتاب.پیروزی ھای پس از شکستشھ

تو تا کی می خوای با ھر .فکر می کنم تو بیش از اندازه ازش استفاده می کنی

سبی برای بچھ ناسازگاری گریھ کنی؟ فکر می کنی با این روحیھ می تونی تکیھ گاه منا

ھات ومشاوروھمراه خوبي براي ھمسرت باشي؟البتھ من این رو مي دونم كھ تو ھنوز 

از ھمین .بیا فرصتھا رو ازدست نده.فرصت براي خودسازي زیاد داري.خیلي جواني

مسیر زندگي تو بھ طور ناگھاني عوض شد ومن قبول دارم تو توي .امروز شروع كن



من بھ .ھ اي خارج از تحمل روحیھ ي حساس اتضرب.این مسیر ضربھ سختي خوردي

من از جانب خودم وخانواده ام كھ كوچكترین .تو حق مي دم وبھ سھم خودم برات متاسفم

البتھ حق داري اگر خانواده ام رو .دخلي در این ماجرا نداشتند از تو معذرت مي خوام

انگاري قبول دارم كھ پدر ومادر من در این مورد بھ خصوص سھل .مقصر بدوني

این ھم از خوش باوري شون .اونا نباید پسرشون رو بھ حال خودش رھا مي كردند.كردند

ایراد ما مردم اینھ كھ نگراني ھامون رو متوجھ زنھا ودخترامون مي .نشات مي گیره

فكر نمي كنیم كھ یك پسر جوون .فكر مي كنیم دختر رو باید زیر كنترل دقیق بگیریم.كنیم

ما ادما پسرھا رو از ھمون كودكي .ماع اسیب ببینھ ویا منحرف بشھھم مي تونھ توي اجت

یك مرد مي بینیم وازش توقعات زیادي داریم وشاید بھ ھمین دلیلھ كھ پسرھا خیلي زودتر 

.از موعد بھ حال خود واگذارده مي شن كھ این خود چھ بسا مشكل افرین باشھ

با .شتم اما مقابلھ كردم وفشردمشبغض ھردم گلومو مي تركوند چرا كھ نیاز بھ فغان دا

برگشتم بھ شایان نگاه .این ھمھ توان مبارزه با اشكم رو نداشتم وھم چنان فرو مي چكیدند

نمي .اشكاتو پاك كن:دست توي جیبش كرد دستمالي بیرون اورده بھ دستم داد وگفت.كردم

دوني چھ حالي مي شم وقتي فكر مي كنم خونواده ي من مسبب این ھمھ اشك 

دوست دارم خوب فكر كني .خواھش مي كنم اشكاتو پاك كن وبھ من گوش بده.ستندھ

.نھ از روي غیظ وغضب ونھ از سر لجبازي.وبراي اولین بار یك تصمیم عاقالنھ بگیري

دقایقي بھ .شایان نگاھش رو متوجھ خیابون كرده دست بھ سینھ شد.دستمال رو گرفتم

من ھم .نرم وسبك.ي پا باال وپایین مي رفتسكوت گذشت در حالي كھ روي پنجھ وپاشنھ 

با من :شایان بھ حرف امد و با لحني الالیي گون نجوا داد.بھ نقطھ اي نامعلوم خیره شدم

.این تنھا راھھ.عروسي كن مھتاب

نفسم گره .پیكرم مثل سنگ سخت شد.قلبم انگار از حركت ایستاد.خون در عروقم یخ زد

انگار ترن توي سرم .سرم سوت كشید.فگي كردمتوي حلقم سنگین شد واحساس خ.خورد

برگشتم بھ شایان كھ داشت نگاھم .پژواك سوتش توي كاسھ سرم مي پیچید.راه مي رفت

نگاھش .گرمي نگاھش قلب یخ زده ام رو بھ تپشي مالیم واداشت.مي كرد خیره شدم

ي مي چھ مي شنیدم؟این شایان بود كھ از من خواستگار!خداي من.مھربان ونوازشگر بود



كرد؟حاال؟حاال كھ من ھمھ چیزم رو باختھ بودم؟كھ چیزي براي عرضھ كردن وبالیدن 

نداشتم؟كھ عشقم رو توي سینھ مدفون نموده واشك اه وحسرت بر مزار عشقم ریختھ 

بودم؟كھ قلبم ھزار تكھ شده بود؟كھ شروین وجودم رو كاویده بود؟كھ لھ شده بودم؟كھ 

؟كھ كودكي در بطن مي پروراندم؟كھ نام شروین كنار احساسم بھ بازي گرفتھ شده بود

نامم ثبت شده بود؟كھ باري بودم گران؟كھ موجودي فلك زده بودم ونیاز بھ دستگیري 

من ترحم نمي طلبیدم واز ھر چھ ترحمھ بیزار .من این رو نمي خواستم.داشتم؟نھ

گونھ ي شایان فرود انگار اتشم زده باشند مثل دیوانھ ھا دستم بھ ھوا رفت تا روي .بودم

ازت :غضبناك نگاھش كردم وگفتم.سفت ومحكم.بیاد كھ شایان مچم رو روي ھوا گرفت

.از تو از اون نامرد بي شرف از ھرچھ مرده بیزارم.متنفرم

من .قرار شد فكر كني بعد عكس العمل نشون بدي:ھمون طور كھ مچم رو مي فشرد گفت

من ھمین االن از تو جواب نمي .رو مي دم تمام امروز رو فكر كردم وبھ تو ھم این حق

.بعد دستم رو رھا كرد وبا شتاب از اتاق خارج شد.خوام

من تمام شب بیدار مونده گریستھ بودم و بھ .روز بعد حوالي ظھر بود كھ بھ سراغم امد

من كھ روزي تنھا ارزوم عروسي با شایان بود اینك .بخت ناسازگارم لعنت فرستاده بودم

تحمل .بھ این پیشنھاد جواب رد بدم چرا كھ دوست نداشتم طفیلي باشممجبور بودم 

نمي خواستم چون یوغ بھ گردنش بیاویزم وچون زنجیر بھ .رادمردي اش رو نداشتم

اما او مي خواست مردانگي .من عشق شایان طالب بودم نھ ترحمش رو.پاھاش بند باشم

ق اخالص نھاده تقدیمم كنھ اش رو ایثارش رو رادمنشي اش رو مھر ومحبتش رو در طب

اون جوان بود وحق عاشق شدن داشت ومن حق نداشتم اونو از این حق .ونمي خواستم

اي خدا چھ بھ سرم امده بود؟بالشم خیس بود دماغم گرفتھ بود وراه تنفسم .محروم كنم

مسدود شده بود تھ گلوم خارخار بود ومي سوخت گوشام وزوز مي كردند گونھ ھام 

ند وسوزن سوزن مي شدند نوك دماغم ھم سوزن سوزن بود چشمام مثل گزگز مي كرد

نخود گرد وكوچیك شده بود گوشھ اي از گردنم قد لوبیا دل دل مي زد مغزم بھ فرمانم 

قلبم ھم گوشھ اي از سینھ ام رھا شده ھم چنان بي رمق مي .نبود واز كار افتاده بود

تمام .ب خشك شده كنارم افتاده بودحس وحالي براش نمونده بود دست وپام مثل چو.زد



نھ شروین رو الیق مي دیدم كھ بھش بپیوندم ونھ .شب فكر كرده وبھ جایي نرسیده بودم

انقدرھا ھم از خود راضي و بي وجدان نبودم كھ شایان رواسیر .توان بازگشت داشتم

پریز  چندین مرتبھ تصمیم گرفتم ابلھانھ میخي توي.دست خودم وكودك ناخواستھ ام نمایم

برق فروكرده خودم وشایان رو ازاین وضعیت وبالتكلیفي رھا كنم اما اونقدر شھامت 

من حتي نمي تونستم در قبال اعمال ابلھانھ و جاھالنھ ي خودم رودرروي خدا .نداشتم

قرارگرفتھ جواب پس بدھم چطور مي تونستم دست بھ قتل نفس زده وجوابگوي جان 

ت در وجودم پا گرفتھ فخري دیگر بھ دیگر فخرھا جان ان كس كھ مي رف.دیگري باشم

فخر؟این من بودم كھ ناخواستھ فخري بھ فخرھا مي افزودم؟چھ حس شیریني اگر .بیفزاید

اما وضعیت فرق مي كرد وحاال چھ حسي مي تونستم داشتھ !عاشق شوھرت باشي

حسي .باشم؟نمي دونستم چھ احساسي دارم؟احساسي گنگ توي وجودم ریشھ كرده

!ناختھ وغریبناش

دمر روي تختم افتاده بودم وبا افكار ضد ونقیضم دست وپنجھ نرم مي كردم كھ ضربھ بھ 

مي دونست جوابش رو نمي دم خودش در .درخورد وشایان مثل ھمیشھ پا بھ اتاقم گذاشت

كنار تختم ایستاده بود .اتاق را باز كرده وبا گامھاي محكمش مغزم را سوراخ مي نمود

كنار تختم دست بھ كمر ایستاده .پاھاي بلند واستوارش مي دیدم..يبدون ھیچ حرف

عاقبت شایان بھ حرف .صداي نفسھاش مي شنیدم با این ھمھ دم نزدم وتكون نخوردم.بود

این لجبازي كودكانھ تمومي نداره؟:امد وگفت

من .جدا من خجالت نمي كشیدم جلوي چشاي یك مرد دمر افتاده بودم؟حیا قورت داده بودم

.صال خودم نبودما

نمي خواي بھ ...نمي خواي دست برداري؟جوابم رو نمي دي؟...مھتاب خانم؟:شایان گفت

مھتاب؟...من نگاه كني؟من اومدم ازت جواب بگیرم

مھتاب خانم؟فكراتو :با لحني مالیم تر وارام تر از پیش گفت.باز ھم جوابش را ندادم

روشن كني؟ نمي خواي تكلیفم رو.كردي؟برگرد نگام كن ببینم

شما مي .تكلیفي بھ گردن شما نیست:بلند شدم نشستم وغضبناك ھوار كشیدم.انگاراتشم زد

لطفا دست از سرم .وظیفھ ي مردونگي تون تموم شد اقا شایان.تونید برگردید ایران



.بردارین

من ھم مثل دیوونھ ھا با موھاي وز .مات ومبھوت نگاھم كرد بعد بھ قدم زدن پرداخت

مي خواي اینجا :شایان مقالبم ایستاد وگفت.شون وسط تختم نشستھ بودمكرده وپری

بموني؟بھ شروین زنگ بزنم؟

نیازي بھ حمایت .نمي خواد اداي ارتیستا رو برام در بیاري:بلند شدم مقابلش ایستادم وگفتم

حاال دست از سرم .من دلم مي خواد بمیرم اینم بھ خودم مربوطھ.ومردونگي شما ندارم

ي یا ھوار بكشم؟برمي دار

تو ھم نمي خواد اداي :برق خشم از چشاش جست رگ پیشاني اش برجستھ شد وگفت

این كارا چھ معني مي ده؟فكر كردي دنیا بھ انتھا رسیده ؟فكر .دختراي كولي رو دربیاري

كردي تنھا تو ھستي كھ ازدواج ناموفق داشتي؟نھ خانم توي این دنیاي بھ این بزرگي 

و ھستند كھ ھمون اول راه شكست خوردند اما ھیچ كدوم مثل تو عربده ھزاران نفر مثل ت

ھمیشھ یك راھي ھست كھ ادما رو از مخمصھ نجات .نكشیدند وكولي بازي درنیاوردند

من بھ .تو ھم الزم نكرده ھوار بكشي كوچولو.باید عاقل بود وراه درست رو برگزید.بده

تا ده دقیقھ دیگھ حاضر بشي وبا من  ھمین االن ھم بھت امر مي كنم.تو اجازه نمي دم

خودت رو تو این اتاق حبس كردي كھ چي رو .الزمھ با ھم حرف بزنیم.بیاي بریم بیرون

من پشت در منتظرت :ثابت كني؟بعد مچ دستش رو باال گرفتھ ساعتش رو نشون دادوگفت

بزنم  مجبورم نكن دست بھ كاري.واي بھ حالت اگھ تا ده دقیقھ دیگھ حاظر نشي.مي مونم

.كھ نباید

شراره ي خشم از .لحن امرانھ اش میخ كوبم كرده بقود.گفت وبا شتاب بھ طرف در رفت

مثال چھ :ناگھان داد كشیدم.تا بھ حال اینقدر غضبناك ندیده بودمش.دیدگانش مي جوشید

كار مي كني كھ نباید؟

شت برگشت نگاھم كرد وبدون ھیچ حرفي در اتاق رو بست ومن موندم ودلي چون ت

.خون

لحنش انقدر امرانھ بود وچنان برق خشمي از چشماش جستن كرده بود كھ ترسیدم معطل 

توي اینھ بھ خودم نگاه كردم واز دیدن چھره ي ورم كرده وموھاي وز كرده .نگھش دارم



با یك مشت اب سرد صورتم رو ماساژداده موھامو برس كشیدم وپشت .ام وحشت كردم

ساده بھ تن كشیده یك جفت كفش راحتي پام كردم وبھ  سرم جمع كردم بلوز وشلواري

چھره اش ارام تر بھ .شایان مقابل اتاقم بھ دیوار تكیھ داده بود.طرف در اتاق بھ راه افتادم

بیرون ھوا :با دیدن من جلو امده نگاھي بھ سراپایم انداختھ گفت.نظر مي رسید

.بھتره یك لباس گرم بپوشي.سرده

.من سردم نیست:داختھ گفتمباالقیدي شانھ باال ان

.بسیار خب:كلید رو از دستم گرفت در اتاق رو قفل كرد وفقط گفت

فراموش كرده بودم كیفم .توي اسانسور ھم با سماجت بھ من زل زده بود ومن معذب بودم

نمي دونستم چھ .دستھام معطل وبیكار اویزون مونده بودند.رو بردارم واین خیلي بد بود

بي جھت پایین بلوزم رو .ھم نداشتم كھ اونا رو تو جیب فرو كنمجیب .كارشون بكنم

صاف كردم بعد ھم تو ھم قفل شون كردم یك ان شایان رو دیدم كھ خیره بھ دستام 

حلقھ ي .نگاه كردم دیدن دارم با حلقھ ام بازي مي كنم واونو تو انگشتم مي چرخونم.مونده

نگاھم روي انگشتم خیره موند ودستم .پر نگین و درخشنده اي كھ شروین دستم كرده بود

سرم رو باال گرفتم شایان ھم ھمزمان سرش رو باال گرفت ونگاھم .از حركت بازموند

ناگھان با یك حركت تند .نفسم تو سینھ حبس شده بود.ھردو انگار خشك شده بودیم.كرد

ھم وعصبي دستامو كنارم انداختم وسرم رو چرخوندم اما شایان ھم چنان با سماجت نگا

.مي كرد ومن دوست داشتم جیغ بكشم

ھنوز وقت ناھار نشده اما تا اون موقع مي تونیم :شایان من رو بھ یك رستوران برد وگفت

بعد میزي رو در محلي دنج انتخاب كرده صندلي برام عقب كشید وازم .صحبت كنیم

زن احساس خوبي بھم دست مي داد اگھ تو این وضعیت نبودیم ومن .خواھش كرد بشینم

خودش ھم مقابلم نشست دستاشو تو ھم قفل كرده بھ لباش چسبوند در حالي .برادرش نبودم

حاال من نگاھش مي .متفكر بود.دیگھ نگاھم نمي كرد.كھ ارنجھا رو روي میز نھاده بود

سواالتي كھ بھ لبانم جاري نمي .ھزار ویك سوال توي مغزم رژه مي رفتند.كردم

دامین دلیل از من خواستگاري كردي؟چرا در قبال من دوست داشتم ازش بپرسم بھ ك.شد

احساس مسئولیت مي كني؟این تصمیمي بوده كھ خودت تنھایي گرفتي یا تكلیفي است بھ 



گردنت؟كھ اگھ خودت تنھایي چنین تصمیمي گرفتي پس خیلي جوونمردي واین مایھ ي 

صورت من شرم در ھر .عذاب من واگھ تكلیفي است بھ گردنت باز ھم مایھ ي عذاب منھ

واگھ تو اونقدر جوونمرد وباوجدان .دارم چون باري بر دوش ات سنگیني كنم ھمھ عمر

ھستي پس اون چھ كاري بود با شبنم كردي؟تكلیف اون چي مي شھ؟با بچھ اش چھ 

كردي؟سر بھ نیستش كردي؟اگھ سر بھ نیست كردن برات راحتھ پس بیا بچھ ي مرا ھم 

اسي نسبت بھ اون ندارم وھیچ اصراري ھم براي نگھ سربھ نیست كن چون من ھیچ احس

  .داشتنش ندارم

من مثل بعضی از زن ھا نیستم کھ بی جھت بھ نطفھ ی درون شکمشون می چسبند و 

. اصرار دارند نگھش دارند فقط با این باور کھ مادرند و حس مادرانھ بھشون غلبھ کرده

اونم اگھ خوشگل و خوش اخالق  من تا صورت بچھ رو نبینم دوستش نخواھم داشت، تازه

پدرش چھ گلی بھ سرم زد کھ  .باشھ و ھیچ آزاری نداشتھ باشھ و آسایشم رو سلب نکنھ

اگھ از خدا . مصر باشم تحفھ اش رو چون باری بھ دوش بکشم و عمرم رو بھ پاش بریزم

دوست داشتم شخص دیگھ ای بار این . نمی ترسیدم خیلی زود سر بھ نیستش می کردم

چھ کسی از شایان بھتر کھ کھنھ کار بود؟ می . رو بھ دوش بگیره و منو راحت کنھ گناه

خواستم بپرسم تکلیف شبنم چھ شد؟ چرا اون کارو باھاش کردی؟ عاشقش بودی یا 

شیطون رفت تو جلدت؟ حاال می خواھی عقدش کنی؟ پس چرا از من تقاضای ازدواج 

زش اجازه گرفتی؟ با خانواده ات کردی؟ یعنی می خواھی دو تا زن داشتھ باشی؟ ا

صحبت کردی؟ دوست نداری عاشق بشی و بھ میل خودت زن بگیری؟ این درستھ کھ 

یک زن رو بھ خاطر وسوسھ ھای شیطون و یکی رو ھم بھ خاطر وجدان بیدارت 

بگیری و آخرش ھم طعم عشق رو نچشی؟ بعدا پشیمون نمی شی؟ اگھ شدی چی؟ وای 

ھ زن مردی بشم کھ فردا بخواد عاشق بشھ و سرم زن بیاره و کھ بمیرم بھتر از اونھ ک

: ناگھان شایان رشتھ ی افکارم را گسیخت و گفت. من جرئت نداشتھ باشم حرف بزنم

درستھ؟ . تصور می کنم از دیشب تا حاال فرصت کافی برای فکر کردن داشتی

 .جوابتون رو بدممن ھمون دیشب ھم می خواستم . نیازی بھ زمان نبود: بدون تفکر گفتم

این جوابت بود؟ . تو می خواستی بزنی تو گوشم: شایان گفت



نشنیده بودم کسی بره خواستگاری و تو : شایان گفت. شانھ باال دادم و لبامو بھم فشردم

 .گوشی بخوره

 .وقتی حواستگاریھا عجیب و غریب باشھ جوابھا ھم عجیب و غریب میشھ: جواب دادم

با این ھمھ من بازم ازت میخوام با : م میکرد سر تکان داد و گفتشایان کھ داشت نگاھ

ببین مھتاب نمی خوام . و فکر می کنم این بھترین و مناسبترین راھھ. من عروسی کنی

خواھش می کنم ھمھ ی جوانب رو ارزیابی کن بعد تصمیم . نسنجیده بھم جواب بدی

تو ھیچ بھ . رو داری، بھ مادرت بھ تو، بھ آینده ای کھ پیش. من خیلی فکر کردم. بگیر

ھیچ فکر کردی اون چقدر با مادران  !اون فکر کردی؟ بھ ضربھ ای کھ ممکنھ بخوره

دیگھ متفاوتھ؟ اون بھ پای تو خیلی زحمت کشیده و ھزار امید و آرزو برای تو کھ تنھا 

ھمھ ی ما خوب می . اینو من خوب می فھمم. دخترش، و تنھا فرزندش ھستی داره

من فکر کردم دیدم شروین . موندن تو کنار شروین بھ ھیچ وجھ صالح نیست. فھمیم

اون زندگی . عالوه بر شغل کثیفی کھ داره از امنیت کاملی ھم برخوردار نیست

. تو بھ کدوم پشتوانھ می خوای تو یھ مملکت غریب بمونی. پرمخاطره ای رو برگزیده

پس بھ صالحتھ کھ برگردی در حالی  .اونم تو آلمان کھ احساسات و عواطف جایی نداره

 ...چطوری بگم؟ با اون بچھ ای کھ ...کھ وضعیتت 

 .فقط شک دارم. اما من کامال مطمئن نیستم: با عصبانیت گفتم

: لیوانی رو از روی میز برداشت چرخوند، داخلش رو نگاه کرد و در ھمون حال گفت

 .اما من اطمینان دارم

 ...ھ منک: متعجب نگاھش کردم و گفتم

 .در حالی کھ نگاھم می کرد سرش رو تکون داد

پرسیدم از کجا؟ 

: بھ صندلی اش تکیھ داد، توی چشام زل زد و پس از مکثی کوتاه گفت. نفس بلندی کشید

توی بیمارستان کھ بودی دکتر معالجت کھ فکر می کرد ما زن و شوھریم بھم تبریک 

 .گفت

سرخ شدم و از . گر گرفتم. مھری بود بر تباھی منوجود این بچھ . قلبم از جا کنده شد



خجالت این کھ طفلی در شکم دارم، اون ھم بھ تصور دکتر، متعلق بھ شایانھ سرم رو بھ 

شایان ھم بھ رومیزی خیره شده بود و لیوان بی جھت توی دستش می . زیر انداختم

ی کھ بھت دادم از این اطمینان: بعد از دقایقی کھ چون یک قرن گذشت، گفت. گردوند

این خبر ھمیشھ و ھمھ جا مسرت بخش  .نمی دونم شاید ھم نباید اظھار تاسف کنم. متاسفم

بعد لیوان رو . بھ ھر حال کاری است کھ شده و ما دخلی در باید و نبایدش نداریم. بوده

مھتاب می دونم کھ شروین :روی میز گذاشت و نگاھم کرد و مورد خطاب قرارم داد

بھ تو زده اما من بھ سھم خودم سعی می کنم شکست روحی تو رو ضربھ ی سختی 

و من فکر کردم اگر . من و خانواده ام در قبال تو احساس مسئولیت می کنیم. جبران کنم

ھست؟ . این کار سختی نیست. من و تو بخواھیم می تونیم ھمدیگھ رو دوست داشتھ باشیم

می دونم این تقاضای زیادیھ : ادامھ داد. فقط مات زده نگاھش می کردم. جوابش رو ندادم

می شھ فردا . اما می شھ گذشتھ رو بایگانی کرد و از امروز شروع کرد. و شاید سخت

رو ساخت اون طوری کھ تبدیل بھ خاطره ای بھ یاد موندنی بشھ اون وقت کھ بھ گذشتھ 

جھت مھتاب، خانوم، خواھش می کنم خوب فکر کن و بھ . و قابل مرور کردن. پیوست

من بھ تو قول می دم از ازدواج با من . عصبانیت، کھ گذراست با آینده ات بازی نکن

ما می تونیم در . مشروط بر اینکھ بخواھی و سعی کنی دوستم داشتھ باشی. پشیمون نشی

برای خانواده ی من کھ از بار شرمندگی . این برای ھمھ بھتره .کنار ھم خوشبخت بشیم

ده ی تو از ھر لحاظ، برای روحیھ ی تو و برای فردای اون شون کم بشھ، برای خانوا

بچھ ای کھ بھ خواست خدا بوجود اومده و یقین دارم حکمتی در این کار خدا ھست کھ 

 .من و تو از فھمش عاجزیم

پس خودت چی؟ : صدامو بلند کردم و گفتم

 .من ھم راضی ام: نگاھش رو بھ نگاھم دوخت و آروم تر از ھر وقت گفت

م رو پایین انداختم پیش از اینکھ توی اون تیلھ ھای صحرایی غرق بشم و خودم رو سر

مھتاب ھیچ بھ فردای او بچھ فکر کردی؟ می خوای اونو بھ : کھ باز ادامھ داد. ببازم

دست کی بسپاری؟ کدوم مرده کھ مثل من دوستش داشتھ باشھ و حمایتش کنھ؟ من االن 

. ھم خون منھ و من نمیتونم اونو دوست نداشتھ باشماون . عموی اون و فردا پدرش ھستم



 .مھتاب، یک کمی عاقالنھ فکر کن و بعد تصمیم بگیر

مھتاب؟ عزیزم گریھ می کنی؟ آخھ چرا؟ حرفھای من آزارت : سرش رو جلو آورد پرسید

می ده؟ 

حق با شایان بود و من چنین نیندیشیده . سرم رو روی میز گذاشتم و بی صدا اشک ریختم

تکلیف این بچھ چھ می شد اگھ لجبازی می کردم و پیشنھاد شایان رو رد می کردم؟ . ودمب

و در صورتی کھ می پذیرفتم؟ عاقالنھ بود کھ شایان رو فدای وجدان بیدارش و 

خودخواھی برادرش می کردم؟ و اگر مخالفت می ورزیدم لگد محکمی نبود بھ آینده ی 

بود؟ بر سر دو راھی مونده بودم و نمی تونستم  بچھ ای کھ پاره ی تن من و ھم خون او

: مستاصل اما آرام ضجھ می زدم کھ شایان گفت .بھ تنھایی برای زندگی ام تصمیم بگیرم

تو نمی تونی بھ این راحتی از مردی کھ . انتخاب سختیھ .البتھ من بھ تو حق می دم

من . ض کنیشوھرتھ و دوستش داشتی و داری دل بکنی و جای اونو با برادرش عو

و تو اگھ تالش کنی می تونی بھ . با این ھمھ شاید کھ این بھترین راه باشھ. متاسفم مھتاب

اما این حس تمام عمر . این یک احساس گذراس مھتاب. این احساس ناخوشایند غلبھ کنی

انسان طبیعت سازشگری داره و خیلی زود خودش رو با پیشامدھای . با تو نمی مونھ

دیر یا زود ھمھ تسلیم سرنوشت . این سرشت آدمیزاده کھ مدارا کنھ. هزندگی وفق می د

ما قبال ھم در این مورد . گاھی نمی شھ با حوادث پیش بینی نشده جنگید. می شن

من و تو می  :یادت میاد؟ بعد مکث کرد و باز ادامھ داد. بخصوص با ھم بحث کردیم

و قول می دم خیلی زود بھ این حس بھ ت. تونیم زندگی آرومی رو در کنار ھم شروع کنیم

باور کن این . من و تو باید بھ ھم فرصت بدیم. فائق بیای و بتونی منو دوست داشتھ باشی

 ...تو بھ عنوان عروس خانوده ی فخر ھمھ جا معرفی شدی و. بھترین راھھ

 فکرکردید مردم مسخره اند؟ نھ جونم ما: سرم رو بلند کردم و میان ھق ھق مالیم گفتم

 .مسخره ایم کھ داریم از خودمون مسخره بازی در میاریم

کل زندگی مسخره اس مھتاب، نباید اونو خیلی : شایان چشاش رو دوخت تو چشام و گفت

ما باید سعی کنیم سھم خوب زندگی . گاه با زندگی باید مدارا کرد گاه جنگید. جدی گرفت

نباید اجازه بدیم زندگی ما رو  .ا کنیمفقط باید بتونیم راھشو پید. رو از آن خودمون بکنیم



من و تو . بیا با ھم زندگی جدیدی بسازیم .میشھ خرابی ھا رو آباد کرد. بھ بازی بگیره

بھ مادرت فکر کن، بھ خانم جان کھ اینقدر دوستت داره، بھ ھمھ . می توینم بھم دل ببندیم

مھتاب . وششون برسھی اوانایی کھ نگران تو ھستند و منتظرند خبر خوشبختی تو بھ گ

 .خواھش می کنم دست از لجاجت بردار

با غیظ گفتم این پیشنھاد خانوادتونھ، نھ؟ 

تو ھم حاال یک . گفتم کھ من و خانواده ام در قبال تو مسئولیت داریم: شایان جواب داد

 .فخر ھستی

 .می تونم نباشم: گفتم

با : رو تو چشام دوخت و گفتچرا نباشی وقتی بھتره کھ باشی؟ بعد نگاھش : جواب داد

 .این ھمھ خوبھ کھ بدونی این پیشنھادخود منھ نھ خانواده ام، کھ با استقبال اونا مواجھ شد

چھ پیشنھاد خانواده اش می بود کھ اونا مکلفش . در ھر صورت برای من ناگوار بود

ش کرده بودند و چھ خودش با کمال جوانمردی تمایل داشت زن شکست خورده ی برادر

من با اینکھ لجباز ھستم، بی غیرت نیستم و حاضر نبودم . رو تحت حمایت قرار بده

اید درست کھ من بھ حد نھایت اونو . عمری چون طوق بھ گردن شایان عزیزم بیاویزم

دوست دارم، قبول دارم کھ دیوونھ اش ھستم و ھر دم از دیدنش می خوام مثل مرغ پرپر 

آدم وقتی کھ یکی . ھ کھ دوست ندارم بھش جواب مثبت بدمو شاید بھ ھمین دلیل باش. بزنم

رو دوست داره باید بھ خاطر اون عزیز، از خیلی از خواستھ ھای خودش بگذره و کمک 

پس من باید بھ شایان فرصت بدم کھ اون طوری زندگی . کنھ اون بھ خواستھ اش برسھ

من . رو بدم باید بھش فرصت دوست داشتن و عاشق شدن. کنھ کھ خودش می خواد

دوست ندارم بھ صرف اینکھ جناب فخر می خواد از شرمندگی ما دربیاد چون زنجیر بھ 

می دونم شایان اونقدر . پای شایان بیاویزم نباید چون سدی بر زندگی دلخواه شایان باشم

خودش گفت ما در قبال . رادمرد ھست کھ حاضر باشھ من رو تحت حمایت خودش بگیره

. نھ خدا جونم من نمی تونم شایان عزیزم رو در بند خودم نگھ دارم .تو مسئولیت داریم

مگھ نھ؟ . این خودخواھیھ

 .نمی توانم بپذیرم: صاف تو چشاش نگاه کردم و گفتم



اینھ جواب نھایی؟ : جا خورد و گفت

 .متاسفانھ یا خوشبختانھ بلھ: سرم رو پائین انداختم و گفتم

پرسید بھ چھ دلیل؟ 

نمی خوام این . شاید ازدواج من از اول اشتباه بود. بھ ھر دلیل: دم و گفتمشانھ باال ز

 .آدم باید یاد بگیره کھ از شکستھای زندگی اش درس بگیره. اشتباه رو تکرار کنم

اما من فکر می : شایان گردنش رو خم کرده گونھ اش رو روی دست چپش نھاد و گفت

 .مقصود می رسونھ کنم این راه ھمواریھ کھ تو رو بھ سر منزل

شما رو چی؟ شما مقصدی ندارید؟ بھ ھمون راھی می : با استیصال نگاھش کردم و گفتم

رید کھ من بکشونمتون؟ 

 .من و تو با ھم راه زندگی رو طی می کنیم. تو منو نمی کشونی مھتاب: جواب داد

چشای . اشک توی چشام می لرزید. نگاھش توی نگاھم گره خورده و لحنش مالیم بود

ای خدا چھ می کردم با این دل . مثل اون روز یخی. صحرایی اش گرم و نوازشگر بود

وامونده ام کھ ھر دم با دیدنش پرپر می زد؟ می رفتم با او گام بھ گام و اسیرش می کردم 

و حق عاشق شدن رو ازش می گرفتم؟ این بود عاقبت رادمردی؟ فدا شدن و شاید فنا 

ی یک روزی در آرزوی رسیدن بھ شایان پرپر میزدم وحاال؟ شدن؟ خدایا تو خود شاھد

تو ھنوز . مھتاب، عجوالنھ تصمیم نگیر: شایان با ھمان لحن الالیی گون زمزمھ کرد

بھ اون بچھ . بھ فردا فکر کن، بھ اونایی کھ توی ایران بھ تو فکر می کنند. فرصت داری

ندارم تو رو مجبور بھ این کار باور کن من قصد. ای کھ بھ خواست خدا بھ وجود اومده

 .کنم اما ھر چقدر فکر می کنم می بینم این بھترین و مناسب ترین راھھ

شایان توی لیوان برای . گارسون نوشیدنی و ساالد و ماست رو روی میز گذاشت و رفت

لیوان خودش رو بھ لب برد جرعھ ای نوشید لب پایینش . من و خودش نوشیدنی ریخت

مھتاب من تو رو دوست دارم و از خدا می خوام کمک کنھ کھ تو ھم : ترو مکید بعد گف

 .دیگھ ھم حرفی ندارم و منتظر جوابت می مونم. بھ من عالقمند بشی

نیازی نیست دست بھ : مئھامو الخ الخ کنم و سرش فریاد بکشم. می خواستم فغان کنم

پس چطوری می . میدیدعا برداری چون من با تمام وجود تو رو می طلبیدم اما تو نفھ



گن حرف دل آدما توی چشاشونھ؟ چرا تو ھربار تمنا رو توی چشام ندیدی و بھم پشت 

کردی؟ چرا بھ شروین فرصت ابراز عالقھ و خواستگاری دادی؟ تو نفھمیدی کھ من با 

. تمام وجودم تو رو می خواستم در حالی کھ من در آرزوی رسیدن بھ تو پرپر می زدم

. از حال می رفتم می خواستم اون روز بھ انتھا نرسھ و متوقف بشھ از حال می رفتم؟

چرا؟ واسھ این کھ تو باھام مھربان باشی و زیر گوشم نجوا کنی، کھ منو عزیزم خطاب 

ای خدا کجا برم جیغ بکشم؟ من چطور می تونستم بھ شایان عزیزم، جواب رد بدم؟ . کنی

چھ می کردم؟ دوباره بغض توی . ی باشمدر حالی کھ قادر ھم نبودم ھمراه او در زندگ

و من . بدون ھیچ حرفی. شایان لیوان نوشیدنی رو بھ دستم داد .گلوم بھ بازی پرداخت

در حالی کھ با قطره . بغض توی گلوم جا خوش کرده بود و باید فرو می رفت. پذیرفتم

 .من شب بھ شما جواب میدم: ی جا خوش کرده در دیدگانم بازی می کردم گفتم

من صبر می کنم بھ این امید کھ : شایان کھ داشت با لیوان نوشابھ اش بازی می کرد گفت

 .تصمیم مدبرانھ ای بگیری

بھ ھر راھی در خیالم پا می . بقیھ ی روز رو ھم توی اتاقم موندم و بھ فکر فرو رفتم

نست تنھا راھی کھ می تو. گذاشتم اما در نھایت بھ سرخوردگی می رسیدم بھ جز یک راه

پیش خودم تصمیم گرفتم با شایان عروسی می کنمو منارش می مونم . شاین رو رھا کنھ

اون وقت بچھ رو تقدیم خانواده ی فخر کرده ازش جدا . تا زمانی کھ بچھ رو بھ دنیا بیارم

می شم و بدین ترتیب بند از پای شایان جدا کرده و اونو بھ سوی سرنوشتی دلخواه سوق 

بچھ متعلق بھ . ت شایان دیگھ مسئولیتی در قبال من و بچھ ندارهاون وق. خواھم داد

شایان ھم کھ بار . شروینھ و ماھرخ جان و پوران جان باید رد موردش تصمیم بگیرند

. وجدان رو زمین گذاشتھ می تونھ بره با ھر دختری کھ تمایل داره زندگی نویی بسازه

ز جا بلند شده بھ طرف اتاق شایان این بھترین راه بود و من طی یک تصمیم ناگھانی ا

یک ساعت از نیمھ شب گذشتھ . بھ ساعتم نگاه کردم. ھمھ جا غرق در سکوت بود. رفتم

دقایقی بعد شایان در رو بھ . تقھ ای بھ در زدم. بود و من زمان رو ھم از یاد برده بودم

. بفرمایید: تتبسمی کرد و گف .گویی منتظرم بود. لباس مرتبی بھ تن داشت. روم باز کرد

 .کنار رفت و با دست تعارفم کرد



فقط . می خوام برم: سرم رو بھ زیر انداختم و گفتم. ازش خجالت می کشیدم. امتناع کردم

سرم . کالم در دھانم نمی گنجید و بھ سر زبونم جاری نمی شد... بگم...اومدم بھتون بگم

چشاش منتظر بود و بھ طور  .رو باال گرفتم دیدم شایان مشتاقانھ چشم بھ من دوختھ

اون روز کھ از نردبام افتادم و او بھ  .یاد اولین دیدارمون افتادم. نامحسوسی می رقصید

. روم خم شده بود، یاد اون لحظھ کھ توی بیمارستان پامو گچ گرفتھ بودند و بھ دیدنم آمد

د اون یاد اون شب طوفانی کھ فکر کردم جن دیدم و می خواستم از دستش بگریزم، یا

روز کھ نگرانم بود و انگشت توی حلقم انداخت، یاد اون روز کھ قیچی بھ دستم داد و 

من جن بدی نیستم، یاد زمزمھ ھای مھربانانھ ای کھ زیر گوشم می کرد تا بھ ھوشم : گفت

یاد اون . یاد اون لحظھ کھ صیغھ ی عقد داشت جاری می شد و بھ من زل زده بود .بیاره

دوره افتادیم و اون بھ من تبریک گفت و دستم رو توی دستای گرمش  لحظھ کھ با شروین

فشرد، یاد اون روز کھ داشتیم می رفتیم فرودگاه و من از توی آیینھ چشای غمگینش رو 

اون لحظھ کھ شروین منو بغل کرد و بھ خودش فشرد و من شایان رو دیدم کھ . دیدم

طاقت نداشتم زیر . ی زد ھر دمو اینک کھ با نگاھش آتشم م. داشت نگاھم می کرد

 .باشھ، قبولھ، اما بھ یک شرط: یک لحظھ از دھانم پرید. گرمای نگاھش بمونم

ھر شرطی : چشاش برق زد لبخند بھ لبش نشست و گفت. شایان مھلت نداد حرفم رو بزنم

 .باشھ می پذیرم

شایان . تم ادامھ بدمسرم رو پائین انداختھ بودم و نمی تونس... اینکھ...بھ شرط اینکھ: گفتم

 .ھر چیزی کھ باشھ. من پذیرفتم. نیازی نیست: کھ احساس کرد معذبم، گفت

 ...یعنی می خوام شما...من باید...اما : سرم رو باال گرفتم و گفتم

. پس فعال شب بخیر. کنجکاوی ھم نمی کنم. من کھ پذیرفتم: ابرئھاشو باال داد و گفت

 .دونم کھ نمی پذیریدوست دارم تعارفت کنم اما می 

  .با نگاھی گرم از ھم تشکر کردیم و من با خاطری نسبتا آسوده بھ اتاقم رفتم

  

  

  



  ۶۵فصل 

در راه بازگشت بھ ایران شایان با من مھربان و صمیمی بود اما سعی می کرد فاصلھ 

اما من ھمچنان معذب بودم و سعی می کردم نگاھم با . اش رو بیش از پیش حفظ کنھ

با اینکھ  .نمی دونم چرا بیشتر از ھر وقتی ازش خجالت می کشیدم. القی نکنھنگاھش ت

. پذیرفتھ بودم ھمسرش باشم ھنوز فکر می کردم باری گرانم کھ باید زمین گذارده شوم

محبتھای شایان رو پذیرا نبودم چرا کھ دل چسبم نبود و ھمھ رو دال بر مردانگی و 

نمی رفتم و سعی می کردم یک قدم کوتاه  دوشادوشش راه. رادمردی اش می دونستم

شایان مدام می ایستاد و گامھاش رو با من تنظیم می کرد اما من باز با . عقب گام بردارم

شایان می ایستاد متعجب نگاھم می نمود و من سر بھ زیر می . سماجت عقب می کشیدم

خیابون برد  صبح روزی کھ قرار بود بھ طرف ایران حرکت کنیم شایان من رو بھ. شدم

. ھوا سرد بود و این بھانھ ای بھ دستش داد تا برام پوشاک گرم بخره. و برام خرید کرد

شایان با سماجت . یک اور قرمز گرم و خوشرنگ کھ من ھیچ دخالتی در انتخابش نداشتم

ازم میخواست نظر بدم و خودم انتخاب کنم اما من مصر بودم کھ نیازی بھ لباس گرم 

بعد ھم ازم . اپشن داشتم اما شایان گفت میخواد برام اور بخره و خریدخودم ک .ندارم

. من ھم کاپشنم رو از تنم درآوردم و اور رو پوشیدم. خواھش کرد کھ ھمون رو تنم کنم

شایان ھمانند یک مرد حامی، یک تکیھ گاه ایده آل بھ من محبت و توجھ می کرد و من 

. ن اسیرش بشم طوری کھ نتونم ازش دل بکنمدوست نداشتم بیشتر از ای. رخ می دزدیدم

  .باید می رھیدم و می رھانیدم. تصمیم خودم رو گرفتھ بودم

بھ . چشام رو بستم و با افکار خودم خلوت کردم. توی ھواپیما ھم خودم رو بھ خواب زدم

. عکس العمل مامان فرح و خانم جان، دایی فربد و عسل، خالھ فروزان و صبا اندیشیدم

. فت بھ ماھرخ جان گفتھ با خانواده ام صحبت کنھ و اونا رو در جریان قرار بدهشایان گ

با این ھمھ دلم بھ حال مامان . دیگھ نیازی بھ توضیحات من نبود و خاطرم آسوده شده بود

طالق و . دق می کرد! وای کھ اگھ می فھمید من چھ تصمیمی دارم. بیچاره ام می سوخت

شایان چند مرتبھ برگشت نگاھم کرد و بھ خیال  .وم نبودجدایی توی خانواده ی ما مرس

 .این کھ من بھ خواب رفتم آسوده بھ مطالعھ ی روزنامھ پرداخت



مھتاب، مھتاب خانم، : نمی دونم کی خوابم برده بود کھ نجوایی مالیم زیر گوشم پیچید

عزیزم، نمی خوای بیدارشی؟ 

شایان  .بھ صورتم دوختھ شده بود دو گوی صحرایی رو دیدم کھ با محبت. چشم گشودم

گرم . بود کھ خیلی نزدیک بھ من روی صورتم خم شده بود و نجوا گونھ صدام می کرد

دوست داشتم ھمون جا جون بدم و خاطره ی اون نگاه رو با خودم بھ ابدیت ! و صمیمی

جایی کھ ھیچ کس سرزنشم نکنھ، جایی کھ سرخوردگی معنا نداشتھ باشھ و فقط . ببرم 

من و شایان با دو نگاه . شق باشھ و محبت، صفا و صمیمیت، دلدادگی و دلباختگیع

عاشقانھ، با ھزار حرف و حدیث از عاشقی، دو نگاه کھ در ھم گره بخوره تا ابد ھیچ 

جایی کھ من بھ سبکی یک پر باشم و نھ بھ سنگینی یک بار بر . مانعی سر راه نباشھ

. نھ ، اینھا توی دنیا یافت نمی شھ. ندی و اسیریجایی کھ حس رھایی باشھ نھ درب. دوش

جسمی کھ روح رو اسیر خودش . توی دنیا سنگینی جسم حکومت می کنھ نھ سبکی روح

جسمی کھ روح رو آلوده می کنھ بھ زشتیھا، بھ شماتتھَا، بھ . کرده و در بندش کشیده

میان لبانم بیرون این کالمی بود کھ از . من نمی خوام. دروغ و نیرنگ، بھ فریب و ریا

خواب میدیدی مھتاب؟ : شایان حیرت زده نگاھم کرد و گفت. پرید

شایان روسری ام رو کھ از توی ساک . دستی بھ موھام کشیدم. بھ خود آمده صاف نشستم

خواھش . دیگھ تموم شد. رسیدیم ایران. بگیر سرت کن: در آورده بود بھ دستم داد و گفت

باشھ؟ . گذار و بھ فردا فکر کنمی کنم ھمھ چیز رو زیر پا ب

ھواپیما خالی شده ! نمی دونم چقدر بھ این حال موندیم. اونم نگاھم می کرد. نگاھش کردم

شما شب اینجا تشریف دارید؟ : یکی از مھماندارھا جلو آمده گفت. بود

 .اگھ دعوت مون می کنید کھ بدمون نمیاد: شایان تبسمی کرده از جا بلند شد و گفت

ماه عسل بودید؟ خوش گذشت؟ . در خدمتیم: دار کھ مردی بلند قد بود گفتمھمان

 .پرسید و رفت و منتظر جواب نشد

اما من  .شایان شاد بود و می خندید. جناب فخر و ماھرخ جان برای پیشواز آمده بودند

او کھ من رو واسھ . دیدن ماھرخ جان منقلبم کرد. مثل یک مجسمھ سرد و سخت بودم

. ندید کرده بود و فرصت زندگی دلخواه از من و شایان، شاید، سلب نموده بودشروین کا



پاھام . گویی توی قیر نیمھ مذاب راه می رفتم. با گامھایی سنگین دنبال شایان می رفتم

گویی توی کفشام سرب ریختھ بودند، پاھام . چسبیده بھ زمین بود و بھ سختی کنده می شد

بود، نگاھم یخ زده بود و انگار روح نداشتم، قلبم با بی  مثل ستون سنگی انعطاف ناپذیر

جناب فخر با اون ابروھای گره خورده جلو آمده . حالی می زد و تمام تنم یخ کرده بود

ھم . تاسف و تبریک منو با ھم بپذیر دخترم: منو بغل کرد پیشانی ام رو بوسید و گفت

بھ داشتن عروسی چون تو افتخار من . شرمنده ام ھم خوشحالم کھ تو ما رو طرد نکردی

بعد شایان رو در آغوش کشید و من کھ توی بغل ماھرخ جاِن گریان بودم شنیدم  .می کنم

 .تو مردونگی رو بھ حد نھایت رسوندی. آفرین پسرم: کھ جناب فخر بھ شایان گفت

 و من دلم گرفت کھ شایان در حق من مردانگی کرده و من زنی نیستم کھ عاشقانھ دوستم

با این کھ ھمھ ی اینا رو می دونستم اما شنیدن این جمالت از . داشتھ و انتخابم کرده باشھ

ماھرخ . دھان جناب فخر مھر تاییدی بود بر دانستھ ھایی کھ دوست نداشتم باورشان کنم

پوران جان و جمشاد خان خونھ  :توی ماشین گفت. جان منو می فشرد و اشک می ریخت

پوران جان حال مساعدی نداره . ونا از روی تو خجالت می کشندا. چشم انتظارت ھستند

ما بھ : بعد ھم گفت. ما متاسفیم مھتاب جون. و منتظره کھ تو بگی کھ ما رو بخشیدی

بھتر دیدیم اول تو رو با خودمون خونھ . خانواده ات ساعت برگشت شما رو اطالع ندادیم

از ما کدورتی در دل نداری بعد بھ ببریم و وقتی کھ مطمئن شدیم تو ما رو بخشیدی و 

 .اونا اطالع بدیم

 .این بھتر بود چون من ھنوز آمادگی روبرو شدن با مامان فرح رو نداشتم

  

  

  

  

  

  



۶۶فصل 

با تالش و دوندگی جمشاد خان و شایان، من خیلی زود از شروین جدا شدم و قرار بر 

آپارتمانی کھ  .ی شایان بگذارماین شد کھ من در نیمھ ی اولین ماه زمستان پا ره خونھ 

. جناب فخر بھ شایان اھدا کرده بود و قرار شد پوران جان و مامان با ھم مبلھ اش کنند

جمشاد خان بھ مامان گفتھ بود ما راضی بھ زحمت شما نیستیم ھمین کھ شما دخترتون رو 

اما مامان  .ما ھنوز شرمنده ی شما ھستیم. بھ ما دادید و ما رو بخشیدید برامون کافیھ

پوران جان ھم . فرح زیر بار نرفت و گفت دوست داره جھیزیھ ام رو خودش تھیھ کنھ

 .خودش رو وسط انداختھ و گفتھ بود پس با ھم و بھ طور شراکتی این کار رو می کنیم

من توی دنیای خودم غرق بودم و مبھوت یک گوشھ . برای من ھم ھیچ فرقی نداشت

. رفت و آمدھایی کھ ھیچ پیامد شادی برایم نداشت. ان بودمنظاره گر دوندگی ھای دیگر

سرد و یخ زده توی اتاقم می نشستم و بھ این کھ شایان مردانگی کرده و می خواد تحملم 

این کھ عاشقانھ منو دوست نداره و من چون برچسبی بودم بر وجودش . کنھ می اندیشیدم

تصمیم گرفتھ از زنی شکست خورده  کھ قبولم کرده بود فقط بھ این دلیل کھ رادمرده و

بھ این دلیل کھ می خواد با زندگی و پیامدھاش مدارا . کھ طفلی در شکم داره حمایت کنھ

اما . خودش گفت گاه باید مدارا کرد، گاه باید تسلیم شد، گاه باید جنگید. کنھ و تسلیم بشھ

 .اینک جای جنگیدن نبود چرا کھ حریفش زنی زبون بود و بی دست و پا

مامان ھم کھ مبھوت بود و خموش تر از پیش شده بود کم کم تسلیم شده مدارا کرد و 

با این ھمھ متاسف بود کھ در . شایان مرد خیلی خوبیھ و می تونھ خوشبختم کنھ: گفت

ننھ من از ھمون  :خانم جان ھم یک روز زیر گوشم گفت. شناخت شروین اشتباه کرده 

وقتی ھم کھ شروین پا  .م و آرزو کردم شوھرت باشھروز اول عاشق ای پسره شده بود

چون شایان یک چیز دیگھ . پیش گذاشت بدم نیومد اما خدا می دونھ دلم پیش شایان بود

فخر اینا ھمھ شون مھره ی مار دارند و آدم و مفتون : بعد ھم خنده ای کرد و گفت. اس

 .خودشون می کنند

از خودم کھ . صلھ ی ھیچ کدوم شون نداشتمحو. دیگھ پا بھ خونھ ی جناب فخر نگذاشتم

عروسی بودم حاملھ کھ با بچھ ای در شکم بھ خانھ ی بخت می رفت بدم می اومد و 



خجالت می کشیدم ھر چند کھ اونا رو مقصر اصلی می دونستم اما از خودم بدم می اومد 

ابل من کھ چون بشقاب غذایی انگلک شده بودم کھ مق. و از شایان خجالت می کشیدم

از این تصورات لرزه بھ جانم می افتاد و ھمین افکار سبب می شد . شایان می نھادند

خانم جان ھرازگاه . روزھا و شبھا از اتاقم بیرون نیایم و خیره بھ سقف روی تختم بمونم

کنارم می نشست و برام از ھر دری می گفت اما من فقط سرم رو تکون می دادم و یا با 

می . مامان ھم کمتر سراغی ازم می گرفت. بھ سرش می نمودم جوابھایی کوتاه دست

خودش ھم درگیر بود و فرصت زیادی . دونست حال خوشی ندارم و کم حوصلھ شدم

پاییز غم انگیز در غم نھفتھ ی دلم، حل می شد و . روزھا از پی ھم می گذشتند. نداشت

 .زمستان از راه می رسید

البتھ می دونستم کھ شایان ممکنھ . وباره جشنی برپا بشھبھ مامان گفتھ بودم تمایل ندارم د

ھزار آرزو برای عروسی خودش داشتھ باشھ اما این حق رو وقتی براش قائل می شدم 

کھ عاشق بوده باشھ و زنی رو بھ انتخاب خودش برگزیده باشھ نھ از سر جبر و بھ جھت 

دون جشن و پایکوبی بھ خونھ شایان باز ھم مردانگی کرده و پذیرفتھ بود کھ ب. جوانمردی

نمی دونم مراعات حالم . دلم براش لک زده بود! ای وای از دست جوانمردیھاش. اش برم

مدتھا بود کھ ندیده بودمش در حالی کھ دلم . رو می کرد یا عالقھ ای بھ دیدنم نداشت

ی ماھرخ جان گاھی بھ دیدنم م. براش اندازه یک دنیا تنگ شده بود و مبارزه می کردم

. ھیچ کدام ھم حرفی در مورد شایان نمی زدند. آمد و گاه پوران جان و دیگر ھیچ کس

شاید فکر می کردند من رنجیده خواھم شد، شاید دلشون . انگار با ھم پیمان بستھ بودند

ای خدا مغزم می خواست ... برای شایان می سوخ کھ تن بھ ازدواجی تحمیلی داده و شاید

 .مھ افکار واھی رو نداشتمبترکھ و من تحمل این ھ

جناب فخر پیشنھاد داده بود یک مھمانی ساده توی خونھ ی خودشون برگزار کنند و فقط 

دو خانواده حضور داشتھ باشند و بعد ھم من و شایان رو دست بھ دست داده راھی 

جناب فخر بھ من حق داده بود و نمی خواست موجبات اذیت و آزار . آپارتمان مون کنند

از مامان خواھش کرده بود خالھ فروزان و دایی فربد رو ھم دعوت کنھ . فراھم کنھمرا 

طاقت دیدن اقوام اونا . اما خودشون کسی رو دعوت نمی کردند و من تھ دلم راضی بودم



 .رو نداشتم

حوالی ظھر ماھرخ جان دنبالم آمده منو با خودش بھ آرایشگاه برد . روز موعود رسید

از . جعبھ ی لباسم رو روی صندلی نھاد، صورتم رو بوسید و رفت سفارشاتش رو کرده،

این دوری . بغض می خواست گلوم رو بترکونھ. این کھ شایان دنبالم نیامده بود دلم گرفت

چھ معنی می داد؟ دستی بھ شکمم کھ ھنوز خیلی کوچک بود و نمودار حاملگی ام نبود 

یانم و می تونی بھ میل خودت زندگی کشیدم و اندیشیدم چند ماه دیگھ راحت می شی شا

فقط چند ماه . من اونقدرا ھم از خود راضی نیستم عزیزم کھ بھ پای تو بند باشم. کنی

 .دیگھ تحمل کن

. خودم اجازه نداده بودم. روی سرم تور نداشتم. ھوا تاریک شده بود و من حاضر بودم

عروس نباید  :داد و گفتآرایشگر تاج پر نگین ظریفی رو الی موھای جمع شده ام جا 

بعد خودش رو عقب کشیده از توی آینھ نگاھم کرد و . اینقدر کھ تو خواھانی ساده باشھ

 .خوش بھ حال آقا داماد. گفت مثل یک فرشتھ ی کوچولو شدی

نمی دونستم باید منتظر کی باشم؟ ماھرخ جان؟ . و من دلم بھ حال شایان عزیزم سوخت

توی آینھ بھ خودم نگاه می . ین روزھا رخ برمی گرفتپوران جان؟ و یا شایان کھ ا

چند ماه از عروسی ام با شروین می گذشت و من دوباره عروس می شدم در . کردم

حالی کھ ھیچ وقت از تھ دل خوشحال نبودم و ھر دفعھ حس گنگ و غریب روحم رو 

 .می خالنید

حالی کھ رنگش بھ مقدار سر ساعت شش، شایان با دستھ گلی ظریف و زیبا آمد دنبالم در 

بھ حد نھایت شیک و باوقار بود و دل رو توی سینھ ی ھر دختری می . کم پریده بود

روی ھم رفتھ  .چشاش می خندید نگاھش جستجوگر بود و چھره ام رو می کاوید. لرزوند

بھ طور نامحسوسی آشفتھ و پریشان بھ نظر می رسید در حالی کھ سعی می کرد خودش 

 .ون بدهرو خونسرد نش

قلبم ھمچنان می کوبید و باور نداشت چنین . توی راھرو باریک آرایشگاه ایستاده بودم

شایان مقابلم ایستاده بود و . سرم رو بھ زیر انداختم. چشام نم اشک داشت! لحظھ ای رو

شایان دست . دستان یخ کرده و آویزونم توی ھم قفل کردم. با سماجت نگاھم می کرد



. دستش دستامو گرفت باال آورد، بعد آروم اونا رو بھ لب برد و بوسیددراز کرد با دو 

نمی خواستم بھ من دست بزنھ . دوست داشتم از دستش بگریزم. لب پایینم رو گاز گرفتم

نباید بیشتر از این اسیر . قلبم طاقت نداشت و ھر دم می پکید. و یا نزدیکیم باشھ

د دست زیر چانھ ام برده صورتم رو باال شایان پی بھ حال زارم بر. محبتھاش می شدم

من خوشبخت ترین مرد عالم . تبریک می گم عزیزترینم: گرفت لبخندی مالیم زد و گفت

 .دلم می خواد اینو بھ گوش دنیا برسونم.ھستم

شاید می . چشاش می رقصید و نگاه جستجوگرش ھمچنان روی صورتم می کاوید

تو خوشحال نیستی؟ : چون پرسید. خواست پی بھ احساس من ببره

. معذرت می خوام: شایان زیر لب نجوا کرد. نگاھم رو دزدیدم و لبانم رو بھ ھم فشردم

قلب من این ھمھ خوشبختی . اما قلبم دیگھ طاقت نداشت. من باید بھ تو فرصت می دادم

 .دلم می خواد اینو بفھمی. رو باور نداره مھتاب

اینقدر دروغ سر ھم کنی و کلمات رو بھ بازی  دوست داشتم داد بزنم و بگم الزم نیست

نمی خواد ادای عاشقان سینھ چاکی رو کھ . بگیری تا دل من خوش باشھ کھ طفیلی نیستم

دوباره شبنم پیش چشمم آمد و . طاقت شون طاق شده دربیاری و منو خام حرفات کنی

. سلیم کردهاون لحظھ ای کھ خام حرفھای قشنگ و شاعرانھ ی شایان شده و خودش رو ت

مردانی کھ زیر گوش دختران و  .احساس کردم از ھمھ ی مردان دنیا متنفرم. مشمئز شدم

زنان جوان زمزمھ ھای عاشقانھ سر می دھند و از راه راست زندگی منحرف شون می 

برق خشم از . مردانی کھ زندگی دختران ساده لوح بھای یک شب خوشی شونھ. کنند

از شروین و شایان و مردانی این . شروع بھ لرزیدن کرد پره ھای بینی ام. چشام جست

شایان مبھوت نگاھم کرد و . چنین متنفر بودم و این حسی بود کھ در نگاھم رخنھ کرد

 .منو ببخش مھتاب: گفت

این راھی بود کھ من و اون با توافق . چشام رو روی ھم نھادم و نفس عمیقی کشیدم

. من حالم خوبھ :زیر لب گفتم. ن رو طی می کردیمبرگزیده بودیم و باید تا انتھای او

 .لطفا بریم

سرم رو تکون داده دستم . اجازه می دی دستت رو بگیرم: شایان دست دراز کرد و گفت



رعشھ بھ جانم افتاد و مورموری دلنشین زیر . رو دراز کرده توی دست گرمش نھادم

 .ساس مخالفپوستم دوید و من در حال دست و پنجھ نرم کردن با دو اح

شایان من رو بھ طرف ھیوندای تمیزش کھ بھ سبکی ساده و خیلی شیک با گل تزئین شده 

شایان روی صندلی ای کھ ! ای خدا چقدر رمانتیک. در ماشین رو برام باز کرد. بود برد

نگاھش . سر بلند کردم تا نگاھش کنم. قرار بود من بنشینم یک شاخھ گل سرخ نھاده بود

کاش می تونستم ھر چی گلھ تو دنیا : بھ روم لبخند زد و گفت. ربون بودنوازشگر و مھ

 .بھ پات بریزم

شایان . مات زده نگاھش می کردم! حرفی نزدم چون نمی دونستم احساس واقعی اش چیھ

 .خم شد گل رو بھ دستم داد و کمک کرد تا بشینم

دست چپم رو توی  وقتی کھ شایان. اون شب ھم من تونستم اشک مامان فرح رو ببینم

من حلقھ ی شروین رو از دستم بیرون . دست گرفتھ تا نشان پیوندمون رو توی دستم کنھ

شایان دستم رو توی دستش گرفت نگاھی بھ انگشت خالی ام کھ روزی . آورده بودم

نشیمن گاه حلقھ ی پر از نگین شروین بود انداخت بعد بھ چشام نگاه کرد، لحظھ ای ھر 

شاید بھ یاد اون روز توی آسانسور موندیم، شایان دستم رو باال آورده دو خیره بھ ھم 

بوسھ ای بھ انگشتم زد و حلقھ ی ساده ولی خوشگلی توی دستم نھاد و باز دوباره انگشتم 

و وجودم از داخل . اما من مثل یک تکھ یخ بودم. خانم جان ھم گریھ می کرد. رو بوسید

و این قوت قلبی محسوب . سفت و محکم. یان بودتمام شب دستم توی دست شا. می لرزید

بچھ ی درون شکمم نرم و نامحسوس می جنبید و . می شد اگر در چنین جایگاھی نبودم

 !!اما اون شد. تکانھایی کھ پیش از این احساس نمی شد .آزارم می داد

د دایی فربد محفل رو از کسالت بیرون آورده بود و اجازه نمی داد سرمایی کھ از وجو

گرم و صمیمی، گویی اتفاقی نیفتاده مجلس رو بھ . من ساطع بود مجلس رو منجمد کنھ

 .دست گرفتھ سر بھ سر این و آن می گذاشت و سعی می کرد بھ طریقی محفل آرایی کنھ

و من و شایان توی آپارتمان خودمون تنھا . مثل بقیھ ی شبھا. باز ھم شب بھ انتھا رسید

. مان فرح گونھ ام رو بوسیده و برام آرزوی خوشبختی کرده بودما. شدیم ھمھ رفتھ بودند



اونم سرش رو بھ رسم ادب پایین آورده دست . خانم جان ھم زیر گوش شایان چیزی گفت

. ھمھ می رفتند و من دوباره با مردی در لباس داماد تنھا می شدم.روی چشاش نھاد

ی آن زمان کھ پیش چشمم چون آرزوی محال و دست نیافتنی کھ بھ حقیقت پیوستھ بود ول

. شایان در رو بست برگشت نگاھم کرد. وسط ھال ایستاده بودم. کابوسی دھشتناک بود

و زود سرم رو . نگاھش کردم. احساس کردم اونم مستاصلھ !نمی دونست چھ کار کنھ

 .پایین انداختم و لبم رو گزیدم

لم ایستاد دست زیر چانھ ام شایان مقاب. مثل یک جوجھ می لرزیدم. شایان بھ طرفم آمد

مھتاب؟ : برد نگاھم کرد و گفت

نھ تنھا . می خوام تنھا بخوابم: اشکم سرازیر شد و در حالی کھ لبام می لرزید گفتم

 .این بود شرط من کھ تو کنجکاوی نکردی و پذیرفتی. امشب، ھمیشھ

تا کی؟ : عاقبت پرسید. شایان فقط نگاھم می کرد. سکوت برقرار شد

 .نپرس. شاید ھمیشھ. نمی دونم: رو بھ طرفین تکون دادم و گفتم سرم

 .بسیار خب: سرش رو تکون داد نفس سنگینش رو بیرون داد و گفت

. خب معلومھ کھ دوستم نداره و براش مھم نیستم. فکر نمی کردم بھ این راحتی قبول کنھ

از این کھ : گفتم سرم رو باال گرفتم و. شاید این ھم از مردانگی اش نشات می گیره

کنجکاوی نکردی پشیمون نیستی؟ 

اینھ  .من می خوام تو راحت باشی. بھ ھر حال می پذیرفتم: تبسمی کمرنگ کرد و گفت

. شاید بھتر بود کنجکاوی می کردم: بعد نگاھی بھ اطراف کرد و گفت. کھ برام مھمھ

 .بیشتر ندارهچون اینجا یک اتاق خواب . اون وقت بھ فکر تعویض خونھ می افتادم

خونھ ای کھ قرار بود در اون زندگی کنم اما حتی . حیرت زده نگاھی بھ دور و برم کردم

با ناراحتی نگاھی بھ شایان کردم . یک بار ھم پا بھ داخلش نگذاشتھ بود، مگر ھمون شب

حاال باید چھ کار کنیم؟ : و گفتم

کر و پرده و حفاظ الزم مردھا کھ در و پی. ھیچی: شایان از من فاصلھ گرفت و گفت

شکر خدا مبالمون اونقدر پھن و نرم ھستند کھ . من ھمین جا توی ھال می خوابم. ندارند

احساس . بعد ھم دست بھ کراواتش برد و اونو باز کرد. جای تخت خواب رو بگیرند



درست کھ مردھا پرده و حفاظ الزم ندارند اما موندن ھم . کردم دیگھ جای ایستادن نیست

 .بدون معطلی بھ داخل تنھا اتاق خواب خزیدم و در رو محکم بستم. نبود جایز

تمام شب بیدار مونده و از این دنده بھ اون دنده . با صدای اذان ظھر از خواب بیدار شدم

با افکارم درگیر بودم و از این کھ جای خوابم رو از شایان جدا کرده بودم . غلتیده بودم

ی دونستم کار درستی کرده بودم یا نھ و اصال برای نم. حسی غریب و عجیب داشتم

بھ ھر حال او مرد بود و برای ارضاء نیازھایش احتیاج بھ عشق و . شایان مھم بود یا نھ

من زن . شاید ھر زنی مطلوب نیازش بود و من در حقش ظلم کرده بودم. عاشقی نداشت

حق طبیعی و مسلمش قانونی اش و حق مسلمش بودم و شاید اجازه نداشتم او را از 

خب براش مھم ھم نبود اگر نھ چرا بھ این راحتی با موضوع مطرح شده . محروم نمایم

یعنی جوانمردی تا بدین حد؟ بدون . راحتی من براش مھمھ: خودش گفت. کنار آمد

ملک . کلنجار رفتن و مباحثھ؟ بدون چون و چرا؟ خب شاید شبی دیگھ بھ سراغم بیاد

   نیست کھ

بلند شدم و . ترسیدم. باالخره تحت فشار قرا خواھد گرفت. نازل شده باشھ از آسمون 

تخت پھن و دو  .آھستھ کلید رو توی قفل چرخوندم و با خیالی راحت روی تختم ولو شدم

مبل ھر چقدر . نفره ای کھ فقط در اختیار من بود و شایان عزیزم روی مبل خوابیده بود

از اینکھ جای خواب شایان عزیزم . واب نیستپھن ، باز جایگزین تخت خ. ھم نرم 

نزدیکی ھای صبح با صدای . ناراحت باشھ معذب بودم و خواب بھ چشمانم راه نیافت

.اذان بھ خواب رفتم

شایان روی  .آھستھ از اتاق بیرون رفتم. وقتی کھ بیدار شدم ھمھ جا غرق در سکوت بود

. صورتم شستم و بھ آشپزخونھ رفتمدست و . توی حمام و آشپزخانھ ھم نبود. مبل نبود

صبحانھ روی میز آماده بود با یک . شایان چای دم کرده نون تازه خریده و برش زده بود

:روی کاغذ با خطی خوش نوشتھ بود. فنجان تمیز و نامھ ای در کنارش



.مھتاب عزیزم سالم

من کنارت نمی دونستم وقتی بیدار میشی دوست داری . امیدوارم خوب خوابیده باشی

احساسم بھ من می گھ من کمتر کنارت باشم تو راحت . باشم یا از خونھ بیرون رفتھ باشم

.ظھر می آم دنبالت برای ناھار ببرمت بیرون. تری

در ضمن بھ شرافتم سوگند تو اگر در اتاقت رو ھم باز بذاری من حتی سرک ھم داخلش 

م در رو از روی خودت قفل پس خواھش می کن. نمی کشم چھ برسھ کھ بیام سروقتت

.دوستت دارم. دلم میگیره. نکن 

حاال شایان پیش خودش چی . خجالت کشیدم و از خودم و حرکت بچھ گاانھ اک بدم اومد

ناگھان بھ  .فکر می کنھ؟ الھی بمیرم کھ با وجودی کھ طفلی در شکم دارم ھنوز بچھ ام

. وی شکمم نرم و خفیف می لرزیدبچھ ام دیشب ت. دستی بھ اون کشیدم. شکمم نگاه کردم

دوست . مثل دل دل زدن یا پریدن پلک چشم و من نمی دونم چھ حسی باید داشتھ باشم

.نداشتم باور کنم مادر شدن رو

مثل . اصالح کرده و تمیز بود. بالی خندان و چھره ای شاد . ساعتی بعد شایان برگشت 

از . و می خواستم کھ نداشتھ باشمھمیشھ خوشگل و جذاب و من دلم ریش شد کھ داشتمش 

فکر . بیرون ھوا خیلی سرده لباس گرم بپوش: ھمان بدو ورود سالمی گرم کرد و گفت

.کنم این سرما برف با خودش داشتھ باشھ

. ابری و گرفتھ بود. تازه من متوجھ ھوای بیرون شده نگاھی از پنجره بھ آسمون انداختم 

شایان کھ دست و صورتش شستھ بود و داشت . یک فنجان چای برای شایان ریختم 

نمی خوام ھیچ زمان برای شخص من : خشکشون می کرد با مھربانی نگاھم کرد و گفت

.فکز نکن چون ھمسرم ھستی وظیفھ داری خدمتم رو بکنی. کاری انجام بدی 



آد  بھ ھر حال این بیشترین کاریھ کھ از دستم بر می: با ال قیدی شاه باال انداختم و گفتم

.چون من اھل کار خونھ نیستم و حتی اگھ بخوام ھم بلد نیستم

ما قبال ھم در مورد کار خونھ با ھم . می دونم: با چشمان رقصانش نگاھم کرد و گفت

یادت می آد؟. حرف زدیم

اون صبح قشنگی کھ شایان نون خریده بود و داشت . یادم از اون روز توی ویال افتاد 

.کردصبحانھ رو آماده می 

خواستم بگم من ھمھ ی اون روزھا و لحظات رو بھ یاد دارم و ھر دقیقھ رو با اون 

.خاطرات سپری می کنم

خودت چای نمی خوری؟ می خواستم : شایان گفت. اما نگفتم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم

.نھ میل ندارم: ازش فاصلھ بگیرم برای ھمین بھ دروغ گفتم

من دیگھ تنھا نیستم کھ تنھا واسھ خودم بگردم و تنھا . پس منم نمی خورم: شایان گفت

برگشتم دیدم توی چارچوب . صداش نزدیک شده بود. فقط قول دادم تنھا بخوابم. بخورم

.در دست بھ سینھ ایستاده و داره نگاھم می کنھ

. شکایت؟ بنده بیجا بکنم: شکایت داری؟ پوزخندی زد و گفت: با غضبی ساختگی گفتم

. حاال اگھ می خوای با ھم چای بخوریم بھتره لباس بپوشی بریم بیرون. لشمرده و قو

تو مخالفتی نداری؟. فکر کنم غذا رو بتونیم با ھم بخوریم

دوباره ھوا تاریک شد و تاریکی شب ھمھ جا رو فرا گرفت و من و شایان باز . و رفتیم



یون نشستھ بود و شایان از سر شب جلوی تلویز. ھم توی آپارتمان نقلی تنھا شدیم

شایان پرسیده بود  .من ھم بی جھت توی اتاقم سرگرم بودم. کانالھاش رو عوض می کرد

شایان ھم . شام چی بخوریم ؟ من ھم اخم آلود جواب داده بودم کھ سیرم و اشتھا ندارم

بودن در کنار . کار خاصی نداشتم کھ انجام بدم. چیزی نخورد و گفت کھ اشتھا نداره

. بھ وضوح دریافتھ بودم ھر بار دیدنش قلبم رو بھ آتش می کشھ. ذابم می دادشایان ھم ع

طوری کھ دوست داشتم خودم رو توی آغوشش بندازم و زار بزنم و بگم کھ چقدر دیوونھ 

تیلھ ھای صحرایی . بھ ھر کجا ه می رفتم با نگاه دنبالم می کرد. وار دوستش دارم

. دلم می خواست سر بھ سرش بگذارم. کرد چشماش شاد و رقصان بود و وسوسھ ام می

دوست داشتم براش میوه پوست بگیرم تا نزدیک دھنش ببرم و بعد خودم اونو ببلعم و 

دوست داشتم از پشت مبل دستم رو روی . شاید ھم خنده اش رو. حرصش رو در بیارم

اره با دوست داشتم وقتی پا بھ داخل خونھ می گذ. چشاش بذارم و بعد از گردنش بیاویزم

دلم می خواست . یک جست توی بغلش بپرم و گردنش رو گرفتھ غرق بوسھ اش کنم

موھای خوشگلش رو بھ ھم بریزم بھ خصوص وقتی کھ می خواست بیرون بره و با دقت 

دوست داشتم صورت ادکلن زده اش رو زیر ضربات . و وسواس شونھ بھشون می کشید

دلم می خواست . بعد محکم ماچش کنم دستم بگیرم و شرق و شرق اش رو در بیارم و

وقتی کھ خستھ از راه می رسید درازش کرده مشت و مالش بدم بعد ھم روی پشتش 

دوست داشتم وقتی میره حمام در رو از . ورجھ ورجھ کنم و آی آی اش رو در بیارم

دوست داشتم وقتی از راه . روش قفل کنم و او التماسم کنھ کھ در رو بھ روش باز کنم

دلم می خواست وقتی سرگرم مطالعھ اس . سھ براش چای بریزم و ازش پذیرایی کنم میر

افکار بچھ گانھ ام توی سرم  .از پشت سر با لیوان توی یقھ اش آب بریزم و بعد فرار کنم

.رژه می رفتن و من با خیاالتم خوش بودم

حالیکھ کنتر  مچالھ روی مبل در. شایان خوابش برده بود. از توی اتاقم بیرون اومدم

حاال می تونستم . خوابی خوش و راحت. تلویزیون توی دستش بود بھ خواب رفتھ بود

. موھای سرش صاف و مرتب بھ قدر کمی روی پیشونی ولو بود. راحت نگاھش کنم



سبیلش خوش فرم و بھ اندازه تا روی لبای قشنگش قرار داشت بینی بلند و کشیده اش آدم 

آرامشی خاص و محسوس توی چھره اش موج . ور می انداخترو یاد نقاشی ھای مینیات

. ناگھان شایان چشم گشود. انگار ھیچ غمی و نگرانی روحش رو نمی ـزرد. می زد

تو چرا اینجا : ناباورانھ نگاھم کرد و گفت. انگار سنگینی نگاھم رو احساس کرده بود

نشستی؟

تلویزیون خاموش کنم ترسیدم می خواستم کنترل رو از دستت در بیارم : دستپاچھ گفتم

کنترل رو روی  .بعد خاموشش نمود. نگاھی بھ تلویزیون کرد. بلند شئ نشست. بیدار شی

.بخواب من چراغ رو خاموش می کنم. بر: میز گذاشت و گفت

 ٣نگاه کردم ساعت . اتاق روشن بود. لحافم کنار رفتھ بود . نیمھ شب از سرما بیدار شدم

آسمون قرمز بود و برف  .پس چرا اتاق روشن بود؟ بلند شدم نشستم .بعد از نیمھ شب بود

توی خیابون . چقدر قشنگ بود  .پشت پنجره رفتم. بیرون ھمھ جا سفید بود. می بارید

پنجره رو باز کردم و ھوای سرد رو بھ درونم . سکوت و آرامشی محض حکمفرما بود

دانھ ھای برف رقصان . ی بودبرف ریز و تند. وجودم یخ کرد و من کیف کردم. کشیدم

روی بامھا، روی شاخھ ھای لخت درختان  .از دل آسمان فرود آمده و ھر جا می نشستند

کف . ، روی اتومبیلھایی کھ گوشھ و کنار و با فواصل زیادی از ھم پارک شده بودند

د بر زشتی ھا و .پوششی ب. برف ھمھ جا رو یک دست کرده بود. خیابان و پیاده رو

مثل پوستھ ای کھ بر روی جسم آدمیان کشیده شده و ھمھ زشتیھا را . ری ھا ناھموا

چھ زیباست طبیعت آن زمان کھ بکر مونده و زیر پای آدمی لگدمال . مستور می نماید

آدمیانی کھ با کمال خودخواھی بھ ھر جایی در طبیعت پا گذاشتھ و دست می . نشده

مواھبش بھره مند می شوند بدون آنکھ در اندازند و بدون کمترین مالحظھ ای از تمام 

انسانھایی کھ فقط بھ خودشان فکر می کنند گویی . حفظ و نگھداری اش کوشا باشند

. ناگھان یاد شروین افتادم و کاری کھ با من کرده بود. مسئولیتی متوجھ ایشان نیست

دوست . بغض توی گلوم نشست اما خیلی زود با غم دلم و بغض توی گلوم مبارزه کردم



. اما نمی دونم چرا بی جھت ئنبال غم می گشتم و پی بھانھ بودم. نداشتم غم بھ ئلم راه بدم

شب قشنگم رو نمی باید با . صعی کردم مبارزه کنم و اجازه ندم توی دلم جا خوش کنھ

دست دراز کرده مشتی . خاطرم رو نباید مکدر می نمودم. این افکار بھ ھم می ریختم

دانھ . برداشتم و بھ دھان بردم تا بغضم را در خود حل کرده و بشوید برف از لبھ پنجره

باد سرد بھ صورت مرطوبم می . ھای ریز برف روی مژگانم نشستھ آب می شئنئ 

وای کھ چھ . سر باال برده دل آسمون رو کاویدم. خورد و لرزه بھ جانم می انداخت

. ن ھزار بار دورش بگردمخدای خوشگلم کجا بود تا م. زیباست آسمون بھ وقت بارش

پشت ابرھا؟ ال بھ الی برف ھا؟ توی آسمون ھفتم؟ خانم جان میگھ خدا توی دل ما 

باز . از تھ دل ھزار بار فداش شدم. پس ھر جا کھ ھست من فداش می شم . آدمھاست

شدم موسی و شبا و ۀنقدر با خدای خوبم بھ زبان خودم حرف زدم تا خواب پشت پلکھام 

باز / گرمای مطبوعی بدنم رو فراگرفت. زیر لحاف نرمم خزیدم. نش نمودنشست و سنگی

ھم خدا رو شکر کردم کھ از نعمت لحاف و تشک نرم محرومم نکرده و آرزو کردم ھمھ 

شایان چی؟ اون بینوا . یک آن بلند شدم و نشستم. مردم ھمھ شب خواب آروم داشتھ باشن

پتوی نازکش روی  .بلند شدم بھ ھال رفتم .دلم ریش شد. کھ مجبوره روی مبل مچالھ بشھ

دوست داشتم خم بشم دستاشو کھ زیر بغلش مچالھ کرده غرق بوسھ . زمین افتاده بود 

خم . و ازش عذر بخوام کھ جای خوابش رو با کمال خودخواھی تصاحب کرده ام. کنم

یک آن چشای خوشگلش . شدم پتو رو از روی زمین برداشتم و آھستھ روشو پوشوندم

.ای وای چھ خواب سبکی داره. رو باز کرد

 :ابروھاش تو ھم رفت و متعجب پرسید. زیر نور قرمز چراغ خواب چشاش برق می زد

نھ خواستم روتو بپوشونم ببخش کھ : چیزی شده؟ من کھ خم بودم صاف ایستادم وگفتم

.بیدارت کردم

باس خواب صورتی شایان بلند شد نشست دستی بھ موھاش کشید و خیره بھ من کھ بال

شیطان زیر جلدم دوید اما مغزم فرمان گریز صادر کرد با . مقابلش ایستاده بودم موند 



دلم شایان رو  .خواب از چشام پریده بود. یک جست بھ اتاق خوابم خزیدم و در رو بستم

ای خدا بھ کی بگم؟ چھ کسی تاییدم می کنھ؟ من اینجا و شایان اون جا و . می خواست

می . من بھ جھت عشق آتشینم و او شاید بھ سسب نیاز. ھر دو طالب ھم. یک درمیان ما 

از این کھ بھ ھر سو می رفتم با . اینو از چشاش می خوندم. دونستم کھ بھ من نیاز داره

شاید . نگاه دنبالم می کرد، از تیلھ ھای رقصانش و از لبخند کجی کھ نثارم می کرد

خودش ازم خواستھ بود در رو قفل نکنم و بھش اما نھ، . مترصد فرصت مناسبی بود

می دونستم . در اتاقم رو می بستم اما قفلش نمی کردم. من ھم کرده بودم. اعتماد کنم

شاید یک روز بخواد خامم کنھ اما دست . اونقدرا مرد ھست کھ بھ زور متوسل نشھ

. ارش بفھمماینو می تونستم از رفتار و کرد. درازی و تھاجم از وجناتش مشھود نبود

خصلتی کھ کمتر از آنی دیگران رو شیدا و مفتون . شایان جوانی موقر و متشخص بود

اما چاره ای جز مدارا با . ای خدا دلم ضعف می رفت کنارش آروم بگیرم. خود می نمود

مردی رو کھ تمام وجودم می طلبیدش با لجاجت از خودم دور نگھ داشتھ . خودم نداشتم

با این ھمھ من تصمیم خودم رو گرفتھ بودم و سر حرف . ت بودبودم و این خیلی سخ

  .خودم می ایستادم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶٧فصل 

ھوا تاریک بود کھ . برای ناھار ھم نیامد. شایان رفتھ بود. روز بعد تا شب تنھا بودم

از این کھ نیمھ شب . من ھم خودم رو از دیدگاھش دور نگھ داشتم. ساکت بود. بازگشت

از این کھ بھ لباس خوابم خیره مونده بود شرم . سرش دیده بود شرم داشتم من رو باالی

گویی با ھم توافقی پنھانی . ھر دو نگاه مون رو از ھم می دزدیدیم. انگار او ھم. داشتم

اما من خواب راحتی . خیلی زود چراغھا رو خاموش کرده بھ خواب رفتیم. داشتیم

انگار گرگی کنار گوشم زوزه می کشید . یدمتمام شب بی جھت از خواب می پر. نداشتم

بیدار . نمی دونم این صداھا از کجا توی گوشم می پیچید .و یا حیوانی زخمی کھ می نالید

قلبم تند تند می زد و من . شده می نشستم اما جز سکوت و آرامش شبانھ ھیچ چیز نبود

و با نوازشھای دلم خانم جانم رو می خواست کھ توی بغلش مچالھ بشم . می ترسیدم

حتی برای مامان فرح دلتنگ . دلم برای دیدنش پر می کشید. مادرانھ اش بھ خواب برم

.با خودم گفتم صبح از شایان می خواھم منو خونھ مون ببره و شب بیاد دنبالم. بودم

صبح خیلی زود با صدای زنگ تلفن از جا . کاش اون شب ھرگز بھ صبح نمی رسید

. مضطرب بودم اما تکون نخوردم. بی قرار باال و پایین می رفت قلبم توی سینھ. پریدم

.می دونستم شایان ھنوز خونھ اس و گوشی رو برمی داره

روی تختم غلتی زده بالشی رو کھ قرار بود زیر سر شایان باشھ و بالاستفاده مونده بود، 

بستم تا  چشام رو .توی بغلم فشردم، سعی کردم بھ خودم بقبوالنم کھ بی جھت مضطربم

توی روشنی روز دلھا قرص و . ھوا روشن شده بود. کسری خواب شبانھ رو جبران کنم

ناگھان تقھ ای بھ در خورد و شایان. محکمند

:با صدایی بم و گرفتھ گفت

مھتاب؟ بیداری؟-

:دوباره گفت. دوست داشتم اذیتش کنم. جوابش رو ندادم

.مھتاب؟ نمی خوایی بیدار شی؟ کارت دارم-

:پس از لختی گفت. باز ھم جوابش رو ندادم



.بلند شو باید بریم بیرون. می تونم بیام تو؟ مھتاب کارت دارم-

چھ شده بود صبح بھ این زودی؟ ھر چی کھ بود بھ اون تلفن . دلم ھری ریخت پایین

:از جا جھیدم و سراسیمھ بھ طرف در رفتھ در رو باز کردم و گفتم. مربوط بود

چیزی شده؟-

:شایان اخم آلود و گرفتھ نگاھم کرد و گفت

.لباس بپوش توی راه برات می گم. چیز مھمی نیست-

:سرش داد کشیدم

کی بود تلفن زد؟. می خوام بدونم. ھمین االن بگو-

:سرش رو پایین انداخت و گفت

.فربد بود-

قیافھ ی  .انگار یکی توی سرم داد زد دایی فربد حامل خبر بدی بوده. گوشم سوت کشید

خانم جان؟ انگار یکی زیر گوشم می گفت . تا شدم و روی زمین نشستم. شایان تو ھم بود

:زیر لب گفتم. برای خانم جان اتفاق ناگواری افتاده

خانم جان؟-

دستامو بردم کنار گوشم و خواستم جیغ . این یعنی تایید حرفم. شایان نگاھم می کرد

و توی مشتش گرفت و در حالی کھ قطره اشکی توی شایان کنارم زانو زد دستام. بکشم

:چشاش بازی می کرد گفت

.محکم باش مھتاب-

:نگاھش کردم و نالیدم

خانم جانم؟. جوابم رو بده-

:پرسیدم. سرش رو بھ زیر انداخت

کی؟-

:نگاھم کرد و آھستھ گفت

.دیشب-

حکم بھ خودش فشرد و شایان منو م. خواستم جیغ بکشم اما صدایی از حلقم بیرون نیامد



شایان انگشتان  .دست و پام چوب شد و چشام بھ دو دو افتاد. من توی بغلش مسخ شدم

دستم رو بھ گرمی مالش می داد و آھستھ و آروم توی گوشم نواخت و بعد ھم محکم گونھ 

فکم رو ھم کھ می رفت قفل بشھ. ام رو مالش داد

.باشم مالوند و با محبت صدام زد و ازم خواست قوی

من و شایان زودتر بھ قبرستان . باد سردی می وزید. صدای اذان بھ گوش می رسید

مامان چادر سر کرده بود عینک سیاه ھم . دیگران ھم یکی یکی می آمدند. رسیده بودیم

سخت و سفت یک . صورتش سفید مثل گچ. مثل یک مرده. سرد و بی روح بود. داشت

خالھ فروزان افتان و خیزان ضجھ می زد و . گمثل یک تکھ سن. گوشھ ایستاده بود

صبا ھم پای مادرش فریاد می کشید و خانم جان رو صدا . صورتش رو ناخن می کشید

دایی فربد ھم . مثل دماغ گربھ. مرطوب ھم بود. دماغش گرد و قرمز شده بود. می زد

گوشھ . بود گوشاش قرمز. باد الی موھای قھوه ای اش می پیچید. مثل گچ دیوار سفید بود

عسل کنار مامان روی دو زانو نشستھ بود و بی . ای از تابوت روی شانھ نھاده می آمد

قلب . نمی دونم سردش بود یا اعصابش متشنج بود. صدا اشک می ریخت و می لرزید

من تا بھ حال . من با دیدن دایی فربد و تابوت، کوبان شد و توی سینھ باال و پایین رفت

این . دلم می خواست از ترس از حلقم بیرون بزنھ. ک ندیده بودمتابوت رو از نزدی

تابوت حامل چھ کسی بود؟ خانم جان من؟ این ما بودیم کھ عزادار شده بودیم؟ خانم جان 

اصال نفھمیده بودم چی بھ سر خانم جانم . من بود کھ مرده بود؟ چرا؟ او کھ مریض نبود

ال و روز مساعدی نداشت و من مبھوت ھیچ کس ح. آمده؟ کسی نبود کھ ازش پرسش کنم

توی راه فقط گفت فربد گفتھ شب خانم . شایان ھم چیز زیادی نمی دونست. تر از بقیھ

ای خدا چھ مرگ . وقتی کھ سر بھ سجده گذاشتھ دیگھ برنداشتھ. جان سر نماز تموم کرده

.ر بگیرهھاج و واج بھ گودی قبر چشم داشتم کھ قرار بود خانم جانم رو در ب!! قشنگی

مثل یک کوه . شایان خواست منو کنار بکشھ کھ ممانعت کردم و محکم پس اش زدم

من اون رو از . باید یک بار دیگر خانم جانم رو می دیدم. سنگین و پا برجا ایستاده بودم

خانم جان مھربونم کھ زیر گوش شایان چیزی گفت و . شب عروسی بھ بعد ندیده بودم



کھ ھمیشھ نگرانم بود و قول داده بود تا من و دایی فربد رو بھ  او. حتما سفارشم رو کرد

اگر می . ای خدا کاش ھیچ وقت عروسی نمی کردم. سر و سامون نرسونھ نخواھد مرد

دونستم شیشھ عمر خانم جان با

چھ . عروسی من می شکنھ غلط می کردم عروسی کنم حتی اگھ عاشق ترین می بودم

دلم می خواست از تھ دلم فغان . جان در قید حیات نباشھ نیازی بھ شوھر وقتی کھ خانم

آنقدر کھ گلوم چاک برداره و خون گرمم پیکر سرد و یخ زده ام رو . کنم و عربده بکشم

. و ضجھ زدم وقتی کھ روی تابوت رو باز کردند و من خانم جانم رو دیدم. لینت ببخشھ

وجودم فریاد زدم و مخالفتم رو با  با تمام. ناگھان صدایی تیز و بران از حلقم بیرون زد

:مرگ خانم جان ابراز کردم

!!!نھ-

سینھ .او ھم مانع نشد. چرخیدم و مشت بھ سینھ اش کوبیدم. شایان منو توی بغلش گرفت

. ی پھنش رو در اختیارم قرار داد تا من زیر باران مشت ھایم بگیرم و عقده برون بریزم

مقابل پاھای شایان، نرم و  .آنقدر کھ از حال رفتم. از تھ دل می نالیدم و ضجھ می زدم

آھستھ تا شدم در حالی کھ دستام از روی سینھ اش بھ پایین کشیده شد و بھ کمر بند 

من ھم کھ . شایان خم شد، منو تو بغلش گرفت و بھ سمتی دیگھ برد. شلوارش گیر کرد

دل، آن چنان گریھ ای کھ از تھ . مامنی گرم یافتھ بودم سر بھ سینھ اش گذاشتم و گریستم

شایان ھم نوازشم کرده بوسھ بر سرم می نشاند و سعی می  .در تمام عمرم نکرده بودم

.کرد آرومم کنھ

مجلس ختم خانم جان رو خونھ ی خالھ فروزان برگزار کردند چون از ھمھ جا بزرگتر و 

مامان اما  .صدای گریھ ی صبا و خالھ فروزان گوش رو کر می کرد. مناسب تر بود

من ھم کھ حوصلھ ی فغان ھای خالھ . ساکت و صامت یک گوشھ نشستھ پلک ھم نمی زد

. فروزان رو نداشتم یھ اتاقی تاریک خزیده روی مبلی ولو شدم و برای خودم ضجھ زدم

آنقدر ھمھمھ و سر و صدا بود کھ ضجھ ھای من از اتاق بیرون نمی رفت و من راحت 

من از او خاطرات . خانم جان پیش دیدگانم جان گرفت.تونستم عقده ھامو بیرون بریزم 



او حق مادری بھ گردنم داشت و من بیشتر روزھای عمرم رو با خانم جانم . زیادی داشتم

مھر و محبت ھاش، نگرانی ای کھ از چشای آبی خوشرنگش موج می . سر کرده بودم

دگانش ساطع می زد، او نبرق خاصی کھ بھ وقت یادآوری خاطراتش با موسی خان از دی

شد و من رو می خندوند، ولو شدنش سر سفره و تاب تاب ھایی کھ بھ شکمش می زد، 

   شوخی ھاش و نصایحش ھمھ و ھمھ جلو دیدگانم جان گرفتھ تازه شدند

حسرت از کف دادن نعمتی کھ در چنگ داشتی و قدرش را . و آه حسرت از نھادم کندند

یدن، حسرت قصور و کوتاھی ؛ نھ بھ عمد، کھ ندانستی، حسرت دست نیافتن و بدان نرس

باور ھمیشھ از یک نعمت خاص برخوردار بودن و آن را حق مسلم خود . بھ باوری غلط

غم عظیمی . دانستن و بدین جتھ بھ فردای جدایی یندیشیدن و اینکھ آه ندامت سر دادن 

رو جلوی دھانم بالشی . حنجره ام ھم .دلم میخواست بترکھ. توی سینھ ام سنگینی میکرد

موھای بلندم بھ .تمام تنم از عرق خیس و نمور شده بود. گذاشتھ، توی اون فغان میکردم

داغ شده بودم و دلم . کنارھای صورتم چسبیده بود و اشک پھنای صورتم روپوشانده بود

با این ھمھ با لجاجت خودم رو . ھوای سرد و برفی بیرون رو. ھوای تازه میخواست

غذایی رو کھ برام آورده بودند . کرده و در رو بھ روی خودم بستھ بودمتوی اتاق حبس 

پس فرستادم و سر دخترک بینوایی کھ نمیدونم کی بود و میخواست بھ زود اونو بھ 

شایان رو ھم با داد وفریاد از خود  .خوردم بده داد کشیده از اتاق بیرونش کرده بودم

دایی فرید روھم زیر مشت گرفتھ از اتاق .رانده بودم و بھ صورتش چنگ انداختھ بودم

در . مامان با تحکم از دایی فرید خواست منو بھ حال خودم رھا کنھ. بیرون رانده بودم

کمرم درد میکرد و مثل چوب . اتاق بھ روم بستھ شد ودیگر کسی سراغی ازم نگرفت

م بی پاھا. انگار یکی توی گودی کمرم میلھ ی داغ فرو میکرد .خشک ھر آن میشکست

دوست داشتم بخوابم اما چھره ی . حس و بی رمق میشد و احساس ضعفی شدید میکردم

.خانم جان از جلو دیدگانم کنار نمیرفت

اتاق ھم میرفت تا در تاریکی شبانھ غرق بشھ کھ الی در آروم باز . ھوا تاریک شده بود

وشن کرد و در یکی نفر چراغ ر. باریکھ ی نوری از توی حال بھ درون اتاق خزید . شد

. حوصلھ نداشتم نگاھش کنم. اما من تکون نخوردم. یک نفر کنارم نشست. رو بست



صدایی نجوا گونھ زیر گوشم خزید کھ با . گرمی دستی رو روی سرم احساس کردم

دست بھ روسری روی سرم برده گره رو باز کرد و اونو از سرم . محبت صدام میزد

. لباش گرم و نرم بود. و اللھ ی گوشم رو بوسید برداشت بعد منو بھ سمت خودش کشیده

بوی خوش ادوکلن شایان توی دماغم پیچید مست ومدھوش توی سینھ اش فرو رفتم 

وگریھ سر دادم خستھ بودم از تنھا وتنھایی برای خود نالیدن دلم محبت وتوجھ می 

ه می خواست دوست داشتم نوازشم کنند ھر چقدر بداخالقی می کردم وداد وفریاد را

انداختم باز ھم نازم رو بکشند وازم بخوان کھ آروم بگیرم دوست نداشتم رم کرده تنھام 

.بگذارند من عقده ی ناز ونوازش داشتم محبتی مادرانھ و پدرانھ

پدری کھ نداشتم ومادری کھ نوازش رو از من دریغ می کرد مبادا لوس باشم من 

ر خجالت می کشیدم درش فرو برم با جزآغوش خانم جان وگاه دایی فربد کھ این اواخ

.آغوش دیگھ ای آشنا نبودم ھرچند دلم می خواست مامنی گرم رو کھ پناه بگیرم در اون

شایان نوازشم می کرد موھامو کنار زد وھواداد صورت عرق کرده ام رو ھم نوازش 

شم کرد توی پیشانی ام فوت کرد زیر گردنم رو ھم بعد ھم منو بھ سینھ فشرد و زیر گو

بھ نجوا پرداخت قلب خستھ ام جان گرفت وبھ گرمی تپید رمق بھ دست وپام دوید وجان 

شایان؟:تازه ای در کالبدم دمیده شد دوباره اشکم سرازیر شد نالیدم

.جانم عزیزم:شایان زیر گوشم زمزمھ کرد

.من خانم جانم می خوام.صورتم رو توی گردنش فرو کردم ونالیدم کھ خانم جانم

با کالم محبت آمیز بھ صبر وبردباری دعوتم می نمود و در ھمون حال دستان یخ شایان 

زده ام رو مالش می داد و گاه بوسھ بر سرم می نشاند ومن در حالتی خلسھ گون از حال 

ناگھان گرمایی غیر طبیعی زیرم دوید و احساس کردم مایعی لزج وداغ زیر . می رفتم 

دم خیس شده بودم دست بھ زیرم کشیدم دستم پر از رانھایم روان شد وحشت زده بلند ش

خون شد با چشمانی کھ از حدقھ بیرون زده بود بھ شایان کھ وحشت زده نگاھم می کرد 

اینا چیھ؟:نگریستم وداد زدم

شایان از جا جست دست زیر پاھایم انداخت وبھ آغوشم کشید وشتابان از اتاق بیرون 

سرم دوار شده بود وچشام سیاھی می . ی زدرفت در حالی کھ مامان فرح رو صدا م



رفت کمرم تیر می کشید گویی میلھ ای تیز توی کمرم فرو می کردند زیر شکمم چنگ 

شد انار خرچنگی خودش رو مچالھ کرده و با پستھ ی شکمم چسبونده بود از درد کمرم 

دا رو بھ بھ خودم می پیچیدم وناخنھامو توی بازوان شایان فرو کرده فریاد می زدم و خ

  .کمک می طلبیدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۶٨فصل 

چھ ام سقط شد تا شایان رو از چنگ من برھاند شاید این بود خواست خدا؟ب

شایان مثل ھمیشھ کھ این اواخر برایش عادت شده بود تا صبح باالی سرم نشست و دستم 

رم روی بالش س. رو توی دست گرفت و من تمام اون شب نالیدم و دلش رو خون کردم

انگار توی تختم میخ فرو میکردند کھ ھر دم با بی قراری بھ ھر . پیکرم ھم. قرار نداشت

زیر شکمم چنگ بود و تیر میکشید کمرم مثل . میسوختم، درد داشتم. سو میچرخیدم 

خونریزی شیدید . چوب خشک بود و ھر دم میشکست، مغزم استخوانھام ھم تیر میکشید

شایان مرتب از پرستان کشیک  .کھ عایدم بود مشمئز میشدم داشتم و از خیسی ای

میخواست مالفھ امرو عوض کنند و من از شایان عزیزم کھ این در و اون در میزد تا 

وسیلھ ی آسایشم رو فراھم کنھ و بھ وقت تعویض مالفھ از اتاق بیرون میرفت تا من 

شایان بھ ھمھی راز و . وددیگھ آبرو برایم نمونده ب. راحت تر بشامف خجالت میکشیدم

با این کھ طعم زندگی زناشویی نچشیده بود فھمیده بود حاملگی . رمز زنانھ ام پی بده بود

نھ، . و خونریزی یعنی ی؟ناگھان شبنم رو کھ از یاد برده بودم پیش چشمانم مجسم کردم

 .ھشایان مجرب بود و خوب میدونست با زنی کھ بچھ سقط میکنھ چھ رفتاری داشتھ باش

با شبنم ھمھ بھ قدر من مھربان بوده؟ برای . یدونست چطور از زنی پرستاری کنھ

مرغ حسد توی دلم . تعویض مالفھ اش ھمین قدر بھ این درو اون درمیزده؟منزجر شدم

احساس کردم دلم میخواد بھ . النھ کرد و با ناخنھای تیزش روح خستھ ام رو خالنید

. نگاھش کردم .گلش رو از اسھ بیرون بکشمصورت شایان چنگ بندازم و چشای خوش

قلبم تیر کشید سرش را خم . محبت و نگرانی در دیدگانش میجوشید. داشت نگاھم میکرد 

شایان . چیزی میخوای مھتاب؟رو برگرفتم و لب گزیدم: کرد دستم را فشرد و گفت

خوبی عزیزم؟ مھتاب؟ خانومم؟:دوباره گفت

. شایان اشک رت سترد ونوازشم کرد. وی گوشماشک ازگوشھ چشام فرو چکید و رفت ت

.بھ من دست نزن: با تغیر دستش را پس زدم و گفتم

چی شده؟ درد داری؟ برم دکتر خبر کنم؟: جا خورد و پرسید

این ھمھ محبت دلم را . نخیر الزم نکرده وباز عنان اشک م را رھانیم : بغض آلود گفتم



 .بھ دید می آورد

راحتی؟نا: نزدیکتر آمد و گفت

 .مالفھ رو روی سرم کشیدم و بغض خفھ ای و رھانیدم

دیگھ ھم اجازه نداد . فردای اون روز مرخص ضدم و شایان منو با خودش بھ خونھ برد

خودم ھم حوصلھ نداشتم طاقت دیدن قیافھ سرد و یخی . در مراسم عزاداری شرکت کنم

بغض گره خورده ی دایی ھم چنین ضجھ ھای خالھ فروزان رو . مامان فرح رو نداشتم

بوی حلوا دلم روبھ  .حوصلھ ی رفت و آمدھای و سر و صداھا رو ھم نداشتم. فرید رو

دلم . باور نمیکردم روزی برسھ کھ برای خانم جان عزیزتر از جانم حلوا بپزند. ھممیزد

با خاطرات . میخواستم با خیال خانم جان سر کنم. آرامش میخواست و سکوت و تنھایی

تمام روز یک گوشھ مینشستم و بھ یک نقطھ خیره . ران کودکی ام خوش باشمخوش دو

من . میرفتم بھ ھر جا کھ دوست داشتم با خانم جانم. میموندم و میرفتم بھ دوران کودکی ام

ورجھ ورجھ میکردم و بھ . و او دست در دست و من شادی کنان و جست و خیز کنان

اینقده . مکن دختر. م جان توی گوشم میپیچید صدای خان. ھوا میپریدم و قھقھھ میزدم 

ابروھای باریکش کج و مورب توی ھم میرفت تا ازا انجام . اخمش ھم قشنگ بود. مجھ

.کاری نا بھ جا منعم کنھ، اما حریفم نمیشد و من از تھ دل میخندیدم

شایان سر کار . نمیفھمیدم روزھا کی شب میشوند و شبھا چھ موقع بھ صبح میرسند

یک مرتبھ ماھرخ .ھر روز کنارم بود و بھ نحوی مطلوب ازم پرستاری میکرد. فتنیمر

جان بھ دیدنم آمد اما با مجسمھ ای سرد و بی روح روبرو شد کھ یک گوشھ زانوی غم 

اونم خستھ . بغل گرفتھ و چشم از مقابلش نمیگیره، ھر چقدر حرف زد جوابش را ندادم

. زنگ تلفن مدام توی گوشم بود. ید تلفن میزدشا. شد ورفت ودیگھ سراغی از ما نگرفت

شایان گوشی رو برمیداشت،صحبت میکرد اما من اعتنا نمیکردم، میدیدم کھ مثل سایھ ای 

برام غذا می آورد بھ جبر بھ خوردم میداد و من پس از . نرم و سبک رفت و آمد میکنھ

کم . ھ راحتم بگذارهخوردن یکی دو لقمھ با تغیر دستش رو پس میدزم و ھوار میکشیدم ک

انگارچوب میجویدم یا کاغذ و یا حصیر، حس . ھیچ غذایی بھ دھنم مزه نمیداد.اشتھا بودم

 .چشایی ام کار نمیکرد



بد اخالق و عصبی . اونا ھم بھ دھنم بد مزه بود. چند مرتبھ پوران جان برام غذا فرستاد 

. جھ ودم، حتی بھ خودمبھ ھمھ چیز و ھمھ کس بی تو. بودم و بی جھت داد میکشیدم 

گاه ھمچون . شایان ھر روز کنارم مینشست و با حوصلھ بھ موھای بلندم شانھ میکشید

مجسھ مینشستم و ھیچ عکس العملی نشون نمیدادم گاھی ھم شانھ رو از دستش گرفتھ و 

دایی فرید و عسل . بھ یک گوشھ پرتاب میکردم و ھوار میکشیدم تا دست از سر برداره

می آمدند و سعی میکردند بھ حرفم بگیرند اما من گریھ میکردم و ازشون بھ دیدنم 

دایی گفت آجی . اما مامان فرح ھیچ وقت سراغی ازم نگرفت. میخواستم تنھا م بگذارند

عسل از . ساکتر و گوشھ گیر تر شده و ھمھ شب تو بیمارستانھ تا خودش رو گم کنھ

لش فائق آمده و از من ھم میخواست روحیھ ی خوب صبا میگفت کھ خیلی زود بھ غم د

شوھر؟ اونا چھ میدونستند؟ فکر میکردند من و شایان با ھم . بھ شوھر و زندگی ام بچسبم

ھیچ کس باور نمیکرد کھ من و او کنار ھم و از ھم ! چھ روزھای خوشی کھ نداشتیم

  .دلم برای شایان سوخت و برای خودم بیشتر !دوریم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۶٩فصل 

دیگھ خالھ فروزان جیغ نمیکشید و . چھلم خان جان در فضایی آرام تر برگزار شد مراسم

آرایش مالیمی ھم . صبا ھم اشکی نداشت فقط مغموم بود. بھ صورتش چنگ نمی انداخت

دنیایی کھ انسانھا . دوست داشتم بھ روی دنیا تف بیندازم .کرده بود کھ من حرصم گرفت

ازش منطبق میکنھ و ما چقدر زود بھ نبود یکدیگر خو با خوشد و رویدادھای تلخ و ناگو

اما  .انگار راست میگفت. خان جان ھمیشھ میگفت خاک سرده و سردی میاره! میگیریم

نھ، چرا برای من سردی نیاورده بود؟ من ھنوز گرم و داغ از دست دادم عزیزترین 

.شخص زندگی ام بودم وموفق نشده بودم بر حست فقدانش غلبھ نمیام

شاید بتونھ حال . ونشب شایان از مامان اجازه گرفت کھ فردا منو با خودش مسافرت ببرها

مامان ھم مخالفتی نداشت و . دایی فرید استقبال کرد. و ھوای و روحیھ ام رو عوض کنھ

دلم . اما من اخم کردم و گفتم سفر رو دوست ندارم. معقتد بود این مسافرت برامون الزمھ

باز خالھ . انم جان عزیزم زیر اون ھمھ خاکھ خوشگذرانی کنمنمیخواسن حاال کھ خ

این شتریھ کھ در ھر خونھ ای یخوابھ و قرار نیست بقیھ تمام : فروزان بھ منبر رفت کھ

بعد ھم رو بھ شایان کرد . عمر غنبرک بگیرند و در دنیا رو بھ روی خودشون ببندند

. اول زندگی دلتون رو سیاه کنھ اجازه ندین. شما بھ حرفھای مھتاب گوش نکنین: وگفت

.شده دست و پاشو ببندین و بندازینش تو ماشین، اما با خودتون ببرینش

چھ دستورا صارد میکنی آجی؟ دور از جون مگھ گوسفنده؟ تو : دایی فرید خندید و گفت

مطمئن . زن و شوھر خوب بلدند چھ جور باھم کنار بیان. ھم الزم نکرده جوش بزنی

.شب مھتاب رو راضی میکنھباش شایان ام

شایان تا نیمھ ھای شب بیدار بود و ساک و چمدان میبست . اما من سر حرف خودم بودم

توی دلم ھم بھ شایان . اما من خیره بھ یک گوشھ چمباتمھ زده و زانو در بغل میفشردم

میخواستم لج کرده سر .میخندیدم چون فکر میکردم فردا زحماتش بھ باد خواھد رفت

سفر چھ معنی میداد وفتی کھ قصد  .من دیگھ کاری با شایان نداشتم. ودم بایستمحرف خ

پاره کردن بندھا رو داشتم؟ آنفدر شایان رفت و آمد تا سرم گیج شد و ھمون جا کنار 

اما من حتی . ساعتی بعد دستی زیرم رفت بلندم کرده در آغوشم کشید . دیوار خوابم برد



خواستم ببینم شایان با من چھ میکنھ؟ خودم روبھ خواب می .الی چشمم رو ھم باز نکردم

شایان کھ مرا در بر گرفتھ بود بھ طرف اتاق خواب بھ راه . زده بودم تا امتحانش کنم

بعد دکمھ ی آباژور . اتفاد در رو با پا باز کرد و توی تاریکی اتاق مرا روی تخت نھاد

ی باالی سرم ایستاد و خوب نگاھم دقایق. باالی سرم رو کھ نور مالیم قرمزی داشت، زد 

کرد بعد ھم خم شده دستم را بوسید سپس رومو پوشوند و از اتاق بیرون رفتھ در رو 

 .بست

دستم رو بھ لب بردم وجای لبانش رو بوسیدم و . گرمای لباش پشت دستم رو میسوزند

چھ سخت . چھ سخت است دل بریدن از چنین راد مردی. بوییدم و آروم اشک ریختم

است با تمام وجود عاشق بودن، معشوق رو در چنگ داشتن و بدو نیاویختن، بھره نبردن 

چھ سخت است پا رو از قید بند رھانیدن آن زمان کھ قلبت اسیره، چرا . و راز دل نگفتن

و تو واقفی دلت بھ زنجیر نامرئی . کھ قلب تحت فرمان تو نیست و بھ راه خویش میرود

چھ سخت است بھ آرزوی قلبی دست یافتن، .مادامی کھ میتپدعشق کشیده شده و نمیرھد 

چھ سخت است با دست خود لگد بھ اقبالی بلند زدن و گاه چھ . سپس پشت بدو نمودن

!!سخت است از خودگذشتن

با این ھمھ باید از خویشتن خویش میگذشتم چرا کھ بھ شایان عزیزم بھ حد نھایت دل 

قط بھ خودم یندیشم و او را برای خودم بخوام و بستھ بودم و این خودخواھی بود کھ ف

. من نباید فرصتھای زیبای زندگی رو از او میگرفتم. نگذارم کھ او بھ دلش بیندیشد

فرصت دل باختن، دوست داشتن، عاشق شدن و از برای معبود مست و مدھوش شدن، 

میکشیدم من نباید روح و جسمش را بھ زنجیر . در او غرق شدن و از خود بیخود گشتن

شایان عزیزم حق عاشقی داشت و من این  .و بھ خود می آویختم و بھ ھر کجا میکشاندم

.پس نمی ماندم با او. حق رو بھ خود نمیدادم کھ او را محروم نمایم

جسمم . چیزی کھ بدان نیاز داشتم. خوابی عمیق و سنگین. آنقدر گریھ کردم تا خوابم برد

روی .خواب عمیق تسکینی بود بر روح و جسم بیمارمخستھ بود و روحم افسرده و این 

معده . بوی خوش کباب توی دماغم پیچید. تخت پھنم غلت زده بھ خودم کش و قوس دادم

در اتاق ھم . ام چنگ شد، چشم گشودم آفتاب ھمھ جا پھن شده روی دیوار اتاق افتاده بود



گرچھ آرومتر بھنظر میرسید  چھره ام. از جابرخاستھ مقابل آیینھ ایستادم. چنان بستھ بود

غم گریختن و . غمی کھ درکنھ وجودم النھ کرده بود.اما غمی نھان توی چشام موج میزد

ھمان ندایی کھ شایان رو پابند من کرد و . پشت پا زدن و بھ ندای وجدان گوش سپردن

.من بیزار بودم کھ چون کنھ باشم و نفس گیر

شایان توی اشپزخانھ بود . از اتاق بیرون رفتم موھای بلند و حالت دارم رو شانھ زدم و

صدای جلز ولزی مالیم می آمد . ساک و چمدان ھا بستھ و آماده کنار دیوار قرار داشت

دست و صورتم رو شستم پشت پلکھام دست کشیدم و بھ طرف َآشپزخونھ . و شر شر آب 

از سر . در تابھ بستھ بود و حرارت گاز مالیم. شایان داشت ظرف میشست. رفتم

بخار غذا مچ دستم را را سوزوند جیغ کشیده . کنجکاوی دست برده در تابھ رو برداشتم 

مچ دستم رو توی دست گرفتھ می .شایان برگشت و متوجھ من شد. در تابھ رو رھا کردم

. اشک توی چشمام حلقھ زد اما من حبسش کردم و اجازه ندادم بیرون بریزه. مالوندم

دستم .دستم رورگفتھ بود نگاه میکرد و من اوف اوف میکردمشایان بھ طرف دوید ه 

شایان دستم رو رھا . قلبم پرکوب بود و احساس گر گرفتی میکردم. قرمز شده میسوخت

چیزی کھ من تا اون روز موفق بھ دیدنش . کرده بھ طرف جعبھ ی کمکھای اولیھ رفت

. پشت در قرار داشتیک جعبھ ی سفید و خوشگل باعالمت ھالل احمر کھ . نشده بودم

دلم از اینھمھ محبت و . شایان از توش یک پماد سوختگی بیرون اورده روی دستم مالید

گریھ ام از برای رفتنم بود و من دوست نداشتم . نگرانی بھ درد آمده اشکم سرازیر شد

دلیل نالھ ام  .دوست داشتم خودم رو توی بغلش رھا کنم و نالھ سر بدم. شایان روترک کنم

ھم نمیدونستم اما میخواستم توی بغل شایان زار بزنم و او نوازشم کنھ و نازم رو  رو

.من پناھگاھی امن یافتھ و میخواستم پشت بدو کنم و چھ سخت بود. بکشھ

نگاھش جادویی بود و من میرفتم کھ مست و . شایان بھ چشمان اشکبارم نگاه کرد

. ر چشم، نگاھھا در ھم گره خورده چشم د. مثل او روز یخی نگاھم میکرد. مدھوش بشم

لب پایینم لرزید، شایان نگاھش رو متوجھ لبانم نمود دست دراز کرد تا اشک روبگیره 

ازش . شایان دستش رو انداخت. اما من خودم رو عقب کشیدم، گویی برق گرفتھ بودم

از . مثل گربھ ای بودم کھ بھ روی صاحب مھربونش چنگ می اندازه. خجالت کشیدم



دقایقی بعد شایان . رفتم توی ھال، پشت بھ آشپزخانھ روی مبل نشستم. م بدم آمدخود

واسھ من اخم : چای ام روشیرین کرده بھ دستم داد و گفت. باسینی صبحانھ کنارم نشست

بعد دست زیر چانھ ام برده .نگاھت شیرینھ این یعنی کھ دیشب خیلی شیرین بوده. نکن

.بعلھ خیلی ھم چسبیده: شام کرد و گفتاونو بھ خودش چرخوند نگاه توی چ

: شایان کھ داشت لقمھ ی نون و کره درست میکرد گفت. من با غیظ سرم رو چرخوندم

بھتره وقایع  .من و تو از امروز میخوایم زندگی جدیدی شروع کنیم. اخماتو وا کن دیگھ

 روح اون وقتی توی. تلخ اخیر رو فراموش کنی،خانم جان رو ھم خدا رحمت کنھ

پس بھ خاطر آرامش روح . آرامشھ کھ تو شاد باشی واز زندگی رضایت داشتھ باشی

.خانم جان ھم کھ شده با زندگی آشتی کن و بخند

.اما من دوست دارم بمیرم: با تغیر گفتم

لقمھ رو بھ زورتوی دھنم کرد ودر حالی کھ داشت لقمھ دیگھ ای میپیچید با حوصلھ 

دختری بودی کھ میخواست از زندگی لذت .ادی بودیمھتاب ، عزیزم تو دختر ش: گفت

چرا اجازه میدی غصھ ھای . روح شیطون و شنگولت. ببره و من شیفتھ روح توبودم

زندگی کھ ھر روزی توی دل یکی جا میگیرند روحت رو زیر نفوذ بگیرند؟ خواھش 

یک ببین، ھمھ . میکنم دست از لجبازی بردار و زندگی ات روبیشتر از این تلخ نکن

توھم اگر بخوای میتونی بھ  .جوری با غم از دست دادن خانم جان کنار اومدند بھ جز تو

مھتاب، عزیز دلم اگھ بدونی وقتی چشات رو غمگین میبینم چقدر دلم . غم دلت غلبھ کنی

کو اون برق چشایی کھ شادی و شیطنت ازش میجوشید؟. میگیره

.دوست ندارم چیزی بشنوم.دیگھ ادامھ نده:سرم روچند مرتبھ بھ طرفین تکون دادم و گفتم

. توی سینھ ام پر از حرفھ. ازم نخواه کھ باھات حرف نزنم. نمیتونم مھتاب: شایان گفت

من و تو مدتیھ کھ کنار ھم ھستیم اما مثل دوتا . خیلی چیزا ھست کھ میخوام برات بگم

اما من دوست . ھاحساس میکنم نزدیک شدنم بھ تو، ناراحتت میکن. غریبھ رفتار کردیم

دوست دارم با تو کھ زنم ھستی و خیلی دوستت دارم حرف . دارم بھ تو نزدیک بشم

دوست دارم تو ھم با من حرف بزنی، دلم میخواد با ھم بریم بیرون ومن برات . بزنم

..دوست دارم. خرید کنم



یک آن  برایم بگھ. مھلت ندادم بیشتر از این از خواستھ ھاش کھ خواستھ ھای من ھم بود

.شایان خواھش میکنم منو طالق بده: سرم رو باال گرفتم و گفتم

من ھمچنان نگاھش . دھانش باز موند و بھ من خیره شد. حرف توی دھانش خشکید

چی گفتی؟: ابروھاش توی ھم رفت و پرسید. میکردم

.شایان من تورو دوست ندارم. من ازت طالق میخوام: گفتم

دروغ میگی ھم : کھ درست کرده بود روی میزانداخت و گفتاز جا بلند شد لقمھ ای رو 

دیگھ . خیلی بیشتر از اونی کھ فکرش رو بکنی. تو منودوست داری ھم من دوستت دارم

 .ھم نمیخوام چیزی در این مورد بشنوم

...اما شایان: غضبناک گفتم

  .ازش ترسیدم و سرم رو پایین انداختم. رگ پیشانی اش برجستھ بود.برگشت

این حرفت رو پای بچھ گی ات . دیگھ نشنوم مھتاب: و آمده کنارم زانو زد و گفتجل

بعد ھم بلند شد دستم رو گرفت و آمرانھ . گذاشتم و بخشیدمت پس دیگھ تکرارش نکن

 .ھمین االن ھم خیلی دیر شده. بلند شو لباس بپوش: گفت

کجا؟: با صدایی کھ از بغض و ترس می لرزید پرسیدم

 .می خوام ببرمت اصفھان: قھرگونھ اش رو بھ روم دوخت و گفت نگاه مکدر و

.من نمیام: سرم رو پایین انداختم دستامو تو ھم کردم و گفتم

من و تو خیلی . اجازه نده سرت فریاد بکشم مھتاب: صداش رو بلند کرد و با تغیر گفت

دم این سفر رو بھ اجازه نمی . حرفھا داریم کھ با ھم بزنیم اما بعدا کھ از سفر برگشتیم

من شوھرت ھستم و . ھر دوی ما بھ این سفر احتیاج داریم. کام ھردومون تلخ کنی

تو باید بھ حرف . مادامی کھ ھستم اجازه نخواھم داد با اداھای بچھ گانھ عرصھ تنگ کنی

.من گوش کنی

دوست داشتم گریھ کنم اما ترسیدم محکومم کنھ کھ لوس ھستم و . بغض گلوم رو گرفت

شایان جلو آمده مقابلم ایستاد دست . سرم پایین بود اشکم روان شد. چھ بازی درمیارمب

زیر چانھ ام گذاشتھ صورتم رو باال گرفت نگاھش مھربان و نرم شده بود با لحن مالیمی 

من ھر کاری از دستم . من کھ حرف زور نمی زنم کھ گوش کردنش سخت باشھ: گفت



.دم چون دوستت دارمبربیاد واسھ راحتی تو انجام می 

من تو . اینقدر واسھ من ادای شوھرای عاشق رو درنیار کھ باور نمی کنم: با تغیر گفتم

می فھمی؟. رو دوست ندارم و نیازی ھم بھ دوست داشتن تو ندارم

من . نھ عزیزم نمی فھمم چون دوست ندارم کھ بفھمم: تبسمی از سر درد کرد و گفت

.تا عشقم رو بھت ثابت کنمازت می خوام بھ من فرصت بدی 

دست . می خوام راحت باشم شایان: نگاھش کردم لبم رو گزیدم و با چشمی اشکبار نالیدم

.از سرم بردار

نیم ساعت فرصت : رفت روی مبلی نشست اخماشو تو ھم کرد و با لحنی جدی گفت

مناسبی برای حاضر شدنت ھست یا نھ؟

.بھ اتاقم خزیدم و در رو بستم. لحنش ثابت می کرد کھ جای بگو مگو نیست

از اتاق کھ بیرون آمده شایان بھ طرفم آمد مقابلم ایستاد نگاھی بھ سرتاپایم کرده بعد 

صورتم رو باال گرفت و ھمون طور کھ انگشت زیر چانھ ام داشت چشم در چشمم 

. این برای من یعنی شکنجھ. ھیچ وقت نگاھت رو از من ندزد مھتاب: دوخت و گفت

میفھمی؟

شایان چی از من می خواست؟ نمی دونست کھ با ھر نگاھش پاھام سست شده و در 

نمی دونست کھ قلبم فریاد سر می ده و محکوم بھ ناسازگاری ! تصمیم متزلزل تر می شم

من چطور می تونستم ھر دم چشم در چشمش دوختھ خویشتن داری کنم؟ ! ام می کنھ

من مرد . معذرت می خوام مھتاب: گفت شایان با سرانگشت گونھ ام رو نوازش داد و

باشھ مھتاب؟ . دیگھ تکرار نکن... بداخالقی نیستم اما اون کلمھ ی نفرت انگیز منو

صدای ضربان قلبم مثل صدای طبل توی مغزم و . سرم رو پایین انداختھ لبم رو گزیدم

انگشتش لبانم شایان دوباره چانھ ام رو باال داد با . طاقتم طاق شده بود. گوشم می پیچید

رو نوازش کرد و چون من رو برگرفتم دستش رو انداخت خم شد چمدان رو برداشت و 

  .بھتره بریم دیر می شھ: گفت

  



٧٠فصل 

جایی کھ آرزویش را داشتم و اینک بدان . توی ھیوندای شایان روی صندالی جلو نشستم

ن خریده بود، تنم کرده ُاوری رو کھ شایان برام از آلما. ھوا سرد بود. دست یافتھ بودم

صورتش مرتب و  .عینک خوشگلش رو زده بود. نیم نگاھی بھ شایان کردم. بودم

آستینھای پلورش رو تا نیمھ باال داده بود . اصالح کرده و موھاش ھم تمیز و خوشگل بود

نگاھم روی دستاش . و بند ساعتش نمایان بود و من یاد اون روز صبح توی ویال افتادم

شایان ھم کھ ھوامو داشت حرفی نزد تا وقتی کھ از شھر خارج شدیم و . ه بودخیره موند

کجا سیر می کنی خانم؟: بھ جاده رسیدیم اون وقت بھ حرف آمد و گفت

.ھیچ: بھ سمت راستم نگاه کردم و گفتم

.خمار باشی خمار می شم: گفت

.چرا خمار باشم؟ من کھ دیشب خوب خوابیدم: گفتم

ساکت کھ بنشینی و چشم بھش بدوزی . این خاصیت جاده اس: و گفت نیم نگاھی بھم کرد

...واسھ ھمینھ کھ می گن باید با راننده حرف زد تا. خمارت می کنھ

.در ضمن حوصلھ ھم ندارم. اما من حرفی ندارم: حرفش رو قطع کردم و گفتم

.بسیار خب. این یعنی کھ منم حق حرف زدن ندارم: آھی کشید و گفت

ساعتی بعد بدون این کھ . تش نوار کاست رو فشار داد و دیگھ چیزی نگفتبعد با دس

ھمھ رو تو ساک . چی می خوای بدی بخوریم؟ ھم میوه داریم ھم چای: نگاھم کنھ گفت

.دستی گذاشتم روی صندلی عقبھ

.دستام کثیف می شھ بدم میاد توی ماشین میوه پوست بگیرم: اخم آلوده گفتم

و بعد . امامن دوست دارم برای خانم خوشگلم میوه پوست بگیرم: کج نگاھم کرد و گفت

پیاده شد کمر رایت نمود کش و . از طی مسافتی کوتاه ماشین رو کناری پارک کرد

پیاده نمی شی؟: قوسی بھ خودش داد و ساک دستی رو برداشت و گفت

: گفت در صندوق عقب رو باز کرد دو تا صندلی تاشو بیرون کشید و. جوابش رو ندادم

بعد در رو بازکرد و ازم خواست پیاده . اخالقتم عوض می شھ. ھوا بخوری بد نیست ھا



باد تندی می وزید و سرد بود اما من . من ھم پیاده شده شروع بھ قدم زدن کردم. بشم

از درون گر گرفتھ بود و ھر آن وجودم بھ آتش کشیده می . سرما رو احساس نمی کردم

چھره . افکارم درگیر بود. الق وار باد سپرده چشامو بستمصورتم رو زیر دست ش. شد

دلم براش می سوخت کھ تنھا . سرد و ماتم زده ی مامان فرح جلو دیدگانم جان گرفت

برای این کھ عمری رو بھ تنھایی سر کرده و می دیدم کھ ھنوز ھم با غم . مونده بود

بام نشستھ منتظر سر و  برای خانم جانک کھ آفتاب عمرش لب. عظیم دلش کنار نیامده

برای خودم کھ چنین سرنوشتی . سامان گرفتن من بود و اینک در میان ما حضور نداشت

 .داشتم و بھ یکباره دگرگون شدم

ایستاده خوابیدی؟: صدای شایان منو از صحرای خیال بیرون کشانید کھ بھ شوخی گفت

.مقابلم ایستاده بود چشم باز کردم و صورت خندانش رو دیدم کھ با دو لیوان چای

.وقت خوردنشھ: گفت. باد موھاشو بھ ھم می ریخت

 .بخار مطبوعش پوست صورتم نوازش داد. لیوان رو گرفتم و بھ صورتم نزدیک کردم

آرامشی کھ توی چشام جای . وجودم گرم شد و آرام گرفت. عطر چای رو بھ مشام کشیدم

بیا بریم . مثل این کھ بھ موقع بود: گفتشایان کھ خیره بھ چشام بود لبخندی زد و . گرفت

.بنشین برات میوه ھم پوست گرفتم

دوست داشتم دستان . شایان وجودی سراسر مھرانگیز داشت و من شرمنده و معذب بودم

محبت آمیزش رو کھ ھر دم چیزی بھ خوردم می داد پس بزنم اما او گاه با حوصلھ و 

فھمیده بود در مقابل خشونتش . نم می نمودمحبت و گاه با خشونتی ساختگی امر بھ خورد

توان مقابلھ ندارم و این حربھ ای بود کھ گاه بھ کار می گرفت و من با تمام وجود لذت 

دلم عقده داشت کھ مردی از سر نگرانی و دلواپسی بھ روم اخم کرده و یا . می بردم

دوست . و مفیدهدوست داشتم با تغیر ازم چیزی رو بخواد کھ برام الزم . شماتتم کنھ

داشتم با خشونت ازم بخواد کھ دست از لجبازی بردارم و گاه با محبت نازم رو کشیده 

رفتارھایی کھ بھ موقع خود و بھ وقت لزوم از شایان سر  .مورد مھر و محبتم قرار بده

می زد و قلب یخ زده ام رو گرما می بخشید با این ھمھ حظی کھ وجودم رو در برمی 

نمی خواستم بھ زندگی . رده با اخمی ساختگی با او برخورد می کردمگرفت رو ترش ک



می دونستم کھ او با جوانمردی ای کھ از . در کنار خودم امیدوار و دل گرمش نمایم

وجناتش مشھود بود حاضره تا پای جان کنارم بمونھ و بھم محبت کنھ اما من قصد موندن 

.خیالی آسوده و با میل و رغبت ترکم کنھ نداشتم و باید از خودم دلسردش می کردم تا با

باز ھم صندلی ھای . وقت ناھاره: ساعتی بعد شایان دوباره گوشھ ای توقف کرد و گفت

تاشو از صندوق عقب بیرون کشیده شد و سفره ای کوچولو روی میزش گسترده شد و 

. دمن چون میھمانی خجالتی منتظر روی صندلی ام نشستھ بودم تا چھ بھ خوردم دھن

شایان از توی ظرفی دربستھ کبابھایی رو کھ صبح زود پختھ بود بیرون آورده با نان 

من فقط بلدم . تا حاال از این کبابھا درست نکرده بودم: برش زده روی میز نھاد و گفت

صبح زنگ زدم . گوشت سیخ بکشم اما کباب تابھ ای رو نمی دونستم چطوری باید پخت

بعد سرش رو . تجربھ ی اولمھ. اگھ بد شده ببخش. کار بکنم از پوران جان پرسیدم کھ چھ

البتھ اگھ تو دوست داشتع باشی می . کم کم یاد می گیریم: باال گرفت نگاھم کرد و گفت

از قدیم گفتھ اند آشپز کھ دو تا شد غذا معرکھ می شھ بھ خصوص قرمھ . تونی کمکم کنی

.سبزی

.دن مان رو یادآوری کنھچھ عالقھ ای داشت خاطرات از کنار ھم رد ش

من با شایان ھزار . دوست داشتم براش از اون روز و روزھای دیگھ بگم. نگاھش کردم

من نیاز داشتم تا با او حرف بزنم اما با سماجت زبانم در دھانم . حرف و خاطره داشتم

اخم کردم . شایان چنگال رو توی کبابی فرو کرده بھ دھانم نزدیک کرد. حبس کرده بودم

.خودم می تونم بخورم. من بچھ نیستم کھ غذا دھنم بذاری: ومو اون طرف کردم و گفتمر

خب حتما بچھ ای . آدم بزرگ کھ بی جھت قھر نمی کنھ: شایان صاف نشست و گفت

چھ کار کنم کھ بخندی : بعد خم شده سنگینی اش رو روی زانوانش انداخت و گفت. دیگھ

.و شاد باشی؟ مثل اون روزھا

 .بیخودی بھ من برچسب نزن آقا شایان. اما من شادم: ال دادم و گفتمشانھ با

خب آدما : بعد آھی کشید و گفت. اخیرا دروغگو ھم شدی: دوباره صاف نشست و گفت

گاه بھ جبر تن بھ دروغ می دن و دست بھ اعمالی می زنند کھ خوشایند خودشون ھم 

ھمون . رمی کنم تا تو خودت باشیاما این حاالت موندگار نیست و من اونقدر صب. نیست



من تو رو از نگاھت . مھتاب کھ چشاش می گفت روح شیطونی داره و دلش مثل آینھ اس

.شناختم مھتاب نھ از زبونت

شما کھ : کبابی بھ دھان گذاشتم، اونو نجویده فرو دادم و با بدجنسی، جھت دلسردی گفتم

ونم کبابا بدمزه ان چطوری باید نگاه استاد نگاه شناسی ھستین بفرمایید اگھ بخوام بفھم

کنم؟

بھ نظر من کھ این معرکھ اس : شایان تکھ ای کباب بھ دھان برده با حوصلھ جوید و گفت

تو این بر بیابون . اما جھت اطالع شما باید عرض کنم لنگ کفس در بیابان نعمتی است

کجا می شھ کباب بھ این خوبی پیدا کرد؟

الھی بمیرم برای دندونا و . واقعا کھ لنگ کفش ھم ھست: میک کباب دیگھ خوردم و گفت

.فکم کھ اینقدر باید ورزش کنند

کاش  :کبابا خیلی ھم نرم بودندو من خیلی زیاد خوردم و شایان گفت. دروغ می گفتم

.واسھ دل دردی کھ قراره از پرخوری بگیری یک داروی مناسب آورده بودم

تازه پرخوری آشپزا رو تشویق بھ کارشون . لت نشکنھخواستم د: بلند شدم ایستادم و گفتم

.می کنھ، واال من پرخور نیستم

.واسھ ھمینم این ھمھ کباب پختم. می دونم: شایان پوزخندی زد و بھ طعنھ گفت

شایان مقابل یک ھتل نگھ داشت چرخید نگاھم کرد، . اواخر شب بھ اصفھان رسیدیم

گو این کھ تو . برم ببینم اتاق داره. م خانمرسیدی: گفت. چشاش توی تاریکی برق می زد

.این ھوا ھر جا بری جا ھست

این کھ در سفر  .فکر اینجاشو نکرده بودم. شایان از ماشین پیاده شد و من موندم و افکارم

ای خدا اگھ بھ این موضوع فکر کرده بودم . من و او مجبوریم توی یک اتاق بخوابیم

. وش توی تلھ افتاده بودم و راه گریزی نمی یافتممثل م. ھرگز ھمراھی اش نمی کردم

فکر کردم شایان بھ عمد منو با خودش بھ این سفر آورده تا بھانھ ای بھ دست بگیره برای 

می دونستم باالخره کارد بھ استخوانش می رسھ و . زیر پا گذاشتن قولی کھ بھ جبر داده

نیاز دارند و ھمین نیاز، اونا  خالھ فروزان گاه می گفت مردا بھ زن. طاقتش طاق می شھ

. مرد ھر چقدر مقتدر و مستبد، در مقابل زن بھ زانو درمیاد. رو اسیر و عبید زن کرده



من دوست نداشتم دومرتبھ بازیچھ ی دست مردی قرار بگیرم و برطرف کننده ی نیازش 

مان شکنی من بھ او اجازه ی پی. شایان بھ من قول داده بود. نھ، من تسلیم نمی شدم. باشم

من . ما بھ توافق رسیده بودیم تا ھر زمان کھ من بخواھم جدا از ھم بخوابیم. نمی دادم

تصمیم خودم رو گرفتھ بودم و پس از بازگشت از سفر از شایان می خواستم بھ ھر قیمت 

حال کھ جدایی در راه بود، چھ جای وصل؟ رشتھ ی افکارم رو صدای باز و . طالقم بده

شایان روی صندلی نشست نیم چرخی زده نگاھم کرد و . شین گسیختبستھ شدن در ما

موافقی ھمین جا بمونیم؟. ھتل مرتب و خیلی خوبیھ: گفت

تا کی؟: با نگرانی پرسیدم

. تا روزی کھ ھمھ ی اصفھان بگردیم. تا ھر وقت کھ بھ تو خوش بگذره: جواب داد

راستی تو تا حاال اصفھان رو دیده بودی؟

.مامان ھیچ وقت منو مسافرت نبرد. نھ: فتمآھی کشیدم و گ

اما من اینجا رو مثل کف دستم می شناسم و تا ھمھ جاشو : شایان سری تکان داد و گفت

موافقی؟. نشونت ندم از اینجا نخواھیم رفت

یعنی چند شب؟: ابلھانھ پرسیدم

چند شب  ھر: چند شب یا چند روز؟ بعد تبسمی کرد و ادامھ داد: شایان حیرت زده پرسید

خوبھ؟. و روزی کھ تو موافق باشی

 .نمی دونم: ھمون طور کھ با انگشتام بازی می کردم، گفتم

نمی . نگران نباش:شایان ماشین رو روشن کرده بھ طرف پارکینگ ھتل راه افتاد و گفت

.گذارم بھت بد بگذره

فت حین مرد درشت اندامی کھ داشت با تلفن صحبت می کرد شناسنامھ ھامون تحویل گر

صحبت با تلفن نگاھی بھ شناسنامھ ھا کرده متعجب نگاھی بھ ما انداخت بعد کھ گوشی 

زن و شوھرید؟: رو نھاد رو بھ شایان کرده پرسید

.کلیدا لطفا: شایان دست دراز کرده گفت

کلیدا؟ منظور شایان از کلیدا چھ بود؟

شایان عزیزم کھ مردانگی . می خواستم از خجالت بمیرم کھ مسبب آزار شایان جانم بودم



رو بھ حد کمال رسونده دو تا اتاق رزرو کرده و با یک کلمھ ی قاطعانھ دھان مردک 

او کھ بھ موردی نادر برخورد . درشت اندام رو کھ با کنجکاوی نگاه مون می کرد، بست

!کرده بود و می خواست بدونھ چرا زن و شوھری دو اتاق جداگانھ رو اشغال می کنند

انسور از خجالتم سرم رو پایین انداختھ بودم و نمی دونستم در برابر شایان و این توی آس

: شایان در اتاقم رو باز کرد و گفت! ھمھ گذشت و مردانگی چھ رفتاری باید داشتھ باشم

باز ھم یک سفر : بعد خودش متعاقب من پا بھ اتاق گذاشت و گفت. بفرمایید اینم اتاق شما

بعد چمدانم . قاط تشابھ و تفاوت برای ثبت خاطرات با ھم بودن مایک سفر با ن. دو نفره

خب، خب، مھتاب خانم خستھ نباشی و بھ شھر زمان  :رو روی میز نھاد و گفت

من از این شھر خاطرات خوشی دارم و از اون خوش تر . دانشجویی من خوش اومدی

داشت، دستاشو روی بعد یک گام بھ طرفم بر. خاطراتیھ کھ از فردا با تو خواھم داشت

مگھ نھ خانوم؟: شونھ ھام نھاد، دیده در دیده ام دوخت و با لحنی آروم گفت

ھرم مالیم بازدمش . شایان مقابلم و خیلی نزدیک بھ من ایستاده بود. نفسم تنگی می کرد

. توی صورتم پخش می شد، نگاھش زیر نور مالیم چراغ دیواری ھزار حرف داشت

شایان گفتھ بود من، تو رو از نگاھت . نھ وجودم رو می کاویدچشاش نمی رقصید، اما ک

باید نگاھم می دزدیدم تا مچم برای او کھ شاید . و من می رفتم کھ رسوا شوم. شناختم

. سرم رو پایین انداختھ آب دھان فرو دادم. راز درون رو از نگاھم می خواند باز نشود

قبال ھم بھت گفتم ھیچ وقت : و گفت شایان دست زیر چانھ ام برده سرم رو باال گرفت

این خواستھ ی زیادیھ؟. دوست دارم ھمیشھ تو چشام نگاه کنی. نگاھت رو از من ندزد

قلبم بھ شدت می زد و ندای شادی از وضعیت بھ وجود آمده سر . مستاصل نگاھش کردم

واستھ می خواستم خالف خ. اما من دیگھ نمی خواستم بھ ندای قلبی گوش فرا بدم. می داد

بغض . و چھ سخت و سنگین است گام نھادن. حرکتی مخالف جھت باد. ی قلبم عمل کنم

اینو از . رنگ چھره ام گلگون شده بود. تیزم رو با آبی کھ در دھان نمی یافتم فرو دادم

شایان لبخندی زد خم شد پیشانی ام رو  .گرمایی کھ زیر پوستم دویده بود می فھمیدم

.ب بخوابی عزیزم شب بھ خیرخو: بوسید و آرام گفت

!و چھ چاالک. گفت و رفت



شایان بود  .صبح با نوازش دستی چشم گشودم. آن قدر غلت زدم و گریستم تا خوابم برد

گونھ ام . کھ خوشگل و مرتب مثل ھمیشھ، کنار تختم نشستھ بود و لبخند بھ لب نشانده بود

کرده بودی خوشگل خانوم؟ چرا در اتاق رو روی خودت قفل ن: رو نوازش کرد و گفت

نگفتی یکی بیاد سر وقتت؟

...اما تو قول داده بودی کھ: نیم خیز شده نشستم و گفتم

. یکی، نھ من: با انگشتش لبام رو نوازش نموده بدین ترتیب کالمم رو قطع کرد و گفت

من قول دادم دیگران ھم قول دادند؟ ببین چقدر راحت می شھ اومد سراغت؟

منظورت چیھ؟: ری داره اخم کردم و گفتمفکر کردم منظو

من در اتاقت رو باز کردم، باالی سرت ایستادم، حتی : دستم رو توی دست گرفت و گفت

.کنارت نشستم اما تو حتی یک تکون ھم نخوردی

شما ھم لطفا . بھ وقتش می فھمم: دوباره دراز کشیدم پتو رو روی خودم کشیدم و گفتم

 .پیش از ورود در بزنید

شما ھم بھتره اگھ خستگی تون بیرون رفتھ بلند شید بریم . چشم: نده ای کرد و گفتخ

.صبحانھ بخوریم کھ این شھر جاھای دیدنی زیادی داره حیفھ عمر آدم تو خواب تلف بشھ

 .اما من خوابم میاد: کودکانھ چشامو بستم و گفتم

.لند شو دیگھبلند شو دختر کوچولوی مامانی، ب: پتو رو از روم کشید و گفت

بعد . اینو بارھا گفتم. من کوچولو نیستم: نشستم، پتو رو از دستش کشیدم و با غیظ گفتم

.ھم دوباره زیر پتو خزیدم

شایان بلند شد پتو رو محکم از روم کشیده گوشھ ای پرت کرد بعد خم شده بلندم کرد و 

کاری می کنی بھ زور متوسل بشم؟: گفت

 .منو بذار زمین اگر نھ جیغ می کشم: گفتمتوی بغلش دست و پا زدم و 

تازه  .برو زیر دوش، بعد تا می تونی جیغ بکش: شایان بھ طرف حمام راه افتاد و گفت

اون وقت ھم خودم میام سراغت، چون ما زن و شوھریم و کسی بھ خودش اجازه ی 

.مداخلھ نمی ده

زود خودت رو . نموقت رو تلف نکن خا: بعد منو زیر دوش روی زمین گذاشت و گفت



.بشور کھ می خوام ببرمت میدان نقش جھان

.نمی شورم: با غیظ پاھامو بھ زمین کوبیدم و گفتم

. لباسامو خیس کردی! دیوونھ: جیغ کشیدم. شایان دست دراز کرد دوش آب رو بازکرد

این چھ کاریھ؟

می . دالکی ام بد نیست. خودت رو می شوری یا من بشورمت: خنده ای کرد و گفت

خوای نشونت بدم؟

.برو بیرون: سرش داد کشیدم

شایان با صدای بلند . شلیکی خندید و از در بیرون رفت و من در رو از داخل قفل کردم

.نیازی نبود من سر قولم ھستم: گفت

باید . تصمیم داشتم توی میدان نقش جھان با حرکات بچھ گانھ ام شایان رو عاصی کنم

.جش پشیمون بشھکاری می کردم تا از ازدوا

!ای وای پشمک چوبی: ھمین کھ از ماشین پیاده شدم گفتم

می خوری؟: شایان عینک تیره اش رو کھ برداشتھ بود دوباره روی چشم نھاد و پرسید

 .سرم رو تکون دادم و شایان دست در جیب کرده بھ طرف پسرک پشمک فروش رفت

من کھ می میرم واسھ : گفتم پشمکم رو کھ گرفتم بھ آن طرف میدان نگاھی انداختھ

.درشکھ سواری

 .حاال یک دوری بزنیم بعدا سوارت می کنم: شایان گفت

.نھ ھمین االن: ابروھامو تو ھم کردم و گفتم

بیا . بسیار خب: شایان نگاھی بھ من کھ داشتم با ولع پشمک می خوردم انداخت و گفت

.بریم

شایان ھم با ژستی . خل درشکھ انداختممن ھم با شادی مثل بچھ ھا جست زده خودم رو دا

چرخیدم  .قشنگ دستش رو بھ میلھ ی کنار درشکھ گرفتھ سوار شد و کنارم نشست

شایان نگاھم کرد و با . گفتھ باشم. من یک دور بسم نیست ھا: نگاھش کردم و گفتم

بعد بلند شد و با صدای بلند بھ مردک . باشھ خانم باشھ: تبسمی کھ بھ لب نشاند، گفت

مردک ھم . حاجی لطفا ما رو نیم ساعت بگردون: درشکھ چی کھ راه افتاده بود گفت



ھوا سرد بود و با حرکت  .سرش رو تکون داده جان گرفت و بر سرعت اسبش افزود

پشمکم تمام شد و من خم شده  .نسبتا تند درشکھ می شد سرمای بیشتری رو احساس نمود

اصفھان : ھ دستم نمود، بعد بھ خودم، و گفتشایان نگاھی ب. چوبم رو بیرون پرت کردم

.شھر خیلی تمیزیھ مھتاب

من چھ کار کنم؟: شانھ باال دادم و گفتم

.کثیفش نکن: گفت

شھرداری بھ رفتگرانش واسھ چی حقوق می ده؟ خودم یھ :با حالتی قھر گونھ جواب دادم

کھ انگار می  شایان. بعد ھم رومو اون طرف کردم. آقایی رو دیدم کھ جارو دستش بود

! چقدر دستات یخ کرده: خواست از دلم دربیاره دست سردم رو توی دستش گرفت و گفت

دستکش نداری؟

شایان ھر دو دستم رو توی دستان . دارم اما نیاوردم: بدون این کھ برگردم جواب دادم

انگار این حس خوب با ھم . گرمش گرفتھ فشرد و من احساس آرامش و امنیت کردم

ر پوست شایان ھم دوید چون خودش رو بیشتر بھ من چسبوند و بعد ھم دستش بودن، زی

اخم کردم و . برگشتم نگاھش کردم دیدم داره نگاھم می کنھ. رو دور شانھ ام انداخت

من نقش جھان رو دیدم این نقش مھتابھ کھ : لبخندی زد و گفت. نقش جھان اونوره: گفتم

.دیدنیھ

ندیده بودیش؟: با تمسخر گفتم

ھر چقدر ببینم : لبخندی فراخ زد چال سویای اش نمودار شد، منو بھ خودش فشرد و گفت

.سیر نمی شم

.خودت بکش کنار. خوشم نمیاد تو خیابون آدما بھ ھم بچسبند: اخم کردم و گفتم

کی چسبیده؟ من کنارت : شایان کھ ھنوز دست سردم رو توی مشتش گرفتھ بود گفت

ھستم چرا گنده اش می کنی؟

حفظ فاصلھ . بھ ھر حال بکش کنار: خودم رو از حلقھ ی دستانش رھانیدم و گفتم

بعد ھم چرخیدم و نگاھم رو متوجھ خیابون کردم . من از این کارا خوشم نمیاد. ضروریھ

.در حالی کھ دلم پیش شایان بود



 اولین چیزی کھ. تمام اون روز من و شایان بھ گردش پرداختیم و شایان برام خرید کرد

اما من از ھر چیزی کھ اون برام می خرید . خرید یک جفت دستکش گرم و نرم بود

استقبال نمی کردم مگر خودم کودکانھ تقاضایی نا بھ جا داشتم کھ برایش ذوق می زدم و 

او مرد صبوری بود کھ تمام حرکات عجیبم . شایان متحیر و گاه خندان نگاھم می نمود

یم از بعضی حرکات منعم می نمود و زیر گوشم رو تحمل کرده و گاه با لحنی مال

یادآوری می کرد کھ اونجا خیابونھ و بعضی کاره زشتھ و بھتره من کمتر جست و خیز 

.کنم اما من بھ عمد قصد داشتم اونو از راھی کھ رفتھ بازگردانده از خودم بری نمایم

م جا داد بعد دست شایان خریدھامون رو توی کمد. باز ھم شب شد و ما بھ ھتل برگشتیم

امیدوارم امروز بھت خوش : و صورتش رو شستھ خشک کرد و بھ طرفم آمد و گفت

.گذشتھ باشھ

ای بد نبود بھ خصوص قسمت درشکھ سواری : من ھم با القیدی شانھ باال دادم و گفتم

.اش

امروز کھ بیشتر بھ بچھ بازی و خرید گذشت : شایان دستش رو دور کمرم انداخت و گفت

.می خوام ببرمت تا بناھای تاریخی رو نشونت بدم فردا

: من کھ از خدا می خواستم از جاھای دیدنی اصفھان دیدن کنم ابرو درھم کرده و گفتم

ھیچ وقت ھم از درس تاریخ خوشم . حوصلھ ی دیدن بناھای فرسوده و مرده رو ندارم

.نیومده کھ حاال دنبال بناھاش باشم

داری سربسرم می گذاری مھتاب؟: ف خودش کشید و گفتشایان لبخندی زده منو بھ طر

تو داری چھ کار می کنی؟ از سوء استفاده می کنی؟ : خودم رو عقب کشیدم و گفتم

از سوء استفاده کنم؟ این یعنی چی؟: شایان متعجب پرسید

رفتم پشت پنجره ایستادم و با صدایی کھ . یاد خانم جانم افتادم و بغض توی گلوم نشست

این یک اصطالح بود کھ خانم جان بھ کار می : زی بغض و حنجره می لرزید گفتماز با

بعد ھم بغضم رو رھانیدم و گریھ ی بلندم رو . منظورش سوء استفاده بود. گرفت

منم یک دل سیر گریھ . شایان پشت سرم ایستاد و اجازه داد عقده ام رو خالی کنم. سردادم

انداختھ منو چرخوند نگاه بھ صورت خیسم نمود عاقبت شایان دست دور شانھ ام . کردم



تمون نشد؟ سبک نشدی؟: اشکم رو سترد و گفت

گریھ ام بیشتر شد اما این مرتبھ از گرمای لطف و محبتی کھ شایان نثار وجودم می نمود 

شایان با تردیدی کھ از چشمانش مشھود بود من رو بھ . و من ناچار بھ تحریمش بودم

او ھم . ھم سر بر سینھ اش گذاشتم و ھق ھقی دوباره سر دادممن . طرف خودش کشوند

قلب او . ضربان قلبم تند بود. با مھربانی من رو بھ خودش فشرد و سرم رو نوازش کرد

صدای گرپ گرپ قلبش توی گوشم می پیچید و گرمای کھ از سینھ اش زیر پوست . ھم

شیده پشت بدو نمودم و صورتم می دوید ھر دم ذوبم می نمود ناگھان خودم رو عقب ک

  .شب بھ خیر شایان: گفتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧١فصل 

گویی مامور شده . گویی شایان انسانی بود کھ از وجودش مھر و محبت تراوش می کرد

بود تا جبران نامرادی ھای مرا توی زندگی کرده از چشمھ ی جوشان محبتش سیرابم 

نمود من بیشتر رم می کردم مبادا اسیر  ھرچقدر او بیشتر بھم محبت و توجھ می. نماید

اسیر عشق پرشوری کھ قلبم رو احاطھ  .من کھ اسیر بودم. عطوفت پایان ناپذیرش گردم

کرده وجودم رو می سوزاند پس نباید مھر و محبتش رو با عشقش درمی آمیختم کھ 

ز پذیرش چنین معجزه گری از تحملم خارج بود و ھر آن جسم و روحم زیر و رو شده ا

.خود بیخود می گشتم

شایان کھ ھمھ روزه . من و شایان تقریبا از ھمھ ی جاھای دیدنی اصفھان دیدن کردیم

دوربین عکاسی اش رو از گردنش می آویخت اصرار داشت ھمھ جا از من عکس بندازه 

دوست . اما من اصراری نداشتم کھ دوربین رو از دستش گرفتھ عکسی ھم از او بندازم

شایان گاھی از عابری خواھش . نھ کھ وجودش برام مھمھ در حالی کھ بودنداشتم فکر ک

آن وقت دستش رو دور کمر یا . می کرد دوربین رو گرفتھ از ما عکس دو نفری بندازه

شانھ ام می انداخت مرا بھ طرف خودش می کشید و از من می خواست لبخند بزنم اما 

خواستم آثار رضایت از چھره ام مشھود نمی . من ھمھ جا اخم کرده و یا رخ برمی گرفتم

شبھا کھ بھ ھتل بازمی گشتیم شایان مصربود بدونھ کھ بھ من خوش گذشتھ و من . باشھ

از این سفر رضایت داشتھ ام یا نھ؟ اما من بھ سردی دست بھ سرش کرده معلق بین 

چھ و عاقبت شایان نفھمید من از این سفر دو نفره . زمین و آسمان رھایش می نمودم

من ھم با . گاه می گفت کنھ چشات حرفای دیگھ ای با من دارند مھتاب. احساسی دارم

 :شایان ھم می گفت. مگھ چشم آدما کنھ داره؟ اون وجوده کھ کنھ داره: تمسخر می گفتم

.منظورم عمقھ

ھشت روز برای گشت و گذار و سیر و سیاحت در شھر اصفھان کافی بھ نطر می 

مھتاب فردا ھم برین چھل ستون رو نشونت : مان شایان گفت آخرین شب اقامت. رسید

.بدم بعد بھ طرف شیراز حرکت می کنیم

در حالی کھ ھر . دوست دارم برگردیم. من خستھ شدم: با بی حوصلگی و بھ دروغ گفتم



شبھا ھم بداخالق . لحظھ حریص تر می شدم و دوست داشتم بیشتر و بیشتر کنارش باشم

بودم چرا کھ می دونستم این تاریکی بین من و شایان جدایی می  تر شده پی بھانھ ای

.اندازه و من طالب این جدایی نبودم

شاید دیگھ فرصت دست نداد من و تو . حیفھ تا اینجا اومدیم شیراز رو نبینیم: شایان گفت

 .بھتره از فرصت ھا استفاده کنیم. این طور آزاد و رھا بھ سفر بیاییم

منظورت چیھ از آزاد و رھا؟: ش نشده بودم متعجب پرسیدممن کھ متوجھ منظور

آدما اول زندگی شون مسئولیت . خب آدم درگیری پیدا می کنھ: شایان نگاھم کرد و گفت

.بعدھا دست و پاشون یھ طورایی بستھ می شھ. کمتری دارند

چھ طوری؟: اخم کردم و گفتم

.نمی دونم از این قبیل... و گرفتاری ھای شغلی: قدری این پا و اون پا کرد و گفت

یک  :بعد مکثی کرده بھ طرفم آمده دست دور کمرم انداخت نگاه توی چشام کرد و گفت

یک گرفتاری شیرین کھ . اینم اسمش گرفتاریھ مھتاب. خانواده ھمیشھ دو نفری نمی مونھ

.آدما با دست خودشون واسھ خودشون درست می کنند و ھیچ وقت ھم پشیمون نمی شن

لطفا اگھ پنبھ ای ھم تو : ناک نگاھش کرده خودم رو از بغلش بیرون کشیدم و گفتمغضب

 .گوش تون ھست بیرون بیارید و بھ آینده امیدوار نباشید آقا شایان

شایان دستانش رو آروم روی شانھ ھایم نھاد . بعد ھم پشتم رو کرده بھ خیابان چشم دوختم

منظورم این بود کھ از فرصتھای زندگی  .معذرت می خوام اگھ ناراحتت کردم: و گفت

 .باید حداکثر استفاده رو برد

از اون روزی می ترسم کھ پیرو این عقیده یک . نھ از ھمھ ی فرصتھا: با لحن تندی گفتم

.روز زیر قولت بزنی

من زیر قولم نخواھم زد : منو میان بازوانش جا داد، چانھ اش رو روی سرم نھاد و گفت

اما می خوام بدونم تا کی؟ تو زن من ھستی و من دوستت . ئن باشاینو مطم. مھتاب

چرا بھ من اجازه نمی دی بھت نزدیک بشم؟. دارم

با صدایی  .بغضی تیز توی گلوم نشست کھ با فرو دادن آب دھانم، اونو خراشید و سوزاند

.تودروغ می گی شایان: کھ از فشار بغض درشت تر شده بود گفتم



: خودش چرخوند با نگاھی حاکی از استفھام بھم خیره شد و پرسیدناگھان منو بھ سمت 

در چھ مورد؟

من . تو فقط نسبت بھ من محبت داری. تو منو دوست نداری: بغضم رو رھانیدم و گفتم

.اینو خوب می فھمم

چرا چنین فکری : با دو دستش صورتم رو گرفتھ بھ طرف خودش نزدیک کرده و گفت

می کنی؟

. ن کھ قادر بھ تکلم نبودم سرم رو چند مرتبھ بھ طرفین تکون دادماشکم رھا شد و م

من . تو اعصابت بھ ھم ریختھ اس مھتاب: شایان کھ داشت توی چشام نگاه می کرد گفت

می دونم کھ ھنوز نمی تونی بھ من بھ عنوان یک مرد یا یک . حال تو رو خوب می فھمم

با . اما من تو رو دوست دارم .د کنیشوھر کھ وجود تو براش مھمھ و دوستت داره اعتما

دیگھ ھم این . ازت خواھش می کنم این افکار رو از سرت بیرون کن. ھمھ ی وجودم

: من ھم پشت سرش داد کشیدم. باشھ؟ بعد محترمانھ از اتاق بیرون رفت. حرف رو نزن

بعد ھم ھمان جا پای پنجره نشستھ زار زار  .من چھ کار کنم کھ تو رو دوست ندارم

.ریستمگ

صبح روز بعد در اتاقم رو بھ روی شایان باز نکردم و در مقابل تمناھای شایان کھ 

. ملتمسانھ ازم می خواست در رو بھ روش باز کنم سکوت کرده روی تختم بغ کردم

حوالی غروب کھ شایان با عصبانیت بھ در می کوبید و حکم می کرد در بھ روش باز 

ن مثل بمبی کھ ھر آن انتظار ترکیدنش می رفت پا بھ شایا. کنم ترسیدم و در رو گشودم

. رگ پیشانی اش برجستھ شده از نگاھش شراره ی خشم بیرون می زد. داخل اتاق نھاد

در رو بست پشت بدو داده بھ من کھ مقابلش ایستاده سر بھ زیر افکنده بودم نگاه می 

من از سر ترسی کھ  او از سر غیظ و عصبانیت و. من ھم. تند تند نفس می کشید. کرد

این اداھا کی می : عاقبت شایان لب باز کرد و گفت. از عصبانیت او عارضم می شد

خواد تموم شھ؟

منو نگاه : گامی جلو نھاده با غیظ چانھ ام رو باال گرفت و گفت. حرفی نداشتم کھ بزنم

.کن



ناب باز جوانی ھای ج. چشاش درشت تر و ابروانش توی ھم رفتھ بود. نگاھش کردم

این حالت بیانگر خشم زایدالوصفش بود و من ترسیدم و . فخر پیش نظرم مجسم شد

غضبناک تر سرم رو باال گرفت صورتش رو نزدیکم . دوباره سرم رو بھ زیر انداختم

نگفتم نگاھت رو ازم ندزد؟ کی می خوای بفھمی کھ این کارت عذابم می : آورده و گفت

.دست از سرم بردار: با غیظ رومو برگردوندم و گفتم. ده

وقتی کھ بھ . نفس بلند حاکی از غیظش رو بیرون داد و توی اتاق بھ قدم زدن پرداخت

چرا خودت رو توی اتاق حبس : اعصابش مسلط شد مقابلم ایستاد و با لحنی آروم تر گفت

کردی؟ چھ حرکت نا بھ جایی از من سر زده بود؟ 

طاقت . گاھش مھربون تر شده بودن. جوابش رو ندادم و صاف توی چشاش زل زدم

از صبح ندیده بودمش و دلم براش لک زده بود با این ھمھ نمی . نداشتم نگاھش کنم

حاالتی  .تونستم نگاه گرم و مھربونش رو تحمل کنم حتی خشم حاصل از نگرانی اش رو

پشت . رو کھ با تمام وجود می طلبیدم و مصر بودم دوری گزیده خودم رو محروم نمایم

شایان کھ نگاھم می کرد بھ طرفم آمده . و کرده بھ طرف تختم رفتھ روی لبھ اش نشستمبد

از حرفھای دیشبم ناراحت شدی؟ من : کنارم نشست دستم رو توی دستش گرفت و گفت

. معذرت می خوام: تندروی کردم مھتاب؟ آره؟ بعد دستم رو بھ لب برده بوسید و گفت

من حاضرم تا ھر وقت . فرصت شناخت بیشتر. ممی دونم کھ ما باید بھ ھم فرصت بدی

دیگھ . کھ تو مایل باشی صبر کنم اما خواھش می کنم دیگھ اون حرف رو تکرار نکن

من نمی خوام خودم رو و عشقم رو بھ تو تحمیل کنم اما می خوام . نگو کھ دوستم نداری

.اینو بفھمی کھ با تمام وجودم دوستت دارم

خودش رو بھ من تحمیل کنھ؟ این من بودم کھ بھ او : فتچھ می گ. متعجب نگاھش کردم

من کھ از سر ترحم و دلسوزی، . تحمیل شده بودم و ھمین مایھ ی عذاب روحی ام بود

من بودم کھ . حسی کھ خداوند در وجود ابنا بشر نھاده، زیر چتر حمایت قرار گرفتھ بودم

این ھمھ مھر و محبت از کجا . ودبدو آویختھ بودم و او بند کھ با محبت ذاتی تحملم می نم

نشات می گرفت؟ جز از وجود مصفا و از قلب مھربونش؟

من  .شایان بھ چشمانم کھ قطره اشک لرزانی رو بھ سختی مھار می نمود نگاه می کرد



ناگھان محکم منو در آغوش کشیده بھ خودش فشرد و پس از لختی از . ھم چشم بدو داشتم

بریم . حتما خیلی گرسنھ ای: ھ چشمان مرطوبم نموده گفتفشار بازوانش کاستھ نگاھی ب

.پایین شام بخوریم

توی راه ابراز کسالت کرده و گفتم کھ . بعد از شام ھر دو بھ طرف شیراز حرکت کردیم

شایان توی تاریکی جاده نیم نگاھی بھم . دوست دارم زودتر بھ خونھ مون برگردیم

نگذشتھ نھ؟ پی این چند روزه بھت خوش: انداخت و گفت

 .خوب یا بد، خستھ شدم و دلم آرامش خونھ می خواد: شانھ باال دادم و گفتم

اینم کھ مصرم بریم شیراز، واسھ . من کھ نمی خوام تو اذیت بشی. حرفی نیست: گفت

بعد از اون ھر . یک پاکتھ کھ باید بھ دستش برسونم. اینھ کھ با یکی از دوستام کار دارم

.چی کھ تو بگی

دیر وقتھ اما : ر شب بھ شیراز رسیدیم و شایان مقابل خونھ ای نگھ داشت و گفتاواخ

فردا اول وقت . چاره ای نیستو بھش قول دادم پاکت رو ھمین امشب بھ دستش برسونم

.باید مراحل اداری اش رو بگذرونھ

پس : من کھ حوصلھ ی کنجکاوی در اون مورد بخصوص نداشتم و خوابم گرفتھ بود گفتم

.خوابم میاد. زودتر لطفا

.شایان دست توی کیفش نموده پاکتی بیرون کشید و از ماشین پیاده شد

خواب شیرینی خودش زیر پلکھایم جا . من ھم سرم رو روی صندلی نھاده چشام رو بستم

داد و من آرامش رو در تمام سلولھای تنم احساس می نمودم و سنگین و لخت می شدم کھ 

. سالم عرض کردم :و صدایی ناآشنا بھ گوشم رسید کھ گفت ناگاه در ماشین باز شد

بعد دستی بھ شانھ ی شایان کھ . این بھ بدقولی شوھرتون در. ببخشین کھ بیدارتون کردم

بعد رو بھ شایان نمود . شایدم خوش قولی: لبخند گرم و صمیمی بھ لب داشت نھاد و گفت

.داشتیم می پکیدیم شب یعنی این موقع؟ بابا ما کھ از زور خواب: و گفت

مگھ مرغی برادر من؟: شایان گفت

مرغای خونھ ی شما تا یک بعد نیمھ : مرد جوان کھ بعد فھمیدم اسمش سعید بود گفت

 .شب بیدارند؟ خب حتما براشون کازینو دایر کردی و سرشون گرمھ



 دوباره چھره ی شروین پیش چشام جان گرفت و احساس تلخ. کازینو یاد شروین افتادم

لگدمال شدن و بھ حال خود رھانیده گشتن و سپس تحمیل شدن و مورد ترحم قرار گرفتن 

. دستم رو بھ طرف شقیقھ ام برده اونو فشردم. شایان با نگرانی نگاھم می کرد. آزارم داد

شایان بھ طرفم خم . سعید بی جھت حرف می زد اما نھ من متوجھ اش بودم و نھ شایان

مھتاب؟: شد و گفت

شما  :سعید ھم خم شد و گفت. از کردم و با تکان سر بھش حالی کردم کھ خوبمچشم ب

شما . خوبین خانم؟ ببخشید کھ من اینقدر حرف می زنم ھیچ مراعات حال شما رو نکردم

. آخھ دلم واسھ رفیق جون جونی ام یھ ذره شده بود. منو ببخشین. خستھ ی راه ھستین

حاضر کردم فقط ھر دوش کھنھ شده کھ  حاال بفرمایید تو چای حاضره، قھوه ھم

.بفرمایید. شوھرتون مقصره

ھر چقدر ما امتناع کردیم و بھانھ آوردیم سعید نپذیرفت و گفت خانمش برای دیدن پدر و 

گفت کھ بھتره حرفی از رفتن نزنیم چون او . مادرش بھ قم رفتھ و کسی خونھ شون نیست

.مون شام پختھبھ خودش وعده داده ما رو نگھ داره حتی برا

. من و شایان بھ ناچار دعوتش رو پذیرفتیم و فقط بھ نوشیدن یک فنجان قھوه اکتفا نمودیم

سعید ھم غذاھا رو توی یخچال نھاد و گفت از سر شب آجیل زیادی خورده و اشتھا 

شایان جون مالفھ ھارو عوض : بعد ھم در اتاق خواب خودشون رو باز کرده گفت. نداره

چون صبح زود می . ھ اتاق دیگھ نداریم من ھمین جا تو ھال می خوابمکردم، ببخش ک

من براتون چایی . صبح ھم خودتون صبحونھ بخورید. شما راحت باشین. خوام برم اداره

.بقیھ اش با خودتون. می گذارم و می رم

شایان ازش عذر خواست و گفت ما فردا زحمت رو کم می کنیم و ھمون یک شب برای 

. شما رحمتین نھ زحمت: سعید خندید دستی بھ شانھ ی شایان زد و گفت. یھمزاحمت کاف

اگھ . واهللا یک ھفتھ اس تنھام و دیگھ داشت بو گند پوسیدگی ام خونھ رو برمی داشت

.اجازه دادم برو

و من موندم و شایان و یک . بعد ھم از اتاق بیرون رفتھ در رو پشت سر خودش بست

اتاق بزرگ و مرتبی با . ره کھ وسط اتاق جای گرفتھ بوداتاق خواب با یک تخت دو نف



کف سرامیک و چراغ آویز بلندی کھ نور قرمزی ازش متصاعد . پرده ھای طرح دار

احساس کردم مثل موشی توی . بود و یک مھتابی کھ سعید وقت رفتن اونو خاموش کرد

اتاق ایستاده بی  وسط. تلھ افتادم و ھر آن در چنگال گربھ سان شایان جای خواھم گرفت

منو : شایان ھم نگاھی بھ دور و بر انداخت و گفت. جھت در و دیوار اتاق رو می کاویدم

من موظفم تو رو بھ ھتل ببرم تا . نمی باید دعوتش رو قبول می کردم. ببخش مھتاب

اینو می فھمم اما . من حق ندارم از خونھ ی اقوام و دوستان استفاده کنم. راحت باشی

من بھت قول می دم تو رو بھ . ھمین فردا از این جا می ریم. چقدر اصرار کرددیدی کھ 

 .ھمین امشب اینجا رو تحمل کن .بھترین ھتل این شھر ببرم

.من می فھمم. خودت رو ناراحت نکن شایان: نگاھش کردم و گفتم

...اگھ سرامیک نبود می تونستم رو زمین بخوابم: شایان نگاھی بھ کف اتاق نمود و گفت

می خوای برم تو ھال بخوابم؟

.فکر می کنھ ما با ھم قھریم. این خیلی زشتھ. نھ: دست پاچھ گفتم

شایان بھ طرفم آمده دست دور کمرم انداخت و با لبخندی گفت پس تو با من قھر نیستی 

عزیزم؟

چرا قھر باشم؟: توی چشای خندونش نگاه کردم و گفتم

. از سر شب تا حاال باھام حرف نزدی: د و گفتگونھ ام رو با نوک انگشت نوازش کر

.نگاھت رو ھم کھ می دزدی

حاال بھتره یک فکری : خودم رو از حلقھ ی دستانش جدا نموده لب تخت نشستم و گفتم

.واسھ خوابمون بکنیم

ھر جا کھ تو بگی من : شایان دست بھ کمر زد نگاھی بھ دور و اطراف نمود و گفت

می رم بھش می گم دلم برات تنگ . می خوام برم پیش سعید من کھ. ھمون جا می خوابم

.شده می خوام پیش ات بخوابم

شایان؟: با لحنی حاکی از سرزنش گفتم

چھ اشکالی داره؟ خب تو بگو چکار کنم؟ بعد نگاھی بھ تخت کرد : خنده ای کرد و گفت

.خوابمخب اینجا دو تا تخت ھست، اگھ ناراحت نمی شی من روی تخت خودم ب: و گفت



حاال بھتره بری بیرون، می خوام لباسم . مثل این کھ چاره ای نیست: آھی کشیدم و گفتم

.رو عوض کنم

.بھ روی چَشم: شایان دست روی چشاش نھاد و گفت

و رفت و من خیلی سریع لباسم رو عوض کرده زیر لحاف نرم و سبکی کھ روی تخت 

اجازه ھست؟ : ده گفتدقایقی بعد شایان بھ در اتاق ز. پھن بود خزیدم

می خوای بری تو حجلھ؟ : قبل از این کھ من پاسخش رو بدم صدای سعید آمد کھ گفت

.بعد ھم خندید و ساکت شد. واهللا اونجا ھم دومادا اجازه سرخودند. خب برو تو

!چھ خبر داشت از وضع زندگی ما و از استیصال شایان و دل خون من

چمدونش رفت تا لباس راحتی اش رو از اون بیرون  شایان پا بھ اتاق گذاشت و بھ طرف

قلبم توی سینھ ام با بی قراری باال و . من ھم پشتم رو کردم و گذاشتم راحت باشھ. بکشھ

دست و پام یخ کرده بود و من علیرغم گرگرفتگی وجودم، ریز می . پایین می رفت

ھیجان حاصلھ از  ترس ناشی از پیمان شکنی شایان و بھ دام افتادن خودم و. لرزیدم

وضعیت بھ وجود آمده کھ حکایت از رضایت قلبی ام می کرد با ھم درآمیختھ رعشھ بھ 

می . با این ھمھ کنجکاوی تمام وجودم رو فراگرفتھ بود. روح و روانم می انداخت

خواستم بدونم شایان چھ عکس العملی از بودن در کنار من خواھد داشت؟ تصمیم گرفتم 

. ت دست از پا خطا کنھ بھ صورتش چنگ انداختھ یا گازش بگیرمدر صورتی کھ خواس

از شانس . باید مبارزه ای بی صدا می نمودم و آبروریزی و سر و صدا راه نمی انداختم

خونھ ی سعید اینا خیلی نقلی . بد من، رخت خواب سعید ھم خیلی نزدیک بھ اتاق ما بود

و جنبش و یا حرفی بھ بیرون  می دونستم ھر حرکت. بود و ھال خیلی کوچکی داشت

شایان داشت . چرخیدم. پس باید مراقب می بودم. رخنھ نموده باعث آبروریزی خواھد شد

چشام بستم با دست موھای بلندم رو توی صورتم . دکمھ ھای پیراھنش رو باز می کرد

ولو کردم تا از ال بھ الی موھام بتونم درز چشامو کمی باز کرده شایان رو و عکس 

شایان کھ نیم رخش بھ من بود . مل کنار من خوابیدنش رو زیر نظر داشتھ باشمالع

دل . یک زیرپوش رکابی لیمویی بھ تن داشت. پیراھنش رو در آورده از جالباسی آویخت

دست بھ زیرپوشش برده . ھیکل ورزیده و سینھ ی ستبری داشت. در سینھ ام لرزید



ون حال متفکر موند بعد انگار منصرف شده خواست اونو ھم دربیاره اما لحظھ ای بھ ھم

باشھ صافش کرده بھ طرف تخت آمده نگاھی بھ من کھ فکر می کرد خوابم برده نمود 

احساس کردم . آھستھ، طوری کھ من بیدار نشم لبھ ی لحاف رو گرفت و زیر اون خزید

از صاف و بھ پشت خوابید ساعدش رو روی چشاش نھاد و من . او ھم مثل من بی قراره

می . انگار خشک شده باشم جرئت جنبیدن نداشتم. ال بھ الی موھام بھ تماشا نشستم

دقایقی بعد شایان نیم چرخی بھ . ترسیدم با ھر حرکت و یا جنبشی خودم رو رسوا کنم

حاال چھ کار کنم؟ چھ . اومد: توی دلم گفتم. طرف من زد و دل رو توی سینھ ام لرزوند

صاف و صامت از . یاده و نھ کسی این حق رو بھم می دهحقی دارم؟ نھ جای داد و فر

نور قرمز چراغ آویز توی صورت . الی موھام و درز پلکھام شایان رو نگاه کردم

من کھ نعمتی این چنین رو در چنگ . خوشگلش افتاده بود و من دوست داشتم جیغ بکشم

من درازکشیده شایان دست بھ سینھ یکوری رو بھ . داشتم و با سماجت پس اش می زدم

ژستش منو یاد شروین انداخت کھ در اولین شب عروسی مون توی اون ھتل دست  .بود

با این تفاوت کھ . بھ سینھ خوابیده بود و من احساس کردم می تونم دوستش داشتھ باشم

درز چشام رو . چشای شروین بستھ اما چشای شایان باز بود و داشت منو نگاه می کرد

شایان دقایقی طوالنی نگاھم کرد و . مچم نباید باز می شد. کھ خوابمیعنی . تنگ تر کردم

ناگھان دستش رو بھ طرفم باال آورده نزدیک سرم روی ھوا نگھ داشت اما پس از 

. تفکری دستش رو زیر سینھ اش قرار داد و باز دقایقی بعد این حرکت رو تکرار نمود

. انگار مردد بود نوازشم کنھ با نھ .این مرتبھ دستش رو نزدیک تر و پایین تر نگھ داشت

نفھمیدم کی . ناگھان دستش رو انداختھ چرخید پشت بھ من کرد و دیگھ ھم برنگشت

و من زیر نور قرمز بھ تماشای قد و . چون دیگھ نجنبید و بھ طرفم برنگشت. خوابش برد

 نمی. قامت مردانھ اش پرداختم و بھ سیاحت سر خوشگل و موھای خوشرنگش پرداختم

نور صبح گاھی از پشت پلکم نفوذ کرده بھ من فھموند کھ صبح . دونم کی خوابم برد

چشم گشودم و شایان رو دیدم کھ با ھمون ژست دست بھ سینھ یکوری رو بھ من . شده

. سالم خوشگل خانوم: با دیدنم لبخندی زد و گفت. دراز کشیده و داره نگاھم می کنھ

خوب خوابیدی؟



تو بیداری؟ : پرسیدم

 .آره: بدون این کھ تکون بخوره گفت

از کی؟: لحاف رو تا زیر چانھ ام باال کشیدم و گفتم

شما صبح ھا نماز نمی خونید؟ فقط بھ ظھر و شب مکلفید؟. از موقع نماز: جواب داد

از : پرسیدم. از جواب دادن در مورد نماز طفره رفتم چون افکارم جای دیگھ ای بود

ر می کردی؟وقت نماز تا حاال چھ کا

چون ھیچ وقت بھ این آرومی . داشتم خانم خوشگلم رو نگاه می کردم: لبخندی زد و گفت

نگو قول دادی  .دیوونھ ھم نبودم این موقعیت رو از دست بدم. و خوشگلی ندیده بودمش

.چون تو از نگاه کردن محرومم نکردی

این یک : و گفتم گرچھ توی دل قند آب می کردند اما اخم کرده پشتم رو بھش کردم

.ما ھمین امروز از اینجا می ریم. موقعیت بود کھ تا عمر داری بھ دست نخواھی آورد

حاال چرا اینقدر : خودش رو جلوتر کشید از باالی سرم روی صورتم خم شد و گفت

.لحاف رو بھ خودت می پیچی؟ دفعھ ی اولی نیست کھ تو رو با لباس خواب می بینم

 .خدا رو شکر کھ لباسای من ھیچ وقت بی در و پیکر نیست: گفتماخم کردم و با تغیر 

برم از سعید یک چادر برات : گفت. چشاش می رقصید و طور بھ خصوصی شاد بود

.زن سعید چادریھ. بگیرم

چرا کھ . قلبم ھر آن از شادی از توی سینھ ام می گریخت. صورتش نزدیک صورتم بود

شایان، ما قبال : سرم رو زیر لحاف بردم و گفتم. ھضم چنین موقعیتی براش دشوار بود

.بھ توافق رسیدیم

فقط خواستم . من کھ بھ تو دست نزم: لحاف رو از روی صورتم کنار کشید و گفت

.نگاھت کنم

!جیغ نکشم: دوباره لحاف رو روی صورتم کشیدم مچالھ شدم و با لحنی غضبناک گفتم

من  .نھ عزیزم نکش: رو بوسید و گفتلحاف رو از روی سرخ کنار زد محکم گونھ ام 

سعید . تو ھم بلند شو. میرم برات چای بیارم. ھیچ وقت باعث ناراحتی تو نخواھم شد

.رفتھ می تونی راحت باشی



اگھ یھ مرتبھ دیگھ، فقط یھ مرتبھ دیگھ شایان اینقدر بھ . نھ خداجون، دیگھ طاقت نداشتم

ان و چون طوق از گردنش آویختن تسلیم شدن ھم. من نزدیک می شد تسلیم می شدم

شایان روز بھ روز با ِاعمال رفتار محبت . کارد داشت بھ استخوانم می رسید. ھمان

راه نفسم ھر آن مسدودتر می شد و قلبم رو . آمیزش عرصھ رو بھ من تنگ تر می نمود

ه جای قلبم تنگ شد. دیگھ سینھ ام جایگاه مناسبی برای قلبم نبود. خفقان فرا می گرفت

بود و سینھ ی فراخ تری می طلبید چرا کھ ھر دم از غصھ ی عزیزترینی کھ می طلبید 

و یا ھیجان در کنار اون عزیز قرار گرفتن، بیش از روز پیش می تپید و ھر آن می 

باید بھ شایان می فھموندم . من ھمون روز باید تیشھ بھ ریشھ ی زندگی ام می زد. ترکید

ای خدا خودت شاھدی کھ چقدر . ھر قیمت ترکش خواھم کردکھ خیال موندن ندارم و بھ 

دوستش دارم آن قدر کھ بھ خاطر وجودش از سعدت بزرگ زندگی ام دست خواھم 

خدایا تو خود واقفی کھ من حتی حاضرم جان بی مقدار را کھ گویند از ھر چیزی . شست

انگی سراسر شایان عزیزم مرد. شیرین تر و عزیزتر است بھ پای شایان عزیزم بریزم

وجودش رو احاطھ کرده ھر دم با رفتاری خاص می خواد بھ من بقبولونھ کھ خواھانمھ و 

شایان مرا پذیرفتھ و بھ خود قبولونده کھ بھ عنوان . دوستم داره اما من باور ندارم

او نسبت بھ من عشقی در سینھ ندارَه، کھ اگھ داشت . ھمراھی در زندگی دوستدارم باشھ

او کھ فرصت کافی برای ابراز عشقش داشت اما پا جلو . روزش می دادپیش از این ب

شروین کھ معنی عشق رو نمی . و بر خالف میل و تصور من شروین پا پیش نھاد. ننھاد

من ھم در پی تصمیمی کودکانھ بھ دنبال . دونست و تعبیرش از عشق شاید کھ خطا بود

باید با دوباره قدم گذاشتن در راھی خطا نمی . حاال دیگھ نھ. شروین پا بھ راه خطا نھادم

من . فرصتھای زیبایی زندگی رو از شخصی کھ بھ حد نھایت دوستش داشتم می گرفتم

پس می . این حق رو نداشتم تا با خودخواھی و خودبینی حقوق دیگری رو پایمال نمایم

.جنگیدم تا می رھانیدم

سرم رو . و لباش خندان بود چشاش رقصان. شایان با سینی صبحانھ بھ طرف تختم آمد

شایان سینی روی تخت نھاد سفره ی . پایین گرفتم تا نبینمش و در اراده ام متزلزل نگردم

لحاف از روی من کشیده شد و من مثل . کوچکی از توش برداشتھ لحاف رو کنار زد



شایان نگاھی . بدش بھ من: ببری وحشی چنگ انداختھ لحاف رو از دستش کشیدم و گفتم

این چھ کاریھ؟ االن چایی ھا ریختھ بود رو مالفھ و : ب آمیز بھ من انداخت و گفتتعج

.ھمھ جا رو لک می کرد

شایان بلند شد یک دست لباس از توی . بعد لحاف رو بھ خودم پیچیدم. بھ درک: غریدم

من ھم با بغضی . و رفت. میرم بیرون لباست رو عوض کن: چمدونم بیرون کشید و گفت

دلم از دست خودم و حرکات بچھ گانھ ام . داشتم شروع بھ تعویض لباسم نمودمکھ در گلو 

من دوست نداشتم حاال کھ تبدیل بھ زنی شوھر دار شده بودم بھ حرکات . بھ درد آمده بود

دوست نداشتم توی خیابان لیسک لیس بزنم اما توی اصفھان وقتی . بچھ گانھ ام ادامھ بدم

و رفتھ بودیم، زدم و احساس کردم شایان از کنار من کھ بھ تماشای عمارت عالی قاپ

من دوست نداشتم صبح قشنگ ماه عسلم با . بودن بھ عنوان یک شوھر خجالت می کشھ

دوست نداشتم مثل . تغیر بھ کام شوھر مھربانم کھ با سینی صبحانھ بھ بالینم میاد تلخ کنم

سل نام داره و سراسرش دوست نداشتم در سفری کھ ماه ع. گربھ ای وحشی چنگ بندازم

باید بھ خوشی بگذره ھمھ شب جدا از شوھر جوونم کھ مملو از شور و احساس جوونیھ 

و چھ ابلھانھ ھر روز رو بھ کام خودم و شایانم تلخ می . بخوابم و مایھ ی عذابش باشم

.کردم

ر دقایقی بعد شایان با ضربھ ای کھ بھ در زد بھ اتاق بازگشت و مقابل من کھ ھمون طو

بعد جلو آمده کنارم نشست و . روی تخت نشستھ و با دکمھ ی لباسم بازی می کردم ایستاد

میای بریم توی ھال؟ حاال کھ بلند شدی درست نیست صبحانھ رو روی : با مالیمت پرسید

 .ممکنھ مالفھ ھاشون کثیف بشھ. تخت بخوریم

.من سیرم: با چینی کھ بھ پیشانی انداختھ بودم گفتم

از دست من . بھ من نگاه کن ببینم: حوصلھ دست زیر چانھ ام نھاد و گفت شایان با

ناراحتی؟ من کار خطایی کردم؟ ازت معذرت می خوام اگھ کار خالفی ازم سر زده و یا 

.حرفی نسنجیده بھ زبون آوردم

دلم مامان فرح . منو ببر خونھ. حوصلھ ات رو ندارم شایان: دستش رو پس زدم و گفتم

برای لحظھ ای فراموش کرده بودم کھ خانم جان ... دلم خانم جانم رو. رو می خواد



اشکم سرازیر شد و سر بر . از یادآوری مرگ خانم جان قلبم چنگ شد و تیر کشید. مرده

. شایان ھمون طور نشستھ نگاھم می کرد. زانو نھاده ھق ھق گریھ ام اتاق رو پر کرد

مھتاب، چت شده؟ : ت نوازش کرد و گفتبعد آھستھ دست پیش آورده سرم رو با مالیم

اول صبحی چرا اوقات خودت و منو تلخ می کنی؟

مھتاب؟  :شایان حیرت زده نگاھم کرده و گفت. ولم کن: دستش رو پس زدم و داد کشیدم

بعد بھ طرفم آمده خواست منو . یھو چت شد؟ از خواب کھ بیدار شدی حالت خوب بود

ولم : کھ وحشیانھ چنگ بھ صورتش انداختھ گفتم توی بغلش بگیره و مسکن روحم باشھ

چرا اینو نمی فھمی؟. حوصلھ ات رو ندارم. کن

این وحشی بازیا چیھ درمیاری؟ : شایان دستم رو توی دستاش گرفت و با تغیر گفت

دیوونھ شدی اول صبحی؟

آره من وحشی ام، من دیوونھ ام، : چشای خیسم رو توی چشای خوشرنگش دوختم و گفتم

.می خوام برم خونھ ی خودمون. ھ ات رو سر بردم؟ خب ولم کن بذار برمحوصل

: خواستم مشت بھ سینھ اش بکوبم کھ مچ ھر دو دستم رو گرفت و با لحنی خشم آلود گفت

تو زن منی و من بھ تو . اینو باید بفھمی. خونھ ی تو خونھ ی منھ، نھ خونھ ی مامانت

فھمی؟ می. اجازه نمی دم جایی بری کھ من نباشم

پیچ و تاب . سعی کردم دستامو از میان دستانش بیرون بکشم و زیر باران مشت بگیرمش

می خوردم و تقال می نمودم اما شایان مچ ھر دو دستم رو سفت چسبیده بود و با غضب 

نمی خوام اینقدر بھم  .نمی خوام پیش تو باشم. ولم کن: دوباره داد کشیدم. نگاھم می کرد

حالم از این ھمھ مھر و محبت و توجھ بھ . وام بھم اینقدر محبت کنیتوجھ کنی، نمی خ

لعنت بھ تو، . اینو بفھم و دست از سرم بردار. تو منو عذاب می دی شایان. ھم می خوره

دیوونھ ام کردین، ولم کنین می خوام . لعنت بھ شروین، لعنت بھ ھمتون، بھ ھر چی فخره

.برم

جا روی بالش افتادم و از تھ دلم بھ طرزی  شایان دستم رو رھا کرد و من ھمون

دلم  .شایان ھم بلند شد رفت پشت پنجره و در سکوت بھ تفکر پرداخت. سوزناک نالیدم

من مانند گربھ ای بی چشم و رو بھ روش چنگ می انداختم و می . براش می سوخت



تی ای خدا تو خودت خوب می دونی کھ من دختر بی معرف. خواستم پشتم رو بھش بکنم

نیستم اما چھ کنم کھ تو بھم عزت نفس عطا کردی و من دوست ندارم مورد ترحم واقع 

.بشم

دقایقی بعد، کھ چون سال بر من گذشت، شایان بھ طرفم آمده کنارم نشست آھستھ و مردد 

مھتاب، عزیز دلم، بگو ببینم درد تو چیھ؟ چرا : دست بھ سرم نھاد نوازشم کرد و گفت

می زنی؟ یعنی تو اونقدر بھ من اعتماد نداری کھ باھم حرف بزنی حرف دلت رو بھ من ن

و خواستھ ی قلبی ات رو بگی؟ تو با این کارھای بھ خصوص ات می خوای چی رو بھ 

من بفھمونی؟

دلم نمی خواد اینقدر . دوست ندارم کنار تو باشم: سرم رو باال آورده نگاھش کردم و گفتم

 .ت تو و دیگران ندارممن نیازی بھ توجھا. بھم محبت کنی

آھان حاال : ناگھان سرش رو تکون داد و گفت. داشت مات و مبھوت نگاھم می کرد

بھ جان عزیز خودت، بھ تمام مقدسات : بعد دستم رو گرفت نوازش کرد و گفت. فھمیدم

...دلم می خواد اینو باوز کنی و. عالم کھ من تو رو دوست دارم اما نھ از روی ترحم

نمی خوام از دوست داشتن برام : ھ دستم رو از دستش بیرون کشیده داد کشیدمباز وحشیان

من محتاج عالقھ ی ھیچ کس . دیگھ اجازه نخواھم داد کسی دوستم داشتھ باشھ. بگی

اینو بھ کی بگم؟ بعد سر بھ آسمون برده با استیصال داد . من دوست دارم بمیرم. نیستم

.پس منو ببر. ی فھمیتو کھ م. خدایا می خوام بمیرم: کشیدم

فریادی کھ از تھ حلقم بیرون آمد آنقدر جگرخراش بود کھ گلوم رو زخمی کرد و 

شایان کھ پی بھ حال زار و خراب من برده بود خودش رو جلو کشید و خواست . سوزوند

منو در آغوش بگیره و آرومم کنھ کھ ناگھان دستم رو بلند کردم و محکم توی گوشش 

برق حیرت از چشای ھر . نم چی شد کھ دست بھ چنین کاری زدمنمی دو. خوابوندم

شایان ھم سکوت کرده بھ من خیره مانده . دومون بیرون جھید و من یک آن ساکت شدم

جای انگشتام باریکھ ھای سرخی بودند کھ روی گونھ اش نقش بستھ و دلم رو بھ . بود

دھانم از . ھام ماسیده بود نالھ توی گلوم گره خورده و اشک روی گونھ. آتش می کشیدند

شایان از جا برخاست سینی صبحانھ رو . حیرت باز مونده و انگار خشکم زده بود



نمی . برداشت و از اتاق بیرون رفت و من دمر روی تخت افتاده با تمام وجودم نالیدم

حوالی ظھر در اتاق دوباره . دونم شایان کجا رفت؟ اصال از خونھ بیرون رفت یا نرفت

د و شایان با قیافھ ای جدی پا بھ داخل اتاق نھاد و باالی سر من کھ روی تخت باز ش

ھنوز مصری : چمباتمھ زده بودم و چشام از فشار گریھ پف کرده بود ایستاد و گفت

برگردیم؟

با . خجالت می کشیدم سرم رو باال بگیرم اما شایان فکر کرد قھر کردم. جوابش رو ندادم

سعید از اداره برگرده نمی گذاره . بلند شو حاضر شو: ھمان لحن خشک و جدی گفت

من ھم بلند . بعد ھم چمداتش رو برداشتھ مرتب کرده از در بیرون رفت. بلند شو. بریم

شدم لباسم رو عوض کردم، چمدان پربار و سینھ ی پردرد و قلب خستھ ام رو با خود از 

.اتاق بیرون بردم

.خ در کولھ بارم نھاده با خود می بردممن از شیراز شبی بس شیرین و صبحی تل

توی راه تمام مدت یکوری نشستھ بھ سمت راست جاده چشم دوختم و بدون حرفی و 

.کالمی بغ کردم

دو ساعت از ظھر . اخم نداشت اما قیافھ اش ھنوز جدی بود. شایان آرام رانندگی می کرد

شید و از توی ساک گذشتھ بود کھ گوشھ ای پارک کرد صندلی ھای تاشو رو بیرون ک

دستی دو تا ساندویچ بزرگ و دو تا نوشابھ ای رو کھ از یکی از اغذیھ فروشی ھای 

مھتاب جان، : شھر شیراز تھیھ کرده بود بیرون کشید در ماشین رو برام باز کرد و گفت

.خانوم، لطفا پیاده شو

چرخیده  سر بھ زیر بودم و بھ سمت چپم. ازش خجالت می کشیدم. چھره اش آرام بود

بذار این سفر بھ خوبی و خوشی تموم : شایان دستم رو گرفتھ پیاده ام کرد و گفت. بودم

.بشھ بعدا با ھم صحبت خواھیم کرد

شایان  .پیاده شدم روی صندلی یکوری نشستم اما ھم چنان سرم پایین بود و اخم داشتم

مریض . م نخوردیصبحانھ ھ. بیا بخور: مقابلم نشست ساندویچ رو بھ دستم داد و گفت

.می شی اینقدر بغ می کنی

شایان ازم . ساندویچ توی دستم، دستم روی پام بود و من تمایلی برای خوردن نداشتم



اما من کھ حاضر بودم با دنیا بجنگم بھ حرفش گوش . دوباره خواھش کرد اونو بخورم

نت کنم دھ: شایان ساندویچ رو از دستم گرفت کاغذ دورش رو بازکرد و گفت. نکردم

نمی پری بھم؟

پس چرا . من خستھ ات کردم دیگھ. خب من وحشی ام دیگھ: سرم رو باال گرفتھ گفتم

راحتم نمی گذاری؟ چرا ولم نمی کنی برم خونھ مون؟

دیدی کھ بھ خواست تو . ما داریم با ھم می ریم خونھ مون مھتاب: لبخندی تلخ زد و گفت

.توی شیراز نموندیم

.خونھ مون، یعنی خونھ ی مامان فرح، نھ خونھ ی تو: و گفتمصدامو بلندتر کردم 

دوباره شروع کردی مھتاب؟ تو ھیچ وقت بدون من خونھ ی مامان فرح : اخم کرد و گفت

.سعی کن اینو بفھمی. نمی ری

حتی اگھ طالق بخوام؟: نسنجیده دھان بازکردم و گفتم

بیرون جھید و با غیظ  چشاش گرد شد رگ پیشانی اش برجستھ شد برق خشم از چشاش

مھتاب فقط یک مرتبھ دیگھ این حرف . دیگھ اون کلمھ ی لعنتی رو تکرار نکن: داد زد

...رو بزنی

چھ کار می کنی؟ می زنی توی : گفتم. جملھ اش رو قطع کرد و بقیھ ی حرفش رو خورد

فکر کردی زمین بھ آسمون میاد؟ من کھ زدم تو گوش تو چی شد؟. دھنم؟ خب بزن

تو نفھمیدی چی شد؟: ندوه نگاھم کرد و گفتبا ا

بزن اما بذار . تو ھم بزن. نفھمیدم، چون چیزی نشد. نھ: خودم رو زدم بھ خریت و گفتم

.برم

بعد بلند شد و بھ . تو ھنوز خیلی بچھ ای مھتاب: با ناراحتی سرش رو تکون داد و گفت

گلش رو بھ بازی گرفتھ باد موھای خوش. سمتی دیگھ رفت و رو بھ بیابون خدا ایستاد

نمی دونستم . گریھ ام گرفت. قامت مردانھ و افراشتھ اش دلم رو توی سینھ می فشرد. بود

راست می گفت من ھنوز خیلی بچھ بودم و چھ نسنجیده پل . از چھ راھی باید وارد بشم

چرا عقل من کار نمی کرد و راه درست . زندگی ام رو بھ دست ویرانی می سپردم

نشونم نمی داد؟ توی دنیا برای زیستن راھھای متعددی پیش پای انسان قرار زندگی رو 



گرفتھ کھ باید عاقالنھ ھر کدوم رو سنجید و بھترین و معقول ترین رو برگزید تا بھ 

باید فکر کرد و یا مشورت نمود با آن کھ از خودت بھتر می . زندگی مطلوب دست یافت

راھی . انھ راه جدال و تندخویی رو برگزیده بودماما من کودک .فھمد و بیشتر می اندیشد

کھ تفکر در اون جایی نداشت و فقط زبان تند کار می کرد و اعمال نسنجیده و بس 

من حتی لحظھ ای فکر نکردم کھ با شایان بھ حرف بنشینم و ازو بپرسم بھ کدوم . ابلھانھ

نین می نمودم امروز دلیل مرا بھ ھمسری برگزیده و مالک انتخابش چھ بوده؟ کھ اگر چ

.زندگی ام رو و روزھای خوش جوونی ام رو از کف نداده و تباه نکرده بودم

نمی دونم این لرزشی کھ وجودم رو فرا گرفتھ بود ناشی از اعصاب بھ ھم . لرز داشتم

!ریختھ و داغونم بود و یا ھوای سرد زمستانی و یا استیصال و درماندگَی

شایان ھمون جا ایستاده بود و باد ھم چنان . م بھ ھم کوبیدمرفتم توی ماشین و در رو محک

ربع ساعتی بعد برگشت نگاھم کرد بعد بھ طرف میز و . موھاشو بھ ھم می ریخت

صندلی ھا رفتھ جمع شون کرد عقب ماشین نھاد و خودش با قیافھ ای خشک و جدی 

ا بود و سنگینی تمام راه بازگشت بین ما سکوت حکمفرم. پشت فرمان ماشین قرار گرفت

.اش

شایان کلید بھ در آپارتمان انداختھ بازش نمود سپس خودش رو . شب از نیمھ گذشتھ بود

کنار کشید و با قیافھ ای بدون حالت کھ حکایت از ھیچ حسی نداشت رو بھ من کرده 

.تو برو تو، من لوازم رو میارم: گفت

شایان کھ  .تعویض لباس شدم من ھم خودم رو توی اتاقم انداختھ در رو بستم و مشغول

با این حرکتم می . برگشت و من صدای پاش رو شنیدم بھ عمد در رو از داخل قفل کردم

می خواستم فکر کنھ من خیلی بچھ . خواستم اونو از دست خودم عصبانی و دلسرد نمایم

.و احمقم و دست از سرم برداره

ھمھ جا  .ھال منتظر خودم دیدمصبح کھ از خواب برخاستم با کمال تعجب شایان رو توی 

ساعت . صبحانھ رو روی میز چیده و مشغول مطالعھ بود. شایان ھم. تمیز و مرتب بود

اخم آلود بھ طرف حمام می رفتم کھ شایان لبخند بھ لب نشاند و . از یازده ھم گذشتھ بود

خستگی تون رفت؟ . سالم خانوم خانوما: گفت



.می رم حمام کنم: ھ پشت بدو داشتم گفتمبدون این کھ نگاھش کنم ھمون طور ک

.من منتظرم. پس صبحانھ رو با ھم بخوریم: شایان گفت

وان رو پر از آب گرم کرده ربع ساعتی توش . من ھم بھ عمد توی حمام معطل کردم

آخرش حوصلھ ی خودم . با این ھمھ معطلی صدایی از شایان برنخاست. دراز کشیدم

و دامنی بھ تن کرده حولھ ام رو دور موھام پیچ داده بیرون بلوز . سرس رفتھ بیرون آمدم

. چھره اش آروم بود. شایان کھ ھنوز روی مبل نشستھ بود سرش رو باال گرفت. آمدم

اول چای یا شیر گرم؟. خستھ نباشی: تبسمی نموده گفت

.چای: رخ برگرفتھ گفتم

شایان  .ظار چای نشستمپشت میز بھ انت. من ھم. شایان بلند شد بھ طرف آشپزخونھ رفت

دو فنجان چای ریخت روی میز نھاد خودش ھم مقابلم نشست آرنجھاشو روی میز قرار 

من ھم با لبھ ی  .داد، مشتاشو در ھم گره کرده بھ چانھ اش فشرد و بھ نظاره ام نشست

مھتاب؟: شایان با لحنی مھربان گفت. رومیزی بازی می کردم

.منو نگاه کنمھتاب : دوباره گفت. جواب ندادم

شایان لبخندی زد دستش رو از . سرم پایین بود اما چشام مثل بچھ ھای خجالتب باال رفت

رنگ : بعد گفت. آھان اینطوری: اون سر میز دراز کرده چانھ ام رو باال آورده گفت

!خیلی خوشگل شدی. حموم گرفتی

: خوند و گفتشایان دوباره با انگشت سرم رو چر. اخم کردم و سرم رو یکوری کردم

بیام کنارت بنشینم سرت رو با دستم نگھ دارم؟

دوست داشتم یکی از : شایان گفت. من ھم با دستم، دستش رو محکم از چانھ ام جدا کردم

ببینم از سلیقھ ام خوشت نمیاد؟. اون لباسھایی رو کھ من برات خریدم بپوشی

: نی خشک جوابش رو دادممن ھم با لح. باز ھم جوابش رو ندادم و اون دوباره پرسید

 .چون من نیاز بھ چیزی نداشتم. بیخود خریدی

اونا رو خریدم نھ بھ جھت نیاز تو، بھ : شایان کھ چشم از صورتم برنمی داشت گفت

...جھت عالقھ ای بود کھ بھت داشتم و فکر کردم وظیفھ دارم کھ

می خوای بفھمی؟ اینو کی . تو ھیچ وظیفھ ای نسبت بھ من نداری: ناگھان جیغ کشیدم



باز شروع کردی؟ و در سکوت بھم خیره !! مھتاب؟: شایان حیرت زده نگاھم کرده گفت

 .شد

: شایان با آرامشی خاص گفت. من قندم رو توی چای ام انداختم و با غیظ بھ ھمش زدم

منظور من از وظیفھ، احساس مسئولیت و محبتیھ کھ . من منظور بدی نداشتم. منو ببخش

...یک احساس خوب، یک احساس. سبت بھ ھمسرش دارهیک شوھر ن

غرور، تحت حمایت قرار دادن، ترحم، زیر بال و پر گرفتن، : میان حرفش پریدم و گفتم

من نمی . نھ احساست رو و نھ خودت رو. اینا رو می خوای بگی؟ اما من دوست ندارم

برم پی زندگی  من دوست دارم. خوام ازم حمایت کنی و بھ خودت ببالی کھ جوونمردی

می فھمی؟ . می خوام تنھا باشم. خودم

نذار . خواھش می کنم شروع نکن: شایان کھ سعی می کرد بھ اعصابش مسلط باشھ، گفت

 .روز خوب مون خراب بشھ

 .پس بذار برم: با تغیر گفتم

طوری حرف می زنی انگار من تو رو بھ : گردنش رو بھ مقدار کم کج کرده گفت

!اسیری آوردم

پس چرا نمی گذاری برم؟: اشقم رو روی میز کوبیدم و گفتمق

.چون دوستت دارم و فکر کردم می تونم تو رو بھ خودم عالقھ مند کنم :با مالیمت گفت

.می بینی کھ اشتباه فکر کردی: بلند شدم بھ طرف کابینت رفتھ پشت بدان دادم و گفتم

. دلم مامانم رو می خواد. دم شایانخستھ ش: شایان روی صندلی بھ کنارم انداختم و گفتم

.خونھ ی خودمون رو می خواد

می ریم دیدن : بلند شد بھ طرفم آمد مقابلم ایستاد، گردنش رو کج کرد و با مھربانی گفت

بعد دست درو کمرم انداختھ منو بھ طرف . مامان فرح اما باز تو برمی گردی پیش خودم

حوصلھ ات رو . اینقدر بھ من دست نزن :با غیظ دستاشو پس زدم و گفتم. خودش کشید

چھ نیازی بھ این ھمھ : بعد ھم بھ طرف آشپزخانھ راه افتادم و در ھمون حال گفتم. ندارم

التماس؟ مگھ خودم بلد نیستم برم؟

شایان با یک جست خودش رو بھ در آشپزخانھ رسونده توی چھارچوب ایستاد دستاش 



تو بدون من و بدون اجازه ی من ھیج : گفترو بھ چھارچوب گرفت راھم رو سد نمود و 

.کجا نمی ری

تو کھ می گفتی اسیری : داد کشیدم. برق خشم توی چشاش می رقصید. نگاھش کردم

.نیاوردی

با لحنی کھ  .دستاشو انداخت اما ھنوز ھم گشاد ایستاده بود و راھم رو مسدود نموده بود

و تو باید با ھم حرف بزنیم  من: معلوم بود سعی می کنھ بھ خودش مسلط باشھ گفت

.مھتاب

من اصال حوصلھ ات رو . من با تو ھیچ حرفی ندارم: غضبناک نگاھش کردم و گفتم

.ندارم

چرا نمی خوای . اما من با تو حرف دارم لعنتی: شایان ھم صداش رو بلندتر کرد و گفت

بھ حرفام گوش بدی؟

.خوام برم برو کنار می: دیده در دیدگان براقش دوختم و داد زدم

تو بدون من پاتو از این : شایان دوباره دستانش رو از ھم گشود راھم رو بست و گفت

.خونھ بیرون نمی گذاری

با مشت بھ سینھ . شایان محکم منو گرفت. خم شدم تا از زیر حلقھ ی دستاش فرار کنم

 اما شایان صاف ایستاد و سینھ اش رو سپر. اش کوبیدم و بھ صورتش چنگ انداختم

او با دستان نیرومندش منو سفت چسبیده بود اما . مشت ھای من قرار داد مثل یک دیوار

عاقبت خستھ شدم، دستام  .در مقابل کتکھایی کھ نثارش می نمودم کمترین مقاومتی نکرد

منو توی بغلش گرفت و بھ نوازشم . شایان ھم نشست. درد گرفت و ھمون جا تا شدم

.م کن لعنتی ، ولم کنول: من ھم جیغ کشیدم. پرداخت

کنارم روی زمین نشست و با محبت زیر گوشم بھ نجوا . اما شایان دست بردار نبود

بدین جھت کھ ھنوز بیمارم و اعصابم . چون فکر می کرد باید با من مدارا کنھ. پرداخت

من کھ دیدم ھر دم زیر نوازشھای مھربانانھ اش خودم خواھم باخت با یک . متشنجھ

.م رفتم و روی تختم افتادم و ھق ھق گریھ ام اتاق رو پر کردجست بھ اتاق

افکار متناقض چون خوره بھ جان مغزم افتاده کاسھ ی سرم رو . خستھ بودم از نالیدن



ساعتی بعد گرمی دست . خالی می نمود و من توی سرم احساس سبکی و پوچی می کردم

موھای بلند و مرطوبم  کنارم نشست و بھ نوازش. شایان رو روی سرم احساس نمودم

...عزیزم، مھتابم،: آروم گفتم. پرداخت

.من مھتاب تو نیستم. بھ من نگو مھتابم: وحشیانھ غلت زدم و گفتم

خم شد منو چون کودکی توی آغوش گرفتھ چانھ اش رو روی سرم نھاد و زیر گوشم 

رم و و در ھمون حال موھامو ن. تو مھتاب منی، خانم منی، ھمھ ی وجود منی: گفت

.آھستھ می بوسید

از خودم بدم آمد کھ راھھای متفاوت زیستن رو از ھم تمیز . مثل کودکی خامم می کرد

با غیظ ناخن ھایم رو . نداده بودم و نمی دونستم کی و کجا از چھ راھی باید وارد شد

این روزا نھ صبحانھ می خوری : اما او مقاومت نمود و گفت. توی کمرش فرو می کردم

بلند . بلند شو من گرسنمھ. بلند شو بریم با ھم ناھار بخوریم. ی درست و حسابینھ غذا

.شو خانم

. اما رھایم نکرد. دردش گرفت. تیز و محکم. سرم رو کج کرده بازوش رو گاز گرفتم

بعد توی ! مھتاب؟ ببین چھ کارا می کنی: سرش رو خم کرد نگاھی بھ دستش کرد و گفت

. ولی کھ دیدمت بھ نظرم اومد شکل یک گربھ ی ملوسیروز ا: چشام خیره شد و گفت

حاال می بینم پیشی ھای ملوس ھم می تونند بھ . یک گربھ ی ناز و مامانی، نھ وحشی

اوھوم؟: و بھ روم از سر مھر خندید و گفت. وقت عصبانیت وحشیانھ چنگ بندازن

پا زدن و رھا  خستھ شده بودم از دست و! چھ قدرتمند بود. اسیر حلقھ ی دستانش بودم

ای خدا چھ کار کنم؟ این چھ : سرم رو توی شکمش فرو کردم و زار زدم. نشدن

!!سرنوشتی بود من داشتم؟ من چقدر بدبختم

شایان رھایم کرده روی تخت خواباندم و خودش روی زمین نشستھ دستم رو گرفت و 

واقعا منو بدبختی مھتاب؟ از این کھ زن من ھستی احساس بدبختی می کنی؟ تو : گفت

دوست نداری؟

چطوری بگم تا . فارسی بلدی؟ نھ، دوستت ندارم: نگاه اشک آلودم رو بھش دوختم و گفتم

!بفھمی؟



. دلم می خواست آتیش بگیره کھ رنجونده بودمش. توی فکر فرو رفت و مات نگاھم کرد

می خواستم برم تو بغلش و غرق بوسھ اش کنم و بگم غلط کردم، دروغ می گم، الھی 

.بمیرم کھ با زبون تیزم رنجوندمت

تو االن عصبانی . بلند شو ناھار بخوریم تا بعد. گریھ بسھ مھتاب: شایان بلند شد و گفت

.ھستی و من نمی تونم باھات حرف بزنم

برای ناھار پلو مرغ . می دونستم دست از سرم برنمی داره بلند شدم و بھ آشپزخانھ رفتم

دوشاخھ ی پلوپز  .اش رو زیر نقاب بردباری مخفی کنھ سعی می کرد ناراحتی. پختھ بود

زمان دانشجویی ھم بیشتر از پلوپز . بلد نبودم برنج صاف منم: رو از برق کشید و گفت

خیلی وقتھا ھم از غذای سلف استفاده می  .استفاده می کردم یا دم پختک درست می کردم

خب اشکالی نداره یاد می . د باشیگمان نکنم تو ھم بل :بعد نگاھم کرد و ادامھ داد. کردم

.عجلھ در ھر کاری، شیوه ی شیطونھ. برای ھر کاری باید حوصلھ کرد. گیریم

. بغ کردم و منتظر نشستم. می دونستم منظورش من و اعمال نسنجیده و عجوالنھ ام است

دیس . مرغ ھم پختھ بود. تھ دیگش خوشرنگ بود. پلو رو توی دیس گردی برگردوند

با . روی میز می گذاشت، گفت، پختن مرغ و کباب از ھر غذایی راحت تره مرغ رو کھ

مگھ نھ؟ . ھر ذائقھ ای ھم جور در میاد

دلم می . پلوی پلوپزی رو دوست داشتم، مرغش ھم ربی و نرم بود. خیلی گرسنھ بودم

ھمین طور ھم شد و شایان با . خواست از خوردن امتناع کنم و شایان نازم رو بکشھ

کنارم موند و اونقدر حرف زده بھ خیال خودش خامم کرد تا من ھمھ ی غذامو حوصلھ 

ماھرخ جان صبح زنگ زد واسھ : بعد ھم کھ داشت میز رو جمع می کرد گفت. بخورم

دوست داری پیش از شام بریم دیدن مامان فرح یا بعد از شام؟ . شام دعوت مون کرد

.کشیک داره. مامان بیمارستانھ: بھ دروغ گفتم

دوست نداشتم با . من از برنامھ ی مامان خبر نداشتم فقط می خواستم شانھ خالی کنم

.باید یک مرتبھ و برای ھمیشھ برمی گشتم. شایان بھ خونھ مون برم

حوالی غروب با چھره ای اخم آلود در کنار شایان بھ طرف منزل جناب فخر بھ راه 

چراغ . انگار مامان خونھ نبود. یدمھوا تاریک شده بود کھ بھ کوچھ مان رسید. افتادم



خانم جان رو می دیدم  .دلم گرفت. حیاط روشن بود و بقیھ جاھا در تاریکی فرو رفتھ بود

کھ از الی در سرک می کشیدو ھر وقت کھ دیر می کردم با نگرانی چادر سفیدش رو بھ 

با لبخندی سر کشیده الی در می ایستاد و گاه سرک می کشید و بعد ھم با اخمی آمیختھ 

تاریکی . کمرنگ دعوام می کرد کھ چرا سر بھ ھوا ھستم؟ دلم گرفت و ھواشو کرد

. بغضم رو فرو دادم. شبانھ غم دل رو عظمت می بخشھ و آدم احساس بیچارگی می کنھ

دست . غم رو توی چشام دید. شایان کھ کنار دیوار پارک کرده بود برگشت نگاھم کرد

گرفتھ فشرد و لبخند مالیمی نثارم کرد تا مسکنی باشھ  دراز کرده دستم رو توی مشتش

بعد . بدین وسیلھ بھ شکیبایی دعوتم نمود. بر درد درونی دلم، و سرش رو تکون داد

. خواھش می کنم امشب خوش اخالق باش: سرش رو خم کرد دستم رو بوسید و گفت

.بگذار خانواده ام فکر کنند تو کنار من خوشبختی

.من بلد نیستم فیلم بازی کنم: فتمبا صدایی لرزان گ

اما تو اینقدر روراستی کھ . از ھمین اخالقت خوشم میاد: دستم رو نوازش کرد و گفت

. آدم نباید اجازه بده مردم بھ راحتی بھ اسرار دلش پی ببرند. گاھی شورش رو درمیاری

.این کھ فیلم بازی کردن نمی شھ. من ازت خواستم خوددار باشی

اگر پرسیدند از . اگر ازم بپرسند شایان رو دوست داری؟ می گم نھ: تمبا سادگی گف

اگھ پرسیدند سفر خوش گذشت؟ . زندگی در کنار شایان احساس رضایت داری؟ می گم نھ

.من بلد نیستم دروغ می گم. می گم نھ

جدا سفر خوش نگذشت؟: سرش رو یکوری کرد و نجواگونھ پرسید

|!ای بی معرفت: زد و گفت و شایان لبخندی. نھ: جواب دادم

بعد پیاده شد در ماشین رو برام باز کرد خواست دستم رو بگیره اما من بھش ندادم و 

.خودم پیاده شدم

تو می گی منو دوست نداری . تو بلدی دروغ بگی: پیش از این کھ زنگ رو بفشاره گفت

.اینو چشات بھ من می گھ. در حالی کھ داری

بعد ھم دست دراز کردم و زنگ رو . گھ اما دلم و زبونم یکیھ شاید چشام دروغ می: گفتم

.فشردم و بدین ترتیب دھانش رو بستم



شایان ھم  .ماھرخ جان مرا روی مبل بزرگی کنار شومینھ جا داد و خودش مقابلم نشست

جناب فحر کھ . کنارم قرار گرفت در حالی کھ لبخندی رضایتمندانھ بر لب نشانده بود

جمشاد خان ھم برای اولین  .ی دلتنگش بودم با مھربانی منو بوسیده بوداحساس کردم خیل

این ھمھ محبت از جانب خانواده  .بار بھ رویم آغوش گشود و منو محکم بھ خودش فشرد

بھ شایان کھ کنارم ایستاده و با شادی نظاره گر بذل لطف . ی فخر منو شرمنده می نمود

شایان ھم طوری کھ کسی نفھمھ بھ . رو فشردمو محبت خانواده اش بوَد، نگریستم لبم 

اما اون کجا و این کجا؟ آن منزجرم . یاد چشمک شروین افتادم. روم چشمک زد و خندید

.کرد و این دلم رو بھ آسمون برد

برخالف تصور من، جمشاد خان کھ ھمیشھ کم حرف بود و در سکوت پیپ می کشید و 

.خب، خب، مسافرت کھ خوش گذشت: سیددیگران رو نظاره می کرد، لب بازکرد و پر

آدم در جوار یک خانم خوشگل و دوست داشتنی باشھ بد می : شایان ناگھان جواب داد

گذره؟

.بدین ترتیب اجازه نداد من جوابگو باشم و با زرنگی مسیر صحبت رو تغییر داد

کردن میز شایان اجازه نداد در جمع . سر میز شام ھم اونا مثل ھمیشھ بھ من لطف داشتند

پوران جان بعد از شام برامون قھوه آورد و . غذا کمک منم و خودش جور مرا ھم کشید

قھوه ھای پوران جان خیلی خوب بود شاید بدین علت کھ شکرش . من توی دلم ذوق کردم

. فنجانم رو برداشتھ با ولع سریع سرکشیدم. زیاد بود و من از شیرینی خوشم می آمد

 .یادم باشھ از فردا برات قھوه درست کنم: می کرد گفتشایان کھ داشت نگاھم 

. اما من فقط قھوه ھای پوران جان دوست دارم: فنجانم رو توی نعلبکی گذاشتم و گفتم

بعد خم شدم فنجانم رو روی . قھوه ھای پوران جان با بقیھ جاھایی کھ خوردم فرق داره

ا فنجونم رو لبھ ی شومینھ قرار خھودم رو کج کردم ت. میز بگذارم اما روی میز جا نبود

عکش چھره . بدم کھ چشمم بھ قاب عکس کوچولویی افتاد کھ کنج پیش بخاری نھاده بودند

چھره ای دوست داشتنی و قدری . ی درشت کودکی بی مو با دھانی خیس و نیمھ باز

این عکس کیھ؟: قاب رو برداشتم و گفتم. خنده دار کھ قند تو دل آدم آب می کرد

ھمون کھ واسھ . بچھ ی دخی: جان خودش رو روی مبل جلو کشید و گفت پوران



بعد ھم انگار تحریک شده باشھ از خاطرات اتریش برامون گفت و . زایمانش رفتم اتریش

شایان دستش رو دور شانھ ام . از شایان خواست برای تعطیالت عید منو بھ اتریش ببره

. ھر جا کھ مھتاب بخواد می برمش: انداختھ منو قدری بھ طرف خودش کشید و گفت

 .حتی کره ی ماه

شما باید توی این یکی دو سالھ ھمھ . آره نباید فرصتھا رو از دست داد: ماھرخ جان گفت

پس فردا کھ بچھ دار شدید دست و پاتون بستھ می شھ و نمی تونید تو . جا رو بگردید

.پوست تون بجنبید

حاال کھ حال مھتاب جون مساعد : جالت گفتپوران جان نگاھی بھ من کرد و با قدری خ

تو براش بچھ بیار ببین . نیست اما خوبھ کھ بدونھ شایان بی نھایت بھ بچھ ھا عالقھ منده

 .واسھ تو و بچھ چھ کارا کھ نمی کنھ

.شایان ھم با مھربانی منو بھ خودش فشرد. من خجالت کشیدم و سرم رو بھ زیر انداختم

کوت کرده بودم و ھر چقدر شایان سعی می کرد بھ حرفم در راه بازگشت بھ خانھ س

بعد ھم توی اتاقم . بگیره من سرم رو بھ جانب خیابون چرخونده جوابش رو نمی دادم

 .رفتھ در رو از داخل و با صدای بلند قفل کردم

یک گوشھ . کار خاصی نداشتم کھ انجام بدم. از خواب کھ بیدار شدم شایان رفتھ بود

میز رو چید و . ظھر شایان با یک ظرف غذا برگشت. ار خودم غرق شدمنشستھ در افک

از خودم بدم آمده بود کھ با لجبازی ھای احمقانھ ام . با مھربانی بھ سر میز دعوتم نمود

باید ھر چھ زودتر این . اوقاتم رو بھ بطالت می گذرانیدم و از شایان خجالت می کشیدم

.مبند بریده می شد و ھر دو رھا می شدی

من مقابل . غروب شده و ھوا رو بھ تاریکی می رفت کھ شایان کلید بھ در انداخت

شایان با بستھ ای کادو شده بھ طرفم آمد . تلویزیون خاموش نشستھ در خود فرو رفتھ بودم

مقابل پاھایم روی زمین نشست دیده در دیدگانم دوخت دستم رو توی دست گرمش گرفت 

.الم خانممس: بوسھ ای بھ اون زد و گفت

گرچھ ھمھ ی ھوش و حواسم پیش اون بود و قلبم بھ . اما من دیده از تلویزیون نگرفتم

بازش کن ببین : شایان بستھ رو روی زانوانم گذاشت و گفت. سویش پر کشیده بود



خوشت میاد؟

و چون دید من عکس العمل خاصی از خودم بروز ندادم بستھ رو برداشتھ بازش کرد و 

کیفی بھ حد نھایت زیبا و نرم کھ . یک کیف چرم قھوه ای بود. م گرفتاونو جلو چشا

مھتاب، نمی ! ببین چقدر جا داره: بعد زیپش رو باز کرد و گفت. توی مشت فشره می شد

. خوای نگاش کنی؟ خوشت نیومد؟ عزیز دلم؟ من برات کادو خریدم چون دوستت دارم

بعد . رو کھ دوست داری برات بخرم دلم یم خواد تو با من بیای بریم بیرون و ھر چی

اما حاال کھ تو منو قابل ھمراھی نمی دونی مجبورم خودم بھ تنھای : آھی کشید و گفت

بھ من نگاه نمی کنی عزیزم؟ مھتابم؟. برات خرید کنم

شایان ھم با یک جست دنبالم آمد در حالی کھ ھنوز کیف . بلند شدم بھ طرف اتاقم رفتم

تو حق نداری  :سرش داد کشیدم. ترسید در رو بھ روش ببندم می. چرم توی دستش بود

.پاتو توی حریم من بذاری

کی گفتھ من چنین حقی : اخماشو در ھم کشیده، کیف رو روی تخت انداخت و گفت

.ھمین االن. ندارم؟ من حتی حق دارم قولم رو زیر پام بگذارم

معطل چی ھستی؟. ر شوپس دست بھ کا: ترسیدم، اما بھ روی خودم نیاوردم و گفتم

چرا بی جھت از این شاخھ با اون شاخھ می : دوباره داد زدم. نگاھم کرد اما چیزی نگفت

پری؟ می دونی کھ زورم بھت نمی رسھ، می دونم از این کھ منو اسیر دستای خودت 

پس چرا بھ زور متوسل نمی شی؟ تو ھمینو از من می خواَی، مگھ . کردی لذت می بری

ھمھ می . دیگھ نقش بازی کردن کافیھ. بھ کار شو و اینقدر منو نرقصوننھ؟ پس دست 

پس چرا دست دست می کنی؟. دونند کھ تو جوونمردی رو بھ حد کمال رسوندی

. چون می خوام بفھمی کھ دوستت دارم، بفھمی کھ عاشقتم: از اعماق وجودش فریاد زد

من . ھ گذشت و نھ جوانمردیچرا نمی خوای بفھمی کھ من نسبت بھ تو نھ ترحم کردم، ن

از اون نیمھ شبی کھ دیدمت وحشت . نھ. نمی گم از نگاه اول. ھمیشھ دوستت داشتم

...خواھش می کنم اینو تو اون کلھ ی. کردی، یھو دلم لرزید

چقدر ازش . پشت بھ من و رو بھ دیوار کرد و مشت بر آن کوبید. حرفش رو خورد

باز برگشت و بھ طرفم . برافروختھ بود و می لرزید .انگار دیوانھ شده بود.ترسیده بودم



با غیظ صورتم  .ترسیدَم، یک گام بھ عقب برداشتم و رومو اون طرف کردم. ھجوم آورد

مگھ نھ این کھ حرف دل آدما تو چشاشونھ؟ پس . بھ چشام نگاه کن: رو چرخوند و گفت

.بیا تو چشم ھم نگاه کنیم و حرف دلمون رو بزنیم

سرم ! می ترسیدم لو برم و اون پی ببره کھ چقدر خواھانش ھستم. انداختم من سر بھ زیر

!بھ چشام نگاه کن دختر خیره سر: رو محکم باال گرفت و داد زد

بھ شدت تکونم داد . نقطھ ضعفش دستم آمده بود. اما من با لجاجت چشام رو پایین انداختم

اون فقط ھمین یک جملھ . ارمو فریاد کشید و خواست بھش نگاه کنم و بگم کھ دوستش د

از من کھ زن . یک جملھ ی ساده ی دوستت دارم رو. رو از من می خواست بشنوه

ازم خواست حداقل عشق اونو . و من لب فرو بستھ بودم از سر لجاجت. قانونی اش بودم

امامن . گفت اگھ من بخوام می تونیم در کنار ھم بھترین زندگی رو داشتھ باشیم. باور کنم

ھمیشھ بودم و حاال کھ مثل خرچنگ بھ من و زندگی ام . ازت متنفرم: داد کشیدم سرش

.چسبیدی بیشتر

چشاش . داری دروغ می گی: با دستاش از دو طرف، صورتم رو گرفت و با غیظ گفت

.برق می زد

نگاه شرربارش رو بھ چشام . چشام رو مثل دو گوی یخی بھ چشاش دوختم و حرفی نزدم

تو واسھ این ... واسھ ھمینم نمی گذارم بری. دروغ می گی مھتابتو : دوخت و گفت

.تو حق نداری با من اینطور رفتار کنی. اینو خوب می دونم. کارات دلیل داری

سرت رو باال بگیر : فریاد زد. سرم رو بھ زیر انداختھ تا ناظر التماس بی حدش نباشم

پس چرا نگاه نمی کنی؟ ھان؟ می  .گفتم بھ من نگاه کن... بھ من نگاه کن. احمق کوچولو

فقط بگو کھ دوستم . ترسی؟ چون می دونی چشات یھ چیز دیگھ می گن؟ جواب منو بده

.بگو کھ عشق منو باور داری. داری

چرا بی جھت اصرار داری کنارت بمونم؟. تو دیوونھ ای: سرم رو باال گرفتم و گفتم

چون دوستت دارم : و درمانده گفتنگاھش رو بھ نگاھم گره زد . دست زیر چانھ ام برد

می فھمی کوچولوی ابلھ؟ می فھمی؟: بعد محکم تکونم داد و تکرار کرد. دیوونھ ی احمق

بعد بھ  .من ھم با غیظ خودم رو از قید پنجھ ھاش رھانیدم و داد کشیدم؟ دروغھ، دروغھ



ن تا کی می خوای خودت رو ھالک من نشو: طرف پنجره رفتم پشت بدو کردم و گفتم

بدی؟ نترس اونقدرام بدبخت نیستم کھ توی این شھر درندشت درمونده و سرخورده 

نمی . دیگھ بازی بسھ: بعد برگشتم زل زدم تو چشاش و صدامو انداختم بھ سرم. بمونم

از تو . الزم نکرده ھر روز بھ طریقی رنگم کنی. خوام ادای جوونای عاشق رو دربیاری

. ھم از تو، ھم از این کیف لعنتی .ازت بدم میاد. ورهو این ھمھ ھدیھ حالم بھ ھم می خ

.دیگھ تمومش کن شایان

پس چطوری ثابت کنم دوستت دارم : بھ طرفم آمده بازوانم رو میان دستاش گرفت و گفت

 .ھمیشھ داشتم. مھتاب بھ خدا دوستت دارم. نھ از سر ترحم

بعد نگاھش کردم و . واز جلو چشام دور ش: رخ برگرفتھ چشم بھ دیوار دوختم و گفتم

اینو باید بھ کی بگم؟. من نمی خوام با تو زندگی کنم: گفتم

پس چرا حاضر شدی باھام ازدواج کنی؟: آھی سنگین از سینھ بیرون داد و گفت

من قصد . اون لعنتی منو مجبور کرد. چون مجبور شدم: سرد و یخ زده جواب دادم

بعد نفسی تازه کردم . دامنت و گورم رو گم کنمخیال داشتم اونو بندازم تو . موندن نداشتم

: دوباره نگاھش کردم و بھ آرومی گفتم. کھ شکر خدا خودش زحمت رو کم کرد: و گفتم

شاید اگھ اون روز توی اون رستوران اون حرفھا رو نمی زدی کھ در قبال من مسئولیت 

رفات می شدم و داری و مرد دیگھ ای نمی تونھ برای اون بچھ پدر باشھ، امروز خام ح

.پس بھ من حق بده کھ عشقت رو باور نداشتھ باشم. باور می کردم کھ عاشقمی

چطور می تونستم اون روز : با صدایی نسبتا بلند کھ حکایت از استیصالش داشت، گفت

بھ تو بگم دوستت دارم در حالی فکر می کردم و مطمئن بودم تو ھنوز اون نامرد رو 

 .موھایش کشید و ساکت شد پنجھ بھ میان. دوست داری

من بھ زمان نیاز : و با لحنی مالیم تر گفت. طاقت ناسزا گفتن بھ برادرش رو نداشت

.چرا نمی خوای درک کنی. داشتم مھتاب

طاقت . از یادآوری خاطرات گذشتھ بغضی بزرگ و سفت توی گلوم پنجھ انداخت

تو رو بھ  .ست از سرم بردارشایان، د: نیاوردم و گریھ کردم و با لحنی ملتمسانھ گفتم

.مقدسات عالم دست از سرم بردار



می دونی کھ . گریھ نکن مھتاب: رفت پشت پنجره دست بھ سینھ ایستاد آھی کشید و گفت

اگھ من مسبب این ھمھ ناراحتی تو ھستم، باشھ،از . طاقت ندارم تو رو بھ این حال ببینم

: از روی تخت برداشت و گفت بعد خم شد کیف قھوه ای رو. سر راھت کنار می رم

ببین . یھ نگاه بھ سگکش بنداز. خواھش می کنم این آخرین ھدیھ ام رو از خودت دورنکن

دادم اسمم رو روش حک کنن تا بدونی ھمون طور کھ تا این سگک ھست اسم من ھم 

. باھاش ھست، تا من زنده باشم، عشق تو ھم با من ھست و توی وجودم حک شده

بھ حرمت دوران کوتاه . گھ یھ روز دلت بھ یاد من تپید اینو دستت بگیرخواھش می کنم ا

می فھمی با تو بودن و . گرچھ من ھیچ وقت باور نکردم با تو بوده باشم. با ھم بودن مون

بعد دست زیر چانھ ام برد . بی تو بودن یعنی چی؟ یعنی با تمام وجود زجر کشیدن

ره یک روز میاد کھ تو احمق کوچولو ھم باالخ: نگاھش رو بھ نگاھم گره زد و گفت

من منتظر می شینم تا اون روز . بزرگ بشی و دست از لجاجت بچھ گانھ ات برداری

فقط امیدوارم اون روز موقعی برسھ کھ من فرصت داشتھ باشم ھمھ ھستی ام رو بھ . بیاد

زی کھ از امروز قرل می دم اون رو: بعد ھم لبخندی از سر درد زد و گفت. پات بریزم

و با . کولت کنم و درو خیابونای شھر بچرخونم. تو ازم متنفر نباشی رو جشن بگیرم

.مالیمت و از سر درد لبخند زد

اما مبارزه کردم و با . من ھر آن در نی نی چشاش غرق شده از خود بیخود می شدم

 اونقدر احمق کھ. تو از من، ھم بچھ تری و ھم احمق تر: لبخندی استھزاآمیز گفتم

 .ھمین. نتونستی بفھمی توی زندگی من جای برادر نداشتھ ام بودی

.کیف رو با غیظ روی زمین کوبید و رفت. آتشش زدم

در آپارتمان با صدای بلند بھ ھم کوبیده شد و من ھمون جا پای دیوار نشستم و از تھ دل 

.ضجھ زدم

سکوتی سنگین . الیدندیگھ توانی نداشتم برای ن. از گریستن خستھ بودم. اواخر شب بود

وھمم  .ھمھ جا رو فراگرفتھ بود و جز تیک تاک ساعت صدایی بھ گوش نمی رسید

لیوانی آب برداشتھ بھ سختی جرعھ ای . بلند شدم و بھ طرف آشپزخانھ رفتم. برداشت

انگار . اما نمی تونستم چیزی بخورم. گرسنھ ام بود و معده ام چنگ شده بود. نوشیدم



. چشام می سوخت و کوچیک شده بود. رگ راه گلوم رو بستھ بودمشتی مردانھ و بز

نوک انگشتان دستم مورمور می . گلوم درد می کرد و ّآب دھانم بھ سختی فرومی رفت

بھ اتاق خوابم رفتھ در رو از داخل قفل کرده . احساس سرما وجودم رو فراگرفت. شد

.کنھزیر لحاف مچالھ شدم بدون این کھ خواب بھ چشمم راه پیدا

من از تو فقط طالق : بھ محض روشن شدن ھوا از جا برخاستھ روی تکھ کاغذی نوشتم

.بدون چون و چرا. می خوام

تکھ کاغذ رو روی آینھ چسبوندم، لباسھامو جمع کردم و با یک آژانس بھ خونھ ی 

.می ترسیدم شایان پشیمون شده برگرده و منو ھم وادار بھ موندن کنھ. خودمون رفتم

خونھ مون رو  .دلم بیشتر گرفت. تازه برگشتھ بود و داشت آماده می شد کھ بخوابھ مامان

حاال من می موندم و تنھایی و کوھی از غم کھ روی . دوست داشتم اما نھ بدون خانم جان

من بودم و حسرتی . من بودم و دنیایی خاطرات تلخ و شیرین. سینھ ام سنگینی می کرد

من بودم و یک دریا تاسف کھ ھر روز در . می سوزانید کھ چون سرب مذاب سینھ ام رو

من بودم و افسوسی کھ چون غده ای سرطانی بھ تمامی یاختھ ھای . خود غرقم می نمود

وجودم چنگ می انداخت و بھ خود می فشرد و ھر روز بیشتر از روز پیش وجودم رو 

بھ . می خواست بترکھسرم . من بودم و کنجکاویھا و شماتتھا و دخالتھا. احاطھ می نمود

اتاقم رفتم و در جواب سواالت مکرر مامان فرح و کنجکاوی ای کھ از چشمان گشاده 

.اش مشھود بود فقط گریھ کردم و در رو از داخل قفل نمودم

 .برخالف تصور من ھیچ کس برای برگرداندن من بھ خانھ ی شایان پا پیش نگذاشت

حساس سنگینی باری کھ بر شانھ ھای گویی از خدا خواستھ بودند و حاال بدون ا

حاال دیگھ شایان . وجدانشان نشستھ بود، با طیب خاطر برای پسرشان آستین باال می زدند

عزیزشان فرصت عاشق شدن خواھد داشت و ھمان را برمی گزیند کھ او خود می 

ھ او دیگ. شاید ھم شایان بھ خانواده اش اجازه ی دخالت و پا پیش نھادن نداده. خواست

مردانگی اش رو بھ . وجدان بیدارش دیگھ قلقلکش نمی داد. وظیفھ ای در قبال من نداشت

می رفت تا بھ دختری دل . اتمام رسانیده و می رفت تا برای خود زندگی نویی بسازه

 .بستھ شده با او پیمان ببنده و زندگی شیرینی رو آغاز کنھ



من با یک جملھ دھانش رو بستم و . مامان فرح ھم سر از حرفھا و کارھای من درنیاورد

چون خودش بھ من آموختھ بود ھرگز عزت نفسم رو . گفتم کھ نمی خواستم طفیلی باشم

مامان ھم باور کرد کھ  .زیر پای خواھش دل قرار ندم و خودم رو خوار و ذلیل نگردانم

ب پس ل. شایان عمیقا خواھان من نبوده و بھ صرف جوانمردی تحت حمایتم قرار داده

.فرو بست و تسلیم شد

در کمال ناباوری اواخر ھفتھ خانواده ی فخر از اون خونھ و محلھ اسباب کشیده و شبانھ 

خاطرات من با  .بدون خداحافظی رفتند و ما در حیرت، و من در حسرت دیداری موندم

خانواده ی فخر می رفت بھ بایگانی مغز خستھ ام سوق داده شود و من باید زندگی ام رو 

ز سر می گرفتم اما قادر نبودم و ھر روز زانوی غم در بغل گرفتھ گوشھ ای کز می ا

من بھ آرزوی محالم، بھ عشقم، بھ مرد دلخواه زندگی ام دست . کردم و اشک می ریختم

و حال بر تلی از آه و حسرت نشستھ بر . یافتھ و بھ اراده ی خویش از کفش داده بودم

.بم برپا شده بود اشک می فشاندمویرانھ ی کلبھ ی عشقی کھ در قل

و من ھر روز تنھا می موندم تا شب . مامان روز کار شد و دیگھ کشیک شبانھ برنداشت

. و تاریکی کسالت بارش از راه رسیده مامان خستھ و غمگینم رو برام بھ ارمغان بیاره

ش رو جای خانم جان عزیزم بیش از پیش کنار ما خالی بود و من بیش از دیگران فقدان

عسل باردار بود و بھ خونھ ی پدرش . ھمھ سرگرم زندگی شون بودند. احساس می نمودم

دایی . رفتھ بود تا از استراحت کاملی کھ دکتر براش تجویز نموده بود برخوردار باشھ

فربد گاه بھ ما سر می زد و سعی می نمود از حصار خمودگی کھ دور خودم کشیده بودم 

مامان کم حرف تر شده . نمی شھ و سرخورده و غمگین می رفتبیرونم بیاره اما موفق 

غصھ رو از نگاھش می خوندم و . غصھ دار بود و دلش خون بود اما دم نمی زد. بود

خالھ فروزان . لبھای آویزونش کھ تازگی بیشتر از گذشتھ منحنی و رو بھ پایین شده بود

اسخش رو می دادم و دست بھ ھر روز تلفن می زد و جویای حالم بود اما من بھ سردی پ

صبا درگیر خرید جھیزیھ بود و کمتر سراغی ازم می گرفت و من ھر . سرش میکردم

  .روز بیش از پیش چون شمعی آب می شدم و دم نمی زدم

  



  ٧٢فصل 

می گفت . مامان زیر گوشم زمزمھ می کرد ادامھ تحصیل بدم. تابستان از راه می رسید

بھتره بری سراغ کتابات تا ھم سرت گرم . نمی شھاز یک گوشھ نشستن چیزی عایدت 

گفت کھ خودش رو . بشھ و کمتر فکر و خیال کنی، ھم مسیر زندگی ات رو تغییر بدی

مقصر می دونھ کھ مثل ھمیشھ سر حرفش ایستادگی نکرده و برخالف میلش، دختری رو 

باوری غلط  مقصر بود کھ بھ. کھ مھیای زندگی زناشویی نبوده پای سفره ی عقد نشونده

مامان عقیده داشت سخت گیری . دل خوش داشتھ و دو مرتبھ، در مسیری اشتباه پا نھاده

حاال ھم روی . ھای والدین گرچھ بھ کام فرزندان خوش نمی افتھ اما کارساز و مفیده

خواستھ ی قلبی اش کھ ادامھ تحصیل من بود، پافشاری نموده و ازم می خواست بھ ھر 

.ودم بھ سوی دانشگاه بازکنمترتیب راھی برای خ

چھ می کردم؟ دوباره عروس می شدم؟ کھ . چاره ای غیر از این نداشتم. من ھم پذیرفتم

توی خونھ زانو بھ بغل می موندم و بغ می . بیزار بودم از ھر مردی با عنوان شوھر

کردم و روزھای عمرم رو مفت و مسلم از دست می دادم؟ پس سراغ دفتر و کتابھایم 

.و کردم. تا بھ سختی باھشون دست و پنجھ نرم کنم رفتھ

طعم تلخ شکستھای اخیر ریشھ ی امید رو توی قلبم سوزونده بود و من باور نمی کردم 

با نومیدی سر جلسھ ی امتحان . بتونم چیزی از توی مغز خستھ و داغونم بیرون بکشم

برام فرقی نمی .حاضر شدم و بدون تعجیل مداد بھ دست گرفتھ مشغول تست زنی شدم

ھمین کھ پام بھ دانشگاه باز می شد و دل مامان فرح رو شاد . کرد کدوم رشتھ قبول باشم

من می خواستم از بی برنامگی و کالفگی بیرون بیام و بھ . می نمودم برام کافی بود

.طریقی سرگرم باشم

. لی خوب بودو این خی. رشتھ ی نقاشی. در کمال ناباوری در امتحان کنکور پذیرفتھ شدم

از اون گذشتھ دستم بھ نقاشی می چسبید و این خیلی . رشتھ ای کھ بھ اون عالقھ مند بودم

مامان فرح گرچھ دوست داشت توی رشتھ ھای دھن پرکن تری ادامھ . کمکم می کرد

بعد ھم پای تلفن . تحصیل می دادم با این ھمھ لبخند زده صورتم بوسید و بھم تبریک گفت

. الاقل سرش گرم می شھ. بھتر از اینھ کھ یک گوشھ بشینھ بغ کنھ: ن گفتبھ خالھ فروزا



گرچھ این روزا بھ رشتھ : نمی دونم خالھ فروزان چی گفتھ بود کھ مامان در جوابش گفت

زمان ما این رشتھ ھا مختص شاگرد تنبال بود . ھای ھنری طور دیگھ ای نگاه می کنن

.یگھ ای پیدا کردهاما حاال ھنر و رشتھ ھای ھنری جایگاه د

ھمین کھ یک صندلی توی دانشگاه از آن . برای من ھم فرقی نداشت جایگاه ھنر کجاست

 .خودم کرده بودم برام کافی بود

من ھم چنان سر در . محیط دانشگاه ھم نتونست مرھمی باشھ بر روح زخم خورده ام

سال رو پشت ھم  گریبان روزھا رو بھ شب می رسوندم تا ھفتھ ھا رو پرکنم و ماھھای

دایی فربد بھ مامان فرح گفتھ بود مھتاب دیگھ . قرار داده سالی بر سنوات عمرم بیفزایم

بھ خالھ فروزان ھم گفتھ بود این مھتاب دیگھ اون مھتاب . نرفت تو جلد خودش آجی

تا فرح رو خون بھ جگر . خالھ فروزان ھم گفتھ دیگھ شورش رو درآورده. سابق نیست

اینا رو صبا بھم گفت و سرزنشم کرد کھ چرا اول راه زندگی و . ار نیستنکنھ دست برد

  !در عنفوان جوانی اینقدر مات زده ام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧٣فصل 

صبا و کیوان کنار ھم زندگی شیرینی داشتند و خالھ . من در شرف فارغ التحصیلی بودم

کیوان ھم قدری . صبا چاق تر و خوشگل تر شده بود. فروزان توی آسمونا سیر می کرد

سروش قد کشیده . چاق شده بود و آثار خوشبختی و رضایت از چھره اش مشھود بود

آقای گرایلی و خالھ فروزان بدو مفتخر بودند و از . برای رفتن بھ دانشگاه آماده می شد

جای خانم جان . ھیچ تالش و خرجی برای بھ ثمر رسوندن تنھا پسرشون فروگذار نبودند

عسل و دایی فربد ھم با تمام توان کمر بھ . پسر پسر قند عسل: زمزمھ کنھخالی بود کھ 

دختری کھ من نفھمیدم کی . تربیت دختر ملوس و دوست داشتنی شون، خزر بستھ بودند

و چگونھ پا بھ عرصھ ی حیات نھاد و اینک دل رو توی سینھ ی مامان فرح و خالھ 

غلش می گرفت محکم و صدادار خالھ فروزان، خزر رو توی ب .فروزان می لرزوند

 .جای خانم جان خالی کھ دلش برات غش کنھ عمھ: ماچش می کرد و می گفت

مامان ھم بخشی از درآمدش رو بھ خزر اختصاص داده و مدام برای برادرزاده ی 

اون شور . من میان این جمع خوشبخت وصلھ ای ناھمگون بودم. عزیزش ھدیھ می خرید

مھتاب، آن دختر شوریده حال و . از وجودم رخت بربستھ بودو نشاط و سرخوش احوالی 

شیطان، مبدل شده بود بھ زنی شکست خورده و پریشان با روحی افسرده و قلبی خونین 

ماوایی نمی یافتم . کھ خنجر تیر زمانھ زخمی اش نموده و مرھمی نبود کھ التیامش بخشد

خستھ از دست ھیاھوی زندگی  آن زمان کھ .و ھیچ کجا قرارگرفتم مگر توی اتاق خودم

و این ھمھ جنب و جوش در بھ روی خودم می بستم و قلم بھ دست گرفتھ نقشی از شایان 

حاال برای خودم نقاش قابلی بودم و می . عزیزم بر سینھ ی سفید کاغذ رسم می نمودم

تونستم تمام زوایای صورت قشنگ شایان و حتی حاالت نگاھش رو برای دل خودم 

دیوارھای اتاقم جایگاه تصاویری بود کھ از شایان . یم و ساعتھا بدان زل بزنمترسیم نما

جا بھ جا تصویر شایان بود کھ از ھر . ترسیم کرده بودم، حتی زیر شیشھ ی میز تحریرم

من تمامی حاالت چھره ای شایان رو از حفظ بودم و ھمھ رو . سو بھ من نظر داشت

اون زمان کھ بھ روم می خندید، . ھ دوست داشتمتمام حاالتی رو ک. ترسیم نموده بودم

وقتی کھ بھ روم اخم می کرد، وقتی کھ عصبانی بود و رگ پیشانی اش برجستھ میشد، 



فکر شایان و . حتی نگاه ملتمسش رو وقتی ازم می خواست بگم کھ دوستش دارم

ردم خاطرات اون روزھا تمام قلبم رو، مغزم رو و تمام وجودم پر نموده احساس می ک

مامان خواستگاران متعددم رو رد کرده . ھر دم از فشلر این افکار قالب تھی خواھم کرد

چون می دونست عشق شایان تمام وجودم انباشتھ و من قادر نخواھم بود مرد دیگھ ای 

توی دانشگاه ھم خواھان . رو جایگزین او کھ سراسر وجودم رو مسخر کرده بود نمایم

شین و مشتاق بعضی از پسران صورتم رو می سوزانید اما ھیچ نگاھھای آت. زیادی داشتم

نمی دونم اگر می فھمیدند من . کدوم جرئت نداشتند خواستھ ی قلبی شون رو عنوان کنند

و ! بیوه ای ھستم کھ نام دو مرد در شناسنامھ ام ثبت شده باز ھم پا پیش می گذاشتند یا نھ

در ھر صورت برای !! قت می نمودند یا نھاگر ھم خود تمایل داشتند خانواده شان مواف

من با خیال شایان و اون روزھای کوتاه . من خیال ازدواج نداشتم. من ھیچ فرقی نداشت

با ھم بودن زندگی می کردم و اگر نفسی بود و رمقی، از خاطره ی گرمای وجود شایان 

زه ای برای و یاد اون روزھا نشات می گرفت کھ سرپا نگھم داشتھ بود و نھ ھیچ انگی

.زیستن

. امتحاناتم بھ پایان می رسید و من خودم رو برای فارغ التحصیل شدن مھیا می نمودم

نمی دونستم با تموم شدن دانشگاه چطور باید سرم . برنامھ ی خاصی برای آینده ام نداشتم

دایی فربد می گفت بھتره استخدام آموزش و پرورش بشی، خالھ فروزان . رو گرم کنم

بھتره کالس خصوصی دایر کنی و مامان ھم مرا بھ خود واگذارده بود کھ ھر  می گفت

می گفت اون کاری رو بکن کھ روحت رو ارضا می . طور صالح می دونم عمل کنم

.کنھ

بعد از شکستھای متوالی کھ توی زندگی خورده بودم مامان بیشتر باھام مدارا می کرد و 

.نشھ مراقب بود حرکتی و یا حرفی موجب رنجشم

امتحاناتم رو ھم با موفقیت پشت سر نھادم و مامان بدین مناسبت میھمانی شامی ترتیب 

داده دایی فربد و خالھ فروزان اینا رو برای شام بھ بیرون دعوت کرد و بعد از شام ھم 

ھدیھ ی غیر منتظره ای کھ برق شادی رو توی . سویچ یک ماشین رو توی دستام گذاشت

کجا بود این ھمھ سال این  :ھ دایی فربد انگشت روش گذاشت و گفتبرقی ک. چشام نشاند



. بعد ھم خم شد و گونھ ام رو محکم بوسید!! برق شادی کھ دل من ضعف می کرد براش

من یک سال پیش موفق بھ . خشکم زده بود و باور نداشتم کھ از خودم ماشین داشتھ باشم

ده بود و گفتھ بود توی این دوره ی اون ھم مامان اصرار کر. اخذ گواھینامھ شده بودم

من ھم گرچھ تمایلی . ناامنی رانندگی برای یک زن از سواد خواندن و نوشتن مھم تره

برای طی کردن پلھ ھای ترقی نداشتم چرا کھ انگیزه ای در خود نمی دیدم، اما بھ خاطر 

ه و ھمون شاد کردن دل مامان کھ تنھا دلخوشی ام شده بود در آموزشگاھی ثبت نام کرد

این : مامان گفت. جلسھ ی اول قبول شدم و مامان فرح رو غرق در حیرت و شادی کردم

.ماشین ھم ھدیھ ی فارغ التحصیلی اتھ ھم کادوی گواھینامھ ات

بھ قول خانم جان خدابیامرز ھرچی کھ . کھ تو ھم ادغام شده: دایی فربد ھم با شادی گفت

ربطی بود یا نھ؟ :دستم رو فشر و خندید و پرسیدبعد ھم . زیر رفت، نھ این کھ دیر رفت

: بعد ھر دو با ھم و ھمزمان گفتیم. نبودم ربطش می دیم دایی جون: منم خندیدم و گفتم

و من جوشش اشک رو توی کاسھ ی چشاش دیدم کھ سعی در !! یادش بھ خیر اون روزا

دن کھ خانم جان فھمیدم کھ دلش تنگھ برای اون روزھای با ھم بو. خشکاندنش می نمود

خالھ . اما من مبارزه نکردم و اشکم رو فشاندم!! من ھم بودم و چقدر زیاد. زنده بود

! ببینم می تونی شب مون رو خراب کنی فربد: فروزان بغضش رو فرو خورد و گفت

 .یک شب این دختر می خواست بخنده

خدا من اگھ این  ای. مامان ھم چنان دستم رو توی دستاش گرفتھ بود و آھستھ می فشرد

کھ اگر نفسی ھست ھمانا . خانواده ی کوچک مھربان رو نداشتم کھ تا حاال دق کرده بودم

عشقی کھ قلبم رو لبریز نموده، ھر چند اون وجود سراسر . از برکت گرمای عشق است

ایثار رو کھ بھ قلبم گرما می بخشید و ھمھ ی امیدم برای زیستن بود بھ میل خود و بنا بھ 

ت طرد نمودم، و گرمای عشق خانواده ی کوچکم کھ میان تمام یاختھ ھای تنم نفوذ مصلح

کرده و جریان دارد تا روزی کھ ھستم و نگاه عزیزانم بھ من می فھماند کھ باید باشکم 

و من می بالم بھ خود کھ چنین خانواده ای صمیمی و . چرا کھ اونا دوستدارم ھستند

  .مھربان دارم

  



  ٧۴فصل 

عسل . مثل ھمیشھ تنھا بودم کھ تلفن زنگ زد. یکی از روزھای تیر ماه بود بعدازظھر

.دیدم بیکاری، گفتم بیای دنبالم بریم بیرون: گفت. بود

! نمی دونستم دلم چی می خواد. حوصلھ ی گشت و گذار نداشتم، طالب تنھایی ھم نبودم

!تا بیرونش کجاھا باشھ: پرسیدم

اول این کھ بیای خونھ ی ما، بعد بریم خزر رو  .چند جا: عسل خنده ای کرد و گفت

بذاریم پیش مامانم، بعدش بریم گل فروشی و یک دستھ گل بگیریم، بعدشم بریم 

.بیمارستان

گرچھ لحن عسل بیانگر اتفاق بدی نبود با این ھمھ اسم بیمارستان کھ . قلبم یھو افتاد پایین

واسھ کی؟ کسی طوری شده؟بیمارستان : پرسیدم. میاد ترس ھم بھ دل آدم میاد

آره از  .ھم آره، ھم نھ: بعد خطاب بھ من گفت. ِا نکن: عسل سر خزر داد کشید و گفت

نھ، از این جھت کھ خطری نیست و حال . این جھت کھ یک نفر توی بیمارستان بستریھ

.بیمار خوبھ و از اقوام ھم نیست

قوم و خویش نیست پس کیھ؟: با کنجکاوی پرسیدم

ھمین چند  .اوم، استاد ارژنگھ: کرد و انگار لباش رو بھ ھم فشرد، چون گفت عسل مکثی

. دقیقھ پیش فربد زنگ زد و گفت شب کھ مغازه رو تعطیل کنھ می خواد بره بیمارستان

از ظھر آقا فرھاد : اما فربد گفت. بھش گفتم خب زودتر راه بیفت کھ دنبال منم بیای

ببین : گفت. نھاست و نمی تونھ زودتر تعطیل کنھگذاشتھ رفتھ پیش استاد و اون دست ت

حاال . اگھ مھتاب ھم تمایل داره و می خواد استادش رو ببینھ بیاد دنبالت و با ھم بیاین

میای یا نھ؟

اون بھ . خیلی وقتھ ازش خبر ندارم. چرا نیام؟ اتفاقا بدم نمیاد استاد رو ببینم: جواب دادم

.گردن ما حق داره

ی دنبالم؟کی میا: عسل گفت

.دوش بگیرم بھت زنگ می زنم: گفتم

کار و گرفتاری گرچھ گلھ و . چھ خوبھ انسان توی زندگی اش برنامھ ای داشتھ باشھ



این کھ بدونی مثمرثمری و . شکایت بھ لب میاره اما انگیزه ای است برای ادامھ ی حیات

و ھستند می دونی کھ کارسازی . اگر تو نباشی یک جای چرخ زندگی لنگ می زنھ

کار گرچھ خود نیازمند انرژی، لیکن مولد آن است و . کسانی کھ تو چشم امیدشان باشی

من ھم کھ گویی جانی بھ دست و پایم . بھ کالبد ھر چند خستھ ات، روح زندگی می دمد

بھ ھنگام رانندگی یک حس خوب و . آمده بلند شده دوش گرفتم و خیلی زود حاضر شدم

ید و حاال کھ می خواستم دنبال عسل برم این شیرینی ملموس تر شیرین زیر پوستم می دو

بھتر دیدم بھ فکر . فکر می کردم می تونم مفید بوده باری از دوش دیگری بردارم. بود

من نباید روزھای . باید در این مورد با مامان مشورت می کردم. شغل مناسبی باشم

م محفوظ، اما این دلیل خوبی برای درد دلم توی سینھ ا. عمرم رو بھ بطالت می گذروندم

رکود جسمی و روحی ام نبود و من باید از جسمم کار می کشیدم و روحم رو بھ طریقی 

درگیریھای خصوصی افکارم رو بھ شبھای عمرم . درگیر پیامدھای شغلی ام می نمودم

می خواستم پا بھ . روزھای عمرم باید با سعی و تالش سپری می شد. انتقال می دادم

رون اجتماع گذاشتھ گوشھ ای از اون رو بھ خودم اختصاص بدم و در ساختن جامعھ و د

.گذران بھینھ ی روزھای عمر سھمی بسزا داشتھ باشم

خزر شیرین زبون بود و روی پای عسل . عسل رو برداشتھ بھ خونھھ ی مامانش بردم

و با تمام من خزر ر. کاش دلی در سینھ داشتم براش ضعف کنھ. بلبل زبونی می کرد

فکر می کردم . وجود دوست داشم اما قادر نبودم محبتم رو بروز بدم و یا باھش بازی کنم

فشردن گونھ اش تنھا کاری بود . زنی سالخورده ھستم کھ بازی کودکان از او قبیح است

 .مامان با تمام سردی اش، بیشتر از من با خزر بازی می کرد. کھ از من سر می زد

ر بھ دست مادربزرگش با عسل بھ یک گل فروشی رفتیم و دستھ گل پس از سپردن خز

خیابونا شلوغ و ترافیک سنگین . مناسبی سفارش داده بھ طرف بیمارستان بھ راه افتادیم

.عسل غر می زد کھ فربد ھم خودش رو راحت کرد و تو انداخت تو دردسر. بود

 .نھ عسل من رانندگی رو دوست دارم: گفتم

دوست دارم بھ شرط این کھ توی اتوبان باشم بتونم ویراژ بدم نھ این منم : عسل گفت

.این خیابونا آدم رو از ھرچی رانندگیھ دلزده می کنھ. خیابونای شلوغ و پر تردد



عسل شماره اتاق استاد ارژنگ رو . ھوا کامال تاریک شده بود کھ بھ بیمارستان رسیدیم

کوت نسبی برقرار بود و عسل کھ سعی می توی بیمارستان س. از دایی فربد پرسیده بود

. کرد صدای پاشنھ ھای کفشش آرامش بیمارستان رو بھ ھم نزنھ بھ سختی راه می رفت

عسل تقھ ای مالیم بھ . اتاق استاد در طبقھ ی سوم بیمارستان انتھای راھرو واقع شده بود

ر تخت استاد دایی فربد روی یک صندلی کنا. در زده و متعاقب او، من وارد اتاق شدم

آقل فرھاد در حالی کھ پشت بھ در اتاق داشت خم شده از توی یخچال چیزی . نشستھ بود

سرش رو . استاد ارژنگ روی تختش نشستھ با دایی مشغول گفتگو بود. برمی داشت

عسل توی راه گفت کھ استاد تصادف . باندپیچی کرده و دستش از گردنش آویزون بود

.یست و من خاطرم آسوده شدکرده اما خطری متوجھ اش ن

حرف توی دھان نیمھ بازش . استاد کھ مشغول صحبت بود با دیدن ما انگار خشک شد

عسل خیلی ! اون ھم بعد از چندین سال. انگار انتظار دیدن ما رو نداشت. معلق موند

نگاه استاد ارژنگ دل رو . راحت جلو رفتھ سالم کرد و دستھ گلش رو روی میز گذاشت

گویی . نگاھش آشنا و ھنوز مثل اون روزھا گرم بود و گویا. ام لرزوند توی سینھ

حرفھای نگفتھ و ھمھ ی احساسات بھ زنجیر کشیده شده ی درون، بھ یکباره و با ھم توی 

من ھم خیره بھ . من آھستھ بھ طرف تختش گام برمی داشتم. چشاش جا خودش کردند

دایی فربد ! نفھمیدم! کھ بر من چیره گشتاین چھ حالی بود . یخ کردن بودم. استاد بودم

آقا فرھاد کھ از . سرفھ ای نمود تا من و استاد از حال و ھوای خاص خود بیرون بیاییم

معرکھ دور بود با بستھ ھای سرد آب میوه بھ طرف ما آمده با عسل بھ خوش و بش 

حالت عادی فضای اتاق بھ . استاد ھم بھ خود آمده شروع بھ احوال پرسی نمود. پرداخت

 .بازگشت و من نفس راحتی کشیدم

دایی فربد دوباره رشتھ ی کالم رو بھ دست گرفتھ و مثل ھمیشھ سر بھ سر دیگران 

استاد ھم بر اعصاب و نگاھش غالب گشتھ دیگر بھ من نگاه نکرد مگر بھ وقت . گذاشت

.تشکر

یھ جایی ھمین : گفت ساعت از ده گذشتھ بود کھ آقا فرھاد عزم رفتن نمود و بھ دایی فربد

.من کھ رفتم. گوشھ کنارا واسھ خودت جور کن بگیر بخواب



طعنھ می زد کھ چرا دایی فربد خیال رفتن نداره؟ بعد ھم کیف دستی اش برداشت رو بھ 

صبح تا ظھر سر خودت . فربد اصرار داره کھ فردا ھم بیام پیش ات: استاد نمود و گفت

.رو گرم کن، بعدازظھر من میام

من فھمیدم کھ استاد بھ راستی تنھاست و شاید توی دنیا ھمین یک پسرخالھ رو داره کھ و 

.بھ دادش برسھ

دایی فربد ھم بھ پیروی از آقا فرھاد از جا بلند شد، دست استاد رو فشرده بھ آقا فرھاد 

مادامی کھ آقا عرفان . ما نیازی بھ تو نداریم. پیش بندت رو باز نکن داداش: گفت

.، تو ھم می تونی بست بشینیاینجاست

یک ساعت در روز کھ بیاد . نیازی نیست. ممنونم: استاد ارژنگ تشکر کرد و گفت

.اونم واسھ اینھ کھ حوصلھ ام سر نره. کافیھ

چقدر خواستم دستت رو بند کنم عرفان جان؟ نگفتم : دایی فربد با لحنی شماتت بار گفت

. بھ و بس؟ واسھ این روزا بود کھ می گفتمخانم جانم می گھ تنھایی واسھ خود خدا خو

و بھ حرف خودش با . ماھی رو ھر وقت از آب بگیری می میره. گرچھ ھنوزم دیر نشده

 .لودگی خندید و نفھمید کھ استاد چھ آه سنگینی از سینھ برون داد

استاد تشکر کرد و نجوا گونھ . من آخرین نفری بودم کھ از استاد خداحافظی می کردم

 .واست باز ھم بھ دیدنش برم و تنھاش نگذارمازم خ

.دلم براش می سوخت کھ جھت پرکردن اوقات تنھایی دست بھ دامن این و آن می شد

دلم می خواست نیم روزی از تقویم زندگی اش رو بھ خود . اما من بھ دیدنش نرفتم

لبی اختصاص داده از کسالت روحی اش بکاھم، لیکن مدتھا بود کھ با خواستھ ھای ق

چرا کھ من از حال و . عقلم منعم می نمود. مبارزه می کردم و گوش بھ فرمان عقلم بودم

من زنی . ھوای بچگی بیرون آمده و چون دیگران پیامدھای بعدی کردارم رو می سنجیدم

بیوه بودم با شکست در دو ازدواج و این خود وزنھ ای سنگین بود بھ پاھایم کھ اجازه 

سرخوش احوال و سبکبال جست و خیزکنان در ھر راھی گام نمی داد چون دخترکی 

و من پیش از ھر ارتباطی الزم می دیدم پیرامون آن . تعمق می باید و تامل. بردارم

.اندیشھ نمایم



٧۵فصل 

یادش بخیر .بعد از ظھر پنج شنبھ بود ومن ھنوز ھم مثل اون زمونا عاشق پنج شنبھ ھستم

بح پنج شنبھ بھ خانم جان می گفتم آخ جون پنج شنبھ اون موقع کھ مدرسھ می رفتم از ص

ھمیشھ پنج شنبھ ھا تا .اومد خانم جان ھم اسم پنج شنبھ رو گذاشتھ بود پنج شنبھ خوشگلھ

دیر وقت بیدار می موندم وتمام کانالھای تلویزیون رو سیاحت می کردممی دونستم کھ 

.استفاده می کردم جمعھ میشھ تا ظھر خوابید ومنم بھ قول خانم جان از سوء

مامان در اتاقش رو می بست کھ صدای تلویزوین اذیتش نکنھ خانم جان ھم رخت خوابش 

رو کنار من جلوی تلویزیون می انداخت دوست داشت با من ھمراھی کنھ اما دقایقی بعد 

صدای خروپفش بلند می شد ومن مجبور بودم خودم رو جلو تلویزیون بکشم دلم نمی 

بھ یاد ندارم . کردن صدای تلویزیون مزاحم خواب خانم جان عزیزم بشم  خواست با بلند

ھیچ جمعھ ای کھ نماز صبح خونده باشم و چھ حرصی می خورد خانم جان وتا عصر 

جمعھ نق می زد کھ دیشب دستت گذاشتی تو کاسھ شیطون وامروز نمازت رو قضا 

جان خدا منو بھ بچھ گی و خدا مثل شما بخیل نیست خانم :کردی اما من ھمیشھ می گفتم

.جوونی ام می بخشھ

بھ یاد اون زمونا جلو تلویزیون نشستھ مشغول تماشای فیلم سینمایی بودم حاال دیگھ رخت 

خوابم رو توی ھال پھن نمی کردم روی مبل نشستھ در خود فرو رفتھ بودم مامان داشت 

بی فردا فاءزه خانم سعی کن زود تر بخوا:آماده خوابیدن می شد نگاھی بھم کرد وگفت

 .زشتھ کھ خواب باشی. میاد بد نیست یک دستی ھم بھ اتاق تو بکشھ

مامان ھم شب بھ خیر گفت و . بدون این کھ چشم از تلویزیون بگیرم سرم رو تکون دادم

و من بھ جمعھ ای کھ بھ نظافت و کارھایی خستھ کننده و مالل آور می . رفت تو اتاقش

کھ روزھای عمرم بدون ھیجان و با کسالت سپری می شد دلم  گذشت اندیشیدم و از این

 .کنترل تلویزیون رو برداشتھ از خیر فیلم سینمایی گذشتھ بھ اتاقم رفتم. چنگ شد

صبح زود با صدای فائزه خانم کھ بلند بلند حرف می زد و میز و صندلی ھا رو جا بھ جا 

این سر و صداھا نشان  .ره ای نبودھنوز ھم خوابم میومد اما چا. می کرد از جا برخاستم

 .می داد کھ باید بھ مامان و فائزه خانم پیوستھ دستگیری شان نمایم



کسل و بی حوصلھ از اتاق بیرون رفتھ پشت میز آشپزخانھ نشستم و بھ استکان چای ام 

فائزه خانم بھ مامان  .ھوا گرم بود و مامان کولر رو روی دور تند گذاشتھ بود. خیره شدم

چطور می خواد تو آتیش جھنم دووم . خدا خودش بھ آدمیزاد کم طاقت رحم کنھ: گفت می

بیاریم؟

ھر لحظھ . فائزه خانم ھمیشھ از آخرت می گفت و از مرگ و میر یاد می کرد. دلم گرفت

ھمیشھ می گفت آدم باید از خدا خوف کنھ و . آماده ی رفتن بود و توی دنیا قرار نداشت

.دل بھ دنیا نبنده

. خانم جان ھم فائزه خانم رو دوست داشت و می گفت ھمین خوفی کھ از خدا داره خوبھ

. دلم قرصھ کھ دست از پا خطا نمی کنھ و چشم بھ زندگی و مال و اموال مردم نداره

. خانم جان ھمیشھ می گفت کلید خونھ تونو بدین فاوزه خانَم، خودتون بندازین برین بیرون

بھ نظر خانم جان . ثل دستھ گلھ، یک سیخ ھم جا بھ جا نشدهشب کھ برگردین خونھ تو م

خالھ فروزان ھم کھ حوصلھ نداشت دنبال کارگر راه بره . فائزه خانم جواھری نایاب بود

بھ حرف خانم جان گوش می کرد و کلید رو بھ دست فائزه خانم می داد و می رفت 

می گفت کارگر کھ میاد،  .ظھر ھم می گفت آقای گرایلی غذا از بیرون بگیره. بیرون

خوبی فائزه خانم بھ اینھ کھ بھ خونھ . خونھ ی آدم از ھم در می شھ کھ منم حوصلھ ندارم

 .ھامون وارده و می دونھ چھ کار کنھ

صبحانھ ام رو خورده مشغول جمع کردن میز بودم کھ صدای زنگ در حیاط بھ گوش 

.آقا فربده: بھ مامان کرد و گفتفائزه خانم گوشی آیفون رو برداشت و بعد رو . رسید

مامان مثل ھمیشھ  .دایی فربد آمده بود دنبال من تا با ھم بھ باغ پدرخانم آقا فرھاد بریم

شما خودتون مھمونین، درست نیست یکی دیگھ رو ھم : ساز مخالف کوک کرد و گفت

.دنبال تون راه بندازین

غریبھ کھ نیستند : گاز زد و گفتدایی فربد خیاری رو از توی یخچال برداشتھ با پوست 

اونا رفتند . تازه، پدر خانمش اینا کھ نیستند. آقا فرھاد خودش گفت بیام دنبال مھتاب. آجی

و چون دید مامان . فرھاد دیده باغ خالیھ از من و عسل دعوت کرده و البتھ مھتاب. شمال

با خودمون بھ جون آجی خودش گفتھ مھتاب رو ھم : ناباورانھ نگاھش می کنھ گفت



.ببریم

.اگھ مھتاب خودش موافقھ من حرفی ندارم: مامان کوتاه آمده و گفت

و من کھ از یکنواختی روزھای عمرم بھ ستوه آمده بودم از خدا خواستھ بھ اشاره ی دایی 

توی دلم قند آب می کردند کھ موقع بھ ھم . بھ اتاقم رفتم تا لباس راحت و مناسبی بپوشم

منم شده . ر نداشتم و شب کھ برمی گشتم ھمھ جا مرتب و تمیز بودپاشیدگی اتاقم حضو

گاھی از خالھ فروزان خوشم میومد کھ راھھای ھموار زندگی رو . بودم خالھ فروزان

برمی گزید و با شکوه و نالھ ھیی کھ حاصل خستگی بود خاطر دیگران رو مکدر نمی 

.ھ سادگی می گذشتخالھ فروزان ھمیشھ می خندید و از ھر مسئلھ ای ب. کرد

خزر شاد و . من و دایی فربد با ھم دنبال عسل و خزر رفتیم. عسل توی ماشین نبود

سرحال با کاله حصیری کوچولویی کھ مامان براش خریده بود روی زانوی عسل نشستھ 

گاه سرش رو خم کرده بھ من کھ روی صندلی عقب ماشین نشستھ بودم می خندید و دالی 

میوه : خانم جان ھمیشھ می گفت. خانم جان توی سینھ ام جای گرفتغم فقدان . می کرد

و من بھ جای خانم جان، از پس اشکی کھ در . ی دل فربد رو ببینم دیگھ آرزویی ندارم

دیدگانم حلقھ زده بود بھ خزر، میوه دل دایی فربد نگاه می کردم و بھ روش لبخند می 

.زدم

باغبانی الغر اندام در رو بھ رومون باز . یاپی زددایی فربد مقابل باغ ایستاده چند بوق پ

روی ایوان مسقف مقابل کھ در حصار درختان تنومند قرار . کرده و ما رو ھدایت نمود

گرفتھ و از خنکای مطبوعی برخوردار بود استاد ارژنگ دیدم کھ روی صندلی نشستھ و 

یمی بھ پیشواز شتافت و با دیدن اتومبیل دایی فربد از جا برخاستھ با لبخندی گرم و صم

. استاد ارژنگ ھم کھ ھست: عسل بھ دایی گفت .متعاقب او آقا فرھاد و مرضیھ ھمسرش

تو می دونستی؟

.نھ واهللا: دایی کھ داشت ماشین رو گوشھ ای پارک می کرد جواب داد

بھ مامان بگو چھ اشکالی داره؟ ما دیگھ داریم با : بعد برگشتھ لپ خزر رو کشید و گفت

.عرفان یار غار می شیمآقا 

خبر : بعد ھم شیشھ رو پایین کشید و با صدای بلند سالم کرد و خطاب بھ آقا فرھاد گفت



می دونستیم از خونھ تا اینجا رو ملق زنون . نداشتیم از ستاره ی سھیل ھم دعوت کردی

.می اومدیم

گویی ھا و بعد ھم پیاده شد و ما ھم بھ تبعیت پیاده شده باب احوال پرسی و خوشامد

.تعارفات متداول گشوده شد

باغ نھ چندان بزرگ اما فوق العاده سرسبز ومصفایی بود کھ روح خستھ و ملول آدمی 

رو کھ درگیر مشغلھ ی زندگی دنیایی و تجمالت آن شده، بھ آرامش سوق می داد و آدمی 

غزش را وادار می نمود ساعاتی از افکار درھم و برھمی کھ چون اختاپوس بھ جان م

افتاده فاصلھ گرفتھ دل و دین بھ طبیعت زیبا بسپارد و بھ خود بیندیشد و بھ خدای خود، و 

آرامش حاکم بر باغ کھ ال بھ الی درختان تنومند محسوس . روح مکدر را صیقل ببخشد

بود منو بھ فکر واداشتھ دوست داشتم تک و تنھا بھ انتھای باغ رفتھ با خودم و روح 

اما صدای مرضیھ مرا از دنیای خیال بیرون کشانید کھ . خلوت نمایمخستھ و افسرده ام 

من ھم بھ دنبال . گرما می خورین. مھتاب جون برین تو اتاق مانتوتونو در بیارین: گفت

عسل مانتو و روسری . عسل بھ راه افتادم و توی یکی از اتاقھا بھ تعویض لباس پرداختم

ید اما باز روسری بھ سر کرده و با ھمان اش رو در آورده دستی بھ موھای بلندش کش

من ھم مانتوام رو درآورده موھای بلندم . بلوز و دامن نخی و بلندش بھ آشپزخانھ رفت

رو کھ دم اسبی کرده بودم مرتب نموده با ھمان بلوز قرمز خوشرنگ و شلوار کتان قھوه 

ضیھ اجازه نداد مر. ای کھ خیلی خوش ترکیب و خوش فرم بود دنبال عسل بھ راه افتادم

و دقیقھ . شما بفرمایید منم االن خدمت می رسم. پذیرایی با فرھاده: کمکش کنیم و گفت

آقا فرھاد وظیفھ ی پذیرایی رو بھ عھده . ای بعد کنار من و عسل روی ایوان جای گرفت

. عسل و مرضیھ با ھم گفتگو می کردند. گرفت و دایی فربد وظیفھ ی مزه پرانی

دلم می . در مورد خانھ داری و شوھر، و من در سکوت نظاره گر بودمصحبتھای زنانھ 

خواست کسی کاری بھ کارم نداشت و من می تونستم توی دل باغ خودم رو گم کنَم، دلم 

می خواست روی یک تخت چوبی زیر سایھ ی درختی دراز کشیده با طیب خاطر بھ 

د و من با شیطنت از در و دیوار بھ چند سال پیش کھ زیاد ھم دور نبو .گذشتھ ام سفر کنم

باال می رفتم و ھمھ رو عاصی می کردم، بھ اون زمان کھ گرچھ بزرگتر شده و قد 



کشیده بودم اما از جلد خودم بیرون نیامده و میل بھ جست و خیز داشتم و مشت بھ شانھ 

ھای دایی فربد می کوبیدم و خواستھ ای رو مطرح کرده بھ جبر و زور، دیگران رو 

بھ اون زمان کھ برچسب زن بھ پیشانی ام . دار بھ تسلیم در برابر خودم می نمودموا

نخورده و من آزادانھ دست بھ ھر کاری می زدم بدون این کھ زیر ذره بین نگاھی 

اما حاال بھ جبر در الک خود  .قرارگیرم و یا اخمی بر پیشانی نشانده شماتتی برانگیزم

سپرده بودم تا آن کند با من کھ می خواھد و من پیش فرو رفتھ خویش را بھ دست زمانھ 

آنقدر در خود فرو رفتھ بودم کھ از دور و  .می رفتم با تقدیر ھر کجا کھ می کشاندم

: صدای دایی فربد مرا از دنیای خیال بیرون کشانید کھ گفت. اطرافم غافل مانده بودم

.ھنر دست آقا فرھاد خودمونھ .شربتش دست سازه دایی

نگاھش کردم  .بھ خود آمده دیدم آقا فرھاد با سینی حاوی شربت آلبالو مقابلم خم شدهو من 

اونقدر توی خودم و . و مثل یک عروسک کوکی دست توی سینی برده لیوانم برداشتم

لیوانم رو بھ لب برده جرعھ ای نوشیدم . افکارم غرق بودم کھ فراموش کردم تشکر کنم

احساس تنھایی می . بت و خیره در خودم فرو رفتمو باز مات و مبھوت با نگاھی ثا

دلم براش اندازه . نھ اون روز، کھ ھمھ روز. بدجوری دلم ھوای شایان کرده بود. کردم

با سماجت چشم بھ درختان سر بھ فلک  .ی دنیا تنگ بود و تمام وجودم اونو می طلبید

ھم بھ من نگاه می گویی از ال بھ الی شاخھ ھای در. کشیده ی باغ دوختھ، می جستمش

سفری رو کھ من با لجبازی ھا و بد خلقی ھایم بھ کامش تلخ . یاد اصفھان افتادم. کند

نمودم در صورتی کھ می تونست جزو بھ یاد موندنی ترین و شیرین ترین لحظات عمر 

.لیوانم رو بھ لب برده، با غیظ سر کشیدم .من و او محسوب بشھ

بود و من کھ دوست داشتم از حال و احوالش جویا  دست استاد ھنوز از گردنش آویختھ

نزدیک ظھر آقا فرھاد سیخ ھای کباب رو از توی یخچال بیرون . باشم لب فرو بستم

مرضیھ . آورده از دایی خواست برای برپا کردن آتش منقل بھ تھ باغ رفتھ کمکش نماید

ر بھ یکی از اتاقھا ھم بھ آشپزخانھ رفت تا برنج مھیا کند و عسل ھم برای خوابوندن خز

ھوا قدری راکد و گرم شده بود اما من روی صندلی ام موندم و بھ خلوت باغ . پناه برد

صدای جیرجیر گنجشکھای سرمست و آواز پرندگان گوشم رو نوازش می . چشم دوختم



اما دقایقی بعد صدای گرم، مھربان و گوش . داد و من با خودم و افکارم خلوت نمودم

تفاوت : لب بر آواز پرندگان گشتھ پرده ی گوشم رو بھ نرمی نوازش نمودنواز استاد غا

.این مھتاب با اون مھتابی کھ من می شناختم از زمین تا آسمونھ

آنقدر توی  .برگشتم و استاد رو دیدم کھ روی یکی از صندلیھا و متمایل بھ من نشستھ

یر صندلی روی ھم استاد پاھا رو ز. خودم غرق بودم کھ متوجھ حضورش نشده بودم

قرار داده بود و در حالی کھ دستش رو روی ساعد گچ گرفتھ اش نھاده بود نگاھم می 

.من خیلی وقتھ کھ پوست انداختم استاد: نگاھم رو متوجھ انتھای باغ کرده گفتم. کرد

 .این یعنی طی کردن مراحل تکاملی: استاد گردنش رو بھ قدر کم کج کرد و گفت

زندگی و چشیدن تلخیھا، چشم انسان رو بھ روی خیلی از مسائل  گذروندن دوران سخت

تو خیلی . شکستھا و نامرادیھا بھ آدمی درس زندگی و چگونھ زیستن می دن. باز می کنھ

زودتر از موعد تلخی ھای زندگی رو تجربھ کردی در حالی کھ روح جسور و 

این کھ این تجربیات تلخ گو . بازیگوشت پذیرای این مرحلھ از زندگی نبود و من متاسفم

تو . تو رو خیلی بیش از حد تصور متحول کرده و من فکر نمی کردم تو رو اینگونھ ببینم

. روح حساسی داری مھتاب و شاید قرار گرفتن تو در این دوران بھ دور از انصاف بود

نمی دونم، شاید گلھ از بخت نامراه و شاید از تعجیل خود انسان کھ من فکر می کنم 

تو دختر بچھ ی سر بھ ھوایی بودی، . رد دوم درباره ی تو مصداق پیدا می کنھمو

دختری کھ ھمھ چیز و ھمھ کس رو ملعبھ ی دست خود قرار می داد و در حال و ھوای 

نمی باید اینقدر عجوالنھ . بچگی سیر می کرد و چیزی از زندگی مشترک نمی دونست

. رم توی زندگی ام اینقدر متعجب شده باشمبھ یاد ندا .باری زندگی ات تصمیم می گرفتی

باورم نمی شد کھ مھتاب کوچولو، دخترک بازیگوش اینقدر زود بخواد تشکیل زندگی 

تو نباید . بھ ھر حال کسب تجارب چشم ما رو برای ساختن فردایی بھتر باز می کنند. بده

فھ کھ پشت بھ تو ھنوز خیلی جوونی مھتاب، حی. اینقدر ناامید باشی و خودت رو ببازی

کو اون برقی کھ . دیگھ چشات برق نمی زنھ. من با این نگاه آشنا نیستم. زندگی بکنی

حکایت از سرمستی و شور زندگی داشت؟

این شکست برای من : بدون این کھ نگاھش کنم، گفتم. بغض توی گلوم بھ بازی پرداخت



من ھمھ جا رو . کنھدیگھ چیزی توی دنیا وجود نداره کھ شادم . خیلی گرون تموم شد

 .خاکستری می بینم استاد

باید سعی کنی . این با روح ھنرمند تو تناقض داره: استاد کھ داشت نگاھم می کرد، گفت

کسی کھ با رنگھای الوان سر و کار داره نباید ھمھ جا رو . بھ این خمودی غلبھ کنی

توی یک رشتھ ی وقتی کھ شنیدم : بعد خودش رو جلوتر کشید و گفت. خاکستری ببینھ

. ھنری ادامھ تحصیل دادی فوق العاده خوشحال شدم کھ باالخره راه خودت رو پیدا کردی

این یعنی بلند شدن پس از زمین خوردن، یعنی در مقابل شکست، زانو خم نکردن و 

.ایستادگی نمودن

 من اگھ مقاومتی ھم کردم بھ خاطر اطرافیانم بوده کھ: با ھمون بغض گره خورده گفتم

 .واال روح من خیلی وقتھ کھ مرده. ھمیشھ نگرانم بودند

. پس بھ مبارزه ادامھ بده: پاھایش رو از زیر صندلی بیرون آورده درازشان کرد و گفت

خودت رو از گذشتھ ی . انگیزه چی باشھ زیاد مھم نیست، ھمین کھ وجود داره مھمھ

.تلخت جدا کن

کنم وقتی جزئی از وجودم شده؟ من  چطور خودم رو ازش جدا: نگاھش کردم و گفتم

.دقیقھ ای از گذشتھ ام جدا نیستم

.گذشتھ ات رو بریز بیرون. این اشتباھھ مھتاب: گفت

. یادآوری بعضی خاطراتم بھ من توان موندن می ده: تند و عصبی نگاھش کردم و گفتم

.گذشتھ ی تلخم جزء الینفکی از وجودم شده

اما فکر می کنم برای ! نمی دونم چی بھ سرت اومده من دقیقا: استاد آھی کشید و گفت

تو باید سر . ساختن آینده ای روشن باید در حال زندگی کرد و دست از گذشتھ شست

تفکرات بیھوده  .خودت رو گرم کنی، طوری کھ کمتر فرصت فکر و خیال داشتھ باشی

وھوم ات تو نباید بھ افکار م. مثل تارھای ظریف عنکبوت مغز رو احاطھ می کنند

بھ ھر حال پیشنھاد من بھ عنوان یک دوست اینھ کھ خودت رو . فرصت تنیده شدن بدی

.توی خونھ موندن و بھ صحرای خیال تاختن آدمی رو مجنون می کنھ. مشغول کنی

شاید حق با شما : سرم رو پایین انداختھ در حالی کھ با انگشتانم بازی می کردم، گفتم



.باشھ

خوشحال می شم اگھ پیشنھاد دوستانھ ی منو برای ھمکاری : فتاستاد لبخندی زد و گ

.من ازت دعوت بھ کار می کنم. بپذیری

دنبال نقاش . موسسھ ی نقاشی ام رو گسترش دادم: متعجبانھ نگاھش کردم کھ ادامھ داد

ماھری بودم کھ چھ کسی بھتر از تو؟ 

.اما من چندان ھم متبحر نیستم: گفتم

.ر داری، تجربھ نداریتبح: تبسمی کرد و گفت

از الی درختان دایی فربد رو دیدم کھ با سیخھای کباب بھ طرف ما می آمد، ھمون طور 

.روش فکر می کنم: کھ چشم بھ دایی داشتم، گفتم

تو نھ تنھا از لحاظ روحی . این نشان رشد توئھ. خوشحالم کھ می خوای فکر کنی: گفت

تو خیلی قد کشیدی . سمانی تو ھم ھستمرشد کردی کھ در کمال خوشحالی ناظر رشد ج

تو دیگھ اون دختر . می شھ بھ عنوان یک خانم زیبا و جوان روت حساب کرد. مھتاب

 .بچھ ی شیطان و سر بھ ھوا نیستی

  .از تعریفش گرچھ محظوظ اما خجل شدم و سر بھ زیر انداختم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧۶فصل 

ھومم باالخره پیشنھاد استاد رو پس از یک ماه دست و پنجھ نرم کردن با افکار مو

روح حساس و زخم خورده ام با کلیشھ . پذیرفتم و در موسسھ اش مشغول بھ کار شدم

من نمی تونستم خودم رو درگیر کارھای اداری و دربند قوانین . شدن مغایرت داشت

نیاز داشتم ھرازگاه در خود فرو رفتھ با . من ھنوز طالب آزادی بودم. خاص بنمایم

من ھنوز . کار در موسسھ استاد ارژنگ این آزادی رو بھ من می داد. م خلوت نمایمافکار

استاد ارژنگ . ھم زندگی رو جدی نگرفتھ و دوست داشتم آن کنم کھ خودم دلم می خواھد

او کھ با حاالت روحی من آشنایی کامل داشت بھ وقت لزوم . این امکان رو بھ من می داد

د و این فرصت رو بھ من می داد تا با تھاجمات روحی بار کالسم رو بھ دوش می کشی

موسسھ ھنری استاد ارژنگ فرصت در خود فرو رفتن و اندیشیدن  .دست و پنجھ نرم کنم

.رو بھ من می داد

خانھ ای قدیمی با . استاد خانھ ویالیی باصفایی رو برای این کار در نظر گرفتھ بود

دارای دو باغچھ ی بزرگ بود با چند  حیاطی مصفا کھ در پشت ساختمان واقع شده و

فضای این . محیطی دنج و صمیمی کھ با روح لطیف استاد سازگاری داشت. درخت میوه

در . موسسھ با موسسھ ای کھ من وعسل در اون ثبت نام کرده بودیم تفاوت فاحشی داشت

محیطی بود آرام و دوستانھ با ھنرجوھایی . اینجا جو خشک و جدی کالس حاکم نبود

صمیمی کھ بھ نوعی با یکدیگر روابطی دوستانھ ایجاد کرده بودندو دختران و پسران از 

ھر دو قشر و در ھر ردیف سنی بھ میل خود آزادانھ بھ کالس رفت و آمد می کردند و 

حیاط موسسھ ھم حال . ھر کدام نقشی بھ سزا در ایجاد این محیط دوستانھ ایفا می کردند

استاد کھ مردی تنھا، رئوف و طالب آرامش بود با .و ھوای خاص خودش رو داشت

سلیقھ ای خاص حیاط را تبدیل بھ باغ وحشی کوچک نموده بھ پرورش حیوانات اھلی 

یک جفت خرگوش، چندین مرغ و خروس، چند اردک و الک پشت و مگی . سرگرم بود

بی یک تخت چو. کھ بھ مقدار زیا د چاق و تپل شده بود توی حیاط جوالن می دادند

. بزرگ و پھن ھم روی ایوان قرار داشت کھ مفروش بود و بیشتر جایگاه مگی تنبل

. استاد جستھ گریختھ و در شیفت شبانھ بھ طور خصوصی سنتور ھم تدریس می نمود



خانم برچلویی کار ثبت نام ھنرجوھا رو بر عھده داشتھ و من و استاد بھ تدریس نقاشی 

م از عالئق خاص استاد بود و او با عشقی وافر بھ رسیدگی بھ حیوانات ھ .مشغول بودیم

.اونا می پرداخت

خودم مکلف بھ انجام . از روزی کھ با استاد ھمکاری می کردم روحیھ ام بھتر شده بود

با این ھمھ  .کاری می دیدم و این خود انگیزه ای بود کھ بھ من شور زندگی می بخشید

ان با من بود و لحظھ ای رھایم نمی یاد شایان و حسرت روزھای از دست رفتھ ھمچن

ھر وقت کھ یادش بھ دلم چنگ می انداخت بھ حیاط موسسھ پناه برده خودم رو با . کرد

آن زبان بستھ . حیوانات دست آموزی کھ معصومانھ نگاھم می کردند سرگرم می نمودم

ه می ھا ھم بھ من انس گرفتھ دورم حلقھ می زدند و از دستم خوراکی می خوردند و اجاز

بھ وقت . دادند از سر مھر دست نوازش بھ سرشان کشیده مورد عطوفت شان قرار دھم

فراغت استاد رو می دیدم کھ پشت یکی از پنجره ھا بھ تماشای من ایستاده و بھ این 

این رو از لبخند کجی کھ کنار لبانش جا خوش . رابطھ ی دوستانھ با نیکی نظر می اندازه

.کرده بود می فھمیدم

ا رو بھ سردی می گذاشت و تعداد ھنرجوھای موسسھ انگشت شمار شده بود با این ھو

دیگھ . این برام عادت شده بود. ھمھ من ھمھ روزه در موسسھ حضور بھ ھم می رساندم

مامان ھم کھ خیالش از جانب من راحت شده بود . طاقت توی خونھ موندن رو نداشتم

بیمارستان عادت کرده و بعد از خانم جان  می گفت بھ. کمتر توی خونھ آفتابی می شد

من ھم احساس می کردم در و دیوار خونھ بھم فشار میاره و ھر دم . خونھ اونو می خوره

. بیشتر روزھا تا غروب کنار استاد بودم حتی اگھ کاری نداشتم. احساس خفگی می کردم

مین می نشستم من از سنتور زدن استاد لذت می بردم و بھ وقت تدریس گوشھ ای روی ز

. کالس سنتور مفروش بود. و در سکوت بھ دستھای ھنرمندانھ ای استاد خیره می شدم

او از تجمالت گریزان بود و سعی می کرد . استاد معتقد بود سنتھا رو باید حفظ نمود

.محیط کار و زندگی اش ساده اما صمیمی باشھ

اون روز از صبح بھ . ابریروزی نسبتا سرد و نیمھ . حوالی ظھر یک روز پاییزی بود

من ھمیشھ زمستانھا و ایام نوروز رو با . دلم ھوای شایان رو کرده بود. حال خودم نبودم



دورانی کھ . دورانی کھ برایم مملو از خاطرات شیرین بود. یاد شایان سپری می کردم

. دگرچھ با سماجت و لجبازیھای من بھ کام شایان تلخ اما برای من سرشار از خاطره بو

خاطره ای کھ ھیچ وقت از خانھ ی ذھنم محو نمی . خاطره ی شیرین در کنار او بودن

طوری کھ استاد خود بھ تنھایی از پس آموزش برمی آمد و . موسسھ خلوت شده بود. شد

با این ھمھ من ھر روز در موسسھ حضور . رفتن من بھانھ ای بود برای گم کردن خویش

. استاد با ھنرجوھای انگشت شمارش سرگرم بود. ودمبھم می رساندم حتی اگر مفید نب

من ھم . خانم برچلویی ھم برای انجام یک سری کار بانکی از موسسھ بیرون رفتھ بود

کھ کار خاصی برای انجام دادن نداشتم بھ حیاط پناه برده روی لبھ ی سنگی حوض 

دلم ھوای اون . بودمشاید توی آب دنبال تصویر شایان . نشستم و خیره بھ ّآبی زالل موندم

چشای خوشگل رو کرده بود، اون چال سویایی کھ بھ وقت لبخند نمودار می شد، اون 

دستم گرمای دستش رو . خنده ھای شلیکی مانند و اون رگ برجستھ ی پیشانی اش رو

دلم توی سینھ چنگ شده بود و . می طلبید و قلبم محبتی رو کھ از نگاھش می جوشید

دست بھ میان آب برده مشتی روی بوتھ ی گلی . وم بازی می کردبغضی کوچولو توی گل

. چھره ی قشنگ شایان توی آب حوض شکست و بغضم رھانیده شد. پاشیدم و باز دوباره

چھره ی . دل تنگم بھانھ ای یافت تا عقده بیرون بریزد. اشک گرمم روی گونھ روان شد

گفتم کھ . یالی بھ حرف نشستمشایان دوباره توی آب حوض نقش بست و من با این نقش خ

چقدر دلم براش تنگھ و چقدر دوستش داشتھ و دارم، گفتم تا دنیا دنیاست من فراموشش 

نخواھم کرد و یادش ھمیشھ توی قلبم ھست و من با یاد و خاطره ی اونھ کھ نفس می 

...گفتم کھ قلبم توی سینھ براش تنگھ و. کشم

خیلی : ای آروم استاد توی گوشم نشستنمی دونم چقدر بھ حال خودم بودم کھ صد

دوستش داشتی؟

برگشتم استاد رو دیدم کھ پشت سرم و خیلی نزدیک دست بھ سینھ ایستاده و . جا خوردم

داشتم و : دوباره بھ آب خیره شدم، مشتی آب بھ باغچھ پاشیدم و گفتم. داره نگاھم می کنھ

.دارم تا روزی کھ زنده ام

ھیچ وقت نمی خواستم توی زندگی دیگران : گفتکنارم روی سنگ حوض نشست و 



بارھا می . فضولی کنم اما در مورد تو و گذشتھ ات کنجکاوی بدجوری آزارم می ده

!خواستم ازت در مورد گذشتھ ات سوال کنم اما نمی دونم چھ چیز باعث شد سکوت کنم

د؟ شما از گذشتھ ی من چی می دونی: با نگاھی ثابت و خیره بھ آب حوض پرسیدم

حقیقتش با این کھ خیلی کنجکاو بودم اما ھیچ وقت از کسی سوال : استاد جواب داد

. روزی کھ عسل کارت عروسی تو رو برام آورد رو ھیچ وقت از یاد نمی برم. نکردم

تو . چرا کھ اصال انتظارش رو نداشتم. انگار دنیا رو با ھمھ ی عظمتش بھ سرم کوبیدند

بھ ھر حال . من در مورد تو طوردیگھ ای فکر می کردم. متفاوت با دیگر دختران بودی

چون قادر نبودم تو رو توی لباس  :بعد آھی کشید و گفت. توی جشن تو شرکت نکردم

.عروسی و در کنار فرد دیگھ ای ببینم

با این کھ پیش از این حدس می زدم استاد بھ من کم و بیش عالقھ مند شده، بھ روی خود 

استاد؟ چرا: نیاورده پرسیدم

. من دیگھ استاد تو نیستم. اینقدر بھ من نگو استاد: نگاھش رو توی چشام دوخت و گفت

.من و تو دوست و ھمکار ھم ھستیم

 .خواھش می کنم. بھ من بگو عرفان: متعجب نگاھش می کردم کھ گفت

وقتی کھ استاد خطابم می کنی خودم رو از : با دھانی نیمھ باز نگاھش می کردم کھ گفت

...و دور می بینم در حالی کھت

. نگاھم رو دزدیم و دوباره مشتی آب بھ باغچھ پاشیدم. گلگون شده بود. دیگھ ادامھ نداد

می پرسی چرا؟ تو نفھمیدی چرا؟ یعنی نگاه من اونقدر گویا نبود؟: استاد ادامھ داد

منظورتون چیھ استاد؟: متعجب نگاھش کردم و گفتم

.عرفان: گفتنگاھم کرد و با لحنی آروم 

.خیلی سختھ. برام سختھ: صورتم رو بھ جانب دیگھ چرخوندم و گفتم

. البتھ در خیال مکررا شنیدم. سالھاست آرزو دارم اسمم رو از دھن تو بشنوم: ادامھ داد

. من و تو توی خیاالتم زندگی شیرینی داریم و تو چھ گرم و صمیمی صدام می زنی

.می زنی من توی آسمونا سیر می کنممھتاب وقتی کھ تو منو عرفان صدا 

پیش از این ھم گاه متحیرم می کرد و من خیلی . حرفھای عجیب استاد برام تازگی نداشت



اما حاال کھ از غالب بچگی بیرون آمده بودم می دونستم . وقتھا متوجھ منظورش نمی شدم

اش رو بھ چی می خواد بگھ اما بھ روی خودم نیاوردم و خم شده خرگوشی رو کھ پوزه 

ببینم مھتاب نمی خوای از گذشتھ  :استاد گفت. پاچھ ی شلوار استاد می مالید نوازش کردم

ات برام بگی؟

من ھم کھ مدتھا بود در مورد شایان با کسی حرف نزده بودم بدون در نظر گرفتن 

استاد ھم خیره . احساسات استاد لب بھ سخن گشودم و تمام ماجرا رو براش بازگو کردم

برات از : ب حوض، بھ من گوش سپرد و بعد از اتمام حرفھام سرش بلند کرد و گفتبھ آ

صمیم قلب متاسفم و بھت تبریک می گم و خوشحالم کھ از مناعت طبع باالیی 

تو با از خود . ھر دختر عاقلی باید ھمین تصمیمی می گرفت کھ تو گرفتی. برخورداری

ھش سوق دادی و این خیلی ارزشمنده گذشتگی ات، جوانمردی رو بھ سوی زندگی دلخوا

خوشحالم کھ منو قابل دونستی و باھام درد دل : دوباره آھی کشید و ادامھ داد. مھتاب

بھ ھر . می تونم باور کنم کھ تو دوستی منو پذیرفتی و این مایھ ی مباھات منھ. کردی

ینھ ی سینھ ی من گنج. حال من سنگ صبور تو ھستم و تو می تونی بھ من اعتماد کنی

.اسرار توئھ

. اینا حقایق زندگی ام بودند. من سری برای فاش کردن نداشتم: زھرخندی زدم و گفتم

ھمھ می دونند کھ من چقدر بھ شایان عالقھ دارم . حقایقی کھ برای ھیچ کس پوشیده نیست

مامان بھ ھیچ تلفنی پاسخ نمی . و بھ ھمین خاطره کھ بھ ھیچ خواستگاری جواب نمی دم

می دونھ عشق شایان تمامی وجودم رو در بر گرفتھ و اون بھ احترام این عشق،  ده چون

کھ خوشبختانھ خیلی خوب درکش می کنھ، سکوت کرده و کاری برخالف میل من انجام 

من خوشحالم کھ مامان فرح زن باشعوریھ و می تونھ منو و احساساتم رو درک . نمی ده

 .کنھ

اما این درست . من با درک احساسات مخالف نیستم :استاد دلسوزانھ نگاھم کرد و گفت

نیست کھ پدر و مادری بھ صرف درک کردن بچھ ھاشون، اونا رو توی انتخاب راه 

کما اینکھ تو شیوه ی . زندگی آزاد بگذارند چھ بسا کھ اونا راه غلطی رو برگزیده باشند

کھ تو انتخاب ھیچ فکر کردی این راھی . درستی رو برای ادامھ ی زندگی برنگزیدی



کردی بھ کجا ختم می شھ؟ تنھایی و واموندگی، بی کسی و بی ھمزبونی و پیزی 

.زودرس روح و جسم انتھای این راھھ

بھ ھر حال من ھیچ وقت طعم خوشبختی رو . برام مھم نیست: شانھ باال دادم و گفتم

دیگھ رو پس چرا یکی . چھ تنھا بمونم چھ در کنار شخص دیگھ ای باشم. نخواھم چشید

.شریک روزھای غمبار زندگی ام بکنم؟ من کھ میل آشتی با زندگی ندارم

بھ نظر من این شکست اونقدرا . تو اشتباه می کنی مھتاب: ناباورانھ نگاھم می کرد، گفت

...مھم نبوده کھ تو بھ خاطرش

...من بھ شکست زندگی ام فکر می کنم عرفان: میان حرفش پریدم و گفتم

با دھانی نیمھ . خودآگاه از میان لبانم بیرون پرید و خودم ھاج و واج موندمنام عرفان نا

بگو مھتابم، ادامھ : باز بھ استاد نگاه کردم کھ با آرامش تشویقم کرد کھ ادامھ بدم و گفت

.بده

حسرت پشت نمودن بھ شیرین ترین . من بھ گوھری می اندیشم کھ از کف دادم: گفتم

شاید با شکست بشھ کنار اومد اما با حسرت . ذاب می دهلحظھ ھای زندگیھ کھ منو ع

اما حسرت مثل آتیشیھ کھ جیگر آدمو کباب . شکست گرچھ تلخ اما سازنده اس. جانکاه نھ

.می کنھ

عرفان با دلسوزی و در سکوت نگاھم می کردو من . بغضم شکست و اشکم روان شد

  .خیلی راحت گریستم

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧٧فصل 

ھمھ سالھ با . رسید و من رو در حال و ھوای خودم غرق کردزمستان سرد از راه 

احساس می کردم شایان کنارم . سرمای زمستان من در خیالم بھ اصفھان سفر می کردم

.ھست و این برام قوت قلبی بود

می دونسم روز . صبح مثل ھمیشھ شال و کاله کرده بھ طرف موسسھ بھ راه افتادم

ھوای سرد ھنرجوھا اغلب غیبت می نمودند و بھ ھر در . آرومی در پیش خواھیم داشت

گفت  .استاد ارژنگ سرحال نبود. بھانھ کالس رو بھ روزی دیگھ موکول می کردند

از . احتماال سرما خورده کم و بیش عطسھ می کرد و از کنار بخاری جنب نمی خورد

این کھ ھنرجوھاش غیبت داشتند اظھار خوشحالی کرد و از من خواست معدود 

من ھم نکات پیش افتاده ای رو تدریس کرده . نرجویان رو زودتر دست بھ سر کنمھ

بعد ھم سراغ حیوانات استاد رفتھ آب و غذاشونو دادم، نزد استاد . کالس رو تعطیل نمودم

یک لیوان چای تازه دم براش بردم و . استاد ریز می لرزید و مچالھ شده بود. برگشتم

بعد مانتوام رو پوشیده، کیفم رو برداشتم و . تراحت کنھازش خواستم بھ اتاقش رفتھ اس

استاد کاری ندارین؟: گفتم

از دیروز بھشون سر نزده . ممنون کھ بھ حیوونا غذا دادی: استاد عطسھ ای کرد و گفت

.بودم

خودتون چی استاد؟: بھ ذھنم خطور کرد استاد می خواد چی بخوره؟ پرسیدم

رو خودم چی؟ چی: دوباره عطسھ ای کرد و پرسید

غذا دارین؟: گفتم

.یک لیوان شیر گرم می خورم و می خوابم: دوباره عطسھ کرد و گفت

 .ای وای شیر کھ غذا نمی شھ استاد: گفتم. دلم بر بی کسی و تنھایی اش سوخت

.من بیشتر شبا شیر می خورم. از سرمم زیاده: زھر خندی زد و گفت

.اما االن ظھره و شما ھم مریضین: گفتم

تو اولین نفری ھستی کھ نگران حالم می شی و برام دل می : مھربانانھ نگاھم کرد و گفت

.سوزونی



. خیلی کنجکاو شده بودم کھ از گذشتھ ی استاد سر دربیارم اما فضولی رو جایز نمی دیدم

.من می مونم براتون غذا درست می کنم: کیفم رو روی میز گذاشتم و گفتم

مھتاب راضی نیستم تو بھ : گفت. شای عسلی استاد مشھود شدشادی زایدالوصفی توی چ

.خاطر من زحمت بکشی

لطفا برین تو اتاق تون، . جای تعارف نیست استاد: دوباره مانتوام رو درآوردم و گفتم

.استراحت کنین

استاد بھ اصرار من بھ تنھا اتاقش کھ با راھرویی باریک از کالس ھا جدا می شد و 

رش قرار داشت، رفت و من ھم آستینھا رو باال زده سر توی یخچال آشپزخانھ ھم مجاو

یک . یخچال استاد تمیز و مرتب اما تقریبا خالی بود. کردم تا ببینم چھ کار می تونم بکنم

شیشھ شیَر، یک پالستیک پر از ھویج، یک سبد پالستیکی حاوی اسفناج، یک ظرف تخم 

پنیر و کره محتویات یخچال رو تشکیل مرغ، یک بشقاب تره حلوای ماسیده و مقداری 

توی یخدون یخچال ھم نھ . نمی دونستم با اسفناج و ھویج چطور سوپ بپزم. می داد

. سوپ بدون قلم و گوشت کھ ممکن نبود و اگر بود من بلد نبودم. مرغی بود و نھ گوشتی

ب میوه توی جامیوه ای ھم خالی بود در حالی کھ من می خواستم برای استاد یک لیوان آ

بھتر دیدم قبل از ھر کاری یک لیوان شیر . دست بھ کمر و متحیر توی فکر بودم. بگیرم

شیر رو برداشتھ توی کاسھ ای ریختم و پس از گرم کردن توی . گرم براش ببرم تا بعد

یک لیوان بلند ریختھ با قندون توی سینی گذاشتم و آھستھ و برای اولین بار پا بھ اتاق 

شاید ھم . ستاد لحاف رو روی سرش کشیده و بھ خوابی عمیق فرو رفتھ بودا. استاد نھادم

لیوان . تمام ھیکل استاد زیر لحاف بود. کنجکاوی نکردم چون ممکن نبود. خواب نبود

گوشی تلفن رو برداشتھ شماره ی خالھ فروزان رو . شیر رو باالی سرش نھادم و برگشتم

.تو برگشتی؟ ھنوز کھ ظھر نشده: گفتخالھ فروزان خودش گوشی برداشت و . گرفتم

می خواستم ببینم بدون گوشت و قلم ھم می شھ سوپ . نھ خالھ من ھنوز موسسھ ام: گفتم

پخت؟

حاال چرا؟. شاید بشھ اما نھ مزه داره نھ خاصیت: خالھ فروزان کھ تعجب کرده بود گفت

لش جز ھویج و می خواستم براش سوپ بپزم اما توی یخچا. استاد ارژنگ مریضھ: گفتم



می تونم با ھمینا یھ چیزی روبراه کنم؟. اسفناج ھیچی نیست

حاال مگھ تو دده ی استادی؟: خالھ فروزان کھ معلوم بود اخم کرده گفت

بیچاره خیلی : خالھ؟ بعد صدامو پایین تر آورده و گفتم: با لحنی سرزنش آلود گفتم

.تنھاست، دلم براش می سوزه

حاال تو الزم نکرده زحمت . شوخی کردم خالھ جون: رد و گفتخالھ فروزان خنده ای ک

اتفاقا گرایلی ھم  .ما سوپ داریم با پلو مرغ. بیا خونھ ی ما یک کمی غذا بدم. بکشی

سوپم کھ توی ھوای سرد  .منم مرغ بار گذاشتم کھ سرخ کردنی نباشھ. سرما خورده بود

.بیا بدم ببری. زیادی ام پختم. ھمیشھ داریم

.نھ خالھ خودم یھ چیزی روبراه می کنم: کردم و گفتمتعارف 

برنجم ھم صاف کردم . گفتم کھ غذا زیادیھ. َاه، خوشم نمیاد تعارف کنی: بی حوصلھ گفت

انگار عجلھ داشت . گفت و گوشی رو گذاشت. بدو زود باش. تا تو برسی دم کشیده

حاال . یاد ھم بد نیستاحساس کردم خانھ داری خالھ فروزان ز. برنجش رو زودتر دم کنھ

آقای گرایلی با اون کسالت و بیماری از راه می رسھ چی بھتر از یک خونھ ی گرم و 

تمیز و یک سوپ گرم و غذای خوشمزه و یک زن خوش برخورد و مھربون کھ نازش 

خوبھ مثل استاد بینوا کھ مثل مادرمرده ھا زیر لحاف ! رو بکشھ و براش دل بسوزونھ

شیر گرم؟ خانواده ی آقای گرایلی از کانون گرمی برخوردار بودند  خزیده و غذاش شده

دلم برای مامان فرح سوخت کھ . و من احساس کردم اونا توی زندگی ھیچ چیز کم ندارند

. کانون خانھ اش سرد و بی روحھ و ھیچ دلی، نگرانش و ھیچ چشمی بھ انتظارش نیست

این . ر یک مزه ی دیگھ ای داشتحاال من کھ بودم اما چشم منتظر و دل نگران ھمس

باز چشمان نگران . تجربھ ی شیرین رو در دوران کوتاه با شایان بودن اندوختھ بودم

مانتو . شایان کھ ھمیشھ و در ھمھ حال مراقبم بود خاطرم رو مکدر کرد و دلم چنگ شد

 تا برنج خالھ فروزان دم می کشید. پوشیده کیفم رو برداشتم و از موسسھ خارج شدم

استاده بھ آب لیمو شیرین و آب پرتقال نیاز داشت و من . فرصت برای خریدن میوه داشتم

.بھ قصد خرید بھ طرف میوه فروشی بھ راه افتادم

خالھ فروزان یک قابلمھ ی خوشگل و نو رو پر از برنج زعفرونی و چرب کرده بود و 



. لمھ ھم پر از سوپقابلمھ ی دیگھ ای رو پر از مرغ ربی و خوش رنگ و رو و یک قاب

. واسھ خودتم جا کردم: خالھ فروزان با رویی گشاده ساک رو توی ماشین گذاشت و گفت

.سالم منو بھ استاد برسون

!خالھ این ھمھ غذا؟ بر فرض کھ منم بخورم، شما واسھ چھار نفر غذا کشیدین: گفتم

تازه بمونھ شب می . نوش جونتون. آبرومونھ خالھ جون: خالھ دستی بھ شانھ ام زد و گفت

.اون کھ کسی رو نداره دوباره براش غذا بپزه. خوره

پس خودتون چی؟: گفتم

گرایلی  .تو کھ می دونی من ھمیشھ غذا زیاد درست می کنم. ھست خالھ: خندید و گفت

ھمیشھ ھم می گھ باید . می گھ دست آدم دراز نمی شھ. بدش میاد سر سفره غذا کم باشھ

می دونی کھ کس و کار گرایلی بی خبر و سر . داشتھ باشم ھوای مھمون سرزده رو

.ظھر رو سر آدم خراب می شن

استاد ھنوز خواب بود قابلمھ ھای غذا روی بخاری . تشکر کردم و بھ موسسھ برگشتم

گذاشتم و میوه ھا رو توی ظرفشویی ریختھ شستم و توی یخچال جا دادم بعد آب پرتقال و 

آھستھ . استاد ھنوز زیر لحاف مچالھ بود. بھ اتاق استاد رفتملیمو رو با ھم مخلوط کرده 

استاد؟ استاد ارژنگ؟. و نجواگون صدا زدم

استادجان؟: نمی دونم چرا از دھنم پرید. اما استاد تکون نخورد

ترحمی کھ از تنھایی استاد بر من مستولی شده بود، لفظ محبت برانگیز جان رو دنبال 

تند تند . شد نشستو چشاش قرمز و صورتش گلگون و ملتھب بوداستاد بلند . استاد نشاند

من چقدر خوابیدم؟ :نگاھی متحیرانھ بھ دور و اطراف انداخت و گفت. نفس می کشید

. اینقدر کھ من تونستھ باشم چند رقم غذا بپزم. چیز زیادی نیست: بھ روش تبسم کرده گفتم

.حاال این آب میوه رو بخورین براتون خوبھ

تو رفتی میوه خریدی؟: بھ لیوان دستم کرده و گفتنگاھی 

شیرم آوردم کھ خواب . براتون الزمھ: سر تکون داده لیوان رو بھ دستش دادم و گفتم

بعد لیوان  .ببخش کھ تو زحمت افتادی: نگاھی بھ لیوان باالی سرش کرد و گفت. بودین

.ادم نمی ره مھتاباین محبتت ھیچ وقت از ی: رو بھ لب برده جرعھ ای نوشید و گفت



: گفتم. از این کھ تونستھ بودم کاری مفید انجام بدم خوشی زایدالوصفی زیر پوستم دوید

ناھار بیارم؟

: استاد کھ نیمی از آب میوه اش رو نوشیده بود با لذت نگاھی توی لیوان انداخت و گفت

ی فھمیدی؟مھتاب کاش حال امروز منو م. این بھ منزلھ ی آب حیات بود و چقدر گوارا

ناھار رو بکشم؟. من کھ گرسنھ ام استاد: لبخند زدم و گفتم

تو ھم می مونی با من غذا بخوری؟: چشاش برق زد و گفت

پس می . ما امروز برای چھار نفر غذا داریم: سرم رو بھ عالمت تایید تکون دادم و گفتم

.تونم خودم رو دعوت کنم

لیوان  .تو ھر اشتھای کوری رو باز می کنھ گرچھ اشتھا ندارم اما بودن در کنار: گفت

: زمزمھ کرد .نخوابین ھا. چند دقیقھ دیگھ غذا رو میارم: رو از دستش گرفتم و گفتم

لعنت بھ کسی کھ لحظھ ھای شیرین و بھ یاد موندنی زندگی رو در خواب غفلت سپری 

.کنھ

ندادم و بھ  می خواست شروع کنھ بھ ردیف کردن ھجویات کھ امانیش. پشت بدو کردم

 .آشپزخانھ رفتم

غذاھای خالھ فروزان رو با ظرافت و سلیقھ ای خاص توی سینی بزرگی نھاده بھ طرف 

با دیدن من تکانی بھ خود داد، . استاد منتظر روی تختش نشستھ بود. اتاق استاد رفتم

جا  آدم مریض کھ جا بھ .شما باید روی تخت تون غذا بخورین. نھ استاد بلند نشین: گفتم

 .نمی شھ

خجالت زده ام می کنی : خودش رو روی تخت کنار کشیَد، لحافش رو مرتب کرد و گفت

جشن مھرگان برای من یعنی . من ھمھ سالھ چنین روزی رو جشن می گیرم. مھتاب

نظر تو چیھ؟. امروز

و سینی رو روی تخت نھادم و . اما برای من امروز روز پرستاره: خنده ای کردم و گفتم

بعد ھم کاسھ ی سوپ رو بھ دست استاد . گوشھ ای از لبھ ی تخت رو اشغال کردم خودم

این ھمھ غذا؟ از کجا رسیده؟ از : استاد ھاج و واج نگاھی بھ سینی کرد و گفت. دادم

بھشت؟



اینا رو خالھ . روی زمین یک بھشتھ کھ نصیب شوھرخالھ ی بنده شده: خندیدم و گفتم

.فروزان فرستاده

.شوھر خالھ فروزان مرد خوشبختیھ: کون داد و گفتاستاد سری ت

.خالھ فروزان یک کدبانوی تمام عیاره: گفتم

شماره ی تلفن خالھ : استاد کھ داشت با قاشق محتویات سوپ رو بھ ھم می زد گفت

.فروزان رو بده تا بعد ازش تشکر کنم

.چشم توی دفترتون می نویسم: گفتم

!گھ نخورم بھت برمی خورها: استاد نگاھی بھ من کرد و گفت

چرا؟ دوست ندارین؟: متحیرانھ پرسیدم

منو . من گوشت نمی خورم مھتاب: نگاه شرمنده و غمگینش رو بھ صورتم دوخت و گفت

.ببخش

پس بھ ھمین خاطر بود کھ توی یخچالش . تازه یادم آمد کھ استاد گوشت نمی خوره

.اما شما مریض ھستین: مآه از نھادم درآمد و گفت. گوشت و مرغ وجود نداشت

اگھ یک زرده ی تخم مرغ بیاری رو برنجم : خندید بشقاب برنچ رو برداشت و گفت

چطوره؟. سماق ھم بدی می شھ چلو کباب ناقص. بریزم خیلی خوب می شھ

چلو کباب ناقص؟ اون وقت من باید یک ھفتھ اینجا بمونم و : با صدای بلند خندیدم و گفتم

.این مرغا رو بخورم

.کاش ممکن بود: استاد از سر مھر نگاھم کرد و گفت

بلند شده بھ طرف یخچال رفتم و تخم مرغی در . نباید بھش میدان تاخت و تاز می دادم

سماق : آورده سفیده اش رو بیرون کشیدم و در ھمون حال با صدای بلند داد زدم

کجاست؟

.کنار سماور تو ظرف ادویھ اس،: استاد ھم تقریبا شاد و سرخوش جواب داد

استاد واقعا اشتھا نداشت اما برای شادکردن دل من فقط چند قاشق خورد و عذر خواست 

من . چھره اش ھنوز برافروختھ و گلگون بود. کھ نمی تونھ غذاشو بھ طور کامل بخوره

سینی غذا رو از روی تخت جمع کرده توی آشپزخانھ بردم و بھ اتاق . ھم از اشتھا افتادم



چشاش قرمز و نگاھش . تاد ھمھ جا و در ھمھ حال با نگاه دنبالم می کرداس. برگشتم

استاد تب ندارین؟: نگاھش کردم و گفتم. خمار بود

.مھم اینھ کھ احساس می کنم ھیچ وقت اینقدر خوب نبودم. برام فرقی نداره: گفت

.شما باید استراحت کنین. دراز بکشین: گفتم

بعد ھم لحافش رو . ن وادارش کردم دراز بکشھاستاد می خواست مقاومت کنھ اما م

قرص تب بر ندارین؟: مرتب کردم و گفتم

.من تب ندارم. نیازی بھ دارو نیست: استاد کھ داشت نگاھم می کرد گفت

بعد مثل عادت ھر کسی کھ بھ پرستاری بیماری گمارده می شھ . چقدر لجبازین: گفتم

رنگ . کھ جای تعجب نبود. مثل کوره. داغ داغ بود. دستم رو روی پیشانی اش نھادم

.رخسارش بیانگر حال درونی اش بود

عرفان؟: مات و متحیر نگاھش کردم و با لحنی سرزنش آلود گفتم

.برای ھمھ چیز ممنونم مھتاب: از سر قدردانی نگاھم کرد و گفت

  .می رم از داروخانھ قرص بگیرم: گفتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧٨فصل 

دلم برای استاد شور می زد اما نمی تونستم مقابلش . ھ نرفتمفردای اون روز بھ موسس

روحم درگیر افکار متناقضم بود و نیاز بھ خلوت و . حالم زیاد خوش نبود. ظاھر بشم

.تنھایی داشتم

ھنوز  .برف باریده بود. با سوزی کھ از پشت پنجره صورتم رو می گزید چشم گشودم

رو بھ حیاط نمودم و بھ بارش برف چشم  خیلی زود بود، لحافم رو بھ خودم پیچیده

دلم بیش از ھر زمانی اونو می خواست و شایان . یاد خانم جان دلم رو چنگ کرد. دوختم

دو عزیزی کھ ھر کدام بھ نوعی قلبم رو و گذشتھ ام رو . دو عزیز از دست رفتھ رو. رو

ھوایشان را بھ خود اختصاص داده بودند و من بھ ھر سو می کردم می دیدمشان و دلم 

صبحانھ . مامان داشت چای دم می کرد .بلند شدم. خواب از چشمم پریده بود. می کرد

.خیابونا لغزنده اس. بھتره امروز موسسھ نری: اش رو سرپایی خورد و گفت

 .حوصلھ ام سر میره تو خونھ بمونم. دیروزم خونھ بودم: گفتم

.ین مایھ ی دردسرهماشین نبری کھ این روزا ماش. پس آژانس بگیر: گفت

خودتون چھ کار می کنین؟: پرسیدم

صبح دکتر کیانی زنگ زد گفت میاد . منم ماشین نمی برم: چای اش رو سرکشید و گفت

.دنبالم

مرد  .ازش خوشم می آمد. دکتر کیانی مرد مھربانی بود و خیلی ھوای مامان رو داشت

جانب احتیاط رو رعایت  مامان سعی می کرد در رفتارش. جذاب، مودب و وزینی بود

کنھ با این ھمھ وابستگی اش بھ دکتر کھ ھر روز بیشتر محسوس بود از چشم من و خالھ 

.فروزان پوشیده نبود

برف بھ آدمی شور زندگی می ده و من . تصمیم گرفتم قسمتی از راه رو پیاده طی کنم

. راه افتادملباس گرمی پوشیده چکمھ ھامو پام کردم بھ . اون روز حس خوبی داشتم

آھستھ و خرامان با گامھایم سینھ ی پیاده رو را شکافتم و با لگد مال کردن . تعجیلی نبود

برف بکر بھ طرف موسسھ بھ راه افتادم در حالی کھ احساس می کردم چی از شروین 

کم دارم؟ مگر نھ این کھ من ھم سینھ ی سپید و بکر برف رو می شکافتم؟ از خودم بدم 



قطره اشکی روی . و بھ چکمھ ھایم کھ خیس و براق شده بودند خیره شدم ایستادم. آمد

.گونھ ام سر خورد و در جا یخ زد

ھنرجویان جوان ھم کھ با دیدن اولین برف زمستانی جان تازه ای گرفتھ بودند یکی پس 

گرچھ تعدادشان معدود اما گرما بخش محیط بودند و . از دیگری سر کالس حاضر شدند

با دیدن . حال استاد بھتر شده بود. ھ و تنھای من و استاد نشاط می بخشیدندبھ روح خست

می شھ لطف خدا شامل حال آدم بشھ و : من کھ جویای حالش بوم لبخندی گرم زد و گفت

فرشتھ ای برای پرستاری از آسمون نازل بشھ و سالمتی حاصل نشھ؟ بعد با لحنی 

.غت رو می گرفتنددیروز بچھ ھا اومده بودند سرا: آرومتر گفت

.حالم زیاد خوب نبود: پشت بدو کردم و گفتم

.زبونم الل من باعث ناخوشی ات شدم: استاد دنبالم راه افتاد و گفت

.آره: برگشتم نگاھش کردم و گفتم

دیگھ مھلت ندادم ادامھ بده و بھ طرف . روحی، نھ جسمی: لب گزید و من خندیدم و گفتم

.دیگران رفتم

. از دیگر روزھا کالس رو تعطیل کردند و گفتند ماشین مشکل گیر میادبچھ ھا زودتر 

داشتم لوازمم رو جمع می کردم کھ دیدم استاد توی درگاه در ایستاده و داره نگاھم می 

خواستم از . بھ روی خودم نیاورده بھ کارم پرداختم و لوازمم رو توی کمد جا دادم. کنھ

می تونم رد شم؟: مقابلش ایستادم و گفتم. ھم شدهکالس بیرون برم کھ دیدم استاد سد را

.بعد از این کھ جوابم رو دادی: نگاھش رو بھ نگاھم دوخت و گفت

.بفرمایید: خودم رو کنار کشیدم و گفتم

گفتی کھ من باعث ناخوشی ات بودم و اشاره کردی کھ من : یک گام جلو نھاد و گفت

می خوام بدونم چرا؟. روح تو رو بھ ھم ریختم

.چیز مھمی نبود فقط حوصلھ نداشتم بیام کالس: شانھ باال انداختم و گفتم

.حوصلھ ی کالس رو نداشتی یا حوصلھ منو: گفت

.چھ فرقی می کنھ؟ فقط دوست داشتم تنھا باشم: بی حوصلھ گفتم

.کھ من ازش فراری ام؟ منظورم تنھاییھ: با لحنی غمبار گفت



سرنوشتھ شمام اینھ، سرنوشت . سرنوشتی داره استاد ھر کس توی زندگی اش یھ: گفتم

...منم

نمی شھ ھمھ چیز . ساختن زندگی بشر تا حدودی دست خودشھ: میان حرفم پرید و گفت

چرا من عمری تنھا بمونم در صورتی کھ می تونم از این . رو پای تقدیر گذاشت

ونی در چرا تو یک عمر در حسرت فراق بم. حصاری کھ دور خودم کشیدم بیرون بیام

صورتی کھ می تونی زندگی جدیدی بسازی؟

شما منظور خاصی : نگاھش کردم و گفتم. گر گرفتھ بودم. ضربان قلبم شدت گرفت

دارین استاد؟

مثل اون روز توی کالس کھ من ترسیدم و . مقابلم و خیلی نزدیکم ایستاد. جلوتر آمد

چشام دوخت و زمزمھ  چشای عسلی اش رو تو. ، گر گرفتم.اما حاال نترسیدم. رمیدم

.آره و تو خوب می فھمی منظورم چیھ: کرد

.نھ، نھ می دونم و نھ می خوام کھ بدونم: سرم رو تکون دادم و گفتم

وقتی کھ گفتی بھشت روی زمین . تو منو بھ فکر واداشتی مھتاب: استاد با مالیمت گفت

تھ کھ خدا برای نصیب شوھر خالھ ات شده، من فھمیدم زن یک موھبت الھیھ و یک فرش

مرد آفریده تا باعث آرامش روح و جمسش باشھ و من غبطھ می خوردم بھ ھمھ ی 

.مردایی کھ از این موھبت برخوردارند

کوتاھی از خودتونھ . این کھ غبطھ نداره: یک گام عقب برداشتم و با لحنی غضبناک گفتم

اطالعی ندارم اما حال من از گذشتھ تون . شما خودتون خواستیم کھ تنھا بمونین. استاد

.تون کھ پیش نظرمھ و می بینم کھ اھمال از خود شماست

.من سالھا دنبال گمشده ام بودم مھتاب. اھمالی در کار نبوده: استاد گفت

گمشده؟: با چشمانی گشاده گفتم

شاید اون  .نگو کھ طی این سالھا نفھمیدی قلبی رو اسیر خودت کردی: نگاھم کرد و گفت

ودی و توی حال و ھوای خودت سیر می کردی، اما حاال چی؟ تو یک زنی و موقع بچھ ب

این یک غریزه اس و نیاز بھ تجربھ نداره کھ . می تونی احساس یک مرد رو درک کنی

.اگر ھم داشتھ باشھ باز تو مجربی



.لبم رو بھ نشان حرص گاز گرفتم

انگشت بھ گذشتھ ات منم ببخش منظورم این نیست کھ : ناراحت شد، نگاھم کرد و گفت

. من طالب تو ھستم برای حالم و برای آینده ام. من کاری بھ گذشتھ ی تو ندارم. بگذارم

من و : بعد نگاھش ثابت شد و گفت. گو این کھ من در گذشتھ ھم با تو زندگی می کردم

تو زن رویاھای من بودی کھ تجسم پیدا . تو سالھاست کھ در خیال با ھم زندگی می کنیم

.خیلی پیش از این کھ تو رو ببینم .من خیلی سالھ کھ عاشقت ھستم مھتاب. کردی

پس اون عرفانی کھ از ھمھ بھ شما : یاد گالری اش افتادم و گفتم! آه از نھادم درآمد

نزدیکتر بود و تصویر منو کشیده بود خود شما بودین؟

کھ سالھاست منم عرفان مجنون : توی چشام زل زد و سرش رو آروم تکون داد و گفت

. من توی آسمونا دنبالت می گشتم. عاشق چون تویی شده و داره مثل شمع آب می شھ

تو گفتی کھ حسرت . حاال فھمیدی چرا این ھمھ سال تنھا موندم؟ پس نگو اھمال کردم

خوشحالم کھ می تونی امروز . آره حق با توئھ مھتاب. جانکاه سینھ رو می سوزونھ

.بفھمی چی می خوام بگم

من کھ تو رو یافتم و چھ مفت از کف . خوام برات از سینھ ی سوختھ ی خودم بگم می

من . چرا کھ من دخترکی دوست داشتنی رو مقابلم می دیدم کھ فرصت بالندگی داره. دادم

تو دخترکی شیطان و بازیگوش بودی کھ ھمھ . تو رو مھیای زندگی مشترک نمی دیدم

رار داده و چیزی از زندگی زناشویی نمی چیز و ھمھ کس رو ملعبھ ی دست خودش ق

...چھ می دونستم رقیبی ھست کھ. دونست

خواستم از اتاق بیرون برم کھ . غیظ داشت. حرفش رو خورد و صورتش رو برگردوند

مھتاب؟: با لحنی کوبنده گفت

.من بھ تو احتیاج دارم. خواھش می کنم. منو تنھا نگذار: نجوا کرد

از ... شاید اگھ اثری از عشق شایان توی قلبم نبود می تونستم، اما: دستم رو کشیدم و گفتم

.من نخواه عرفان، خواھش می کنم

ممکن نیست؟. عشق من ھم توی قلبت جا بده: یک گام جلو نھاد و گفت

.توی قلب من برای دو عشق جا نیست: نگاه تمسخر آلودم رو بھ روش دوختم و گفتم



تو ھم کھ نمی تونی یک عمر تنھا و با یاد اون زندگی . اون کھ قرار نیست برگرده: گفت

من بھ عشق تو  .بھ تو قول می دم بھ عشقی کھ توی قلبت حفظ کردی حسادت نکنم. کنی

تو می تونی بھ من  .احترام می گذارم بھ شرط این کھ منو از عشق خودت محروم نکنی

.سختی نیست این کار خیلی. می تونی منو ھم دوست داشتھ باشی. ھم دل ببندی

. یک زن نمی تونھ در آن واحد بھ دو مرد دل ببنده: نگاه سردم رو بھش دوختم و گفتم

.ھیچ وقت نمی تونم عاشقت باشم. من تو رو دوست دارم عرفان اما عاشقت نیستم

اینو جدی می گی مھتاب؟ تو منو دوست داری؟ ھمین : لبخندی زد و گفت. خوشحال شد

.ت می کنھکھ دوستم داری برام کفای

حاال چرا رم : عرفان دنبالم راه افتاد و گفت. و از اتاق بیرون رفتم. اما برای من نھ: گفتم

کردی؟

.می خوام برم. دیرم شده: برگشتم و گفتم

.صبح دیدم پیاده می اومدی. صبر کن برسونمت: گفت

زاغ سیامو چوب می زدین استاد؟: تبسمی کردم و گفتم

. دیگھ افعال جمع میان جمالت من و تو جایی نداره مھتاب: تگف. نگاھش آروم شده بود

من بھ رفت و آمد تو، بھ دوستی تو، . با من مثل غریبھ ھا حرف نزن کھ دلم می گیره

ھمھ روزه از اول : بعد آھی کوچولو کشید و ادامھ داد. یکرنگی تو و بودن تو دل خوشم

دونی با قلب من چھ کردی تو نمی . صبح پشت پنجره کشیکت رو می کشم تا بیایی

.کاش می فھمیدی کھ اگھ می فھمیدی حالم اینقدر زار نبود! مھتاب

افکارم پریشان بود و نیاز بھ . بدم نمی اومد یکی منو برسونھ. دعوتش رو رد نکردم

توی راه ھیچ کدوم از ما  .باید ھر چھ زودتر بھ اتاقم پناه می بردم. تنھایی و تفکر داشتم

خیلی جدی بھ مقابلم چشم دوختھ بودم و عرفان در سکوت رانندگی می  من. حرف نزدیم

من کسی رو : خواستم پیاده بشم کھ چرخید نگاھم کرد و گفت. سر کوچھ نگھ داشت. کرد

.ازت می خوام روی پیشنھادم فکر کنی. ندارم بفرستم خواستگاری

بھ سمت خانھ بھ  مستاصل نگاھش کرده ناگھان در رو باز کرده بیرون پریدم و شتابان

.راه افتادم



عشق عرفان  .ناھار نخورده و با لباس روی تختم دمر افتادم و بھ حال زار خودم گریستم

حتی ھمون زمان کھ بھ قول خودش در حال و ھوای کودکی سیر می . آزارم می داد

متفاوت با عشقھایی کھ در فیلمھای . عشق عرفان متفاوت با دیگر عشقھا بود. کردم

یونی و سینمایی ناظر بودم و با عشقھایی رمانتیکی کھ در داستانھا بھ رشتھ ی تلویز

آه جگر سوزی کھ از سینھ . قصھ ی دلدادگی عرفان منقلبم می کرد. تحریر درمی آمد

من بھ عشق مردی پر صالبت و جدی چون . برون می داد معذب و ناراحتم می کرد

چطور میتونستم احساسم رو بھ . ھای عرفانشایان نیاز داشتم نھ بھ شوریدگی ھا و نالھ 

او منتقل کنم؟ چطور بھ عرفان می گفتم کھ اشک و آھش روحم رو می خراشھ و دلم رو 

دوست . ھمون حسی کھ می ازش گریختم تا مبادا برانگیختھ بشھ .بھ ترحم وامی داره

حم واقع دوست نداشتم مورد تر. نداشتم بھ صرف دلسوزی و ترحم با مردی ھم پیمان بشم

قلب گرچھ کانون مھر و عطوفت و . بشم و یا دیگری رو مورد ترحم خویش قرار بدم

قلب مرکز احساست . ترحم بود اما من حساب عشق و دلدادگی رو جدا کرده بودم

 .متفاوتی است کھ خداوند در وجود آدمیان نھاده و ما نباید اونا رو در ھم ادغام می کردیم

یک روز . نیست و خیلی زود خستھ و دل زده ات می کنھعشق از سر ترحم موندگار 

و من دوست نداشتم چنین . می رسھ کھ احساس ندامت کنی و فکر کنی قافیھ رو باختی

مبادا اون احساس کنھ . بھ ھمین خاطر از شایان عزیزم دل بریدم. روزی رو تجربھ کنم

بود و از حق طبیعی و  من از احساس شیرینی کھ تمام وجودم رو آکنده. قافیھ رو باختھ

قانونی خودم گذشتم در حالی کھ می دونستم شایان اسیر و دربند دیگری نیست و من می 

تونستم بمونم و اونو بھ خودم دل بستھ کنم اما اونو محق می دونستم و می خواستم بھش 

اما عرفان؟ او کھ می دونست عشق شایان تمام تار و پودم رو . فرصت عاشق شدن بدم

گرفتھ و من معترف بودم کھ با یاد اون نفس می کشم و با خاطره ی اونھ کھ زندگی در بر

می کنم چطور از من می خواد ھمگام با او باشم؟ این کمال خودخواھی نبود؟ بھ نظر من 

عرفان مرد خودخواھی بود کھ بھ خودش می اندیشید و بھ احساسات لطیف و بھ روح 

عشق خیالی از نظر من پوچ . رو باور نداشتم من عشق عرفان. زخمی من توجھ نداشت

عرفان مرد نرمالی نبود و من گاه در کنارش احساس ناراحتی می کردم و . و مسخره بود



.ھمین. گاه دلم برایش ریش می شد

می ترسیدم عرفان باشھ و من . یک ھفتھ تمام توی خونھ موندم و بھ تلفنھا پاسخ نمی دادم

.حرفی نداشتم کھ بزنم

روی مبلی توی ھال نشستھ و در افکارم غرق بودم . رد و آسمون نیمھ ابری بودھوا س

شتابان و ھراسان از پلھ ھا باال آمده با دیدنم صورتم . خالھ فروزان بود. کھ زن گ زدند

تو خونھ ای؟ چرا تلفن رو برنمی داری؟ مردم از : رو محکم و با تعجیل بوسید و گفت

 .بس کھ زنگ زدم

.حاال بیایین تو. حوصلھ نداشتم: دم و گفتمشانھ باال دا

بھ کاخ سفید زنگ : خالھ کفشھا رو کند و در ھال رو پشت سرش بست و بھ طعنھ گفت

. با مامانت ھم نتونستم حرف بزنم. زده بودم موفق شده بودم با رئیس جمھور حرف بزنم

.از صبح رفتھ اتاق عمل

شده؟ حاال مگھ چیزی: بھ طرف آشپزخانھ رفتم و گفتم

خالھ فروزان پالتواش رو در آورد از جالباسی آویخت و خودش روی مبلی ولو شد و 

حاال نگفتی چرا گوشی رو برنمی داشتی؟. جون بھ سر شدم از نگرانی: گفت

.حوصلھ ی آدما نداشتم: لیوان چای رو زیر شیر کتری بردم و با صدایی بلند گفتم

ستاد جونت دعوا کردی؟با ا: خالھ فروزان ھم با صدای بلند گفت

منظورتون از دعوا چیھ؟: بھ طرف ھال رفتھ گفتم

ای بال حاال دیگھ ما نامحرم شدیم؟ بعد لیوان چای : خالھ خنده ی معنی داری کرد و گفت

صبح استاد جون جونی بھم زنگ زد و یک ساعت باھام درد : رو از دستم گرفت و گفت

.دل کرد

فروزان پا رو پا گرداند قندی گوشھ ی لپش جا داد  خالھ. چشامو بھ روی خالھ دراندم

ببخش خالھ اما تو کی می خوای آدم . َاه اینم کھ سرده: جرعھ ای چای نوشید و گفت

بشی؟

بگین استاد چی گفت؟. شمام لطفا طفره نرین. اگھ آدمیت بھ چای آوردنھ، ھیچ وقت: گفتم

ھمھ اون چیزایی رو کھ : فتخالھ فروزان چای نیم خورده اش رو روی میز گذاشت و گ



.ازم خواست از تو و مامانت اجازه بگیرم بیاد خواستگاری. یک مرد دل سوختھ باید بگھ

باالخره دست بھ دامن این و اون شد؟: گفتم

وقتی می بینھ تو بھ ھیچ صراطی : خالھ فروزان یک لنگھ ی ابروشو باال داد و گفت

باالخره اون  .گاری رسم و رسوم خودشو دارهبعد از اونم خواست. مستقیم نیستی مجبوره

: باید با بزرگتر تو حرف بزنھ یا نھ؟ بعد روی مبل لم داد و با خاطری آسوده ادامھ داد

. شستم خبردار شده بود کھ این استاد یھ خیاالتی داره. من کھ منتظر ھمچین روزی بودم

.بھ فرح ھم گفتھ بودم خودشو آماده کنھ

.ل منم کھ آماده نیستماص: اخم کردم و گفتم

بھ روت باال رفتھ؟ یعنی چی کھ در رو رو ! تو بیجا می کنی: خالھ ھم اخم کرد و گفت

یکی مثل فرح؟  می خوای بشی. خواستگارات بستی؟ تا کی؟ عمرت داره از دست میره

کم من و خانم جان واسھ فرح غصھ خوردیم؟ ھمون ساال کم حواستگار داشت؟ حاال 

وز عمرش رو با مریضا سر می کنھ؟ اینھ زندگی؟خوبھ کھ شب و ر

 .مامان کارش رو دوست داره: گفتم

خب واسھ اینکھ چیز دیگھ ای واسھ دوست ! اوف: خالھ گردنش رو یکوری کرد و گفت

واهللا آدم سالم ھم ! ھمھ اش آه و نالھ و قیچی و بخیھ! اونم کار مامان تو. داشتن نداره

بعد از اون فرح اگھ ھم موند بھ پای تو بود کھ . ار می شھخودشو می بازه و از دنیا بیز

یادگار شوھر مرحومش بودی و در قبالت احساس مسئولیت می کرد، تو بھ پای چی می 

خوای بسوزی؟ 

خالھ باز شروع کردین؟ این کھ اولین خواستگارم نیست، حرفای شما : بی حوصلھ گفتم

.ھم برام تازگی نداره

سرش برده گیره ی موھاشو باز کرد موھای صاف و روشنش  خالھ فروزان دستی پشت

اینقدر گفتم گوش ات پر : رو یا انگشتانش مرتب کرد و دوباره الی گیره جا داد و گفت

بھ . تو خامی، نمی فھمی. اگھ منم کھ باید تو رو شوھر بدم. نشده، وای بھ وقتی کھ نگم

چیھ خانم جان از : گفتم. ون بودلباش آویز. جون سروش پریشبا خواب خانم جان رو دیدم

مھتاب . مھتابو می گم. از غم ای دختر: چی ناراحتین؟ طفلک با غصھ نگام کرد و گفت



منم دست بھ گردنش انداختم ماچش کردم و گفتم غصھ نخورین . با خودش بد کرد ننھ بد

تت خوشت میاد خانم جان رو بلرزونی؟ دور از حاال، کم دوس. خانم جان براش دعا کنین

اما حالل کھ پای خواستگار باز . داشت؟ اینا رو بھت نگفتھ بودم کھ مبادا ناراحت بشی

ھم دست اول، ھم . اونم خواستگار بھ این خوبی. شده نمی ذارم اونو مفت از دست بدی

این خیلی مھمھ کھ یکی . پاک و نجیب، ھم بی کس و کار ھم آشنا ھمم کھ شیفتھ و شیدا

چند روز پیش زنگ زد آدرس . چقدرم فھمیده و با شعوره. والھ و شیدای آدم باشھ

. گفتم حتما یک کاری داره دیگھ. منم کھ تعجب کرده بودم بھش دادم. خونمون رو گرفت

بنده خدا تو قابلمھ رو پر از تخم . می دونی چکار داشت؟ می خواست قابلمھ ھا رو بیاره

خیلی ھم . لومھ کخ چیزی حالیشھمع. اینقدر خجالت کشیدم کھ نگو. مرغ رسمی کرده بود

سروش کھ می دونی از تخم مرغ : خالھ فروزان لمید و با لبخند گفت. عذر خواھی کرد

چھ . منم جات خالی دو تاشو انداختم تو روغن صبحونھ دادم بھ گرایلی. خوشش نمی یاد

. وقتی گرایلی نون سنگک تازه رو زد تو زرده اش و ترکوندش ھوسم شد. زرده ھایی

اصال گرایلی آدمو بھ : خندید و ادا مھ داد .ند شدم دو تا ھم واسھ خودم نیمرو کردمبل

.اشتھا میاره

لب فرو بستھ بھ خالھ و رضایتش از زندگی زناشویی فکر می کردم کھ خالھ فروزان 

بھ خدا من کھ خیلی . بیا و دست از لجبازی بردارو بھ این بابا جواب بده: گفت

.ورهخیلی با شع. پسندیدمش

!خالھ حسابی مختونو جویده، ھا: بی حوصلھ پاھا رو روی میز دراز کردم و گفتم

اینو مدت ھاست دارم بھ : خالھ فروزان بلند شد بھ آشپزخونھ رفت و در ھمون حال گفت

مدتیھ کھ دارم بعد از نماز دعا می خوانم کھ استاد . حرف امروزم کھ نیست. فرح می گم

البتھ از ھمون روزا کھ تو رفتی کنار دستش چسبیدی بھ کار . ارژنگ بیاد خواستگاریت

گفتھ خیلی پاک . از فربدم پرس و جوھامو کردم. شمم گفت کھ ازت خواستگاری می کنھ

بعد با یک پیش . فربد می گھ مرد از عرفان بی آزارتر ندیده. و نجیب و صدالبتھ مظلومھ

تا شبم حرف بزنم و گلوم بچسبھ اگھ : دستی میوه برگشت دوباره روی مبل نشست و گفت

واسھ تو ھم بیارم؟ .بھ ھم کھ تو باک ات نیست



خالھ جون  :خالھ ادامھ داد. نھ، نوش جون: سرم رو بھ عالمت منفی تکون دادم و گفتم

. قربون قدت، ھمین کھ شوھر آدم مادر و خواھر و ایل و تبار نداشتھ باشھ خیلی خوبھ

ھمیشھ باید . سر شب افوام گرایلی روم آوار می شنوقت و بی وقت سر ظھر . منو ببین

ھمینھ کھ گرایلی خودش خیلی ماھھ و بھ کس و کار منم خیلی . حاضر بھ یراق باشم

اما این کھ مرد آدم . خوب منم مجبورم ھمین جور با کس و کارش تا کنم. احترام میذاره

.از بیخ عرب باشھ خیلی بھتره

از بیخ عرب یعنی بی کس و کار خالھ؟: لبخند استھزاء آمیزی زدم و گفتم

ھمین جفنگیات تو کلھ ات تا حاال : بعد خندید و گفت. چھ می دونم: خالھ بی حوصلھ گفت

سرپا نگھت داشتھ اگھ نھ با این غمبرکی کھ تو زدی، باید صد دفعھ تا حاال دق می 

.کردی

دھان برد و من  خالھ فروزان پرتقال بزرگی رو پرپر کرد و با اشتھا ھر پرش رو بھ

. روضھ ی خوبی بود خالھ جان، فیض بردیم: بلند شدم رفتم سر یخچال و گفتم. ھوسم شد

 .اما حرف آخر ما ھمون الست

الست؟ : خالھ متعجب و با صدای بلند پرسید

.ال یعنی نھ. ال: توی درگاه آشپزخانھ ایستادم و گفتم

رو کنار کشیده بود و کاری بھ کارم مامان خودش . اما استاد و خالھ دست بردار نبودند

تو با : فقط یک مرتبھ گفت. می دونست نمی تونم بھ ھیچ قیمت دل از شایان بکنم. نداشت

شایان بھ خواست خودت طالق ات داد رفت پی . این یک دندگی بھ خودت بد می کنی

تو واسھ چی نشستی؟. زندگیش

من واسھ چیزی : دوختم و گفتمنگاه غمبارم رو بھ چھره ی ھمیشھ مکدرش . دلم شکست

من دوست دارم دست از سرم بردارین و بذارین واسھ دل خودم زندگی . ننشستم مامان

 .کنم

اینم اسمش زندگیھ کھ دلت : خالھ فروزان کھ داشت تنھا واسھ خودش قلیان می کشید گفت

تو . می خواد؟ زندگی یعنی سو ھمسر، عشق و امید، بچھ، رفت و آمد، بردار و بذار

کدومش رو داری؟



من اگھ شانس : با بغضی کھ تو گلوم نشستھ و اشک بھ چشام نشونده بود جواب دادم

داشتم اون چیزایی کھ ھمھ دارند رو قدرش رو نمی دونند و شما داشتنش رو دلیل زندگی 

مثل پدر، . در حالی کھ بی تقصیر بودم. می دونین، بھ این راحتی از دست نمی دادم

چرا . ھیچ وقت گلھ نکردم کھ چرا پدر ندارم، چرا خواھر و برادر ندارم. ھمسر و بچھ

شخصیتم . اولین مرد زندگی ام با نگفتن حقایق زندگی اش احساسم رو بھ بازی گرفت 

رو زیر سوال برد، چرا خدا اونقدر بھ من عزت نفس و علو طبع داد کھ نخواستم از سر 

نیا بندازم، چرا تنھایی و بی ھمزبونی خودخواھی زنجیر بھ پای جوونمردترین مرد د

جزیی از زندگی من شده؟ من با محبوس کردن غمھای زندگی توی دلم شما رو بھ این 

باور رسوندم کھ ھیچ چیز توی دنیا آزارم نمی ده و شما ھم فکر کردین این پیزا برام 

ی از دست با این ھمھ امیدم رو بھ زندگ. در صورتی کھ خیلی مھم بودند! اھمیتی ندارن

االنم شکایتی ندارم و می خوام یک گوشھ ی دنیا واسھ دل . ندادم و مثل بقیھ زندگی کردم

از ! البتھ اگھ بذارین و مسخره ام نکنین کھ این زندگی نیست تو داری. خودم زندگی کنم

من و . اما من مامانم رو ستایش می کنم. نظر شما نھ مامان فرح زندگی داشتھ نھ من

من دوست . ما برای عالیقمون ارزش قائلیم. ھمدیگھ رو خوب می فھمیممامان حرف 

ندارم ھر بار بھ یک مرد بیاویزم تا شوھر مناسبی برای زندگی ای کھ شما بھش اشاره 

اما . ھمھ ی مردا بلدند پول خرج کنند و بچھ تو دامن آدم بذارند. می کنین بھ دست بیارم

من می . ر از ھر مردی از شروین بر می اومداین کار بھت. من دنبال فقط این نیستم

خوب خودم نخواستم گلھ ای . تونستم بھترین زندگی رو داشتھ باشم چون شایان رو داشتم

حاال چرا دست از سرم برنمی دارین؟ چرا می خواین بھ ھر مردی کھ عنوان .ھم ندارم

خواستگار رو داره پاسم بدین؟

و من  .امان با اشاره ای وادار بھ سکوتش کردخالھ دھانش رو باز کرد چیزی بگھ کھ م

.ھم موندن رو جایز ندونستم و بھ اتاقم رفتھ و در رو محکم بستم

اما خالھ فروزان دست . از اون روز بھ بعد مامان خودش رو کنار کشید و لب فروبست

صبا ھم گاه و بی گاه از زیبایی ام کھ . بردار نبود و گاه صبا رو میانھ قرار می داد

من ھم انگار با . ماندگار نبود و از ندامتی کھ ممکن بود دامن گیرم بشھ حرف می زد



 .خالھ فروزان سر لج افتاده بودم

عرفان ھم رفتاری میانھ رو . سرمای ھوا دلیل خوبی برای غیبت ھای مکرر من بود

 داشت و پیامش رو با نگاه گویا و مشتاقش ارسال می نمود و ھر از گاه زمزمھ ای کھ

  .من می رمیدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧٩فصل 

عرفان  .بھار از راه رسید و عرفان و دیگر عشاق رو بھ حال و ھوای خاص خود برد

من دیگھ نمی رمیدم، می . دوباره قصھ آغاز نموده و در خواستھ اش پافشاری می کرد

س رو بھ اما عرفان ملتم. موندم و با لحنی خشک و کالمی قاطع جواب منفی می دادم

می گفت من و تو می تونیم توی .روم می دوخت و ازم می خواست لجاجت دست بردارم

دورنمای . یک زندگی آروم و بدون دردسر. ھمین خونھ با ھم زندگی خوبی داشتھ باشیم

زندگی ترسیمی عرفان زیبا و دل انگیز بود اما اونقدر جذبھ نداشت کھ دختری خیره سر 

می دونستم بھ مردی چون شایاین دست نخواھم یافت می . نمایدو دلباختھ چون مرا خام 

دونشستم عرفان مردی بی آزار و خوب است کھ صمیمانھ دوستم خواھد داشت، خودم ھم 

بھ عرفان گفتم چطور می تونم در کنار ! نھ. دوستش داشتم با این ھمھ حرف من یکی بود

ای کھ ھنوز در خیالم اونو می تو زندگی کنم در حالی کھ افکارم درگیر شایانھ، در ح

!جویم و عاشقش ھستم

من جلو . اون رو ھم دوست داشتھ باش: عرفان نگاه غمگینش رو روم دوخت و گفت

این عشقی کھ . عالقھ سوای عشقھ. عرفان این فرق داره: گفتم. عالیق تو رو نمی گیرم

رده کھ بھ تمامی قلب منو اسیر خودش کرده بعد از این ھمھ سال نھ تنھا قلبمو رھا نک

.وجودم ریشھ دوونده

اینو درک . عشق خیالی محترمھ و آزاری نداره. من حسادت نمی کنم: عرفان گفت

.من سالھا با عشق خیالی زندگی کردم بدون اینکھ بھ کسی آزاری برسونم. میکنم

.این خیانتھ عرفان: گفتم

ھمین کھ . یانت نیستوقتی خودم مطلع باشم و بھت این اجازه رو داده باشم خ: گفت

کسی از مکنونات قلبی دیگری آگاه نیست و من . اینقدر شھامت اعتراف داشتی ارزشمنده

.این شھامت تو رو می ستایم

توی دلم چھ . عرفان فقط می خواست منو برای خودش داشتھ باشھ و من بھ او محبت کنم

مصرانھ می خواست او بھ عشق خیالی اش دست یافتھ بود و . خبر بود براش مھم نبود

بھره مند شدن خودش شاید اھمیت . بھ چھ قیمت؟ شاید مھم نبود. اونو بھ چنگ بگیره



با این ھمھ بھ . این افکار منزجرم می کرد در عین حال دلم براش می سوخت. داشت

گوش کردن بھ جمالت  .کارم دل بستھ بودم و ھمھ روزه سرکارم حاضر می شدم

چھ اھمیتی داشت؟ اجازه  .ی مکررش برام عادت شده بودعاشقانھ ی عرفان و خواھشھا

 .من کھ جوابم منفی بود. می دادم آنقدر بگوید تا عاقبت خستھ شود

صبح  .ھوای بھاری ھمچنان لطافت خودش رو حفظ کرده بود. اواخر اردیبھشت ماه بود

 از صبح زود سروصدای مامان رو از توی. خیلی دیتر از معمول از خواب بلند شدم

انگار روی پلکھام وزنھ ای سنگین . اما قادر بھ بلند شدن نبودم. آشپزخونھ می شنیدم

از وقتی خانم جان بھ رحمت ایزدی رفتھ بود مامان فرح بیشتر خودش رو . گذاشتھ بودند

حاال دیگھ ما بیشتر ایام . مقید بھ آشپزی کرده بود و کمتر سوسیس و کالباس می خرید

توقی کھ مامان توی آشپزخونھ راه انداختھ بود مانع خواب  تق و. غذای گرم داشتیم

. یادم آمد کھ مامان دیشب پیاز داغ درست می کرد. غلتی زدم. شیرین صبحگاھی ام بود

گفت کھ . گفت می خواد قرمھ سبزی بپزه. گفت می خواد قرمھ سبزی درست می کرد

دایی فربد . ده بودمو من کلی خوشحال ش. عسل و دایی فربد برای شام میان خونمون

عسل ھم خودش توی دل ھمھ . شمع روشن محافل بود و ھمھ از حضورش شاد می شدند

اونا زندگی ساده و بی . بھ نظر من اونا خوشبخت ترین زوج دنیا بودند. جا کرده بود

تکلفی داشتھ و خودشون رو از تجمالت و رنگ و لعابی کھ امروزه دامن گیر زندگی 

اشتھ و توی ھمون خونھ ی قدیمی و با صفای خانم جان زندگی مردم بود دور نگھد

از صمیم قلب برای دایی عزیزم . عسل زن تمیز و با سلیقھ ای بود. شیرینی داشتند

. خوش بھ حالشون کھ ھمدیگھ رو دارند. خوشحال بودم کھ بھترین زن دنیا نصیبش شده

 .رمالبتھ حسادت نمی کردم چون بی نھایت ھر دوشون رو دوست دا

ساعت نھ ونیم از خواب . تق و توق مامان کمتر شد و پلکھای من دوباره روی ھم افتاد

خیلی سریع  .ھوشیار بودم و خستگی بھ طور کامل از تنم بیرون رفتھ بود. بیدار شدم

بھ محض . دوش گرفتھ یک ساندویچ پنیر گوجھ خوردم و بھ طرف موسسھ با راه افتادم

.کجا بودی مھتاب خانم: وی صندلی اش بلند شد و گفترسیدنم خانم برچلویی از ر

.شبا نمی تونم درست بخوابم. خواب مونده بودم: کیفم رو از روی دوشم برداشتھ و گفتم



امروز . یک ھنرجوی تازه داری: خانم برچلویی دوباره روی صندلی اش نشست و گفت

تھ داره واسھ خودش یک ساعتھ تنھا نشس. طفلکی حوصلھ اش سر رفتھ. ثبت نامش کردند

باھاش حرف : بعد سرش رو قدری جلو آورده گفت. اسمشم ساراست. نقاشی می کشھ

.پدرش گفتھ نمی تونھ حرف بزنھ. بزن اما منتظر جواب نباش

پدرش گفت شوک . نھ این کھ الل باشھ، نھ: چشام گرد شد کھ خانم برچلویی ادامھ داد

.ادف بوده کھ ترسیدهانگار ناظر صحنھ ی تص. عصبی بھش وارد شده

دخترک چھار الی پنج سالھ ای روی میزش خم شده و داشت . توی کالس سرک کشیدم

موھای نسبتا بلندش طالیی بود کھ اونا رو براش بافتھ . روی کاغذ سفید نقاشی می کشید

مداد رنگی رو الی انگشتای سفید و خوشگلش فشار . خیلی ھم ملوس و سفید بود. بودند

برگشتم بھ خانم برچلویی نگاه کردم و . کم سینھ ی کاغذ رو رنگی می کردمی داد و مح

چقدر نازه گفتی اسمش چی بود؟: گفتم

استاد اومد یک کمی . سارا اره خیلی نازه: خانم برچلویی بلند شد بھ طرفم آمد و گفت

. سربھ سرش گذاشت بعدم ازش خواست یک خونھ و چند تا درخت و یک حوض بکشھ

استاد گفت شما . شایدم خجالت کشیده. دختره یک کمی ازش ترسیده: گفت. بعدشم رفت

.حق با استاده، بچھ ھای کوچولو با معلم زن راحت ترند. بھش اموزش بدی بھتره

.چقدر دلم گرفت کھ گفتی حرف نمی زنھ: دوباره نگاھی بھ سارا کردم و گفتم

دردش . یا زود خوب می شھاما پدرش گفت دکترا گفتند دیر . منم: خانم برچلویی گفت

 .فقط باید باھاش مدارا کرد. موندگار نیست

سرش رو باال . سرم رو تکون دادم بھ طرف سارا رفتم و آھستھ دست بھ سرش کشیدم

. گرفتھ با چشای آبی فیروزه ای براقش نگاھی بھ من کرد و بھ روم لبخندی کمرنگ زد

مثل اینکھ  .ابھ اسم تو ھم کھ ساراساسم من مھت. سالم: خم شدم و نگاھش کردم و گفتم

چطوره خوشت میاد با من دوست باشی؟. من و تو قراره با ھم دوست باشیم

من خیلی تنھام : دوباره نوازشش کردم و گفتم. سارا نگاھم می کرد اما جوابم رو نداد

خیلی وقتھ از خدا می خوام یک دوست خوب و خوشگل داشتھ باشم و حاال کھ می بینم 

تو . ک فرشتھ ی خوشگل رو واسھ دوستی با من فرستاده از صمیم قلب خوشحالمخدا ی



ھم؟

چھ ! چھ نقاشی قشنگی! ببینم چی کشیدی؟ بھ بھ: گفتم. بازم نگاھم کرد و چیزی نگفت

صبر کن ببینم چرا این درختا میوه ندارند؟ راستی تو ! ِا...چھ درختای ! خونھ خوشگلی

انار ھم دوست دارم، گالبی کم . خیلی دوست دارممیوه دوست داری؟ من کھ سیب رو 

حاال تو ھر میوه ای رو کھ از ھمھ . دوست دارم اما بھ جاش گیالس زیاد دوست دارم

بعد مداد قرمز رو بھ . حیفھ کھ درخت میوه نداشتھ باشھ. بیشتر دوست داری اینجا بکش

ھم اگھ ماھی داشتھ این حوض : بعدشم گفتم .دست سارا دادم و ازش خواستم گیالس بکشھ

و دستش رو گرفتم و کمکش کردم تا ماھی قرمزی توی . باشھ کھ دیگھ عالی میشھ

نقاشی اش کھ . سارا تسلیم بود و ھر انچھ ازش خواستم انجام می داد. حوض رسم کنھ

تموم شد ازش خواستم روی برگھ ای دیگھ یک ھواپیما بکشھ و خودم کنارش بھ تماشا 

. ک بشقاب بیسکوئیت کھ برای سارا آورده بود بھ کالس اومدنشستم کھ عرفان با ی

اینم چاشت برای یک دخترخوشگل : بشقاب را روی میز کنار دست سارا گذاشت و گفت

.و مودب

سارا مدادش رو گذاشت دست توی کیفش برد و چاشت روزانھ اش رو بیرون آورد نشان 

خواستم از ناتوانی اش در من کھ نم ی. می خواست بگھ من خودم خوراکی دارم. داد

ببین چقدر  .خودشم کھ خوراکی داری! بھ بھ: مکالمھ دچار رنج و ناراحتی بشھ گفتم

.مامان و بابا دوستت دارن

دست بھ . ھالھ ای از غم توی چشای خوشگلش نشست و لبش رو ریز بھ دندان گرفت

.سرش کشیدم

ھی بھ من کرد و بھ روم با چشمای آبی فیروزه ای بارقش نگا. سرش رو باال گرفت

اسم تو ھم کھ . اسم من مھتابھ. سالم: خم شدم و نگاھش کردم و گفتم. لبخندی کمرنگ زد

چطوره؟ خوشت میاد با من دوست . مثل اینکھ من و تو قراره با ھم دوست باشیم. ساراس

باشی؟

. تنھاممن خیلی : دوباره نوازشش کردم و گفتم. سارا نگاھم می کرد اما جوابم رو نداد

خیلی وقتھ از خدا می خوام یک دوست خوب و خوشگل داشتھ باشم و حاال کھ می بینم 



تو . خدا یک فرشتھ ی خوشگل رو واسھ دوستی با من فرستاده از صمیم قلب خوشحالم

ھم؟

چھ نقاشی قشنگی چھ ! ببینم چی کشیدی؟ بھ بھ: گفتم. بازم نگاھم کرد و چیزی نگفت

صبر کن ببینم چرا این درختا میوه ندارند؟ راستی تو ! ِا... خونھ ی خوشگلی چھ درختای

میوه دوست داری؟ من کھ سیب رو خیلی دوست دارم انار ھم دوست دارم گالبی کم 

حاال تو ھر میوه ای رو از ھمھ بیشتر . دوست دارم اما بھ جاش گیالس زیاد دوست دارم

بعد مداد قرمز رو بھ دست . حیفھ کھ درخت میوه نداشتھ باشھ. دوست داری اینجا بکش

این حوض ھم اگھ ماھی داشتھ باشھ : بعدشم گفتم .سارا دادم و ازش خواستم گیالس بکشھ

. و دستش رو گرفتم و کمکش کردم تا ماھی قرمزی توی حوض رسم کنھ. کھ عالی میشھ

نقاشی اش کھ تموم شد ازش . سارا تسلیم بود و ھر چھ ازش می خواستم انجام می داد

کھ . تم روی برگھ ای دیگھ یک ھواپیما بکشھ و خودم کنارش بھ تماشا نشستمخواس

بشقاب را روی . عرفان با یک بشقاب بیسکوئیت کھ برای سارا آورده بود بھ کالس آمد

 .اینم برای چاشت یک دختر خوشگل و مودب: میز کنار دست سارا گذاشت و گفت

ت روزانھ اش رو بیرون آورده دست توی کیفش کرد و چاش. سارا مدادش رو گذاشت

من کھ نمی خواستم از ناتوانی اش . می خواست بگھ من خودم خوراکی دارم. نشان داد

ببین چقدر  .خودتم کھ خوراکی داری! بھ بھ: در مکالمھ دچار رنج و ناراحتی بشھ گفتم

.مامان و بابا دوستت دارند

دست بھ . دندان گرفت ھالھ ای از غم توی چشای خوشگلش نشست و لبش رو ریز بھ

خب حاال خوراکی ات . چھ موھای خوشگلی چقدر قشنگ بافتھ شده: سرش کشیدم و گفتم

بعد یھ دونھ سیب برداشتھ گاز . آخھ منم گرسنھ شدم. رو بخور کھ حتم دارم گرسنھ ای

سارا ھم بھ تبعیت از من بیسکوئیتی برداشتھ گاز زد و تبسمی کوچولو کرد کھ . زدم

.و شدخیلی زود مح

خرده ھای بیسکوئیت دور دھانش . نگاھش می کردم چھره ای پاک و معصوم داشت

من ھم بھ  .سارا نگاھم کرده خندید. آھستھ با دستم دور دھانش رو پاک کردم. نشستھ بود

عرفان از دفترش صدام . روش لبخند زدم و گونھ اش رو با سر انگشت نوازش نمودم



روی مبل نشستم . برام چای ریختھ بود. فتر عرفان رفتمسارا رو تنھا گذاشتم و بھ د. زد

. کھ مھرانھ یکی از دختران جوان پا بھ دفتر گذاشت تا کارش رو بھ استاد نشون بده

. دخترک نسبتا لوندی تازه دیپلم گرفتھ و سرو گوشش زیادتر از حد معمول می جنبید

عرفان با مھرانھ خشک  اما رفتار. دختری کھ بیش از درس نقاشی بھ استاد توجھ داشت

تلفن رو . و رسمی بود و من دلم برای این ھمھ دست و پا زدن ھای مھرانھ می سوخت

می خواستم از عسل خواھش کنم بعدازظھر . برداشتم و شماره ی خونھ ی دایی رو گرفتم

مھرانھ ھم . حوصلھ ام تا شب سر می رفت. زودتر بیاد و نمونھ کھ دایی بره دنبالش

مھرانھ کھ بھ کالسش رفت . یمت شمرد استاد رو بھ حرف گرفتھ بودفرصت رو غن

عرفان . گوشی رو گذاشتھ چای ام رو کھ تقریبا سرد شده بود عوض کردم و نشستم

پرسید با سارا کوچولو چطوری؟ کنار اومدی؟

!دختر آرومیھ: گفتم

لی با این کھ سعی می کردم باھاش خی. خیلی ھم حساس بھ نظر میاد: عرفان گفت

وقتی باھاش حرف می . مھربون باشم اما انگار ازم می ترسید شایدم خجالت می کشید

بعد با استکانش چند . منم بھتر دیدم تو باھاش کار کنی. زدم خودش رو جمع کرده بود

. خوشحالم کھ تو با من ھمکاری می کنی مھتاب: ضربھ ی مالیم بھ نعلبکی زد و گفت

 .ار مشکل می شدمدر غیر اینصورت من با سارا دچ

فقط ھمین؟: خندیدم و گفتم

بقیھ اش رو کھ تو خودت بھتر از من می دونی : نگاه نرمش رو بھم دوخت و گفت

.دخترک خیره سر

بلند شدم  .اونم بھ من می گفت کھ خیره سرم. ناگھان یاد شایان بھ قلبم چنگ انداخت

.بردم و گفتم می رم پیش سارا استکانم رو بھ آبدارخانھ ی باریکی کھ بھ دفتر راه داشت

ناراحتت کردم؟: عرفان استفھام آمیز نگاھم کرد و گفت

مھتاب؟: و بھ طرف کالسم بھ راه افتادم کھ دوباره گفت. نھ: برگشتم نگاھش کردم و گفتم

.نمی خوام خیلی تنھا بمونھ. باید برم پیش سارا. بدون اینکھ برگردم گفتم بمونھ برای بعد

پشت پنجره ای کھ رو بھ حیاط داشت ایستاده بود و . ش رو خورده بودسارا ساندویچ



بھ طرفش رفتم کنارش . داشت بھ مگی خپل کھ روی تخت چوبی لمیده بود نگاه می کرد

حیوونا رو دوست داری؟: سرپا نشستم و گفتم

جان گرفتم دستش رو توی دستم گرفتھ . نگاھم کرد و پس از لختی سرش رو تکون داد

و این سفیدی بھ الک نارنجی . خیلی سفید. دستاش سفید و نرم بود. کردمنوازشش 

 .ناخناش جلوه ای قشنگ تر می داد

می خوای بریم تو حیا اینجا خرگوش ھم داره اردک ھم داره جوجھ ھو داره ما یھ :پرسیدم

بریم ببینیم؟. عالمھ حیوون داریم

بریم؟: دوباره پرسیدم. برق از چشای سارا جست

سارا کنار باغچھ . و تکون داد و من دستش رو گرفتم و با خودم بھ حیاز بردمسرش ر

نشست و سر خرگوش رو کھ داشت کاھو می خورد با اون دستای سفید و خوشگلش بھ 

. موھای طالیی براقش زیر درخشش خورشید تاللویی زیبا داشت. نرمی نوازش کرد

ین ھمھ زیبایی و معصومیت انگار مشتی طال روی سرش پاشیده بودند و من محو ا

مگی . سارا ھاج و واج نگاھش می کرد. مگی توی حیاط راه می رفت. کودکانھ بودم

از مرغ و خروس ھا ھم خوشش نیومد و . خیلی چاق و بزرگ و قدری زشت شده بود

خیلی زود رو برگردوند اما جوجھ ھا توجھش رو جلب کرده بودند و اون روی زمین 

از الک پشت نسبتا بزرگی کھ ناگاه سر از باغچھ بیرون . کرد سرپا نشست و نگاھشون

من ھم اونو محکم بغل کردم بدنش نرم بود زیر . آورد ترسید و بھ طرف من پناه آورد

سارا با محبت نگاھم . اونو محکم بھ خودم فشردم و بوئیدم. گوشش بوی خوبی می داد

بغض . بی زبونی اش ریش بود دلم برای. و من بوسیدمش. کرد و دست بھ گردنم انداخت

خدایا این دختر کوچولو ناظر چھ صحنھ ای بوده کھ قدرت تکلمش رو . توی گلوم نشست

کاش می شد توی ھمین . از دست داده؟ خدا جونم این بچھ ھا چقدر پاک و معصومند

...کاش. دوران بچگی موند و بھ رنگ و ریای دنیا آلوده نشد

.سارا اومدند دنبالت: و گسیختخانم برچلویی رشتھ ی افکارم ر

من ھم با نگاه . سارا با یک جست از بغلم پائین پرید و دوان دوان بھ طرف ایون رفت

دنبالش می کردم کھ روی آخرین پلھ ی ایوان ایستاد برگشت نگاھم کرد لبخندی زده 



.من ھم براش دست تکون دادم. دستش رو باال آورده تکون داد

شق دیدار سارا صبح زود از خواب بلند می شدم و با شور و از فردای اون روز بھ ع

سارا با . من و سارا با ھم دوست شده بودیم. ھیجان خاصی بھ طرف موسسھ می رفتم

دیدن من لبخند زده بھ طرفم می آمد دستم رو می کشید و با نگاه ازم می خواست بھ حیاط 

حاال دیگھ از . گوش می دادبعضی از روزھا با دست خودش کاھو یا ھویج بھ خر. بریم

ھمھ روزه بھ النھ . و با دست خودش کاھو بھ دھانش می کرد. الک پشت ھم نمی ترسید

ی مرغھا سر میزد تا اگر تخم مرغی بود با دستای کوچیکش برداره و ببره تو یخچال 

سارا کمتر دل بھ نقاشی می داد و ھمھ ی ھوش و حواسش پی بازی با حیوانات . بگذاره

ما از پدرش پول . عرفان سرزنشم می کرد و می گفت باید کمتر بازیگوشی کنھ. بود

اما تو و سارا بیشتر وقت تون رو با حیوونا می . گرفتیم کھ یک چیزی یادش بدیم

.گذرونید

حیفت نمیاد عرفان، ببین وقتی میره تو حیاط چقدر روحیھ اش فرق می : خندیدم و گفتم

ا ھم بھ خاطر اوضاع روحی اش بوده کھ اونو بھ کالس من مطمئنم پدر و مادر سار. کنھ

سارا بھ نشاط روحی بیشتر از . برای آموزش نقاشی ھیچ وقت دیر نیست. گذاشتند

.ھرچیزی نیاز داره

. باشھ ترم تابستون رو ازشون پول نمی گیریم: گفتم. اما مابھ اونا مدیونیم: عرفان گفت

ه نمی دیم سارا بیاد تو حیاط اما حاال حیفھ چطوره؟ تابستون کھ ھوا گرمتر می شھ اجاز

.کھ مانعش بشیم

با این ھمھ من ھر روز از سارا می خواستم یک . عرفان کوتاه آمد و دیگھ حرفی نزد

سارا ھم بدون معطلی دست بھ کار شده جعبھ . کار کوچولو ارائھ بده و بعد بھ حیاط بریم

.دی مداد رنگی اش رو باز می کردو سرگرم کار می ش

در این ده روزی کھ سارا بھ کالس می آمد چھره اش بھ مراتب بشاش تر و خندان تر 

. برق شیطنتی کھ در نگاھش مشھود بود منو بھ دنیای کودکی ام سوق می داد. شده بود

.من و سارا دوستای خوبی بودیم و من بیش از پیش بدو عالقمند شده بودم

سارا نقاشی اش رو با اتمام . ری گرم تر بودھوا قد. روی ایوان کنار مگی نشستھ بودم



ای خدا اگھ سارا نبود کھ . رسونده و مثل ھمھ روزه منو واداشتھ بود اونو بھ حیاط ببرم

وجود سارا . توی این ھوای بھاری دلم برعکس دیگران گرفتھ بود. من دق کرده بودم

سارا کنار . ده بودکھ بعد از این ھمھ سال رھایم نکر. مسکنی بود برای آالم روحی ام

اردکھا ھم توی . باغچھ نشستھ و داشت کاھو بھ دھان الک پشت و خرگوش می گذاشت

جھ ھا توی باغچھ .ج. یکی از اونا روی آب حوض شنا می کرد. حیاط راه می رفتند

مگی خمیازه ای کشید و کش و قوسی بھ خودش داده نگاھی بھ . زیگ زیگ می کردند

داشتم فکر می کردم کھ عرفان اگھ ھمین حیوونات رو . بست من کرده دوباره پلک ھاشو

. ھر کدوم از این حیونا بھ طریقی آدم رو سرگرم می نمودند. نداشت تا حاال دق کرده بود

استاد می گن تلفن باھاتون : توی افکار خودم غرق بودم کھ مھرانھ روی ایوان آمده گفت

استاد با مھرانھ رنگ . و کثیف بودلباس کارش رنگی . گفت و بھ جست رفت. کار داره

کسی اونجا نبود اما گوشی تلفن روی . بلند شدم بھ دفتر موسسھ رفتم. روغن کار می کرد

گفت کھ برای ناھار برم خونھ ی خالھ فروزان، . مامان فرح بود. میز بغل دستگاه بود

. کرد مامان عجلھ داشت و زود قطع. سفارش کرد حتما برم. خودشم عصر میاد دنبالم

چھ مھمانی ای داشتند کھ از من . گوشی را روی دستگاه گذاشتھ و بھ فکر فرورفتم

خواستند برای کمک بروم؟ بعد فکر کردم حتما اقوام یا دوستان آقای گرایلی از شھرستان 

آقای گرایلی توی ھر شھری قوم و خویش و آشنایی داشت و با ھمھ رفت و آمد . آمدند

این . اردار بود و خالھ نمی توانست دست بھ دامن دخترش بشھصبا بھ تازگی ب. می کرد

خدا رحمت کنھ خانم جان رو کھ اگھ بود خالھ فروزان . بود کھ از من کمک خواستھ بود

دستم ھنوز روی گوشی و در افکارم غرق بودم کھ صدای خانم برچلویی را . غم نداشت

بدو دختر . بابات اومده دنبالت سارا بدو: شنیدم کھ با صدای بلند سارا رو صدا می زد 

.جان بازی دیگھ بسھ

خالھ فروزان بود کھ می خواست سفارش کنھ . گوشی رو برداشتم. دوباره تلفن زنگ زد

حدس من . خونھ ی خودمون نرم و یکراست برم خونشون کھ کوھی کار سرش ریختھ

اما گرایلی درست بود براشون از آبادان مسافر رسیده بود گفت شکر خدا رفتند ھتل 

بھ خالھ قول دادم کھ بھ دادش برسم و گوشی رو . ازشون واسھ شام امشب قول گرفتھ



عسل خیلی با سلیقھ بود و . فکر کردم االن خالھ دست بھ دامن عسل ھم میشھ. گذاشتم

نون دایی فربد امشب توی . چیدن میزکمک می گرفت. حتما خالھ ازش برای تزئین 

. بھ طرف پنجره گام برداشتم. عزیزم لبخند رو روی لبم نشوندیاد دایی فربد . روغن بود

کنار پنجره ایستادم و . ظھر نزدیک می شد و می باید ھرچھ زودتر عزم رفتن می کردم

برق از . قلبم انگار کھ ترکید. خودت بفریادم برس! ای خدا. نظری بھ خیابون انداختم

. حس از وجودم رخت بربست دست و پام بی رمق شد و. چشام جست و سرم سوت کشید

عزیز من بود کھ بھ . شایان بود. چی می دیدم من؟ ای خدا بھ چشمام ھم اعتماد نداشتم

عینک سیاه بھ چشم . زیر سایھ درختی کنار پیاده رو ایستاده بود. ماشینش تکیھ زده بود

تنش  پیراھن آستین کوتاه راه داری. شاید ھم بیشتر از ھمیشھ. مثل ھمیشھ خوشگل. داشت

ھر چی کھ بود . بود با خطوط عمودی پرتقالی شلوارش ھم کرم بود شاید ھم شیری

. دوست داشتم با تمام وجودم جیغ بکشم. ھماھنگ و خوب بود و دل من ضعف رفت

شایان من اونجا چھ می کرد؟ مقابل در ! خدایا خودت می دونی چقدر دلم براش تنگ شده

بود، اما منتظر کی؟ دھنم خشک شده و زبونم  انگار منتظر کسی. موسسھ ایستاده بود

صدای گام ھای جست و خیز گونھ توی گوشم نشست و . مثل یک تکھ چوب سنگین بود

بعد سارا رو دیدم کھ با کولھ پشتی کوچکی کھ از پشتش آویختھ بود بھ حالت دو بھ 

را با سا. شایان با دیدن سارا روی زمین سرپا نشستھ آغوش باز کرد. طرف شایان رفت

و لپش محکم . شایان اونو بلند کرد و بھ روش خندید. یک جست توی بغلش جا گرفت

سارا یک دستش رو بھ گردن شایان انداخت و ھردو سرخوش احوال بھ طرف . بوسید

خم شد سارا رو روی صندلی جلو نشوند در . شایان در ماشین رو باز کرد. ھیوندا رفتند

ماشین جای گرفتھ در حالی کھ سرش رو یکوری رو آھستھ بست و خودش پشت فرمان 

سر . کرده و با سارا حرف می زد ماشین رو روشن نموده راھنما زد و بھ حرکت افتاد

دستم رو بھ شقیقھ ام نھادم و ھمونجا روی مبلی نشستم پس سارا دختر . من ھمچنان دوار

شتنی کھ من ھر شایان من بود؟ یعنی شایان ازدواج کرده بود؟ دختی شیرین و دوست دا

روز بیشتر از روز پیش بدو دل می بستم، دختر شایانم بود؟ سرم رو بھ مبل تکیھ داده 

دل و روده ام . چشام سنگین و تار شدند. ھمھ جا دور سرم می چرخید. چشامو بستم



دھنم تلخ و بدمزه شد، قلبم بھ شدت می کوبید . احساس تھوع داشتم. انگار توی حلقم بود

زیر پوستھ ی سرم سوزن سوزن شد، گر گرفتھ بودم و از درون می . مودو شکوه می ن

ملتھب بودم و عرق از کناره ی روسری . انگار وجودم رو بھ آتیش کشیده بودند. سوختم

تو حالت خوب نیست مھتاب؟: صدای عرقان توی گوشم نشست. ام جاری شد

م رو بھ طرفین تکون داده با دست شقیقھ ام رو می مالیدم، بدون اینکھ چشم باز کنم سر

چت : عرفان کنارم نشست و با نگرانی کھ از کالمش موج می زد گفت. اما حرفی نزدم

شده مھتاب؟

اشک گرمی از گوشھ ی چشمای بستھ ام بیرون زد دستم رو بھ نرمی از دستش بیرون 

.منو برسون خونھ خواھش می کنم عرفان: کشیدم و گفتم

می خوای ببرمت دکتر؟: گفت عرفان کھ داشت نگاھم می کرد

.می خوام تنھا باشم باید استراحت کنم. نیازی نست! نھ: گفتم

مطمئنی کھ نمی خوای بری دکتر؟: با ھمون نگرانی پرسید

یھویی سرم گیج . نیازی بھ دکتر نیست. نھ عرفان: چشای پر اشکم رو بھش دوختم و گفتم

.شد

.ق من دراز بکش بھتر کھ شدی می برمتبرو تو اتا: عرفان توی چشام دقیق شد و گفت

می خوام تنھا باشم . فقط یکمی سرم گیج رفت. می دونم چیزی نیست. اصرار نکن: گفتم

.عرفان، خواھش می کنم

عرفان می خواست ھنوز اصرار کنھ کھ مھرانھ با تابلوی کوچکی کھ در دست داشت 

ستھ و با نگرانی چشم بھم با دیدن عرفان کھ نزدیک من نش. میان درگاه در نمودار شد

ببخشید مزاحم شدم؟: داشت ارغوانی شد و گفت

نھ مھرانھ  :پیشانی ام رو مالیدم و گفتم. بدم اومد کھ در مورد ما طور دیگھ ای فکر کنھ

مھرانھ ھم با ناباوری بھ . بیا تو. من یک کمی سرگیجھ دارم استاد نگران شدند. جان

برای امروز : استاد نیم نگاھی انداختھ گفت. داستاد نزدیک شد و کارش رو نشون دا

.می تونی بری. کافیھ

.اگھ یھ قرص بھ من بدید ممنون می شم: من ھم بلند شدم و گفتم



عرفان بلند شده بھ طرف اتاقش رفت مھرانھ ھم لباس کارش رو در آورده عزم رفتن 

با تاکسی  بعد. با ماشین خودت می رسونمت: استاد سوئیچم رو گرفت و گفت. نمود

 .برمی گردم

این کار چھ : عرفان اخم کرد. پس اگر مھرانھ ھم با ما ھم مسیره، لطفا اونم برسون: گفتم

معنی میده؟

.دوست ندارم در مورد ما بدجور فکر کنھ: گفتم

.ازش خوشم نمیاد. مھرانھ دختر فضولیھ: عرفان گفت

.توجھ داره اون مدتیھ بھ من و تو خیلی. خواھش می کنم عرفان: گفتم

حرکت نسنجیده ای از من و تو . مشکل خودشھ: عرفان بھ طرف در بھ راه افتاد و گفت

 .سر نزده

عرفان منو بھ خونھ رسوند ماشین رو برام توی حیاط پارک کرد و سوئیچ رو بھ دستم 

داشت نگاھم . سوئیچ رو از دستش گرفتم. کھ کنار پلھ ھا بھ نظاره اش ایستاده بودم داد

تا شب تنھا می مونی؟: گفت. ردمی ک

حالم اینقدر خراب بود کھ نمی . تازه یادم افتاد کھ می باید بھ خونھ خالھ فروزان می رفتم

دیگھ نھ خالھ فروزان برام مھم . تونستم بھ چیزی غیر از شایان، سارا و خودم بیندیشم

حتی حوصلھ . خ بودمبود نھ مھمونای آقای گرایلی نھ مامان فرح و نھ قولی کھ بھ اونا داد

ببخش کھ تو زحمت : رو برگزدوندم و گفتم. ی نگاه مھربانانھ ی عرفان رو ھم نداشتم

من بچھ نیستم کھ نیاز بھ مراقبت و . ممنون می شم اگھ نگرانم نباشی! افتادی عرفان

.حالم خوبھ، فقط دوست دارم تنھا باشم. بیمار ھم نیستم .دلسوزی داشتھ باشم

.اگھ کاری داشتی زنگ بزن. ھر طور کھ تو دوست داری: کرد و گفت نومیدانھ نگاھم

.اونم بدون خداحافظی رفت. جوابش رو ندادم

تا شب بھ حال زار خودم گریھ کردم و بھ تلفنھای مکرری کھ اعصابم رو می خراشید 

آخر سر ھم دوشاخھ ی تلفن رو از پریز کشیدم سرم رو زیر مالفھ ای نازک . پاسخ ندادم

و از تھ دل بھ بدبختی و تنھایی خودم و برای دل خستھ و سوختھ ام گریھ کردم و  برده

.دیگھ توان جنبش و کوبش نداشت. قلب خستھ ام ھم می نالید. نالیدم



٨٠فصل 

ھر روز صبح با . احساس می کردم سارا ھر روز بیشتر از پیش بھ من وابستھ میشھ

من با دو حس متمایز از ھم بھ او نگاه شوق و نشاط زیادی توی آغوشم جا می گرفت و 

من نمی باید  .یک دلم فرمان می داد اونو از خود رونده و بھ عرفان واگذارم. می کردم

سارا دختر زنی بود کھ سرنوشت با بی رحمی اونو مالک . بھ سارا محبت می کردم

ادم من بھ خودم حق می د. شایان عزیر من کرده بود و من دوست داشتم حسادت بورزم

اما نھ، این چھ حقی بود کھ من برای . حسادت کنم چرا کھ قلبم اسیر عشق پدر سارا بود

خودم قائل بودم؟ مگھ نھ اینکھ من با لجاجت شایان رو کھ حق طبیعی ام بود از خودم 

روندم و مصرانھ ازش خواستم طالقم بده؟ مگھ من نمی خواستم شایان رو پی زندگی 

حالل شایان بھ میل خویش تشکیل خانواده داده و بھ زن و  .خودش بفرستم؟ و فرستادم

ندیدی با چھ اشتیاقی آغوش بھ روی سارا گشود؟ نھ، اون روز  .فرزندش عشق می ورزه

بھ ھر بھانھ سر ساعت مقرر . من ھر روز از پشت پنجره مراقب بودم. کھ ھمھ روز

سارا می آمد اونو بغل  او ھرروز دنبال. پشت پنجره سرگرم می شدم تا شایان رو ببینم

اما . می کرد و با محبت دستش رو گرفتھ با خود سوار ماشین می کرد و من می سوختم

سارا پاره ی تن . قلبم سارا رو می خواست. دل دیگرم فرمان سازش و مدارا می داد

سارا دختر شیرین و دوست . عزیز ترین فرد زندگی ام بود و من بھ اون دل بستھ بودم

کھ جزئی از شایان بود و بوی اونو با خودش داشت و من با تمام وجودم ھر  داشتنی ای

سارا ھم دست بھ گردنم می انداخت و محکم . روز اونو می بوئیدم و بھ خودم می فشردم

.گونھ ام را می بوسید ھمونطور کھ دست بھ گردن شایان می انداخت

. ھ بھ من و سارا دقیق می شدعرفان ھم دورادور مراقبم بود و متعجب از این ھمھ عالق

او کم و بیش بھ حال زار من پی برده بود گرچھ من سعی می کردم خوددار باشم اما شاید 

عرقان ھرچقدر بیشتر کنجکاوی می . موفق نبودم و نگاه غمگینم سرم رو فاش می کرد

.کرد کمتر بھ نتیجھ می رسید و من سردرد و یا بی حوصلگی رو بھانھ می کردم

موسم امتحانات آخر سال بود و ما می رفتیم تا . ا ھمھ ی لطافتش بھ انتھا می رسیدبھار ب

می دونستیم با تعطیل شدن مدارس سیل . خودمون رو برای تابستانی پر کار مھیا نماییم



.بچھ ھا سرازیر موسسھ خواھد شد

راجع بھ با عرفان میان دو کالس تو در تو ایستاده . ھمھ رفتھ بودند حتی خانم برچلویی

من بھ عرفان گفتم بھتره دیوار بین این دو کالس . بزرگتر کردن فضا صحبت می کردیم

.رو برداریم و دو کالس رو تبدیل بھ یھ کالس کنیم

: عرفان در میان دو کالس را بھ طور کامل باز کرد نگاھی بھ زوایای اتاق نمود و گفت

 .بھره مند می شیماینطوری از فضای بازتر و دلبازتری . فکر بدی نیست

اینجا رو برای ترم تابستونھ اختصاص میدیم کھ بچھ ھای بیشتر ثبت : ذوق زدم و گفتم 

چطوره؟. نام می کنند

تابستونا سرمون خیلی شلوغ می شھ بچھ ھای کوچکتر . خوبھ: عرفان فکری کرد و گفت

.زیاد جست و خیز می کنند و نمی شده جلودارشون شد

.دا شروع کنیم کھ تا آخر این ماه تموم بشھپس از ھمین فر: گفتم

تا آخر ماه؟ چھ خبره؟ دیوار برداشتن کھ کار یک روزه بعدشم یک نقاشی : عرفان گفت

راستی کالس رو چھ رنگی . بھ تو قول میدم ظرف دو سھ روز اینجا تمیز و مزتب بشھ

بزنیم خوبھ؟

انداختم و گفتم بھ نظر من  نگاھی بھ رنگ قبلی دیوارھا کھ تا حدودی ھم کثیف شده بود

.تمام دیوارھا رو نقاشی کنیم

اون کھ آره، اما چھ رنگی؟: عرفان گفت

. منظورم از نقاشی، رنگ نیست، نقشھ: خنده ای کردم و دستامو بھ ھم کوبیدم و گفتم

.گل، بلبل، رودخونھ، اینجوریا. دیوارھا رو نقاشی می کنیم

چی میشد ھمیشھ اینطوری . ی ھمین سرمستی تم شیفتھ: عرفان با لذت نگاھم کرد و گفت

نمی خوای بگی چی عذابت . بودی مھتاب؟ این اواخر خیلی تو خودتی و نگرانم می کنی

می ده؟

بچھ ھا . فکرش رو بکن: سوالش رو بدون جواب گذاشتھ و پشتم رو بھ عرفان کرده گفتم

محشر میشھ عرفان، نھ؟. چھ ذوقی می کنند

لبخندی حاکی از حظی وافر زد . اتاق کھ می رفتم دنبالم می کردبا نگاھش بھ ھر طرف 



بھ . ھر چی کھ بگی محشره. باشھ تسلیم. تو ھمیشھ منو دست بھ سر می کنی: و گفت

باشھ؟. شرط اینکھ تو خودت مسئولیت نقاشی رو بعھده بگیری

من تنھا؟: گفتم

.منم اگھ فرصت داشتم کمکت می کنم: دست بھ سینھ شد و گفت

ول کردم و قرار شد عرفان فردای ھمون روز دست بھ کار شده و برای روز جمعھ کھ قب

.تعطیل بود ترتیب برداشتن دیوار رو بده

سر استاد ھم تقریبا شلوغ شده بود و کمتر بھ داد . از روز شنبھ من کارم رو شروع کردم

رتیب بیشتر استاد مجبور بود ھمھ رو توی یک کالس جمع کنھ و بھ این ت. من می رسید

او بھ ھر کدوم از ھنرجوھا بھ طور خصوصی تدریس می کرد ھر روز ھم . درگیر بود

از من می خواست جدی تر کارم رو دنبال کنم تا بتونھ کالس ھا و سنین مختلف رو از 

 .ھم تفکیک کنھ

گاه ھم سراغ . سارا ھم بعد از ھر تمرین بھ حیاط می رفت و با حیوونا سرگرم می شد

آمد کنار چارپایھ ام می ایستاد و با چشای فیروزه ای خوشگلش بھ قلم موئی کھ با من می 

بعضی از روزھا از پائین . حرکات دست من بھ دیوار اتاق نقش می زد خیره می شد

من ھم از چھار پایھ  .چھار پایھ دستش رو دراز می کرد بیسکوئیت بھم تعارف می کرد

وشگلش رو می بوسیدم بیسکوئیتش رو بھ دھان پائین آمده کنارش می نشستم دستای خ

بعد اونو می بوییدم و قطره اشکم رو مھار می کردم و بغض سفت و . خودش می نھادم

.سنگین گره خورده ام رو فرو می دادم کھ این روزھا خوراکم بود

دست بھ دامن دایی فربد و خالھ فروزان شده . عرفان عرصھ رو بھ من ترک کرده بود

اما من چطور می تونستم؟ . ا نگاه ملتمسش ازم می خواست کھ جوابش رو بدمیا ب. بود

چی دارم می گم؟ من کھ اونو گم نکرده ! حاال کھ شایان رو یافتھ بودم؟ گرچھ بی حاصل

خودم بھ زندگی خوشی کھ می تونست از آن من باه . من خودم طردش کرده بودم. بودم

ی خودش رو داشت و من باید فکری برای بھ ھرصورت شایان زندگ. پشت پا زده بودم

زندگی؟ کدوم زندگی؟ قلبی کھ اسیرو عبیده چی از زندگی می . زندگی خودم می کردم

برای ھمین ھم نمی خواستم . فھمھ؟ من عرفان رو دوست داشتم و دلم براش می سوخت



ھمین  اما او خودش مصر بود و پذیرفتھ بود منو، اگھ شده بھ. اونو اسیر غمھای دلم کنم

پس من چی؟ من و خواستھ ام مھم . برای او مھم دست یافتن بود. صورت داشتھ باشھ

جدا شایان ارزش این ھمھ عشق . نبودیم؟ خواستھ ی من شایان بود کھ از دست رفتھ بود

مگھ نگفت صبر ! و وقاداری رو داشت؟ اون کھ دم از وفا می زد و خود بی وفایی نمود

معلومھ کھ خیلی . صبر کرد؟ خوبھ کھ سارا حی و حاضرهمی کنم تا بزرگ شی؟ خیلی 

زود بعد از رفتن من دست بھ کار تشکیل زندگی جدید شدھو اونقدر نمونده کھ عرصھ 

اونقدر صبر نکرده تا بقول خودش من از جلد بچگی بیرون بیام و دست  .بھش تنگ بشھ

د و گرفتار زن و و چقدر زود دور خودش رو شلوغ کر. از اعمال کودکانھ ام بردارم

 .شاید مادرش ھم این ارزش رو داشتھ. اما بھ نظر من سارا ارزشش رو داره! زندگی شد

نکنھ اونو سربھ نیست نکرده . یک آن بھ فکرم خطور کرد نکنھ این سارا دختر شبنم باشھ

این چھ افکار شوم و شیطانی ای است کھ توی سرم . باشند؟ ای خدا حالم بھ ھم می خوره

مھم اینھ کھ . بنده؟ بھ ھر حال چھ فرقی می کنھ؟ سارا دختر شبنم یا ھر زنی نقش می

مگھ تو نمی خواستی شایان خوش باشھ؟ خب چرا، . خب باشھ. شایان با اون زن خوشھ

اما با حسادتم چھ کنم؟ اون روز کھ طردش کردی چرا فکر حسادت امروزت رو 

نمی . پس بگذر. با تمام وجودمیعنی حاال نداری؟ چرا . نکردی؟ چون دوستش داشتم

ھرروز آراستھ تر و خوشگل تر . ای خدا من ھرروز شایان رو می بینم. قادر نیستم. تونم

از روز پیش و دلم میخواد بترکھ کھ االن میره خونھ و زنی زیبا درست شبیھ بھ سارا بھ 

خستگی  سارا رو از دستش می گیره و با محبتی کھ نثار شایان می کنھ. پیشوازش میاد

یعنی االن شایان من خوشبختھ؟ مادر سارا عشق و . کار روزانھ رو از تنش می گیره

مگھ . دلخواه زندگیشھ؟ یعنی منم ایثار کردم؟ پس منم جوونمردم؟ بھ خودم ببالم؟ نمی تونم

  پس چھ کار کنم؟. معلومھ کھ نھ. جوونمردی و حسادت آبشون با ھم تو یک جو میره؟ نھ

  

  

  

  



  ٨١فصل 

فقط مطلعھ کھ من دلبستگی عجیبی بھ . ن بھ لحاظ شخصیتی شایان رو نمی شناسھعرفا

ھنوز ھم مصره کھ برای شایان احترام قائلھ و . شوھر سابقم، بھ مردی بھ نام شایان دارم

وقتی کھ سرزنشش می کنم تو . ازدواج ما ھیچ خدشھ ای بھ عالقھ ی قلبی من نخواھد زد

دواره بتونھ با محبتی کھ نثارم می کنھ یاد اونو از چطور مردی ھستی؟ می گھ کھ امی

فقط می خواد تالش کنھ کھ من بھ اون . کھ اگر ھم نشد شکایتی نداره. خاطم محو کنھ

مطمئنھ کھ خدا کمکمون می کنھ و مھر شایان بھ مرور . بیشتر از شایان دل بستھ بشم

ان بشم می تونم ای خدا جون، یعنی ممکنھ؟ اگھ من زن عرف. زمان کمرنگ می شھ

سارای عزیزش رو داره و من . شایان زندگی خودش رو داره. شایان رو فراموش کنم

من نباید کلبھ . من حق ندارم مخل خوشبختی اش بشم. شاھدم کھ چقدر اونو دوست داره

خدا رو شکر کردم کھ سارا نمی تونھ حرف بزنھ و اسم منو نزد . ی آمال اونو خراب کنم

اال مگھ فقط منم کھ اسمم مھتابھ؟ بھ ھرحال دوست ندارم یاد و خاطره خب ح. پدرش ببره

.ای از من مخل آسایش فکری شایانم بشھ

سرم از افکار جوراجوری کھ . ماشین رو توی حیاط پارک کردم و از اون پیاده شدم

. پشت کاسھ ی سرم تیر می کشید. توی مغزم بھ ھم بافتھ می شدند در حال ترکیدن بود

انگار یک موش کوچولو گوشھ ی . کی با چکش بھ جون جمجمھ ام افتاده بودانگار ی

خانم جان ھمیشھ . حال غریبی داشتم. جمجمھ ام نشستھ بود و تند وتند مغزم رو می حوید

و من حال دیوونھ ھا . می گفت زیاد فکر نکنین کھ فکر خیال زیادی آدمو دیوونھ می کنھ

ی سرم کرده و افکارم رو مثل انبوه مگس کیش  دوست داشتم دست توی کاسھ. رو داشتم

دوست داشتم پنجھ انداختھ مغزم رو مثل گوشت چرخ کرده مالش بدم افکار ناجورم . کنم

دوست داشتم با یک قاشق محتویات کلھ ام رو مثل کاسھ ی آش بھم بزنم . لھ و نابود کنم

کاری است؟ حق با خانم ای خدا این چھ اف. تا فکر و خیال مثل بخار از توش بیرون بزنھ

این افکار جز در کلھ ی شیرین عقالن جای . من بھ مرز دیوانگی رسیده بودم. جان بود

الھی بمیرم برای مامانم کھ از . می گرفت؟؟؟ بھ زودی من ھم شیرین عقل می شدم

خدایا چرا بعضی بندگانت نصیبی از زندگی نبردند؟ کفر می گم؟ . زندگی شانس نداشت



مامان . حالت تھوع داشتم. ناھار نخوردم. خدایا منو بکش و راحتم کن .پس الل بشم

خانم جان ھمیشھ شیوید پلو با تن ماھی رو . شیوید پلو پختھ بود کھ با تن ماھی بخوریم

ای غذای . مسخره می کرد و می گفت دلتونھ خوش کنین کھ سبزی پلو با ماھی خوردین

. کولر رو روشن کرده روی تختم افتادم. بود از بوی تن ماھی دلم بھ ھم شور. کارمندیھ

مثل . خالھ فروزان بود. با صدای زنگ از خواب بیدار شدم. نفھمیدم کی خوابم برد

اما نخورد و گفت واسھ . رفتم براش ھندوانھ قاچ کردم .روی مبل نشست. ھمیشھ تنھا

 .اومدم باھات بھ طور جدی حرف بزنم .مھمون بازی نیومدم

 .اگھ ھمون حرفای تکراریھ کھ من اصال حوصلھ اش رو ندارم: بی حوصلھ گفتم

یعنی چی؟ تا یکی می خواد دھن واز کنھ ننھ من : خالھ فروزان زود ترش کرد و گفت

خب بشین مثل بچھ ی آدم دوتا کلوم حرف حساب . غریبم می کنی و دھن آدمو می بندی

 .بشنو

مگھ نھ؟. انھاز نظر شما حرف حساب عرف: اخم کردم کردم و گفتم

من اومدم ببینم حرف حساب تو چیھ؟ تا کی می خوای بھ این : خالھ فروزان گفت

لجبازیھات ادامھ بدی؟

چرا نمی گذاشتند بھ حال خودم بمونم؟ چرا ھر روز دوره ام می کردند و . حوصلھ نداشتم

رم بلند شد اومد کنا. بھ نوعی باعث آزارم می شدند؟ خالھ فروزان باز ھم شروع کرد

تو با کی سر لج داری دختر؟ ھان؟: نشست دستم رو میان دستاش گرفت و گفت

با بخت سیاھم، با اقبالم، با خودم، می فھمین؟: خستھ جواب دادم

کدوم بخت سیاه؟ کدوم . ھمیشھ ھمینو می گی: خالھ فروزان باز برافروختھ شد و گفت

اقبالی کھ فقط تو اونو بد  اقبال؟ ھمون بختی کھ خودت دستی دستی سیاھش کردی؟ ھمون

مگھ بخت چند  .می بینی؟ تو دختر خیره سر دیوونھ عرصھ زندگی بھ ھمھ تنگ کردی

مرتبھ در خونھ ی یک نفر رو می زنھ؟ تازه تو دختر خوش شانسی ھستی کھ بخت برای 

. اما تو، تو دختر دیوونھ با کمال خودخواھی اونو پس می زنی. بار دوم اومده سراغت

نھ، نھ . ھ بچگی کردی حاال چی؟ حاال کھ بچھ نیستی پس یقین دارم دیوونھ ایاون دفع

کھ خب زیاد ھم . تو کھ سالھا سد آسایش و آرامش مادرت شدی. عزیز من تو خودخواھی



اقبالی کھ با مادرت یار . اونو می شھ بھ قول خودت پای اقبال گذاشت. مقصر نبودی

تو و اون رو کرده، چرا باورش نداری؟اما حاال چی؟ حاال کھ اقبال بھ . نبود

اومده با من دعوا کنھ؟ ضربان قلبم تند . این ھمھ داد و فریاد رو از خالھ انتظار نداشتم

با توام چرا مثل مجسمھ بھ من زل . جواب منو بده مھتاب: خالھ فروزان ادامھ داد. شد

اما ھیچ وقت . نیو تو اینو خوب می دو. زدی؟ فرح سالھاست کھ دکتر رو سر می دوونھ

از خودت پرسیدی چرا مامانت اونو سر می دوونھ؟ بھ خاطر وجود تو کھ مثل یک 

 ...بختک

: لحظھ ای لب گزید و با لحنی آرومتر ادامھ داد. حرفش رو خورد و دیگھ ادامھ نداد

عرفان امروز بھ من زنگ زد . مھتاب، عزیزم، گلم، قشنگم بیا و دست از لجبازی بردار

مھتاب، مھتاب چرا این طوری . واست با تو حرف بزنم شاید سر عقل بیاییو ازم خ

.شدی؟ چرا رنگت پریده؟ عزیزم جواب منو بده

 .خالھ فروزان با دستپاچگی چند مرتبھ پیاپی بھ صورتم نواخت و من دیگھ ھیچ نفھمیدم

تختم چشم باز کردم توی اتاق خودم و روی . صدای اذان از دوردستھا بھ گوش می رسید

نسیم سحری . پنجره باز بود. کی آمده بودم؟ چھ کسی مرا آورده بود؟ بھ یاد نداشتم. بودم

در آن سکوت نیمھ شب صدای گوش نواز اذان کھ تا . پوسن صورتم را نوازش می داد

با تو چھ کنم؟ خدایا دارم ...وای عرفان... اعماق جان نفوذ می کرد حال و ھوای عرفانی 

بخت سیاه با من چھ کردی؟ یقی ی تو رو بگیرم یا خودم رو؟ کی  ای. دیوونھ می شم

مقصره؟ ببین چھ بسرم آوردی؟

خستھ از ھمھ، از روزگار، از خودم، از بخت . خستھ ام. دست بردم و اشکم رو ستردم

ناخوشم، ھمون کھ ھمھ بھ خوشی باورش دارند و مدام دوره ام می کنند کھ چرا بھش 

اما خدا جونم تو خوب می دونی کھ من ھنوزم ! رای مرتبھ دومپشت پا می زنم اون ھم ب

اصال مگھ اقبال جایی ھم توی سرنوشت ! باور ندارم کھ دفعھ ی پیش بخت یار من بوده

من داشتھ؟

آخ عرفان دوستت دارم می فھمی؟ بارھا نزد تو اعتراف کردم کھ دوستت دارم اما نھ 

تو ھیچ وقت نخواستی بفھمی کھ این  .اون طوری کھ الزمھ ی یک زندگی شیرین باشھ



چرا  .شاید ھم بھ ھمون بسنده کردی و دل خوش داشتی. دوست داشتن از کدوم جنسھ

اصرار داری بی جھت بھش رنگ عشق بزنی؟ باور کن دنیا اونطور کھ من و تو فکر 

ما نمی تونیم . ھمھ چیز رو نمی شھ بھ دلخواه نقش زد. می کنیم صفحھ ی نقاشی نیست

یت ھای تیره ی زندگی رو با رنگ ھای الوان رویاھامون بھ نفع خودمون تغییر واقع

می دونم عشق . می دونم کھ احساس تو ھمون عشق پاک و آسمونیھ کھ بھ من داری. بدیم

من . تو مقدسھ، اما من چکنم کھ چیزی بھ نام عشق در چنتھ ندارم کھ بھ پات بریزم

عرفان کاش می فھمیدی کھ . ی تو اما نیافتمدرون خودم رو جستم بھ دنبال عشقی برا

تو از من خواستی حاال کھ بھ عشقم پشت کردم بھ تو روکنم فقط بھ . چقدر عاشق شایانم

عرفان جان مگھ ھر دوست داشتنی بھ عشق . این دلیل کھ دوستت دارم و برام عزیزی

ادش ھنوز عذابم گفتم با اون چھ کنم کھ ی. ختم می شھ؟ بھت گفتم گفتی شاید و امیدواری

گفتم اگھ نکردم چی؟ اطمینان دادی . گفتی توی خیالت باشھ شاید فراموشش کردی. میده

گفتی چون . گفتم این خیانتھ بھ تو. عشقی کھ نثارم می کنی یاد اونو کمرنگ می کنھ

خودم واقفم خیانت نیست و باز اطمینان دادی کھ با عشقت یاد اونو از توی ذھنم پاک 

تو نمی دونی کھ عشق او، یاد او و خاطرات اوتوی وجودم نقش بستھ و ھیچ اما . میکنی

چطور بھ تو بفھمونم کھ تمامی وجودم اونو می طلبھ . قدرتی قادر بھ پاک کردنش نیست

اون نگاه زالل اون نگاه پر از تمسخر اون . و دلتنگ اون نگاه پر غرور و مردانھ اس

خدا سرم باد کرده و . ر از حرف و حدیث بودنگاه مھربان و نگران نگاھی کھ ھمیشھ پ

. خداوندا یاداوری خاطرات تلخ و شیرین گذشتھ آتش بھ جانم می اندازه. االنھ کھ بترکھ

اما باید بجنگم . امروز بیشتر. ھرروز ھوای دلم ھمینھ. دلم خیلی ھواشو کرده. گر گرفتم

حداقل . دیگھ خیلی دیر شده .دیگھ این ضجھ ھا و نالھ ھا دردی رو دوا نمی کنھ .با نفسم

.وجود سارا تایید محکمیھ واسھ اینکھ دیگھ دیر شده

سرنوشت بھ قدری سریع برام رقم . خدایا خودت می دونی کھ من زیاد ھم مقصر نبودم

نفھمیدم  .خورد کھ حتی فرصت نشد بفھمم عشق بود یا ترحم کھ دامن زندگیم رو گرفت

ا کلمات بود از سر جوانمردی یا حسی بود کھ از اعترافاتش برای دوست داشتنم بازی ب



و من وقتی پی بردم باید تعمق می کردم کھ رمان رو . اعماق وجودش نشات می گرفت

  .برای ھر تفکر و تعمقی از دست داده بودم

حاال من با این قلب بھ . خدایا ھر کی ندونھ تو یکی خوب می دونی کھ دلم چقدر خونھ

عرفان از من جواب می خواد . قدک بھ زندگی عرفان بذارمخون نشستھ چطور می تونم 

خالھ فروزان گفت کھ مامان فرح دکتر رو سر می . حتی دست بھ دامن خالھ فروزان شده

نباید اینقدر خودخواھانھ . از خودم بدم اومده. دوونھ، مامان ھم سالھاست اسیر دست منھ

کمترین . برای تنھایی ام بردارمباید یک فکری . چون اختاپوس روی زندگی مامان بیفتم

مامان اونقدر فداکار و از خود گذشتھ اس کھ تا منو با . اثرش آسایش خیال عزیزانمھ

اونم خودش و جوونی اش رو فدای من . سامان نرسونھ واسھ خودش فکری نمی کنھ

. شاید امروز تکلیفم رو با عرفان روشن کنم. اونم اسیر دست سرنوشت نامراد شد. کرد

تصمیم گرفتم با ھمھ . ھا این تصمیم رو گرفتم اما باز موکولش کردم بھ روزی دیگھبار

من خق نداشتم بیشتر از این . بی میلی و دلسردی از سر راه زندگی مامان کنار برم

چطور می تونست بھ دکتر کھ ھمھ . اون حق داشت. مامان فرح رو دربند خودم نگھ دارم

ای مامان صبر کرده جواب بده؟ مامان نمی خواست ی ما می دونیم این ھمھ سال بھ پ

مامان زن فھمیده ایھ و من با کمال خودخواھی و . زندگی من و دکتر رو در ھم ادغام کنھ

حماقت مخل آسایشش شده بودم و بھ قول خالھ فروزان مثل بختک روی زندگی اش افتاده 

ام و با عرفان روشن می  باید تکلیفم رو با خودم، با زندگی. از خودم بدم اومد. بودم

من بھ او جواب می دادم و از خدا می خواستم کمکم کنھ تا عاشقش باشم و در . کردم

.ھمین امروز. کنارش طعم شیرین خوشبختی بچشم

بھ طرف آشپزخونھ رفتم، نانھا بیات بود و از دھن برمی . ھوا روشن شده بود برخاستم

مانتو شلوار  .قم برگشتم و لباس پوشیدمیک حبھ انگور بھ دھنم گذاشتم بھ اتا. گشت

ھمون کھ . توی کمد چشمم بھ کیف چرم قھوه ای افتاد. مشکی با روسری حاشیھ دار

کیف رو برداشتم بھ سینھ فشردم و از یادآوری برخورد تند . شایان برام ھدیھ گرفتھ بود

می  ھمون طور کھ شایان رو .دلم کیف خواست. اون روز آھی از سینھ بیرون دادم

خودش گفت اگھ دلت ھوای منو کرد  .گرچھ بیھوده، اما شاید دلم خوش می شد. خواست



احساس می کردم این کیف بھ قلبم گرما  .چی نصیبم می شد؟ مھم نبود. اینو بدست بگیر

ھمون طور کھ حلقھ اش . من نباید یادگاری ھای شایان رو از خودم جدا می کردم. می ده

نگاھی بھ انگشتم نموده حلقھ ی . نگشتم نگھ داشتھ بودمرو طی این ھمھ سال توی ا

کیفم رو . خوشگلی رو کھ شایان با دست خودش بھ دستم کرد بعد دستم رو بوسید، بوسیدم

من . می رفتم تا تکلیفم روروشن کنم. توی چنگم فشردم و بھ طرف موسسھ بھ راه افتادم

این مرتبھ نوبت مامان بود کھ . ماز خودم می گذشتم تا یکی دیگھ رو از بند خویش برھان

ماشینم رو مقابل موسسھ پارک کردم سوییچم رو توی جیب . از بند من رھانیده بشھ

. خانم برچلویی مثل ھمیشھ پشت میزش نشستھ بود. مانتوم انداختھ قدم بھ پیاده رو نھادم

 عرفان توی دفتر موسسھ پشت میزش. روی صندلی اش جابجا شدو جواب سالمم رو داد

با دیدن من گوشی رو گذاشت بلند شد . نشستھ بود و داشت با تلفن شماره گیری می کرد

کجا بودی تا حاال؟: اومد طرفم پرسید

چطور؟: کیفم رو روی زانوانم نھادم و گفتم. خونسردانھ روی مبلی پھن ولو شدم

دیروز کھ می رفتی . خیلی دیر کردی. نگرانت بودم: پشت میزش نشست و جواب داد

مگھ فرار نیست تا آخر ھمین ھفتھ کار نقاشی سالن رو . تاکید داشتی امروز زودتر میای

.تموم کنیم

.چرا، دیشب یھ مقدار کسالت داشتم: کیفم رو فشردم و گفتم

خالھ فروزان باھات حرف زد؟: خودش رو روی میز قدری جلو کشیدو گفت

.هآر: بی حوصلھ بلند شدم کیفم رو روی میز نھادم و گفتم

خب؟: عرفان دستش رو مشت کرده زیر چانھ نھاد و مشتاقانھ نگاھم کرد و گفت

.بھ جمالت: جواب دادم

ھنوزم می خوای منو سر : بی حوصلھ بلند شد دستاش رو روی میز قرار داد و گفت

بدوونی؟ بگو مھتاب بدونم منظورت چیھ از این بازیا؟

باشھ موقع خودش با ھم . نیست عرفانحاال وقت این حرفا : بھ طرف سالن رفتم و گفتم

 .می بینی کھ کار دارم. صحبت می کنیم

مگھ تو کالس نداری؟ : عرفان یک گام بھ طرفم برداشت کھ مانعش شدم و گفتم



.خیلی مھم نیست: جواب داد

.اما کار من برام مھمھ: لبخندی زدم و گفتم

وز باید جواب منو بدی، ھمین امر: ھمون جا کھ ایستاده بود دست بھ سینھ شدو گفت

مفھومھ؟

 .تو ھم بھتره مزاحم کارم نشی. بھ خودم کھ اینطوری قول دادم: خندیدم و گفتم

کارت یا افکارت کھ ھنوزم باھاشون درگیری؟: پرسید

مگھ تو االن تھدیدم . می خوام ضمن کارم فکر کنم. ھر دو با ھم: سرتکون دادم و گفتم

نکردی کھ امروز آخرین مھلتھ؟

من ازت خواھش کردم دیگھ بیشتر . من ھیچ وقت تو رو تھدید نمی کنم: مھربانانھ گفت

.از این بازیم ندی

.منم کھ گفتم چشم عرفان جان: بھ طرف سالن بھ راه افتادم و گفتم. چرخیدم

بھ طرف سان می رفتم در حالی کھ می دونستم عرفان ھنوز ھمون جا ایستاده و بھ رفتنم 

ھ می گفت کھ من عروس خیالھاش بودم و حاال کھ در واقعیت پیدام ھمیش. چشم دوختھ

چھ می کردم با این ھمھ عشقی کھ دوردور نثارم می . کرده از تماشا کردنم سیر نمی شھ

.کرد؟ می پذیرفتم؟ جز با کمک خدا قادر نبودم

.لباس کار پوشیدم و روی چھار پایھ قرار گرفتم

ھر از گاه نگاھم ثابت روی نقشی کھ بر دیوار . دقلم مو توی دستم انگار خشک شده بو

گرچھ قول داده بودم اما نمی تونستم کارم رو بھ موقع بھ اتمام . می زدم می موند

 .برسونم

..چایی تون سرد نشھ خانمم

سینی چای رو روی میزی کوچک . صدای عرفان مرا از صحرای خیاالت بیرون کشید

تو کار دیگھ ای بھ جز خیره شدن : ھی کشیدم و گفتمآ. نھاده و خیره بھ من ایستاده بود

نداری؟

این  :یک گام بھ جلو برداشت و در حالی کھ گردنش رو رو بھ من باال گرفتھ بود گفت

این طوری پیش بری کارت حاال حاالھا می مونھ . سوالیھ کھ من می خوام از تو بپرسم



.معطل ھا

عرفان ھم پس از دقایقی مرا بھ . شدم افکارم رو از سرم بیرون راندم و سرگرم کارم

ھمون طور کھ با قلم مو اردکی رو رنگ می . حال خود گذارده از سالن بیرون رفت

انگار کارش تموم شده بود و . کردم از گوشھ ی چشم سارا رو دیدم کھ پا بھ حیاط گذاشت

نگاھش کردم بلوز و شلوار . می خواست سراغ حیوانات و تفریح روز مره اش بره

. موھاش مثل ھمیشھ از دو طرف بھ صورت گیس بافتھ شده بود. سفیدی بھ تن کرده بود

نرمھ ھای کرک مانند طالیی پشت گردنش پخش شده بود و پوست لطیف گردنش بوسھ 

سارا پا روی اولین . دوست داشتم بغلش کنم و بھ خودم بفشارمش. لبخند زدم. می طلبید

می خواست . ت باال آمده زیر پای سارا خزیدمگی ھم از توی حاط بھ سم. پلھ نھاد

سارا کھ از مگی خوشش نمی . این عادتش بود. خودشو بھ پاچھ ھای شلوار سارا بمالھ

جیغ . اومد با انزجار خودش رو کنار کشیدو ناگاه از پلھ سرازیر شده کف حیاط ولو شد

و خودم رو بھ باالی  نفھمیدم چطور از چارپایھ پایین آمده. سارا آه از نھادم بیرون آورد

بھ تبعیت از من خانم برچلویی ھم ھراسان روی ایوان آمد و بھ . سر سارا رسوندم

صورت سفید سارا غرق خون . سارا رو توی بغلم گرفتھ بھ دفتر بردم. صورتش کوفت

نمی . اونو بھ خودم فشردم و بوسیدم. نفسش گره خورده بود. بلوز سفیدش ھم .بود

عرفان ھم . نمی دونم کجا رفت. خانم برچلویی رفتھ بود. بکنم دونستم چھ کار باید

خودش رو توی  .سارا بیشتر ترسید و جیغ کشید. دیگر بچھ ھا ھم. ھراسان بھ دفتر آمد

اشک پھنای صورتش رو خیس کرده با خون گرم در ھم آمیختھ . سینھ ی من پنھان کرد

برید سرکالستون بچھ رو می عرفان بھ بچھ ھا نھیب زد . دست و پامو گم کردم. بود

از پلھ ھا : گفتم. بعد نگاھی بھ من کرد و توضیح خواست. چیزی نشده کھ. ترسونید

.یک کاری بکن عرفان: بعد گفتم. فکر کنم از مگی ترسید. افتاده

من و  .االن یک کمی بتادین میارم. عرفان بھ طرف آبدارخانھ رفت و گفت چیزی نیست

یک خرده : گفتم .را رو شستشو دادیم خونریزی قطع شده بودعرفان با بتادین صورت سا

: عرفان بھ طرف کشو میزش رفتھ سوییچش رو برداشت و گفت. باند بیار جاشو ببندیم

.تو سرش رو گرم کم تا گریھ اش بند بیاد. االن می پرم از داروخونھ می خرم



چشای  .ل می زدگریھ کھ نھ، نرم و مالیم می نالید و د. سارا ھنوز گریھ می کرد

اونو توی بغلم گرفتھ . با دستش چشاشو می مالید. خوشگلش قرمز شده پف کرده بود

فکر کردم شاید توی کیفم چسب زخم داشتھ . روی مبل نشستھ بودم و دلداریش می دادم

. توی زیب کوچکش دنبال چسب می گشتم. دست بھ کیفم برده درش رو باز کردم. باشم

چسب . خم شدم پیشانی عرق کرده ی سارا رو بوسیدم. جوشید دلم مثل سیر و سرکھ می

از توی کیفم بیرون کشیده داشتم کاغذش رو باز می کردم کھ یک آن ھیکل مردی کھ 

. ھراسان می دوید توی چار چوب در نمایان شد کھ با نگرانی سارا رو صدا می زد

طور کھ سارا رو توی  ھمون. از جا کنده شدم. رنگ باختھ بود. سربلند کردم شایان بود

شایان ھم خشکش . کیفم از دستم روی زمین افتاد. بغلم نگھ داشتھ بودم از جا بلند شدم

کی بھ اون خبر داده بود؟ حتم دارم کار خانم  .من ھم. نگاھش بھ من خیره موند. زد

شایان بھ . من و شایان چشم در چشم ھم، ھر دو متعجب و حیرت زده. برچلویی بوده

نگاھش رو توی چشام دوختھ بود بدون پلک . بدون ھیچ حرفی و کالمی. طرفم امد

. قلبم از حال رفتھ و ھر آن خودم ھم ولو می شدم. دھان من نیمھ باز مونده بود. زدنی

ناگھان شایان . سارا ھنوز چشاشو می مالید و دل می زد. انتظار دیدن شایان رو نداشتم

سارا  .خم شد صورتش رو بوسید. از من گرفتدست دراز کرده و اونو . متوجھ سارا شد

. دست بھ گردن شایان انداخت و خودش رو بھ سینھ ی شایان فشرد. انگار جان گرفت

بھ تبعیت از یک حس پرستارمآبانھ دست باال آورده چسب رو روی زخم . مسخ شده بودم

مچ دستم  شایان با نگاه حرکات دستم رو دنبال می کردو ناگھان. پیشانی سارا چسبوندم

خواست . بعد ھم بھ چشام نگاه کرد. رو گرفت و بھ حلقھ ی توی انگشتم خیره موند

حرفی بزنھ اما من دستم رو از دستش بیرون کشیدم و سراسیمھ از دفتر و موسسھ بیرون 

.مھتاب صبر کن: شایان ھم دنبالم دوید و گفت. رفتم

بیرون آوردم و نفھمیدم چطوری  دست بھ جیب مانتوم برده و سوییچم رو. اما من نموندم

ماشین از جا کنده شد و من از اونجا دور . ماشینم رو روشن کرده پدال گاز رو فشردم

  .شایان در حالی سارا رو توی بغل داشت، توی پیاده رو خیره بھ من مونده بود. شدم

  



  ٨٢فصل 

دنیا کرده  در رو روی خودم بستھ و مانند راھبھ ھا ترک. شرح حالم بیان کردنی نیست

نھ جواب تلفنھا رو میدم نھ در بھ . در روزه کھ از عرفان و موسسھ اش خبری ندارم. ام

می دونم مامان باھام . تلفن اینقدر زنگ زد کھ دوشاخھ رو کشیدم. روی کسی باز می کنم

می دونھ کھ تنھا . مامان ھم منو تنھا گذاشتھ .براش گفتم کھ شایان رو دیدم. کاری نداره

بیچاره خیلی برام غصھ می . می دونھ کھ بودنش و رفت و امدش عذابم میده. ترمراحت 

رنگم پریده و پای چشام . جز چای ھیچ چیز از گلوم پائین نمی ره. خوره اما لب فروبستھ

حالتھای مختلف چھره . پشت میزم نشستھ ام و فقط تصویر شایان رو می کشم. گود افتاده

 .روی میزم از کاغذ انباشتھ شده. کنم و باز یکی دیگھ اش رو برای دل خودم ترسیم می

حوصلھ ی ھیچ کاری ندارم مگر نقش . اتاقم بھم ریختھ و نامرتبھ. ھمھ ھم تصاویر شایان

لر روشن کردم مقابلش نشستھ دست زیر چانھ زده و با دست دیگھ مدادمنتھ .ک. زدن

مین کھ نصویر گویا ھ. دقت در کار نیست چون حوصلھ اش نیست. روی کاغذ می کشم

حتما مامان . صدای در حیاط رو شنیدم کھ آھستھ بستھ شد. باشھ منو ارضا می کنھ

مامان در نظرم سایھ ای  .برام فرقی نداشت. برگشتھ نمی دونستم کی میاد و کی می ره

پشت لب شایان رو . بدون توجھ مدادم روی کاغذ می کشیدم. بود کھ رفت و آمد می کرد

سبیالی شایان مرتب بود اما . ایان سبیل داشت و من عاشق سبیالش بودمش. سیاه کردم

تصویر زیر . نقش سبیلی کھ من می زدم پرپشت بود و قیافھ اش رو ترسناک می نمایوند

دلم می . دستم رگ پیشانی اش را ھم برجستھ تر و چھره اش رو عبوس تر نشون می داد

دوست داشتم مردی . تش تنگ شده بوددلم برای اخمش و برای جدی. خواست ازش بترسم

. دلم عقده داشت. چون شایان کنارم باشھ کھ دعوام کنھ و از اعمال احمقانھ بازم داره

این عقده از دوران کودکی باھام بود و اینک . عقده ی مردی کھ سایھ ی سرم باشھ

ف دلم عرفان رو نمی خواست عرفان خیلی نرم و لطی. احساس تنھایی می کردم. بیشتر

خدایا چھ می کردم با عرفان کھ ھنوز . بود و خیلی زود در مقابل من کوتاه می آمد

من کھ تصمیم . کاش شایان رو نمی دیدم. منتظر جواب مساعدی از جانب من نشستھ بود

. دلم ھواشو کرده بود. خدایا تو خود واقفی کھ قادر نیستم. گرفتھ بودم اونو فراموش کنم



فاصلھ گرفتھ بوده و دور شده بودم با این حال احساس می طی این سالھا گرچھ ازش 

از غیظ دلم مدادم رو . گو این کھ اونو از کف داده بودم. کردم بھش نزدیک تر شدم

قلبم از . سنگینی سایھ ای روی سرم احساس نمودم. محکم تر بھ پشت لب شایان کشیدم

چھ می کردم؟ چشامو  اگھ دزد بود. جرئت نداشتم سرم رو باال بگیرم. ترس چنگ شد

من اینقدر : صدایی خوش آھنگ نجوا گون گفت. بستم و نفسم رو توی سینھ حبس نمودم

ترسناکم؟

این صدا متعلق بھ . صورتم سوزن سوزن شد. ھر آن می ترکید. قلبم انگار حجیم شد

چشم باز کردم و رو برگردانده شایان رو دیدم کھ باالی سرم ایستاده . شایان عزیزم بود

شما : از جا جستم و گفتم. لبخندی زیبا و دلنشین پھنای صورتش رو پوشانده بود. ودب

اینجا چیکار می کنید؟

اومدم کیفت : شما یعنی من؟بعد دستش رو دراز کرد و گفت: ابروھاشو باال داد و گفت

اون روز اینقدر عجلھ : بعد کیف چرم قھوه ای رو روی میزم گذاشت و گفت. رو بدم

کالمش زمزمھ وار و  .نگاھش خندان بود. راموش کردی اینو با خودت ببریداشتی کھ ف

گویی نگھش داشتھ بودم تا از این ھمھ کوبش . دست من ھم روی قلبم بود. مالیم بود

تعارفم نمی کنی؟: شایان تبسمی کرده گفت. بازش دارم

چطوری اومدین تو؟: پرسیدم. مات و متحیر نگاھش می کردم

شست نگاھی بھ دیوار ھای اتاق کرد و از این کھ ھمھ جا نقش خودش در حالی کھ می ن

انگار این  :رو بھ دیوار می دید خوشش آمده لبخندی فراخ صورتش را پوشانید و گفت

.ھمھ سال خیلی ھم تنھا نبودی

: پرسیدی چطور وارد شدم؟ دست در جیب پیراھنش کرده گفت: بعد متوجھ من شده گفت

.کلید داشتم

. مامان فرح کلید بھم دادند. رفتم بیمارستان: نگاھش می کردم کھ خودش گفت حیرت زده

بعد راحت روی مبل کنار تختم لمید و باز بھ . من بدون اجازه پا بھ خونتون نذاشتم

من ھم پشت . تصاویر خودش نگاه کرد در حالی کھ محظوظ و راضی بھ نظر می رسید

متحیر بودم و نمی . لبم ھنوز می کوبیدق. میزم نشستم و سرم رو میان دستام گرفتم



نمی : شایان لب باز کرد و گفت .لحظاتی بھ سکوت گذشت. دونستم چھ کاری باید بکنم

خوای حال سارا رو بپرسی؟

جدا من کھ اینقدر دلم شور سارا رو می زد چرا لب فرو بستھ بودم؟ اینقدر گیج بودم کھ 

حالش : سرم رو باال گرفتم و گفتم. ودمدر اون لحظھ شاید خودم رو ھم از یاد برده ب

چطوره؟

مطمئنم اگھ می تونست حرف بزنھ برات خیلی سالم . خوبھ: شایان پا رو پا گردوندو گفت

 .می رسوند

.متاسفم: با صدایی خفھ گفتم

خوشحالم کھ می بینم لحظھ ای از یاد من : شایان با اشاره ای بھ تصاویر روی دیوار گفت

م کیف چرمم رو برداشت پشت و رو کرده نگاھش نموده باز اونو بعد ھ. غافل نبودی

. انگار می خواست اشاره کنھ کھ من بھ یاد او کیف رو بھ دست گرفتم. روی میز گذاشت

ھمون صالبت . غروری خاص ھمراه با اطمینان از چشمان پر جذبھ اش تراوش می کرد

ھ تکیھ گاه چانھ ام نموده بودم مشت بستھ ام رو ک. و مردونگی ای کھ منوشیفتھ کرده بود

من با این کھ چنین وعده ای بھ . زمانھ ثابت کرده کھ مردا وفا ندارن: گاز گرفتم و گفتم

بھ ھر حال دوره ای از . شما نداده بودم اما نتونستم نسبت بھ گذشتھ ام بی خیال بمونم

.زندگی خوب یا بد روی روح آدما تاثیر گذاره

اینطور کھ پیداست من تاثیر بدی روی ذھن تو : کشید و گفتشایان خودش رو روی مبل 

نذاشتم در غیر اینصورت بھ عناوین مختلف منو جلو چشات نمی گذاشتی و ھردم ازم یاد 

درستھ؟. نمی کردی

از تیره ی پشتم قطرات درشت عرق چکھ چکھ پائین . گر گرفتھ بودم. جوابش رو ندادم

بدونم این اثر مثبت چھ موقع تو رو متاثر کرد؟ پیش  می خوام: شایان ادامھ داد. می افتاد

از ازدواج یا بعد از اون؟ شایدم جدایی این سالھا دلتو تنگ کرده، کدوم مھتاب؟

اومدی اینجا کھ روی اعصاب خستھ ام راه بری؟ : نگاه خشمگینم رو بھش دوختم و گفتم

چی می خوای از جونم وقتی کھ بین ما ھمھ چیز تموم شده اس؟

اما شواھد نشون می ده تو نخواستی تمومش : یان تکیھ داد، جدی نگاھم کرد و گفتشا



می خوام بدونم چرا مھتاب؟ تو مصرانھ . و توی خلوت خودت یاد منو حفظ کردی. کنی

و با گذشتھ ات ! از زندگی من بریدی و حاال می بینم کھ دو دستی بھ گذشتھ ات چسبیدی

می دونستم کھ تو متفاوت با دیگر . سوال داره این جای. و خاطراتت زندگی می کنی

!دخترانی اما تا بدین حد؟ برام عجیبھ

.دیگھ مھم نیست، لطفا تمومش کن: گفتم

تا جوابم رو : شایان بلند شد بھ طرف میزم آمد و باالی سرم ایستاد و تحکم آمیز گفت

بھ من تعلق  می خوام بدونم چھ موقع احساس کردی. نگیرم از این اتاق بیرون نمیرم

خاطر داری مھتاب؟ این برام مھمھ کھ بدونم چرا وقتی من ضجھ می زدم دوستت دارم 

سرم رو باال گرفتم سعی  .تو تاکید داشتی ازم متنفری؟ خواھش می کنم جوابم رو بده

چھ فایده از بیان احساسات وقتی  :گفتم. اما صدام لرزش داشت. کردم بغضم رو مھار کنم

چی بگم برات از قلبی کھ عاشق بود و دنبال عشق تو می . نیست کھ قوه ی ادراکش

.گشت

من کھ بارھا اعتراف . تو عشقم رو باور نداشتی مھتاب: توی چشام نگاه کرد و گفت

.کردم کھ از صمیم قلب دوستت دارم

تو بھ جز مھر و محبت، گذشت و مردونگی چی داشتی نثارم کنی؟ : زھرخندی زده گفتم

شایان اینو می فھمی؟ . نمی خواستم دست مرحمت کسی روی سرم باشھدر حالی کھ من 

تو ھیچ وقت عشقم رو نیازم بھ تو رو از نگاھم نخوندی، خوندی؟

آھی  .رگ پیشانی اش برجستھ شده بود. نگاه ثابتش توی چشمان اشک الودم گره خورد

ھ اش سنگین از سینھ بیرون داد روی مبل ولو شد سرش رو میان پنجھ ھای مردون

: بعد سرباال کرد و گفت. لحظاتی بھ سکوت گذشت. مستاصل می نمود و پریشان. گرفت

بارھا ازت خواستم بھ حرفام گوش کنی اما تو با اون لجبازی احمقانھ ات طفره رفتی و 

من و تو . من و تو می تونستیم با ھم حرف بزنیم. ھر بار گفتی کھ حرفی بین ما نیست

گو این کھ ما ھنوز ھم : بعد پوزخندی زد و گفت...یم اما حاالزمان رو در اختیار داشت

ازت می خوام بھ حرفام . زمان رو پیش رو داریم گرچھ خیلی چیزا رو از دست دادیم

می خوام برات اعتارف کنم کھ از ھمون نیمھ شبی کھ توی بارون . گوش کنی مھتاب



من جسارت . فرق داشتیدیدمت احساس کردم ازت خوشم میاد چون کھ با دخترای دیگھ 

اما صبح روز بعد وقتی . تو، بچگی تو و داد و فریاد و دست و پا زدنتو دوست داشتم

فھمیدم کی ھستی سعی کردم روی قلبم سرپوش بذارم و بھ احساس قشنگی کھ تو دلم 

آخھ ماھرخ جان ازم دعوت کرده بود بھ ویال برم . جوانھ زده بود اجازه ی بالندگی ندم

ماھرخ جان تو رو برای شروین . ری کھ برای شروین کاندید کرده آشنا بشمتا با دخت

چھ کار می تونستم بکنم وقتی کھ احساس . پسندیده بود و بھ اونم اطالع داده بود بیادایران

روزای اول توی دلم کورسوی امیدی برق می زد شاید . کردم شروین ھم تو رو پسندیده

گفتم شاید بگھ مھتاب بچھ . ل ازدواج نداشتھ باشھشروین زندگی رو جدی نگرفتھ و خیا

گرچھ می دونستم شخصیت عجیب و نادر تو ھر مرد . اس و بھ دردش نمی خوره

مھتاب تو می گی من ندای قلب تو رو نشنیدم؟ چرا، بھ جان . جوونی رو شیفتھ می کنھ

جازه نداد پوران جان من پیام عشقت رو از نگاھت دریافت می کردم اما وجدانم بھ من ا

من باید با کم . احساسم رو بروز بدم چرا کھ بھ زعم من او بھ دیگری تعلق داشتی

دست خودم . گو اینکھ خیلی ھم موفق نبودم. توجھی ھام تو رو از خودم دلسرد می کردم

پیش خودم . استیصال تو رو ھم درک می کردم .نبود و در ھمھ حال متوجھ تو می شدم

تاب دست رد بھ سینھ ی شروین می زنھ بعد تو می تونی پا پیش امیدوار شدم و گفتم مھ

بھ جان پوران جان قسم منتظر بودم تا شروین رو رد کنی و شروین بھ آلمان . بگذاری

می دونستم تو مورد پسند و تایید . برگرده و من در فرصتی مناسب پا پیش بگذارم

حسی . باید صبر می کردم فقط. خونوادم قرار گرفتی پس نگرانی از این جھت نداشتم

پس این عمل من بھ دور از . قوی بھ من می گفت شروین طالب مھتابھ اما عاشقش نیست

من با خیاالتم خوش بودم مھتاب اما، تو ھمھ ی اونا رو . جوونمردی محسوب نمی شد

وقتی تو رو سر سفره ی عقد کنار شروین دیدم احساس کردم اندیشھ ھا و . باطل کردی

بعد سکوت کرد و . مھ خطا بوده و من بی جھت بھ عشق تو دل خوش کردمتصوراتم ھ

اگھ اینطوره پس . حاال می شنوم کھ تو دم از عشق بھ من می زنی: پس از دقایقی گفت

عشق ادم رو بھ . چرا با شروین چیمان بستی؟ کسی تو رو مجبور بھ این کار نکرده بود

ین تالشی کھ دال بر مقاومت یا مخالفتت باشھ اما تو کمتر. مبارزه و ایستادگی وا می داره



.نکردی

باید ھمھ ی حقایق رو براش روشن می کردم و بھش می . ضربان قلبم شدن گرفتھ بود

اما . نباید می گذاشتم برام مظلوم نمایی کنھ. فھموندم کھ من از گذشتھ اش اطالع داشتم

: با صدایی مرتعش گفتم نمی دونستم چطور و از کجا شروع کنم؟ بغضم رو فرو دادم و

شاید باور نکنی اگھ بگم من از ھمون روز کھ کنار . تو داری اشتباه می کنی شایان

درستھ کھ بچھ بودم اما عشق سن و سال نمی . نردبان باالی سرم زانو زدی اسیرت شدم

و من ھمون لحظھ دلم رو بھ نگاه تو باختم . یک وقت می بینی قلبی رو اسیر کرد. شناسھ

نمی دونستم . د کھ دوباره و دوباره بھ خودم امید دادم و تصمیم گرفتم بھ دستت بیارمو بع

 .بلد نبودم، اھلش ھم نبودم. از چھ راھی باید وارد بشم تا دلت رو بھ چنگ بگیرم

شایان نگاھم کرد و چون سکوتم طوالنی شد گفت . سکوت کردم و بغضم رو فرو دادم

.ادامھ بده مھتاب

چطور می تونستم عشقت رو باور کنم در حالی کھ ! ی بھ من دل بستھ بودیگفتم تو می گ

.شاھد و ناظر خلوت تو با دیگران بودم

متوجھ . حالت نگاھش پرسشگر بود. ابروھاش توھم رفت و حیرت زده نگاھم کرد

من پی بھ رابطھ ی تو و : اونا رو توھم کردم وگفتم. دستام می لرزیدند. منظورم نشده بود

.برده بودمشبنم 

.شبنم؟ من و شبنم زیاد با ھم رابطھ داریم و اینو ھمھ می دونند: چشاشو تنگ کرد و گفت

حتی می دونستند کھ شبنم از تو حاملھ شده؟: نفس بلندم رو بیرون دادم و گفتم

شبنم از : با صدایی بلند گفت. اونقدر کھ ترسیدم. خودش رو جلو کشید. چشاش گرد شد

اینو بھ تو گفتھ؟ من حاملھ شده؟ کی

.خودم دیدم: خودم رو روی صندلی غقب کشیدم ابلھانھ و گفتم

چی رو دیدی؟ حاملگی شبنم رو؟ : بلند شد ایستاد و با صدایی کھ از خشم می لرزید گفت

.اون کھ اصال بچھ ای نداره چون شوھر نداره

کھ تو و اون توی بلھ شوھر نداره اما تو رو داشت و من خودم بارھا دیدم : غضبناک گفتم

.یک اتاق تنھا ھستین



توی یک اتاق موندن دلیل بر حاملگی دختر احمق؟ پس کو بچھ ای کھ تو : سرم داد کشید 

حرفش رو می زنی؟

حتما . خودم توی آزمایشگاه دیدمتون. نمی خواد منو بترسونی. سر من داد نکش: گفتم

.من چھ می دونم چھ بالیی سرش آوردین. انداختتش

 .سرش رو توی دستش گرفت و بعد از لحظاتی روی مبل ولو شد. چشاشو بست شایان

تند تند نفس می کشید بعد کھ آرومتر شد چشاشو باز . سرش رو تکیھ بھ پشتی مبل داد

بھ ھمین دلیل با شروین ازدواج کردی؟ در صورتی کھ منو : کرد نگاھم کرد و گفت

انھ، درستھ مھتاب؟بھ عبارتی یک لجبازی و حرکت ابلھ. دوست داشتی

صورتش رو میان دستانش . شایان خودش رو روی زانوانش انداخت. سکوت کردم

در سکوت نگاھش . احساس کردم از این کھ دستش رو شده غضب کرده. مخفی کرده بود

گاه یک حماقت اینقدر بزرگھ کھ : می کردم کھ سر بلند کرد و بھ چشام نگاه کرد و گفت

تو نھ تنھا با زندگی خودت، کھ با زندگی و احساس . می کنھ مسیر زندگی آدما رو عوض

. و من متاسفم کھ ھر دو بر اثر ندانم کاری شاید، قافیھ رو باختیم. من بازی کردی مھتاب

من با سکوتم و با احترامی کھ برای حرف ماھرخ جان و برای احساسی کھ فکر می 

اما . ما ھر دو مقصریم. کودکانھ ات کردم برادرم بھ تو داره، قائل بودم و تو با لجبازی

.خدا از سر تقصیراتت بگذره .شبنم دختر پاکیھ. مھتاب تو اشتباه کردی

: شایان با آرامش انگار کھ بخواد قصھ تعریف کنھ گفت. با نگاه ازش توضیح خواستم

شبنم نھ سالھ بود کھ پدرش رو از دست داد و این ضربھ ی سختی بود کھ شبنم رو خرد 

من از اون بزرگتر بودم اما نھ اونقدر کھ بتونم باری از دوشش بردارم و . می کرد

اما توی عالم بچگی و بھ سبب جنسیتم، نسبت بھ . تسکینی برای روح زخمی اش باشم

از اون روز بھ بعد با رفتارھای خاصم اونو تحت . شبنم احساس مسئولیت می کردم

رو ھر روز بھ ھم نزدیگتر می کرد  این رابطھ ی دوستانھ ما. حمایت قرار می دادم

امروز . مثل دو خواھر و برادر. ما ھر دو یکدیگھ رو دوست داشتیم. بدون احساس عشق

فکر نمی کنم حتی توی اون دنیا ھم برای این احساس دو . ھم ھمین حس رو بھ ھم داریم

ت اقرار می کنی کھ شاھد خلوت ما بودی؟ کدوم خلو .جانبھ کسی ما رو مجازات کنھ



مھتاب؟ من و شبنم بارھا با ھم توی اتاق تنھا بودیم و یا بیرون رفتیم کھ این حرکت تازه 

شبنم ھمیشھ با من درد دل می کنھ و من سعی می کنم باری از دوشش . ای نیست

تو فکر می کنی خیلی زرنگی مھتاب؟ بگو ببینم با این ھمھ زرنگی ھیچ متوجھ . بردارم

نشدی؟ چشم تیز بین تو رنجیدگی رو از نگاه شبنم نخوند؟ غمی کھ توی نگاه شبنم بود 

یکی از کلیھ ھاشو . مھتاب خوبھ کھ بدونی شبنم از بچگی از بیماری کلیھ رنج می برد

فروغ جان اونو با خودش بھ ویال . شبنم روحیا ھش رو باختھ بود. ھم از دست داده بود

ل و ھوای شبنم بھ این راختی آورده بود تا حال و ھواشو عوض کنھ غافل از اینکھ حا

. فروغ جان خبر نداشت کلیھ ی دیگھ ی شبنم ھم داشت از کار می افتاد. عوض نمی شد

. شبنم خودش تنھا بھ دکتر مراجعھ کرده و موضوع رو از فروغ جان مخفی کرده بود

این بود کھ مثل ھمیشھ درد دلش رو با من در . نمی خواست مادرش رو ناراحت کنھ

 .اشت و من ھم اونو بیرون می بردم و باھاش صحبت می کردممیون می ذ

بعد ھم کھ . می خواستم بھش امید بدم کھ کمتر موفق می شدم و تودلم بھش حق می دادم

دکترا قطع امید کرده بودن و چاره ی کار رو . برگشتیم با خودم بردمش پیش چند تا دکتر

حاال من نمی دونم تو کی ما رو . داگھ فروغ جان می فھمید دق می کر. پیوند دونستند

من می .شاید ھمون روزی کھ من و شبنم رفتھ بودیم آزمایش بدیم. توی آزمایشگاه دیدی

بعد چشاشو با . این یک راز بود بین من و شبنم. خواستم یکی از کلیھ ھامو بھ شبنم بدم

و فروغ جان تا امروز ھم بھ غیر از من و شبنم : دست مالش داد، نفسی تازه کرد و گفت

فروغ جان ھم وقتی کار از کار گذشتھ . کسی از این راز مطلع نبود و حاال کھ تو فھمیدی

من بھ خانواده ام . ما مجبور بودیم برای استراحت بھ خانھ ی فروغ جان بریم .بود فھمید

درست ھمون موقع کھ تو با . می دونی کی؟ حتما حدس زدی. گفتھ بودم می رم سفر

من ھیچ فکر نمی کردم با غیبتم تو رو از دست خواھم داد . ردیشروین عروسی ک

.مھتاب

اون روز کھ زنگ زدم خونھ و بھم گفتند خودم رو واسھ : دوباره آه بلندی کشیدو گفت

تو رو از . عروسی تو و شروین برسونم انگار دنیا رو با ھمھ عظمتش توی سرم کوبیدند

احساس کردم در درک احساسم خطا . مدست رفتھ می دیدم و ھیچ چاره ای ھم نداشت



فکر کردم تو دختر سرخوش احوالی بودی کھ بین من و شروین فرقی نمی . کردم

نگاھت و رفتارت گویای عالقھ ات بھ شروین ھم نبود و من اطمینان داشتم بھ . گذاشتی

بھ نظرم . ھمھ شب دنبال دلیل ازدواجت با شروین بودم. اونم دلبستگی خاصی نداشتی

واین معما . پرواز ھم نبودی کھ مقام و موقعیت شروین تو رو بھ زانو درآورده باشھبلند

وای مھتاب، تو با این کج فکری ھا و بدبینی ... ھمیشھ برام الینحل موند تا امروز کھ تو

!ھات چھ بھ روز من و خودت آوردی

زت کاش می تونستم ا: دوباره سرش رو بھ پشتی مبل تکیھ داد چشاشو بست و گفت

کاش اینقدر ازت متنفر بودم کھ ھمین : چشاشو باز کرد نگاھم کرده گفت. نگذرم مھتاب

 .االن بلند می شدم و بھ جبران سالھای از دست رفتھ خفھ ات می کردم

شایان من مبرا از ھر گناھی بود و من بیھوده توی دلم اونو . دلم قد دنیا گرفتھ بود

یفتھ ی من بود و من بی جھت اونو بھ دیگری مجازات می کردم؟ اون طی این سالھا ش

چرا . واگذاردم؟ نھ، شیفتھ ام نبود و اگر بود خیلی راحت تونست دل از عشق من بکنھ

من نتونستم؟ چرا من قادر نیستم بھ عرفان کھ بھ حد نھایت خواھان منھ، بپیوندم؟ اما 

و . م کھ تباه شدممن ھست. پس اون قافیھ رو نباختھ. شایان تونست و سرگرم زندگی شد

شایان ھم . سرم رو روی میز گذاشتم و آھستھ گریھ کردم. ھمھ چیزم رو از دست دادم

شایان . از ال بھ الی گیسوانم عرق می جوشید با این ھمھ می لرزیدم. سکوت کرده بود

من و تو می . ما ھمھ ی فرصت ھا رو از دست ندادیم. گریھ نکن مھتاب: زمزمھ کرد

خوشبختانھ تو برخالف تصور من اونقدر وفادار بودی کھ بھ . وع کنیمتونیم از نو شر

مھتاب؟ بھ من نگاه نمی کنی؟ . گذشتھ ات و بھ عشقی کھ برات محترم بوده پشت نکنی

.با این کھ باور نداشتم. من سالھاست کھ منتظر چنین روزی موندم. خواھش می کنم

آرامشی محسوس از نگاه شایان . صورتم از اشک و عرق خیس بود. سرم رو باال گرفتم

تحمل  .تیلھ ی چشاش بھ نرمی می رقصید و بیانگر شادی درونش بود. مشھود بود

بلند شدم پشت بدو و . اون ھمیشھ منو با نگاه آرومش مسخ می کرد. نگاھش رو نداشتم

: شایان ھم کنارم آمده شانھ با شانھ ام داد و گفت. رو بھ حیاط دست بھ سینھ ایستادم

.تاب؟ عزیز دلم؟ بھ من بگو خواب نیستممھ



بیدار شید و سارا رو . خواب تشریف دارید آقا: چرخیدم از سر غیظ نگاھش کردم و گفتم

.ببینید

سارا بھ ما چھ ربطی داره؟: دوباره متعجب نگاھم کرد و گفت

و اون. سارا ھم ربط نداشتھ باشھ مادرش کھ داره: با حالتی تمسخرآلود نگاھش کرده گفتم

.دیگھ نمی تونی انکار کنی

استفھام آمیز نگاھم کرد و بھ ناگاه چرخید شانھ ھامو توی دستاش گرفت و با عصبانیت 

نکنھ فکر می کنی سارا ھم دختر منھ؟ من چند مرتبھ پدر شدم و خودم بی خبر : گفت

موندم؟

 .نگو خواھرتھ کھ باور نمی کنم: خودم رو از قید دستاش رھانیدم و گفتم

توی چشام زل . عصبانیت پشتش رو بھ من کرد بھ یکباره چرخید ابروھاش تو ھم بودبا 

فکر می کردم طی این سالھا بزرگ شدی اما می بینم کھ متاسفانھ این جسمت : زد و گفت

جای تاسفھ کھ مغزت رشد . بوده کھ پرورش پیدا کرده و تو فقط و فقط قد کشیدی مھتاب

.نکرده

.ری بھ من توھین کنیتو حق ندا: سرش داد زدم

نھ؟ بھتر نبود بھ جای یک . اما تو حق داری بھ من تھمت بزنی: گفت. زھرخندی زد 

کنجکاوی  .گوشھ نشستن و دیگران رو بھ باد تھمت بستن، پیرامونت کنجکاوی می کردی

.خیلی ھم بد نیست مھتاب

منظورت چیھ؟: غریدم

تر ثبت نام و می دیدی کھ نام فامیلی کافی بود می رفتی سراغ دف: لبخند تلخی زد و گفت

سارا گیلبره، گیلبر مھتاب فھمیدی؟

یعنی چی؟: حیرت زده نام گیلبر رو تلفز کردم و پرسیدم

. سارا دختر دخی و جاسبره: بھ طرفم آمد نگاه غمگینش رو توی نگاھم گره زد و گفت

.دخی دختر خالھ منھ کھ توی اتریش زندگی می کرد

پاییز گذشتھ توی یک سفر کوتاه : مکثی کرد و گفت. پیش شد نگاھش غمگین تر از

 .دخی بھ طرز فجیعی کشتھ می شھ و جاسبر ھم پاشو از دست میده. تصادف می کنند



گفت نمی خواد سارا . جاسبر اونو فرستاد پیش ما. سارا ھم می بینی کھ زبونش بند اومده

.بفھمھ کھ قراره پاشو قطع کنند

.متاسفم: بم رو گزیدم و گفتمسرم رو زیر انداختم ل

. اگھ برای سارا متاسفی کھ باید بگم قراره شھریور اونو بفرستیم اتریش: شایان گفت

ھفتھ ی پیش زنگ زد و . چون جاسبر پای مصنوعی گذاشتھ و داره باھش تمرین می کنھ

.دارخ راه می افتھ و دیگھ مشکلی نداره: گفت

سرم داشتم و چھ بی جھت زندگی ام رو و چھ افکار پلیدی توی . اشکم سرازیر شد

اگھ  :شایان دست زیر چانھ ام برد و گفت. بھترین روزھای زندگی ام رو از کف دادم

برای سالھای خوب عمرت متاسفی کھ باید بگم تقاص لجبازیھا و خیره سریھاتو پس دادی 

نگاه . ردسکوت ک... و اگھ برای من و این ھمھ اتھام و کج فکری متاسفی کھ باید بگم

چانھ ام رو باال تر گرفت با نوک انگشت گونھ ام رو . مھربانش رو توی نگاھم دوخت

.چون با تمام وجود دوستت دارم. باید بگم من بخشیدمت: نوازش نمود و گفت

شایان اشکم رو سترد و زمزمھ . از این ھمھ مھر دلم بھ درد آمد اشکم دوباره سرازیر شد

بریم مھتاب؟: کرد

کجا؟ :پرسیدم

  .جایی کھ خونھ ی عشقمونھ و فقط بھ من و تو تعلق داره. خونمون: لبخندی زد و گفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٨٣فصل 

ماھرخ جان با شادی زایدالوصفی من محکم در . من و شایان دوباره بھ عقد ھم درامدیم

از روز اول بھ دلم افتاد کھ تو عروس خودمی اما : آغوش گرفت بھ خودش فشرد و گفت

نم چرا این قضیھ اینقدر پیچ پیچی شد؟نمی دو

از قدیم گفتند دیر و زود داره سوخت . مھم اینھ کھ حق بھ حق دار رسید: دایی فربد گفت

.و سوز نداره

چیھربطی نبود؟: دایی خندید و گفت. حیرت زده بھ دایی نگاه کردم

برای من : فتشایان دستم رو کھ توی دست گرفتھ بود بھ نرمی فشرد و گ. انگار نھ: گفتم

.کھ بود

سارا ھم لباس خوشگلی . جمشاد خان گوشھ ای توی مبل فرورفتھ با لذت پیپ می کشید

مامان و دکتر کیانی ھم کنار ھم نشستھ .بھ تن کرده گوشھ ای با خزر بازی می کرد

اون بھ زودی عضوی از . من از مامان خوھش کرده بودم از دکتر ھم دعوت کنھ. بودند

مامان من بھترین و سنجیده ترین . شدو دوست داشتم با دیگران آشناش کنم خانواده ما می

ربطی بود؟. زن دنیا بود

مثل اولین شب با ھم بودن مان وسط . باز ھم ھمھ رفتند و من و شایان رو تنھا گذاشتند

. نمی دونم چرا ھر وقت با شایان تنھا می شدم گر می گرفتم. ھال مردد ایستاده بودم

تو : رف کمد رفت لحاف و بالشش رو برداشتھ روی کاناپھ گذاشت و گفتشایان بھ ط

نمی خوای بخوابی؟

تو می خوای اینحا بخوابی؟: لبم رو گزیدم و من من کنان گفتم

.خوب آره: گره کراواتش رو شل کرد و گفت

من آدم . زن کھ نباید دنبال مرد بدوه. از خودم بدم اومد کھ چنین سوالی ازش کرده بودم

مغزم ھنوز بچھ اس و  .این جسم منھ کھ پرورش پیدا کرده. حق با شایانھ. شو نیستمب

حاال شایان پیش خودش نگھ دلت شوھر می . وادارم می کنھ حرفای نسنجیده بزنم

.خداست؟ بھ خودت وعده داده بودی؟ ای خدا الھی بمیرم

دلم می  .چشم دوختمبھ حالت دلخوری بھ اتاقم رفتھ ره بھ پنجره ایستادم و بھ خیابون 



شایان . ناگھان گرمی دستی رو دور بازوانم احساس نمودم. خواست از خجالت گریھ کنم

منو محکم در آغوش کرفتھ چانھ اش رو روی شانھ ام نھاد و با . پشت سرم ایستاده بود

تو ازم می خوای قولم رو زیر پا بگذارم؟: بدجنسی گفت

من فقط . من چنین تقاضایی ندارم آقا شایان: تمبا غیظ نیم چرخی زده نگاھش کردم و گف

 .خودت گفتی کنجکاوی کنم. سوال کردم

تو اینو نمی خوای؟: شایان کھ چشاش برق می زد گفت

.و رومو برگردوندم. نخیر: گفتم

چرا چشاتومی دزدی؟ چون می دونی رسوات : صورتم رو چرخوند نگاھم کرد و گفت

 .ی کاناپھ بخوابم تا خود صبح گریھ می کنیمی کنند؟ می دونم کھ اگھ امشب رو

خواستم غیظ کنم و رومو برگردونم کھ صورتم رو از دو طرف محکم نگھ داشت و 

چیزی کھ تو از من دریغ . گوشای من سالھی سالھ کھ منتظر شنیدن یک جملھ اس: گفت

.خواھش می کنم بگو کھ دوستم داری. می کردی

شایان منو  .ش کردم و بعد ھم سرم رو پایین انداختمفقط نگاھ. خجالت می کشیدم. نگفتم

باالخره یک روز  .پیام قلبت رو از نگاھت دریافت کردم: محکم در آغوش گرفت و گفت

  .میاد کھ دست از لجبازی بردای

  پایان

  

  می تراود مھتاب
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