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ایاز فاطمه اشکو کاربر نودهشت يطلسم خاکستر

نام تک نوازنده ي گیتار عشق به

مقدمه

بخشد؛ جرات اعتماد به  یدلشوره جرات م ند؛یآفر یرنج به همراه دارد؛ رنج دلشوره م یبخشد؛ زندگ یم یعشق زندگ ند؛یآفر یعشق م عشق،

است به  يو از عشق مردن سفر ند؛یآفر یعشق، عشق م ند؛یآفر یعشق م یبخشد؛ زندگ یم یزندگ دیام ند؛یآفر یم دیهمراه دارد؛ اعتماد ام

.نشد ییخدا يسو

اول فصل

.داد یهشت صبح رو نشون م. پشت عقربه هاش حک شده بود انداختم مونیاتاقم که عکس خانوادگ يواریبه ساعت د ینگاه

که  يوا. شکستن غضروفاش گوشم رو نوازش داد يهم فرو بردم که صدا يخودمو کش دادم و انگشتامو ال یکم. رو تختم جابه جا شدم يفور

 کیتضاد تحر دم،یاز تختم بلند شدم، لباس خواب کوتاه قرمزمو که با پوست سف يتند. بپره يجور نیبعد از خواب، ا یده خستگ یم یچه حال

که مامان  یشرت و شلوار ست یلباسام رو باز کردم؛ ت يرو به وجود آورده بود، در آوردم، درِ کمد لباس که چه عرض کنم، در شو يزیبرانگ

بهتره بگم کاخِ پدرم به اون  ایطرف خونه  نیاز ا شهیبا لباس فرمش مثل همکه  دمیخانم رو د يصغر. نییو رفتم پا دمیبود رو پوش دهیواسم خر

:رو بهم گفت شیشگیمهربون هم ندبا لبخ. رهیطرف م

؟يشد داریب یک. زمیسالم عز  _

:لبخند، جوابش رو دادم و گفتم هی با

کجان؟ هیچه خبر؟ بق. رونیحاال که اومدم ب نیهم. خانم يسالم صغر  _

:به درِ اتاق خوابِ مامان و بابا کرد و گفت يکرد، اشاره ا یم يریبا دستمالِ دستش داشت گردگکه  يجور همون

.تاریکالس گ رهیگفت م دم،یازش پرس. رونیرفت ب شیساعت پ مین مانمیآقا که طبق معمول تو شرکت، مامانت تو اتاقشِ، ا_ 

:و گفت دیکش شیشونیآروم رو پ یدست بعدم

.زمیتا صبحونتو آماده کنم، بخور عز ایرفت، ب ادمیپاك  _ 

:شد که بره گفتم بلند

.خورم یگرسنه ام بشه، برگشتم م شتریکم شنا کنم و ب هیاستخر  رمیم. خواد اآلن ینم ،یمرس  _

.چشمک، ازش دور شدم هیزدن  با

شوهرش . تا حاال دمیکردم، اون رو تو خونمون داز روزِ ازل که چشم باز . مهربونِ یلیدوستش دارم، خ یلیخ. خانم مستخدم خونمون بود يصغر

. نداشتن يبچه ا. سرطان خون گرفت و عمرش رو داد به شما ش،یکرد و تو شرکت بابا مستخدم بود، چند سال پ یم یآقا مراد هم با ما زندگ

.ــمیرخوب بگذ

آب ولرم چنان . زدم تو آب رجهیش ،یبا شوقِ خاص. دمتو کمد مخصوص خودم، لباس شنام رو در آوردم و تنم کر. سمت رختکنِ استخر رفتم به
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حساس  نیحساس بود و در ع یلیپوستم خ. بدنم عادت کرد ،یاما بعد از گذشت زمان. خوردم یبیآن، تکون عج هیبدنم رو مور مور کرد که 

از آب دل کندم، اومدم  میساعت و ن هیعد از ام رو جمع کردم و باالخره ب دهیبلند و کش يپاها. کک روش نبود ایدونه خال، جوش  هی یبودن، حت

همون طور . از حد گشنه ام شده بود شیبه خاطر شنا، ب. و به سمت آشپزخونه به راه افتادم دمیپوش یخودم رو خشک کردم، لباس مناسب. رونیب

اول از همه . ا ولع شروع کردم به خوردنب ،یحرف چیبدون ه. دمیصبحونه رو د يسفره  دم،یکش یخانوم باال م يصغر يغذا يبو اکه دماغم رو ب

:خانم گفتم يصبحونه ام رو که تموم کردم، با لبخند به صغر. بعدش هم طبق عادت و عالقه، خامه و عسل ر،یش

.دوستت دارم ایدن هی. گشنم بود یلیخ ،یگل یمرســـــــــ _

:و گفت دیسرم رو بوس. کنارم اومد

. زمیمنم دوستت دارم عز  _

:کردم، گفت یکه من به وضوح حسش م ،یبا ناراحتهم  بعد

.بهم نداد؛ تازه تنها سر پناهم رو هم، ازم گرفت یخواستم، ول یدختر م هیاز خدا  شهیهم _

گونه اش رو . انداخت یم یشمال يزن ها ادیداد و منو  یغذا م يبو شهیهم. بلند شدم، بغلش کردم. دونه اشک، از چشم هاش سر خورد هی

:که از ته دلم بود، بهش گفتم یقیبا لبخند عم و دمیبوس

باشه؟. نکن هیپس جونِ السا گر م؛یهست شتیپ شهیما هم ،یستیوقت تنها ن چیتو ه_ 

لبخند ازش جدا شدم و به سمت اتاقم  هیبا . و بوسم کرد دیحرکتم، خند نیبا ا. و خودم رو براش لوس کردم دمیلبام رو ورچ شه،یبعد مثل هم و

. تادمبه راه اف

دنبالت؟ پاسخ رو زدم و  امیاومده بود که ساعت چند ب هیاس ام اس از هان هی. کنار تخت برداشتم یعسل يرو از رو میتختم لم دادم، گوش رو

.دلم براش تنگ شده نمش،یخوام بب یم اد،یاحسان داره م. نه، خودت برو: نوشتم

داشت، بابا  یخوب یخونوادگ تیبود و موقع یو مذهب لیاص يباباش از خانواده  نکهیو موندگار من بود و به خاطر ا یمیتنها دوست قد هیهان

از حد شوخ بود و  شیب. کرد یخواهر نداشته ام رو واسم پر م يکه جا يطور م،یبا هم راحت بود یلیخ. دید یواسه ارتباط باهاش نم یمشکل

.کرد یآرومم م ییجورا هیزد و  یم، باهام حرف مکرد یم هیمن گر ش،یالک يکه به خاطر بابام و بحث ها تاوق شتریب

لپ تاپم . خواست منو با خودش ببره یکالسش بود، واسه کم شدن استرسش م نیچون اول وونهید. یخواست بره کالس رانندگ یم يعصر حاال

.ارشد جیام و منتظر نتا يمعمار سانسیل .زدن یها رو م جهیپس فردا نت ایماه بود و تا فردا،  وریشهر. گشت زدم نترنتیتو ا یرو برداشتم، کم

نشسته بودن و من خم شده بودم رو شونه  مانیتو اون عکس، احسان و ا. بود شمیآرا زیم يکه رو مانیافتاد به عکس خودم، احسان و ا چشمم

خاك تو . نفت بود یمهندس يته سال سوم رش يدانشجو. چقد دلم براش تنگ شده بود . اومد یاحسان افتادم، امروز م ادیبا اون عکس . شون

با  ایبابا هم که واسش افت داشت پسر ارشدش بخواد بره خوابگاه . قبول نشد و به جاش رفت آزاد اصفهان یعرضه دولت یب یسرش که نه، ول

چهار  ایپولدار نبودن، سه  دایکه ز يعاد ينفره، البته به قول بابا که واسه آدما هی بایتقر يآپارتمان دو واحد يواسش تو ره،یدوستاش خونه بگ

که نه،  بایو تقر یِرتیاز حد غ شیب. اومد یو تابستون ها م دهایخوش به حالش شده بود، فقط ع یاونم که حساب. و به نامش کرد دیرنفره بود، خ

که  کلمونیهمِ، جز ه هیشب زمونیه چهم. چهارشونه و بلند ،يو سرباال و لب قلوه ا یقلم یِنیها، ب یشرق هیشب یچشم و ابرو مشک. منه هیشب يادیز
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.اون توپر مردونه یبودم، ول غرمن ال

. به باباست هیاون شب م،یمامان هیبرعکس من و احسان که شب. بود یرستانیدب. و درسش تاریعاشق گ. بود، پسر دوم خانواده مانیاز اون ا بعد

از حد هم با  شیمهربونِ و ب یلیخ. ترش کرده یخواستن یلیخ شیعسل يتو صورتشِ، چشم ها شهیلختش هم يقد بلند، موها ،یصورت گندم

من راحت.

 نیفوق العاده مغرور و در ع. بود رینظ یب یآشناها از خوشگل يکه تو ایتک دختر خانواده آر. خونواده منم، السا يبچه  نیو بزرگتر نیاول خوب

.درس خون اریحال با دوستاش شوخ، و بس

از حد عاشق  شیفقط غرور رو شناخته، ب تیو شخص تیکه از انسان يپدر بزرگوار. ایپژمان آر ا،یآر يخانواده  يبه سر دسته  میرس یم خوب

 قیو حس نکردم، اگه بوده هم از طر دمیازش ند يتا حاال محبت پدر. ذاره یواسه ما کم نم يزیپوالشِ، مستبد، جذاب و رك گوئه، از پول چ

.ادینم ادمیزده، من  دمیشا. بزنه یحرفش، حرف يرو یکستا حاال نشده . رسونده ولمامان و پ

.عاشق و معشوق بودن دم،یطور که من شن نیا. شنیکه با پدرم دختر عمو، پسر عمو م. ایمامانمِ، زهرا آر يبعد نفر

اومدم که  یم نییونمون پاخ یاشراف يداشتم از پله ها. رونیاز اتاقم اومدم ب الیخ یقدر حرف زدم؟ ب نیمن ا یعنی. ساعت دو ظهر شد ،يوا

.مهربون بهش سالم کردم یلینگاش کردم، خ. شدم مانیا ي نهیبه س نهیپله ها س نییپا

...یزنده باشــ یاله ،یخسته نباش ،یسالم داداش _

.خواستم ادامه بدم که حرفم رو قطع کرد یم

نه؟ ایره باالخ يشد يارشد. یبخون يخوا یبذارم، فکر کنم تا فردا م! خوبه، خوبه  _

:گفتم میشگیاعتماد به نفس هم با

.ینیب یحاال م. شــــــــم یم يخوبشم ارشد _

.باال گرفت و به طرف اتاقش رفت میرو به حالت تسل دستش

:دمیمامان رو شن يصدا. من هم رفتم، درِِ اتاق مشترك مامان و بابا رو زدم مان،یرفتن ا با

ه؟یک _

:در بردم تو و گفتم يدختر بچه ها، از ال نیرو ع سرم

.منم السا _

:گفت شیشگیلحن مهربون هم با

.تو ایقربون تو دختر خوشگلم بشم، ب _

و کمد لباس و دراور، پر از عطر و  شیآرا زیست با م د،یو سف ییطال یتخت سلطنت. عاشق اتاق مامان و بابا بودم، فوق العاده بود! يوا. داخل رفتم

 متو حموم بود؛ س یبهداشت سیخونه، سرو ياتاق ها يدر بود؛ سمت چپ اتاق مثل همه  يتخت رو به رو. اون هیشب کامال يادکلن، و کتابخونه 

تخت  يگرده، باال یبر م شیسال پ یلیعکس فوق العاده قشنگ از مامان و بابا که به خ هی. شد به اتاق کار بابا یبود که وصل م يراستش هم در

.نصب شده بود
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.خوند یطبق معمول هم کتاب فروغ فرخزاد رو م. خورد یلم داده بود و کتاب م شیراحت یِصندل يرو تخت، مامان کنار

:محو اتاقشون بودم صدا کرد شه،یرو که مثل هم من

!اتاق رو دختر يخورد ؟يرشدیالســـــــــا؟ س _ 

:لوس گفتم يدختر بچه  هیمثل  زون،یآو يپاش زانو زدم، با لب ها يکردم و جلو زیهام رو ر چشم

!مامــــــــــــــان _

:و گفت دیچشم هام نگاه کرد، نوك دماغم رو کش تو

دختر؟ يخوا یم یباز چ  _

:گفتم عیسر

ناهار؟ میبر. یچیه_ 

:تامل گفت بدون

.میبر  _

.ناهار يبرا رون،یب میرو گرفتم و با هم رفت دستش

دوم فصل

اتاقم، سر و  ییاول رفتم تو روشو ،یبا شوق خاص. باشه دهیتا اآلن رس دیاومد احسان با ادمیتازه  .خونه، چشم هام رو باز کردم يتو يهمهمه  با

ها رو از تو ساکش  یاحسان داشت سوغات. رفتم نییکوتاه کرم، با شلوار همون رنگ، به سمت پا نیشرت آست یوضعم رو مرتب کردم، بعد با ت

مدت که  نیا یِتالف یبا دراز کردن دستش، رفتم بغلش و حساب. کردم یداشتم نگاش م زونیآو یآورد که چشمش افتاد به من، که با لب یدر م

بعد از .  ذاشت ابراز احساسات کنم یداد و نم یم ریآخه اگه بود گ. هم تا بابا نبود، از فرصت استفاده کردم ییجورا هی. دمشیبودمش بوس دهیند

:و گفتم دمیاز سر شوق دست هام رو به هم مال.  میباالخره دل کند د،یطول کش يا قهیکردن من و احسان، که ده دق یاحوالپرس

.یآخ جـــــــون، سوغات  _

:زد و روش رو از سمت من به مامان برگردوند و گفت يلبخند احسان

.دمیمامان رو م یِاول سوغات ست،یچون بابا ن  _

:مامان گرفت و گفت يرو جلو يهم بسته ا بعد

.دییبفرما _ 

ست . بابا رو هم، امانت داد به مامان یِسوغات. دیاش، مامان رو بوس هیبا دادنِ هد. اتاقش بود يتو یِگلدون بود که ست با سلطنت هیمامان  یِسوغات

 یم رمیگ يا هیهد یوقت شهینوبت من بود، اول بغلم کرد؛ چون من هم. که واقعا جذاب بود ره،یت يو کمربند چرم اصل بود، به رنگ قهوه ا فیک

ذوق  شهیخزدار آورده بود که مثل هم یمشک يپالتو هیواسه من . از کارش خنده ام گرفت. دمیدو یبدون تشکر به سمت اتاقم م ياومد فور

گذاشتمش واسه . اومد یبهم م یلیخ. دمشیپوش يفور. به طرف اتاقم رفتم اد،یاز سر ذوق ز دنیفهم یتشکر کوتاه که همشون م هیکردم و با 

.کامال اندازه ام بود. رو هم کامال بلد بود زمیسا گهیبدبخت احسان، از بس واسه من مانتو و لباس آورده بود، د. ونمتزمس
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افراد خونواده ام رو دوست داشتم به جز بابام؛ نه که  يهمه .  میهمه از اومدن احسان خوشحال بود. هیبق شیپ ن،ییآوردم و رفتم پا درش

. کنم یحس نم هیخونه مثل وجود بق يتو ادینسبت بهش سردم و وجودش رو ز دم،یند یچون ازش محبت. دوستش نداشته باشما، نه

اومد،  شیبابا از شرکت ساختمون ساز ازده،یحدود ساعت . خنده شده بود يخونه پر از صدا. میدیخند یو م میگفت یشب م يها مهیروز تا ن اون

بعد . من باشم، به طرف اتاقم هجوم بردم رهیگ یهاش قرار م نیکه اون شب مورد توه یاشتم اونمنم که اصال دوست ند. بد عنق بود شهیمثل هم

.خوابم برد نترنت،یورجه وورجه کردن تو ا یماز ک

از . گقتن کیهردوشون، بغلم کردن و بهم تبر. قبول شدم دمیصورت احسان، فهم يمامان و لبخند به پهنا غیج يها اومد و من با صدا جهینت

با زدن  مانیآخر سرم ا. رفتن یم سهیخانم از کارام ر يدادم و مامان و صغر یمدام بدون آهنگ وسط خونه قر م. رو پام بند نبودم یشحالخو

که  ستیفقط خدا رو شکر کردم که بابا اآلن خونه ن. کرد لیرو تکم میخوشحال گهیبود، و خوندنش، د دخراطهایعالقه م، که از مج دآهنگ مور

متاسفانه خودش قبول نشده بود و . خوشحال شد یلیخ. رو بهش دادم میزنگ زدم و خبر قبول هیبه هان. شن تک نفره ام رو خراب کنهو ج يشاد

 ياز هفته . کردم یم قشیلحاظ واسش خوشحال بودم و مدام تشو نیاز آشناهاشون، مشغول به کار بشه؛ و من از ا یکی رکتقرار شد که تو ش

و من . شد یشروع م يکالس ها به صورت جد شتر،یب ایهفته  کیثبت نامم و بعدش هم احتماال ظرف مدت  يواسه کارارفتم  یم دیبا گهید

.شدم یراه پدر م يو ادامه دهنده  يارشد معمار يبه دانشجو لیتبد

خوشحال  یلیرار بود ادامه بدم، خدانشگاه کشور، ق نیمورد عالقه ام رو در بهتر يمن که رشته . هفته گذشت کیچشم به هم زدن  هیعرضِ  در

کرد و خودش به طرف  ادهیبابا من رو دم درِ خونه پ. میثبت نام رو انجام داد يو کارا میشرکت به دانشگاه رفت يبه همراه پدر و راننده . بودم

عالوه بر محبت  ،ير دخترکرد ه یدونم چرا درك نم ینم! دیترس یدونم چرا از محبت کردن م ینم. خشک و عبوس شهیرفت، مثل هم شرکت

 شهیمثل هم. رو زدم، در باز شد و رفتم داخل فونیآ. گاهش فکر کردم یگاه و ب يها نیبه توه. به دست نوازش پدرش داره ازیمادر، ن يها

. بود تاریالس گهم طبق معمول ک مانیکرد و رفت، ا یزود از ما خداحافظ یلیدانشگاهش، خ ياحسان به خاطرِ کارها. بود لخونه در سکوت کام

. هاش یبد اخالق ادیدوباره به فکر بابا افتادم، . تختم لم دادم يبود، به اتاقم رفتم و رو میحال یخانم، که به خاطر ب يبه صغر يبعد از سالم سرد

ودم تکرار کردم دخترنازم، چندبار با خ! گونه ام رو ببوسه و بگه دختر نازم گه،ید يوقت تا حاال نشده بود من رو بغل کنه و مثل باباها چیه

.شهیمثل هم ده؛یفا یب یول! دخترنازم، دختر نازم

در اتاقِ . زدم که مامان صدام کرد و گفت بابا تو اتاقشِ، و کارم داره یحرف م هیبا هان یکالس، تو اتاقم داشتم تلفن نیشب قبل از شروع اول هی

داشتم . کرد ینقشه کار م هیداشت رو  يرو زده بود و جد شیمشک میفر نکیع. رفتم تو. محکمش دعوتم کرد داخل يکارش رو زدم که با صدا

 نیکه تازه آدم ا ،یاز هجده سالگ نقدریا ست؟یتونه، چرا ن یتونه مهربون باشه؟ اگه م یچهره م نیا یعنی. کردم یجذابش نگاه م يبه چهره 

کوب  خیبا صداش، م. ذهنم هنگ کرده بود گهیبودم که د دهیاز خودم پرس سوال ها رو نیکنه، با خودم کلنجار رفته بودم و ا یرو درك م زایچ

:شدم

!نیبش ؟يسادیچرا وا  _

:و گفت دیمحاسنش کش یخال يجا يدست رو هی ،يهم با پوزخند بعد

؟یسیتا آخر صحبت هام وا يخوا یم ای _
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کش و  زش،یم يرو در آورد و گذاشت رو نکشیع. ستمرو انتخاب کردم و نش یصندل نیاول. شده بود  دهیچ یصندل فیدو رد زشیم يجلو

:صحبت کردن تیبه بدنش داد و شروع کرد با همون جد یقوس

پس مراقب  ،يکم ندار يزیاز پول چ یدون یخودت م. دمیازت ند ییگونه کارِ خطا چیمن ه ،يرو که گذروند یکارشناس يدختر، دوره  نیبب  _

 یآبرو گرم نم یب يبا دخترا ؛يخند ینم یالک. سوال بره ریخواد اعتبارم ز یدلم نم ارم،یرت رو درد بخوام س ینم ادیز. رفتار و درس هات باش

منو که . یش یاز رفتن به دانشگاه منع م ،یباش یصورت هر ترم نیا ریباز تکرار کنم؟ در غ ای يدیفهم. یکن یجزوه با پسرا رد و بدل نم ؛يریگ

 ؟یشناس یم

بابا، که همش در  يکردم جز حرف ها زیتا آخرِ حرف هاش، ذهنم رو معطوف به همه چ. خواستم که بشنوم ینم یعنی دم،یحرفاش رو نشن هیبق

.درصدش هم به خاطر دخترش نبود کی. بود شیمورد پول و اعتبار خانوادگ

دادم  حیش رو ندادم و ترججواب.  حرفاش تموم شده دمیاز حالت صورت و سکوتش فهم. بود يجد يِمستبدش نگاه کردم، جد يچشم ها به

...!گفت استغفرا یکه با خودش م دمیشن یصداش رو م رون؛یچشم، از اتاقش اومدم ب هیبا گفتن . بحث نکنم

. رو نداشتم یک چیه يحوصله . زد یداد، مامان هم داشت با تلفن حرف م یخانم داشت به گل ها آب م يصغر. رو نگاه کردم رونیپنجره ب از

بعد از مسواك . داد یدوازده شب رو نشون م. ساعت رو نگاه کردم. به اتاقم رفتم یبا رخوت خاص نیواسه هم. ودم خلوت کنمخواستم با خ یم

 نیکم کم پلکام سنگ. خوب فکر کنم يزهایکردم به چ یسع. رو گذاشتم گوشم و آروم چشمام رو بستم میریلم دادم و هندسف ختمزدن، رو ت

. شد و خوابم برد

سوم فصل

رو زدم  میگوش.  ساعت رو نگاه کردم، شش صبح بود. خوند یداشت واسه خودش م م،یریهنوز آهنگ هندسف. شدم داریب میگوش يبا صدا صبح

 یساعت رو نگاه کردم، شش و س. دمیو موهام رو سشوار کش سادمیوا نهیآ يروبه رو.  رونیاومدم ب قهیبعد از پانزده دق. به شارژ و رفتم حموم

. کرد یتر م دهیاومد و صورتم رو کش یبهم م یلیام رو به صورت تاق زدم باال، خ دهیو اتو کش یمشک يموها. پس هنوز وقت داشتم ،بود قهیدق

 دهیو کش یچشم هام رو به طرز وحش. کردم یاستفاده نم یکرم خاص ایوقت از پنکک  چیبه خاطر صاف بودن پوستم، ه. بود شیحاال نوبت آرا

به رژِِِِِِِِِِِِِِ  ازیبود و بدونِ ن يبه برق لب اکتفا کردم، چون لبم قلوه ا. اومد یم یلیخ م،یطونیکوتاه و ش يبه ابروها. کار بودم نیا قکردم، عاش اهیس يا

 بایرتق دیمانتو سف هیبود، به خاطر گرم بودن هوا،  پمیحاال نوبت ت. شدم الیخ یخوبم، رژ گونه رو ب یلیخ يطور نیهم دمید یوقت. قرمز بود

 یِکتون. موهام رو باال بستم که مقنعه ام بره باال و قدم رو بلندتر نشون بده. دمیپوش یکوتاه مشک يبا مقنعه  ،یلوله تفنگ یِمشک نیکوتاه، با ج

 نیبا شوق اول رو از تو شارژر در آوردم و میگوش. دادم یم تیبه ظاهرم اهم یلیکال خ. کامل شد پمیکفش، ت نیبا ا دم؛یآل استارم رو پوش دیسف

.خونمون به راه افتادم نگیارشد، به سمت پارک يدانشجو هیروز دانشگاه، به عنوان 

ساعت . ازش دور شدم ک،یک هیکردم و با برداشتن  شیشونیبوس رو پ هی ،یکوتاه ریبعد از گفتن صبح بخ. دمیخانوم رو د يپله ها، صغر نییپا

تو دلم  شهیکه از بابام به ارث برده بودم و بابتش هم م،یشگیراحت و با اعتماد به نفس هم الیپس با خ. دمیرس یهفت و ربع بود و تا هشت م

.بابا شدم و راه افتادم دیسف يِسوار کمر. شدم نگیکردم، وارد پارک یم تشکرازش 
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رو  میکارشناس يچون دوره . شدم دهایدانشگاه پارك کردم و پ نگیرو تو پارک نیماش. اومد یشلوغ به نظر م یلیخ یروز اول بود، ول نکهیا با

 يکه به جاها شهینگاه ها رو مثل هم ینیسنگ. اعالنات رفتم يبه سمت تابلو. اونجا درس خونده بودم، کامال با فضاش و کالس هاش آشنا بودم

کالس ها رو  يدانشجوها یو اسام اعالنات يداشتم تابلو. راهم رو ادامه دادم ز،یهمه چ الِیخ یب یکردم، ول یخودم حس م يرفتم، رو یم لفمخت

 يبود که تو چهره اش، چشم هاش و لب ها یدخترِ تپل مپل هیپشتم رو نگاه کردم، . به شدت، از پشت بهم برخورد کرد یکیخوندم که  یم

:گفت انهیدلجو یبا حالت د،یتا منو د. اومد یچشم م به یلیدرشتش خ

.شما يشدم رو پرت بایو تقر دمیمن پله رو ند دیببخش. سالم  _

:بهش گفتم يبه دلم نشسته بود، با لبخند افشیق

.نداره یبیع  _

با . من يجلو ادیدرکش کردم و بهش اشاره کردم ب. کرد یورجه وورجه م یبه خاطر کوتاه بودن قدش نسبت به من، ه. بود سادهیمن وا پشت

:ه برگشت و رو به من گفتکرد، دوبار دایاسمش رو که پ. من يجوابم رو داد و اومد جلو يلبخند

د؟یخون یم يچه رشته ا گه؟ید یهست يشما هم ارشد  _

: همون لبخند نگاش کردم و گفتم با

.يمعمار  _

:و گفت دیبه هم مال یهاش رو با خوشحال دست

.میچه خـــــــــــــوب، منم معمار _

:دستش رو به سمتم گرفت و گفت و

و تو؟. سمیپرد  _

:چشمک بهش گفتم هیفشردم و آروم با  یدستش رو به گرم. کرد یمن رو خوشحال م نیگرفت و ا یزود گرم م یلیخ

.ایالسا، السا آر _ 

کردم  دایاسمم رو پ. دیبار یم یاز تو نگاش، مهربون. اول، به دلم نشست ينگاش از همون لحظه . تونه برام باشه یم یکردم دوست خوب یم حس

آخه من . ستین نیبه خاطر جو شلوغِ دانشگاه؛ نه به خاطرِ ا دیشا. استرس گرفته بودم یدونم چرا، ول ینم. میبه طرف کالس رفت سیو با پرد

من  ست،ین نمیا. نگاه هاست یِنیبه خاطره سنگ دیپس چم شده؟ شا. ها نبودم که يرو داشتم و مثل پشت کنکور یکارشناس يسرم، تجربه  رِیخ

رفته  لیاعتماد به نفسم تا حد صفر تحل. شد ینم یبشم؛ ول الشیخ یکردم ب یکنم، سع ینم دایرو پ لشیلد دمید یوقت. وضعه نیرم، هم یهرجا م

!داد یاتفاق رو م هیکرد؛ دلم گواه  یولم نم یکنارم بود، اما استرس لعنت سیپرد نکهیبا ا. بود

.بود یجو آروم. دونستم؛ خودم رو به خدا سپردم و وارد شدم یو بدش رو نم خوب

تخته  هیکالس،  يرو به رو. رمینظر بگ ریتونستم کالس رو ز یبهتر م ينجوریا. میآخر کالس نشست يها یصندل يو رو دیدستم رو کش سیدپر

شده  دهیچ یبه صورت منظم، صندل ش،یهفت قدم ایشش  يبه فاصله . استاد قرار داشت گاهیبه عرض کالس بود؛ سمت چپش هم، جا  دیسف ي

پسرِ . کردم ینگاهش رو حس م یِنیپسره نشسته بود که از بدو ورودم، سنگ هیاول رو فقط  يها یصندل. میکه ما نشسته بود سبود تا به آخر کال
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رو، من تو چهره اش  یخاص تیجذاب. بود دهیپوش ی، با کفش چرم مشک دیسف يلباس مردونه . زد یور م هیبود که موهاش رو صاف به  یچاق

شون معلوم  افهیبهشون دقت نکردم، آخه از ق ادیز. بودن، اشغال کرده بودن يو گروه پسر که هرکدوم پنج نفررو د يبعد يها یصندل. دمیند

 شون،یکی. فقط پنج تا دختر بودن که به صورت پراکنده نشسته بودن ،يبعد يها یصندل. منم که مثبـــــــــــت. جنبه یبود سر و گوششون م

رفت  یور م شیحال اصال خوشگل نبود؛ داشت با گوش نیهم داشت، اما با ا یظیغل شیبلند بود و آرا شهااسمش مهساست، مو دمیکه بعدها فهم

گفتم، که خوشبختانه انگار  يآخ نسبتا بلند هی سیپرد يبرسم که با سقلمه  هیبق لیخواستم به تحل یم. کرد یبارم به پسرا نگاه م هی قهیو هر دق

:آروم در گوشم گفت. دنینشن هیبق

.دیمجبور شدم، ببخش. دتید یم ياستاد اومد، خوب نبود اون جور ؟يمردم زل زد يچته؛ به دختر، پسرا. ـــــــــــسیه  _

:لب آروم گفتم ریلبخند ازش تشکر کردم، و ز هی با

.ندارهی بیع  _

خاص داشت، و  یمهربون هیچشماش  یلو ،يِشده بودن و معلوم بود کامال خشک و جد دیسف بایسال بود که محاسنش تقر انیم يمرد استاد،

.باعث شد استرسم کامال بپره نیهم

.کنن یاز دانشجوها خواست خودشون رو معرف تشیهمون جد با

.کرد یمعرف یمیاول نشسته بود، خودش رو به نام پارسا نع یِکه صندل يپسر

.دوم بود که درِ کالس به صدا در اومد فیبه رد نوبت

:داد و گفت شیمشک يبه ابروها ینیچ استاد

.دییبفرما _ 

.وارد شد يپسر

 ينه من، همه . بودم، اما کامال محو پسرِ شده بودم دهید ادیخوشگل بودم و خوشگل ز نکهیبا ا. بود رینظ یب یاز خوشگل نم؟یب یچه م ایخدا

کالس  ينداشت، همه  ییبگم خوش آوا بهترِ ای یبیاز صورتش، از لحاظ خوش ترک یبا صداش که دست کم. مو بلند يمخصوصا دختره . کالس

.باال دنیکش نیهاشون رو از زم کخودشون و ف

:رو به استاد گفت نهیطمأن با

.شه یتکرار نم گهید د،یببخش. یسالم استاد خان  _

:بخند رو بهش گفتل هیو با  نهیاستاد با دستش اشاره کرد بش. دارن یقبل ییشناخت، اما معلوم بود آشنا یدونم استاد رو از کجا م ینم

.نیکن یمنصرف م مونیما رو از تصم شه،یشما هم. نداره ينه، مورد  _

:داد حیکش اومد، توض شتریکه با حرف هاش، فک ها ب یدر حال  م،یدیاز حرف هاشون نفهم یچیاستاد متوجه شد که ما دانشجو ها ه انگار

چه از  شهیهم شونیکردم و ا یم سیرو تدر شونیکارشناس يد، که من اونجا دوره هستن... برتر دانشگاه  يمعتمد، جزء دانشجوها انیک يآقا _ 

رو  نیا. کنم یم یامروز رو چشم پوش هیهاشون،  یژگیمن به پاس و ن،یآوردن؛ به خاطر هم یلحاظ نمره و چه از لحاظ ادب، ما رو سر وجد م

تر از من  رید یو از امروز هم بگم، کس. کردن یکار رو م نیدن هم، همبو شونیکارشناس يکنم که نه من، بلکه هرکدوم از استادها فههم اضا



کاربر  انجمن نودهشتیافاطمه اشکو   طلسم خاکستري                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 11

.بمونه رونیکرد، تا آخر کالس همون ب ریاگر هم د. وارد کالس نشه

:کنه، کرد و گفت یخواست خودش رو معرف یکه م یاستاد رو به همون صندل. جلوتر از من نشست یصندل فیمعتمد دو رد انیک

.دیکن یمعرف بیخوب خودتون رو به ترت  _

 گهیپراکنده شده بودن و د ،يدو گروه پنج نفر! تونستم انجام بدم؛ آخه با ورود استاد نصفه کاره مونده بود یرو م لمیتحل ي گهید ينصفه  حاال

!مثل غاز سرهاشون تو هم نبود

از ! انگار شپش گرفته کهیمرت. د، از چشمم افتادخارون یبود که اونم از بس سرشو م هیجذاب تر از بق شونیکیفقط . بود یهاشون معمول افهیق

:بهم انداخت و گفت  يا هانهینگاه اندر سف. دور نموند سیخنده ام گرفت که از چشم پرد رمیتعب

بهش؟ يشد رهیداره، خ دنیهم د يریالسا، معلومه چته؟ ام  _

:گفتم دیبار یکه طعنه ازش م یبا لحنزدم و  يپوزخند ،يِریام لشیفام دمیفهم سیبه پسره که تازه از زبون پرد رو

. سیآره جون تو پرد  _

:هم در گوشش آروم و کشدار گفتم بعد

.عــــــــاشق شدم _

با هم  میداشت. مثل قبلنا بچه و غرغرو نبودم گهیچون د دیشا. باهاش جور شده بودم ه،یده ساله ام با هان یِدوست يزمان کوتاه، به اندازه  نیهم تو

قرمز  لتاز خجا. میدینشن میدیخند یو ما رو صدا کرده و ما چون م دهیکه انگار نوبت ما بوده و از بخت بدمون هم، استاد د م،یدیدخن یم زیر

به  الش،یبه من که کالسش رو به خ گهید ده،یم ریاومدن ساده گ رید هیکه به  يبا خودم گفتم استاد. گرفتم یشده بودم و مدام لبمو گاز م

 يبا صدا. اونم که از من وضعش بدتر بود، ماتش برده بود. دمیکوب یم سیپرد يتونه بکنه؟ با کفشم مدام رو پا یم یچه رحم مسخره گرفتم،

 قایدق دمیباال آوردم که د يشتریبود، کم کم با جرات ب نییچشم هام رو که بسته بودم، باز کردم و سرم رو که پا. قبض روح شدم قایاستاد دق

.ت ما برگشتنکالس به سم يهمه 

:بودم گفت دهیکه از اول کالس ازش کم د ،یبا لحن آروم استاد

ن؟یکن ینم یخندون خودتون رو معرف يخوب، حاال خانوم ها. امروز، روزِ بخششه نکهیخوب، مثل ا  _

 هیبدجور مغرور بود؛ به . تمدمع انیخنده، همه به جز ک رِیبودن، که زدن ز یعکس العمل نیکه انگار کل کالس منتظرِ همچ د؛یهم خند بعدش

به قول عمه ام  ،يادیها دنبالم بودن و ز یلیمن تا حاال خ. دیدونم چرا دلم لرز ینم. نگاه به من، سرش رو برگردوند هیلبخند اکتفا کرد و با 

بر علت  دیهم مز م،یگرام يه تازه وجود پسرخال. اومدن یکدومشون به چشم هام نم چیه گه؟ید امیخوب دختر پژمان آر یداشتم، ول خاطرخواه

.شده بود

کم  هی. کالس هیچه برسه به  اره،یرو از پا در م لیمغرور و خودخواه؛ که با چشم هاش ف. باش یشگیهم يبه خودم گفتم السا. من بود نوبت

صحبت  يخونسرد نیردم در عک یسع. کرده بود تیلرزون بلند شدم که انگار لرزشش به صدام هم سرا يبا پا. اعتماد به نفسم برگشته بود

:موفق بودم يکنم، فکر کنم تا حدود

.ایالسا آر  _
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از سر  ینفس. دمیترس یکه م ییها خیشدن، از توجه، از نگاه، از توب طیشده بودم از استرس، از درد خ یخال. استاد، نشستم دییگفتن بفرما با

.نگاه، استاد بود ریت کانیپ یمعتمد بود، ول انیرو به ک یملموسالبته رد نگاهم به طور . و به استاد توجه کردم دمیکش یراحت

 یکه داشت با خودش فکر م سیمنم که از خدا خواسته؛ رو کردم به پرد. نکنه سیباشه و تدر ییاول من باب آشنا يداد جلسه  حیترج استاد

:معتمد کرد و گفت انیبه ک نانهیب زیر ینگاه. تکون، به خودش اومد هیبا . کرد

.دمشید ییجا هی  _

هر چند اون . کنم یدخترام که هولِ پسرم و زود خودم رو گم م نیتفاوت نشون دادم که فکر نکنه از ا یب یول ه،یدونستم منظورش ک یم نکهیا با

:ادامه داد. ذاشتم بفهمه یم دینبا یخورد، ول یصفت ها بهم م نیا يلحظه، همه 

ود؟ب یک گه،یگم د یرو م کهیت نیبابا هم  _

:گفت يرو خاروند و فور سرش

.تیخوشگل و با شخص. اسمش هم مثل خودشه. معتمد انیک! آهان  _

.که انگار فکرم رو خوند. دهیتونم ازش بپرسم کجا اون رو د یکردم و به غرورم لعنت فرستادم که نم دییدلم حرف هاش رو تا تو

.دمشید ییجا هیمن مطمئنم  یول  _

:کردم آروم باشم یسع

.فکر کن شتریکجا؟ خوب ب _

:گفت رانهیکرد و مچ گ زیهاش رو ر چشم

مهمه؟  _

.کنه یم يرینگفتم، جبهه گ يزیآره، من که چ. باشم  يعاد دیبفهمه؟ با دینه از کجا با. بود دهیفهم! يوا

بد؟. بهت بدم  شنهادیپ هیگفتم  ،یکش یخودت رو م يدار دمیآخه د. نه  _

:گفت يعاد یلیخ

. زمیوست عزنه د  _

:ادامه داد و

؟یموافق ،یبعد از کالس، با قهوه از بوفه و دست ساز عمو عل _

.لیبا کمال م _

 یگفتم اگه عمو عل یکردم و م یبچه گونه م يبا خودم فکرا یکارشناس يدوره . بود یستودن شیدانشگاهمون بود که مهربون یِبوفه چ یعل عمو

.لبم نقش بست يرو ياون زمان، لبخند ياز فکرا. شه دهقان فداکار یاونوقت بچه شون م. شه یازدواج کنه چه خوب م يبا خاله صغر

.به خودم اومدم سیپرد يصدا با

م؟یبر  _

:رو برداشتم و بهش گفتم فمیک
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.میبر_ 

خورده  هیاب داد و از من تلفنش زنگ خورد، جو سیپرد. نشسته بودن گهیپسرِ د کیمعتمد و  انیبود، فقط ک یخال. به کالس انداختم ینگاه

مجبور شدم . داد و سرش رو برگردوند میرو تحول یبهم نگاه کرد و لبخند کج. شد دهیمعتمد کش انیفاصله گرفت که ناخواسته نگام به سمت ک

اب دادم که اونا مثل کنه؟ جو یکردن رو نم یپسرا باهام م يکه همه  ییبود؟ چرا رفتارها یک گهید نیا ایخدا. از کالس خارج شم سیدنبال پرد

که هنوز  سیزدم و به پرد يکه تو فکرم به دست آوردم، لبخند فاتحانه ا يا يروزیاز پ. دم خوب، منم تکم یدوباره جواب م. تک نبودن ن،یا

. شد دایشون پخانوم سرو کله  سیولو شدم که پرد بایپشت بوفه تقر یِصندل يرو. رو نداشتم سادنیوا يحوصله . نگاه کردم زد یداشت حرف م

:بهش گفتم رانهیمچ گ شش،یمنم در جواب رفتار چند لحظه پ. قبراق شده بود

م؟یبدون دیفرمودن که ما با يزیچ یشخص پشت تلفن! دیخانوم شمس، قبراق شد ه؟یچ  _

:نشون بده يکرد عاد یزد و سع يلبخند. خودش رو نباخت یشد، ول قرمز

.کرد یم یاحوال پرس. دوستم بود. نه _

:بحث رو عوض کنه، بهم گفت نکهیواسه ا يفور

خونه؟ يریم یبا چ. رو ول کن نایا _

چطور؟. نمیبا ماش _

د؟یپرس يعاد

نت؟یماش هیچ_

.دیسف يکمر _

گوش هاش رو . از جاش بلند شد و دوباره نشست. کرد و چند بار هم پشت سر هم سرفه کرد ریقهوه تو گلوش گ. بهش برق وصل کردن انگار

. کرد یباور نم یعنیکرد؛ تعجب که نه،  یتعجب م يطور نینبود که ا یکس نیاول. گرفت یاز کارهاش خنده ام م. طور نیچشماش هم هم ،دیمال

به خودش مسلط شد و . من از اون گروه ها نبودم یکردن؛ ول فیکرد از پول پدرش حرف زدن و تعر یمن بود، شروع م يجا یآخه هر کس

:دیپرس

؟یگ یراست م السا، جون من _

:آروم گفتم. دمیخند

.زمیآره عز _

کالس  نیوارد دوم میخواست. رو دادم یپول عمو عل. که از شدت سرفه کردن از چشم هاش سر خورده بود، رو با سر انگشتم پاك کردم یاشک

:که مهسا با قر و فر جلومون ظاهر شد و گفت میبش

.ومدهیشه؛ استاد ن ینم لیکالس تشک _

به سمت  سیبا پرد. میدیهر دو از کارِ مهسا خند. بود، ازمون دور شد یو چندش يافاده ا يکه مخصوص دخترا یـــــــشیبا گفتن ا بعدش هم و

.بود و از بهت در اومده بود يعاد گهید. میرفت نگیپارک
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خون تو رگ . د از اون طرف درش آوردش یبود و نم نگیپارک واریهم د نمیپشت ماش. من پارك کرده بود نیماش يدرست جلو نیماش هی! آه

. میمو یحاال من مونده بودم و سر ب. با من رفت یبعد از خداحافظ اد،یانگار صاحبِ مذکور حاال، حاالها نم دیکه د سیپرد. خورد یهام جوش م

 يکه با صدا نِ،یماش نگیبکوبم تو رحرصم گرفته بود که با لگد . کردن یذوق ذوق م تیهام از شدت عصبان قهیشق. و هنوز هوا گرم بودمهر ماه 

. زد یداد م رتیاز چهره ام ح. و گوش هام اشتباه نکرده دمیحاصل کنم درست شن نانیاطم دنشیبرگشتم، که با د. وا رفتم بایمعتمد تقر انیک

:انگار خودش هم متوجه شد؛ چون که دوباره گفت. گفت یچ دمینفهم یول دم،یصداش رو شن

باشه، آخه  دیمتعلق به اسات نیماش دیفکر کردم حتما با. خانم؛ عجله داشتم، تند تند پارك کردم دیعرض کردم ببخش نجاست؟یحواستون ا _

.کنن یاز دانشجوها، دانشگاه رو ترك م رتریاغلب د

 یِو وحش دهیشجفت چشم ک هی. که خدا واسش به کار برده بود، رو درك کنم ،ییبایبتونم اون همه ز دیدهنم رو قورت دادم، تا شا آب

به  شیته ر یکه اندک يدیبرجسته، با پوست سف بایتقر يو کوچک، و لب ها یقلم یِنیب ن،یبه پسران الت هیکامال شب یموزون، با ابروان يِخاکستر

هر . کرد یرو تصاحب م يموزون با صورتش رو احاطه کرده بود؛ دل هر دختر یِشونیاز اون پ يکه مقدار ییلَخت خرما يو موها شت،همراه دا

 ایخدا ؟یقدر آسمون نیچرا ا. رو تو صورتش به کار برده يرادیا هیکه خدا، حتما  دمیرس یم جهینت نیکردم، کم تر به ا یدقت م شتریچه قدر ب

جرات قسم به  یکردم؛ ول ینگاه م حانهیوق نقدریپسر ا هیچشم  يبود که تو يبار نیاول ؟یگذاشت شیبومت رو به نما بایو ز قیققدر د نیچرا ا

از  یکه ناش يخونسرد، با لبخند دمیبه خودم اومدم، د یشدم؛ فقط وقت رهیبهش خ قهیاصال حواسم نبود که چند دق! خورم که دست من نبود یم

:دمیکه صداش رو شن نییسرمو انداختم پا. زده زلبود، بهم  يریمچ گ

.رو بردارم نیخوام ماش یکنار؟ م دیشه بر یم _

آروم  يدستپاچه رفتم کنار و با صدا. بهش زل زدم حیوق يو مثل دخترا سادمیاسپرتش وا نگیر دیو شش سف ستیدو يد جلورفته بو ادمی پاك

:که بشنوه گفتم يطور

.دیببخش _

.چشم هام دور شد يشد و از جلو نشیسوار ماش.) بود یسعادت ست،ین يمورد: (رو زد و با گفتن شینیآروم لبخند کج الت یلیخ

.که حاال آزاد بود، شدم و به قصد خونه به راه افتادم نمیماش سوار منم

چهارم فصل

 یمیمال شیآرا. باشم شهیخواستم جذاب تر از هم یم یدونم چرا، ول ینم. دوش گرفتم و آماده شدم. شدم داریب میگوش يروز بعد، با صدا صبح

خورده به صورت  هیموهام رو اتو کردم و . ت کردن مژه هام به کار بردمپر پش يبرا مل،یر يادیبدون رژگونه و مقدار ز ،یرژلب مات مس. کردم

به  شتریب کلمیبدن نما بود و ه یلیخ. دمیاومد رو پوش یرونم م يکه چاك از دو طرفش، تا باال يجلو بسته ا یمانتو مشک. تو صورتم ختمیرکج، 

خوشگلم روش داشت،  ونیپاپ هیسبزم که  رِیج يکه با کفش بدون پاشنه  دمیرو هم پوش میتک رنگ سبزِ لوله تفنگ نِیشلوار ج. اومد یچشم م

ساعت رو نگاه کردم، هفت . دل کندم نهیاز آ. فرستادم یزدم و بوس یچشمک نهیواسه خودم تو آ. بودم یراض پمیاز خودم و ت. شد لیکمت پمیت

صبحونه . دمیخانوم و مامان رو د يفقط صغر. که صبحم رو خراب کنه دمیخدا رو شکر بابا رو ند. دمیرس یکه کردم، تا هشت م یبا محاسبات. بود

.کردم یبوس، از هردوشون خداحافظ هیبردم و با  نیلقمه هم، واسه تو راهم تو ماش هیام رو تند تند خوردم و 
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شدم؛  یدونستم، خر ذوق م یخودم رو دانشجوش م نیو همچن دمید یدانشگاه رو م يتابلو یوقت یلیخدا وک. دمیرس قهیو چهل و پنج دق هفت

)خودمون باشه ها نیحاال ب. (داشتم یکارشناس يذوق رو از دوره  نیا. داد یمغرور، خودش رو لو نم يخوب صد در صد السا یول

از  ینگاه. شد دایخانوم پ سیپرد يتو راهرو بودم که سرو کله . پارك کردم و به سمت ساختمون دانشگاه به راه افتادم نگیرو تو پارک نیماش

:بهم کرد و گفت نیسر تحس

. نمیدور بزن ب هی! چـــــــــــــــــه کرده ،ياو _

 هینه که نبود، چون ما  یعنینبود،  یکس. تکون دادم نیو سرم رو به طرف دمیدستش رو کش. رو گرفت که مثل عروس دومادا دور بزنم دستم

:گفتم. حواسش نبود یکس میگوشه بود

.يبر یآبروم رو نم نمیحاال بب. امیدو روزه اومد ــ

:گفتم میشگیرو موش کردم، لبم رو آوردم جلو و با همون حالت لوس هم خودم

.مـــــــــــــاچ! اوم. دم یبـــــــــــــوس م سمیبه جاش به خاله پرد _

:گفت یرزنیرو گذاشت رو صورتش و با حالت پ دستش

.دنیماچ م ییدخترا تو هوا!  ه هاشد يچه زمونه ا. خاك به سرمم! إوا مادر  _

. میرفت سهیهر دو از خنده ر. زد تو صورتش دوباره

 انیک م،یوارد که شد. میو به طرف کالس راه افتاد دمیدستش رو کش. نبود الشیخ نیکه ع سیپرد نیا. میرفت یزودتر م دیشد، با یم رید گهید

بود  دهیپوش يسه ربع خاکستر نیشرت آست یت. کرد ینم هیبه بق یکرد و اصال توجه یم به تابلو نگاه رهینشسته بود و خ یاول یصندل يمعتمد رو

از سر تر  يپوزخند. دییجو یخودش رو تا خرخره داشت م دنمیکه با د دمیمهسا رو د. رو درست کرده بود یجذاب یکه با چشماش هماهنگ

.میشستمعتمد ن انیباالتر از ک فیرد هی سیبودنم، نسبت بهش زدم و با پرد

اما  گه،یاحساس د هی اینگاهم رو احساس کرد  یِنیدونم سنگ ینم. معطوف شده بود يحواسم کامال به دو چشم خاکستر. بود ومدهیهنوز ن استاد

 طرف تپش قلبم به هیاز . بعد هم با همون لبخند روش رو ازم گرفت. کرد رمیسرش رو برگردوند و بهم نگاه کرد؛ که کامال با نگاهش غافلگ

خودم به وضوح رنگ . که نه، کامال لگد مال کرد بایتقر رش،یطرف غرورم رو با نگاه غافلگ هیو لبخندش زده بود باال و از  گاهاشخاطر ن

 یرکیرزیهرچند ز. تا آخرِ کالس بهش نگاه نکنم گهیکردم د یاستاد اومد و من سع. نشون دادم يکامال عاد یکردم، ول یرو حس م میدگیپر

.رهیخ گهیبود اما نه د واسممروها حمثل دختر ک

.صدام کرد؛ برگشتم طرفش سیاز کالس پرد بعد

هان؟  _

:گرانه گفت حتینص

.و چهار سالت، وقت شوهرت ستیدختر؟ ب یچ یعنیهان   _

:نگاش کردم، دستش رو گرفتم و گفتم انهیدلجو

.خـــــانم دیببخش _
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.شد؛ و من عاشق چال گونه بودم یم انیباال و چال روشون نما شد یم دهیلپاش گرد، کش دیخند یم یوقت. دیخند

:زده گفت جانیه

.کنه یداره نگات م یمیالسا، نع _

و  دمیکش رونیدست هام رو از تو دست هاش ب. از همون روز اول اسمشو بچه مثبت گذاشته بود سیهمون پسرِ، قد کوتاه بود که پرد یمینع

:بلند گفتم بایتقر

؟یـــــچـــــــــ _

.هاش گرد شده بود چشم

.چه خبرته؟ آروم. ــــــــــــــسیه _

.حیوق يزل زده بود به من، پسره . نییپا ارمیخواست فک پسرَ رو ب یدلم م ت،یعصبان از

.رونیاومدم ب س،یکوتاه از پرد یخداحافظ هیبا . با اخم ازش برگردوندم رومو

افتاد  نمیگفتم، چشمم به ماش یم راهیهمون جور که بهش بد و ب. کشته بده کالسمون هیون ممکن بود چ. و ممنونش بودم ومدیبازم ن یدوم استاد

 هی يِروزید يزنگ بزنم، که دوباره با صدا سیکنم؟ خواستم به پرد کاریروز؟ حاال چ يِهمه اتفاقِ بد تو نیآخه چرا ا. آه. و آه از نهادم بلند شد

 یصداش به قلبم ارتعاش م. شد البه الش جا داد یحس امروزم بود، غرور رو م یِقاط تیچون عصبان. شدم بخکویها م یبه غرب هیپسرِ کامال شب

.داد

ا؟یخانوم آر  _

رو لبم  يصدام کرد، لبخند نکهیدست خودم نبود، از ا. نشست یمردونه اش کامال به دل م يحال صدا نیدر ع. زد یمحترمانه حرف م یلیخ

:گفتم رینشست و سر به ز

بله؟  _

:گفت لکسیلبخندم رو واضح و بدون خجالت داد و ر جواب

شه کمکتون کنم؟ یم  _

مغرور  ياما من السا. بابا بره به درك يِکمر. تو نیکنار تو، تو ماش ،یخوام تو کمکم کن یفقط هم م. خواستم داد بزنم آره یم. دیپر کش دلم

شکستش بدم سرمو انداختم  نکهیا يبرا. خواست از چشمام بخونه یم نانهیزبیر. مو نگاهش کرد دمیبودم، پس سکوت کردم و لبمامو بر چ

.نییپا

:گفت شیذات يِبا خونسرد. فکرم رو خوند انگار

.خورم یشسکت نم  _

 ایخدا .کردن یهام ذوق ذوق م قهیزده شدم، تعجب کردم، تو بهت فرو رفتم، شق رتیجا خوردم، شوکه شدم، ح. بود یدنیمن د ي افهیق حاال،

از نوع باهوشش، نه، . آدمه نینه ا یول. رهیاومده جون منو بگ لِ،یازرائ دمیشا ایباشه  يفرشته ا دیمنه آدمه؟ شا يکه جلو ینیا یمطمئن

.زهوششیت
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:گفتم يریذره هم مچ گ هیو  جیگ یحالت با

 ؟یچ  _

.انیآقا ک میبتاز تا بتاز. شه من سر سخت تر شم یباعث م نیا. نداره یبیع. شد شکستش داد یحرفا بود؛ اصال نم نیتر از ا لکسیر یلیخ

:تا اعماق چشمام کرد و گفت ینگاه خونسرد

شه کمکتون کنم؟ یم  _

:مثل خودش گفتم لکسیر ،یستیرودربا بدون

.رو بفرستم دنبالش یکیبا آژانس برم و بعد  دیزاپاس ندارم؛ با ریپنچر شده، تا نمیماش  _

.چشم دوخته بودم نیاز باد ماش یخال ریمدت به تا نیتموم ا. نه؟ که انگار نقشه ام گرفت ایگه برسونمت  یم نمیبب تا سینگفتم پرد عمدا

.کنه یداره رفتار م شهیمعلوم بود خونسرد، مثل هم یول. دمیرو ند حالتش

حس  ن،یمثل پنچر کردن ماش ییاز افراد، با کارها یکه بعض د؛یاین نایماش نیبا ا گهید نیکن یاما سع. رسونم ینباشه من شما رو م یاگه مشکل _

.رو ارضا کنن شونیحسادت و مردم آزار

.کنم یم یباشه، سع  _

 یکم م دینبا. بودم دهیاول به جون خر يجنگ رو از همون لحظه  نیو من هراس از ا. شد خوند یتن به تن آغاز شد؛ از چشم هامون م جنگ

.آوردم

روش رو به طرف من . هم تمسخر به همراه داشت یبود، و کم رانهینگاهش مچ گ. به همون طرف زد ،يزخندکرد و پو یپشت سرم نگاه به

:گفت يجد یلیبرگردوند و خ

!با اجازه. کنم یبعد، سوارتون م يشه سر دو کوچه  یاگه م. خوام در موردم فکر بد کنن یمن نم  _

فرهنگ نبودم که بدون  یقبول کرده بودم و مثل خودش ب یخواستم برم، ول ینم. واقعا بهم برخورده بود. نذاشت من جوابش رو بدم یحت

مهسا بود با . شد یباورم نم! يوا. معتمد پوزخند زد انیکه ک ییرفتم که نگاهم رفت به همون جا یداشتم به سمت در دانشگاه م. برم یخداحافظ

مهسا  يبودنش، همه و همه واسه  يپوزخند، تمسخر، اخم، جد. دمیفهم حاال. دنیخند یخودش، که داشتن به من م نیع گهید ندشِدختر چ هی

در . عنوان چیکنه، به ه کمیذاشتم کوچ یم دینبا. کرد یم دایشد؟ سرم داشت دوران پ يمهسا رو از دست نده با من جد نکهیبه خاطر ا یعنیبود؟ 

به فرود اومدن داره  لیکه م یاشک هیمو زدم تا  یان ج يد نکیع. مکه گفته بود، به راه افتاد يبه سمت مقصد سیپرد رسشگرپ يمقابل چشم ها

.دمیرس یک دمیقدر با خودم حرف زده بودم که نفهم نیا. رو سرکوب کنم

زده اش،  رتیح يدر مقابل چشم ها. شناختمش یهرجا که باشه، با حفظ کردن پالکش از روز اول م یعنی. رو شناختم دشیو شش سف ستیدو

. ییاونم به سبک السا.بجزونمش شتریب دینه، با یشدم، ول یخورده ته دلم راض هی. نهانش کرده بود، در عقب رو باز کردم و نشستمکه با غرور، پ

:گفت لکسیر یلیخ

.ادیبه وجود ب بیدوتا رق نیب یکدورت دیشا. گم یخوب نم یرو پنچر کرده، ول نتونیماش یک دمیمن فهم  _

.شدم یاصال حرف هاش رو متوجه نم ب؟یرق ه؟یک گهید نیا! ایخدا
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:دمیپرس تیجد با

ن؟یبد حیشه واضح تر توض یم! اون من رو ایرو شناخته باشم  میدرس بیهنوز ترم شروع نشده که من رق ب؟یرق _

.بهش نگاه کردم، و منتظر جواب شدم يعاد یلیرو در آوردم، خ نکمیع و

کجا برم؟  _

:دمیپرس جیگ

بله؟  _

:گفت زد و یکج لبخند

گم، کجا برم؟ یآدرس رو م  _

 یخودتم کمکم م ،يخفه شو؛ خودت منو وارد جنگ کرد یکیتو . کنه یات م عیضا قهیهر دق ن،یگفتم، خاك تو سرت السا، که ا یخودم م با

شد؟  رفهمیش ،یکن

.خودم اومدم، و آدرس رو بهش دادم به

 نیباشه که بهتره ب یزنم از سر کدورت یحدس م یول ومد،یچندان از کارشون خوشم ن. رو پنچر کرد، خانوم وارسته بود نتونیکه ماش یاون  _

.خودتون حل بشه

:فکر گفتم یمعتمد هول و ب انیکه جلومه ک ینیا نکهیحواس به ا یب

؟یدون یتو از کجا م  _

:و فورا گفتم میشونیتو پ زدم

!شما د،یببخش _

:گفت لکسیزد و ر يلبخند

.زنم جواب پوزخند صبحتون باشه یمن حدس م. نیاحت باشنداره، ر يرادیا _

. نییمعذب سرم رو انداختم پا ده؟یمنم د يِبعد ينکنه نگاه ها د؟یبود، کجا منو د نییسرش پا نکهیآخه ا. سرم ده المپ روشن کردن يباال! يوا

:نگام کرد و گفت نانهیزبیت

ب؟یچرا گفتم رق نیپرس ینم _

سخته، قول  نیدم نماز بخونم، نه ا یقول م ایخدا. و جمعش کن ایحاال ب! بفرما وجدان خانوم. دیفهم! ایخدا يوا. بودمخوردم؛ مرز سکته کردن  جا

.یکردم اساس ریبدون شرط کمکم کن، گ ایخدا. سختتره نینه ا رون،یب زمیموهامو نر گهیدم د یم

:باشه بهش گفتم يردم عادک یم یکه سع یبا لحن. نهیحرفاش رو بب رِیخواست تاث یم. کردم نگاش

؟یدرس بیحتما رق  _

:استفهام ادامه دادم و گفتم با

آره؟ _
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:همون لحنِ خودم گفت با

.نه _

:دمیتر از قبل پرس يعاد. بودن، پررو هم هست زیمغرور و ت نیدر ع دمیرس جهینت نیا به

ن؟یشه بگ یکه خودمم خبر ندارم؟ م میبیرق یپس ما تو چ _

.طلسم کیتون سر جدال نگاه ها _

.خواست یم دیکه داد، قفل دهن من شاه کل یجواب با

.ومدیم نیبه دوش، به طرف ماش تاریگ فیکه ک دمیرو د مانیبرسم که سر کوچمون ا نیقیدوباره سوال بپرسم تا به  خواستم

:رو بهش کردم و گفتم یخداحافظ بدون

.دیکنم بر یخواهش م د،یبر _

.داد اول بشنوه حیترج شهیمثل هم یبود ول یعصبان. میدیمشترك به هم رس ينقطه  يتو. رفتم مانیهش به سمت ابدون توجه ب. رو بستم در

بود؟ یک یشه بگ یم. سالم _

.حرفا بود نیتر از ا یمنطق یلیخ مانینکرده بودم که بترسم؛ در ضمن، ا ییخطا کارِ

مونده؟ یابهام. لطف کردن و منو رسوندن. منِ یِهم کالس نیدید هم که ییآقا نیپنچر شد؛ و ا نمیتو دانشگاه بودم که ماش _

.تو ابروهاش داشت نیهنوز سه چهار تا چ یکم شده بود، ول تشیعصبان از

.میگرفت و با هم به طرف خونه حرکت کرد دستمو

ست مبل قهوه  يرو به همه که رو. عذابم بدهاز محبتش  یخال ياصال بهش نگاه نکردم که با نگاها. از بخت بدمون بابا خونه بود م،یکه شد وارد

:و کرم نشسته بودن، کردم و گفتم يا

سالم _

. با منه مانیکرد و کامال تعجب کرده بود که چرا ا یخشک و مستبد داشت نگاهمون م بابا

:اخمو و بدعنق بود گفت شهیبدم؛ رو به بابا که هم حینذاشت من با اون حالم توض مانیا

.میدانشگاهشون بودم، رفتم دنبالش و با آژانش اومد کیچون نزد. پنچر شد، به من زنگ زد نشیالسا ماش نکهیم ادو. اول سالم _

:با همون لحن و طرز نگاهش گفت بابا

کو؟ چشیکجاست؟ سالمه؟ سوئ نیحاال ماش _

:بعدم گفتم. هشب زیگلِ م نیکترینزد يگذاشتم رو چویراحت کنم، سوئ الشویخ نکهینگاش کردم و واسه ا کالفه

.آم یرم و م یاز فردا با آژانس م _

.یکن یم یکارِ خوب _

.محکم گفت نویا

.گفتم و به اتاقم رفتم يدیببخش
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.دیترس یبود و واسه مالش م سیقدر خس نیرو فتح کنه، چرا ا ایتونست دن یپول داشت و با پولش م یلیخ نکهیدونم بابا با ا ینم

و لباسام رو  ختمیر یاشک م. ستیتو پولِ؟ به خدا ن زیکرد؟ آخه مگه همه چ یذره به من محبت نم هیذره فقط  هیچرا  آخه. از بابا گرفته بود دلم

لب  يحال و حوصله . و لم دادم رو تختم دمیپوش یاسیتاپ و شلوارك . تو رخت چرك ها و در حموم رو بستم ختمیلباسام رو ر. آوردم یدر م

خودم و مجبور به خواب کردم که از بس خسته  ،يکه از صبح داشتم، اونم با رفتن اون همه انرژ یجه به گرسنگبدون تو. و چت هم نداشتم اپت

.بودم، موفق هم شدم

پنجم  فصل

:که از خواب بم شده بود، گفتم ییدادم و با صدا کمیبه کمر بار یخودمو جابه جا کردم و کش و قوس یکم. شدم داریدر اتاقم ب يصدا با

ه؟یک _

.مانیمنم ا _

:گفتم یحال یبا ب. افتاد ادمیظهر  ياتفاقا دوباره

. تو ایب _

.نبود يصبحش خبر تیآروم بود و از عصبان یلیخ

؟يناهار بخور يومدیالسا چرا ن _

.نیبش ایخواب بودم؛ ب _

.شمیآرا زیم يجلو يباد یِکردم به صندل اشاره

 یخودت بابا رو م. يو پوچ از دست بد چیکنم نذار درس و دانشگاهت رو به خاطرِ ه یاومدم بهت بگم که خواهش م. برم دیبا ینه آبج _

 دت؛ید یاگه اون امروز م. یشناس

:تکون داد و گفت يسر

.یدون یخودت بهتر عواقبشو م _

.رونیبوس رو موهام داد و رفت ب هیجواب لبخندم رو با . راحت کردم الشویخ يلبخند با

 شهیخانم مثل هم يصغر. بابا در امان باشم يکه از چشم غره ها دمیپوش یلباس مناسب. گرسنم بود یلیخ. عصربود رو نگاه کردم، شش ساعت

:زد و گفت يبا اومدنم لبخند. تو آشپز خونه بود

نم از سر اجبار کنه ناهارش با خودشه؛ م یقهر م یخواد، هرک یخواستم واسه ناهار صدات کنم، بابات گفت نم یم. قربون دختر عروسکم برم _

.اطاعت کردم

:در جوابش گفتم یتو چشمام جمع شد، ول اشک

.خسته بودم يادیقهر نبودم فقط ز. يخوب کرد _

.کوتاه، رفت که به نظافت خونه برسه یمعذرت خواه هیغذامو گذاشت جلوم و با . اصرار کنه شترینخواست ب ینشده، ول یبود راض معلوم

بردم و  یبودم به اونجا پناه م یعصب ایهر وقت ناراحت  یاز بچگ. گرفتم به باغ پشت خونمون برم میعصرونه، تصمبهترِ بگم  ایاز ناهار  بعد
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. دمیکش یم یاز ذوقم نقاش یاونجا بودم و کل میبا دفتر نقاش شهیداشتم که هم یکیکوچ یِدرخت يخونه  د،یدرخت ب يباال. کردم یم یخودمو خال

رو تابِ متصل به دو درخت . الیخ یب! ـــــــــــــــایشرکت بود  ایبابام نبود؛  میخاطرات کودک يکجا چیه. کردم فکر کردم و فکر کردم و فکر

. هم نکردم یباهاش خداحافظ یمن حت. معتمد انیصبح افتادم؛ ک ادی. کردم هیاشکم روون بود گر يشد و سرچشمه  یکه م یینشستم و تا جا

شم همون  یم. خودش نیمعتمد، قلبم از تپش افتاد تو دهنم، غرورمو حفظ کنم؛ ع انیک ياگه جلو یدادم، حت باغ به خودم و وجدانم قول يتو

بابت بدون  یمعذرت خواه هی یول. شم یم گهید ییاز فردا السا. از طرف من، االن شروع شد یجدال اصل. کردم یکه به بودنش افتخار م ییالسا

باال انداختم و به طرف  يشونه ا. در نیاون به ا. وب اونم بدون توجه به من، از تو دانشگاه رفتخ ،یول. رفتنم بهش بدهکارم یخداحافظ

قابلمه ها از  يوقت ها صدا یفقط بعض. خونه در سکوت فرو رفته بود شهیو مثل هم فتادین یاون شب اتفاق خاص. ساختمون خونمون راه افتادم

.کستش یساعت، سکوت خونه رو م اكت کیآشپزخونه و ت

* * *

 شتریباهاش جور شده بودم، ب یلیخ. سیبا پرد ایبا آژانس  ایکردن راه دانشگاه تا خونه؛  یکارم فقط شده بود درس خوندن و ط. آذر بود اواسط

.کرد یهاش منو آروم م یصبور بود و با شوخ یلیگاه من، خ یگاه و ب يدوست نمونه بود؛ با وجود غر زدنا هی. از قبل

نگاش  يخاکستر يایدر يکنم تشنه  یکردم؛ اما اعتراف م یبهش نگاه نم گهیهم حضور داشت، اما من غرورمو حفظ کرده بودم و د معتمد انیک

معتمد  انیبه ک شیکیمن نگران نزد نکهیزد؛ نه ا یمنو کنار م دیاون با. نبود که من بخوام باهاش بجنگم یمهسا کس. اعتبارم متیبودم؛ اما نه به ق

.باشم

کرد با مهسا منو  یم یتر؛ سع لکسیکرد، من ر یزد و من پوزخند؛ اون آروم رفتار م یاون لبخند م: از همون موقع شروع شده بود لمونجدا

جور  هیاضافه کنم که  نمیالبته ا. من بود يدادنها يدادنهاش، هو يخالصه جوابِ ها. کردم یامتحان م یمیکار رو با نع نیکنه، منم ا کیتحر

.دبو یسرگرم

. دمیدستکش و کاله قرمزم رو پوش. خواستم آماده شم که برم یکالس بود؛ کالس تموم شده بود و من م نیآخر. اون روز، روز آخر ترم اول بود

 ،دیبا گفتن ببخش یمیبستم که نع یرو جمع کردم، داشتم جزومو م لمیوسا. نگران سرد شدن پام نبودم ادیساق پام اومده بود و ز يپوتم تا باال

.پرت کرد واسموح

:جواب دادم آروم

د؟یداشت يامر _

ضد و  يرفتارها لیشده بود و دل جیگ یمینع چارهیب. کردم یمیرو نثار نع یقیکرد، لبخند عم یمعتمد، که داشت به ما نگاه م انیک دنیبا د که

:به تته پته افتاده بود. کردم یاش رفتار مدور از چشم همه، خشک باه رون،یهمه، خوب؛ و ب يکالس، جلو يتو. دیفهم یمن رو نم ضینق

. خواستم یج، ج، جزوتون رو م _

 ،یمیاز نع یکوتاه یدادم و جزوه رو دادم دستش و با خداحافظ لیسرخ شده بود، تحو تیمعتمد که از شدت عصبان انیبه ک يو پوزخند دمیخند

.رونیب میاز کالس اومد سیبه همراه پرد

:گفت یپشت سر هم م یه شده بود و جیپاك گ س،یپرد
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آخه دختر، تو چته؟. يآر یاش رو، با اون وضع در م هیبارم که گر هی ،يخند یبنده خدا م نیبار به ا هیتو چته؟  ه؟یالسا چ _

؟یکش یرو به رخ من م تیمهسا خانوم مو فرفر. جون؟ حاال مونده  ــــــــانیکردم ک زتیخوب ج.دلِ من جشن به بپا بود  در

.دور از کالس نشوند مکت،ین هیو رو  دیدستمو کش س،یپرد

حالت خوبه؟ یلیالسا، خدا وک _

:خوش جواب دادم سر

.ـــــــــــزمیآره عز _

.دمیلپش رو کش بعدم

:خورد، جاش رو درست کرد و گفت یتکون. نگفت يزیچ یکرد، ول تعجب

. شد شیفکر کنم حسود.لبو قرمز شده بود  نیشده بود بهت، و ع رهیخ يمعتمد، چطور انیپسرِ ک نیا ینیالسا، حواست نبود که بب یراست _

پسرِِ آشناست؟ نیآد روزِ اول، تو کالس بهت گفتم ا یم ادتی یراست

:ادامه داد. تکون دادم قیبه عالمت تصد يسر

مونده بود و به اسم،  ادمی افشیخورده ق هیفقط  ش،یدو سال پ دمیشا ای کیگرده به  یبودم و چون بر م دهید مونیهمسا ياونو قبال تو خونه  _

.بر عکسِ من، اصال شوکه نشد. دمیاونو اونجا د مون،یکه رفتم آش ببرم واسه همسا ش،یتا چند شب پ. شناختمش یدرست نم

.خونسرد، و مغرور و پررو يدلم گفتم مادرزاد تو

:چشمام چپ و راست کرد و گفت يرو جلو دستش

السا؟ یینجایا _

ش؟ هیخوب بق. وآره، بگ _

:دهنش رو قورت داد و گفت آب

 یم یبا مادرشم تنها زندگ ک،یکنه، کارشم مثل درسش  یکار م يشرکت ساختمون ساز هیتو  ،یِاصالتا شمال: گفتم تهشو در آوردم یخوب م _

؟یاوکـــــــــــــ. جانیآن ا یفروشن، م یرو م زشونیشه، همه چ یتهران قبول م نیبعد از فوت پدرش، ا. کنه، باباشم مرده

:بود سیپرد رِیطرف هم، ذهنم درگ هیاز . آد یم رمیشم، اطالعات گ کیکوچ نکهیبودم؛ بدون ا خوشحال

گفته؟ یبه جنابعال یحاال تا تهشو، ک _

:اومد که درستش کنه، گفت. بود دیپررو بع سِیاز پرد. شد سرخ

! بود مونیپسر همسا _

: مهلت ندادمفکر کنه دروغ بگه، بهش  اومد

. لطفا، دروغ تو رابطمون نباشه ینگو؛ ول ،یبگ يخوا ینم _

:گفت ریسر به ز یول ح،یصر یلیتکون داد و خ دییبه عالمت تا يسر

.هستن یمعتمد دوست جون جون انیبا ک. میخوا یسه سالِ همو م مونِ،یاسمش عارف، پسر همسا _
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:دستمو گرفت و گفت يفور بعد

.چون دوستت دارم بهت گفتم. دونه یمونه، آخه مامانم نم یخودمون م نیبالسا، قول بده  _

:کردم و رك بهش گفتم نگاش

 ؟یچونیمنو هم، مثل مامانت بپ یخواست یآره جون خودت، م _

:ش زدم و گفتم قهیبا انگشتام تو شق بعدشم

! يکور خوند قایدق یول _

:و گفتاشاره کرد  سیپرد. میدیدو با هم از حرکتم خند هر

چند مهسا خانوم؟ لویبگه، دل و قلوه ک نیبه ا ستین یکیاونجا رو السا؛  _

 یبود و کتاب به دست، داشت باهاش حرف م سادهیمعتمد وا انیاز ک یکم يمهسا با فاصله . اشاره کرده بود سیکه پرد یبه همون سمت برگشتم

من لبخند  دنِیمعتمد برگرد طرفم؛ با د انیزد، که باعث شد ک يروزیاز سر پ يمن، لبخند يمعتمد پشت به من بود و مهسا رو به رو انیک. زد

.سیبعد هم سرمو با تنفر ازش برگردوندم سمت پرد. جواب نموند یکه با پوزخند من، ب دز یکج

:دیپرس ازم

 ؟یشه به منم بگ یره؟ م یش، با تو ور م کهیت يبا لب و لوچه  یچشه ه. داره ها سمیپسرِ، ساد نیا _

:و خونسرد بهش گفتم يعاد یلیخ

.نیبخاطر هم. ــــم ـــــــــــــــــــیاز هم متنفر يادیچون ز _

:و گفت دیخند

.البته به عنوان داداشا. آد یتنفر، ازش خوشم م يمن که بجا. يِا کهیخوب ت يچرا؟ به چشم برادر_

.بود قهیدق ینگاه کردم، دوازده و س ساعتو

؟يندار يکار. مبر دیمن با سیپرد _

:کرد و گفت نگیبه پارک ینگاه

.ره  یاونم داره م. دیبا هم، هماهنگ نقدریو ا دیچه خوب که از هم متنفر _

دانشگاه بودم  يسر کوچه . خواستم همش مزاحمش بشم یآخه نم. ابونیکردم و راه افتادم که برم سرِ خ یتوجه به حرفش، باهاش خداحافظ یب

تونستم حرکاتشون رو  یراحت م نک،یع ریز. شه یآد سر راهش سبز م یمار از پونه بدش مــــــــ! يوا. رمو برگردوندمس نیماش هیکه با بوق 

 يمعتمد انداختم که اخم کرده بود و از لج خبر انیبه ک نک،یع ریاز ز ینگاه. هم به لب داشت يپشت نشسته بود و لبخند فاتحانه ا مهسا. نمیبب

.نبود

.رسونمتون یمن م دیردا یاگه مشکل _

:از خودش جواب دادم خونسردتر

:به مهسا کردم و گفتم يبعد هم اشاره ا. نه _
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.شم یمزاحم نم د؛یبه کارتون برس _

.کرد یحفظ م یرو به راحت شیخونسرد یلعنت یقرمز شده بود، ول. بود یدنید افشیق

:گفت کالفه

.دیهرجور راحت _

.کنه یداره نگام م شیخط کش يبا موها ؛یِمینع دمیزدم د دید. توجه منو جلب کرد ،يبعد نِیبوقِ ماش يخواست بره که صدا یم

:معتمد گفتم انیزدم و رو به ک يلبخند

. با اجازتون _

دورِ  ستم،یمعتمد ثابت کنم مثل خودش هرزه ن انیبه ک نکهیا يگفت برا میطرف منطق یکن؛ ول طشیگفت برو سوار شو و خ یطرف، دلم م هی

. سادمیتکون دادم و جلوتر وا یمینع يو دستم رو، به عالمت نه برا دمیردوشون رو خط کشه

.اخالقت السا نیاه با ا دما؛یکردم جزوه دادم و به روت خند یچه غلط. رفت ینم شیسر یِمینع یمعتمد رفت، ول انیک

تموم طول . کرد یم یبا اون سن و سال رانندگ یپول یدت ببود که از ش یمسن رمردیپ. شدم و آدرس خونه رو دادم یتوجه بهش سوار شخص یب

رو نداشتم، سرم  یچکیه يمنم که حوصله . ستیباباش، توجه نداره و کمک احوالش ن يِریگفت که به پ یم رتشیغ یب يراه خونه، مدام از بچه 

.کردم یشدن رو نگاه م یرد م يگریپس از د یکیکه  یشلوغ يها ابونیبه مقصد، خ دنیچسبوندم و تا رس شهیرو به ش

* * *

کردم؛ واقعا هم  یآزاد استفاده م يرفتم تو باغ و از فضا یهمش م. وقتم به درس خوندن گذشت شتریهفته، من ب هی نیهفته گذشت و تو ا هی

 نیکنم؛ و روحم رو از قفس ا يور ادهیدادم پ یم حیاما ترج دم،ید یپنجره، تو بالکنِ اتاقم هم، باغ رو راحت م قیهر چند که از طر. داشت ریتاث

 ــــــــــــــــــــزشیو عارف عز شیدرس يمکالمه هامون شامل سواال. زدم یحرف م سیهر روز با پرد بایتقر. آزاد کنم قهیواسه چند دق ا،یدن

.و کل کل کردن دنیهم که به خند شیبود؛ بق

. تختم لم دادم يزود به اتاقم رفتم و رو یلیبعد از شام خ. نییپا ارمیتمد رو بخواستم با نمره هام فک مع یم. شد یفردا امتحان ها شروع م از

.دمیسپردم و خواب یدرس نِیسنگ يخودم رو به سه هفته 

* * *

ششم فصل

. رونیب برق لب، از اتاقم اومدم هیفقط با  ش،یزدم و بدون آرا یمشک يساده  یلیخ پیت. شدم داریب میگوش يامتحان، با صدا نیروز اول صبح

چون خونده بودم کامال مسلط بودم و اصال استرس . شدم یخانوم و مامان، راه يصغر يبارونِ قربون صدقه ها ریصبحونه رو کامل خوردم و ز

.دم در دانشگاه پول آژانس رو حساب کردم و وارد شدم. نداشتم

.سالم _

:بغلش کردم و گفتم. اقعا خوشگل شده بودو! هم کرده بود یشیزده و چه آرا یپیچه ت.بود  سیکردم، پرد نگاه

!يچه خوشگل شد _
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اومد و گفت اف:

.به جمال امتحان ها، که چشم شما رو باز کرد یبازم گل رت؟یکو چشم بص. بــــــــــــــــودم _

از . داد ید و به سوالهاشون جواب مبو سادهیکالس وا يکه وسط بچه ها دم،یمعتمد رو د انیتو راهرو ک. میخنده به طرف سالن امتحان ها رفت با

 انیک( سشیخندون بود؛ احتماال امروز هم با سرو یلینرفته بودم که مهسا صدام کرد؛ نگاش کردم، خ شتریدو قدم ب. راحت گذشتم یلیکنارش خ

هسا، تمسخر رو انتخاب م ينشون دادن ظاهرم جلو يبرا یو تمسخر؛ ول يحسود: دلم، دو حس متضاد به هم داشتم يتو. اومده بود) تمدمع

.کردم

مهسا؟ يدار يبله؟ کار _

.خواستم باهات حرف بزنم یآره، م _

.باشه بعد از امتحان _

.رو گرفتم و وارد سالن امتحان ها شدم سیگشاده اش، دست پرد يو چشما زونیآو يتوجه به لب ها بدون

.دیاستفاده کردم، ببخش لهیه ازت به عنوان وساگ. شد بدونِ تو ذوق خورنش ازش بگذرم ینم یمتاسفم، ول س،یپرد _

.زد، دستم رو ول کرد و سر جاش نشست یلبخند مهربون شهیهم مثل

 یلیخ. که تمرکزم رو بهم بزنه نیواسه ا ساده،یکردن، متوجه شدم اومد و عمدا پشت سرم وا یمعتمد رو صدا م انیبچه ها که ک يسر و صدا از

 نیخواستم کوچک شدن از طرف اون باشه، که فکر کنم با ا یم یکه دارم، اونم داره و متقابلِ ول یدونستم حس یم. حرفا بودم نیتر از ا يعاد

اون  یبار جلوش دستپاچه شدم، ول هیمن فقط . رو نشون داده بود، که ته دلم غنج بره ییخوب، بازم چشمه ها یبذارِ؛ ول شیعمرا پا پ ورشغر

.به نفع منِ ک،یپنج بر  ایچهار،  ایشده بود؛ پس هنوز سه،  قرمز يو حسود تیچند بار از عصبان

.بلند شدم میاز رو صندل يبا خونسرد. دادم و بدون نقص نوشتم یکردم، عال یرو همون جور که تصور م امتحان

.کرد یاخالقش بود که منو رام م ینبود، ول یدرسش در حد عال. هنوز سرش تو ورقه اش بود سیپرد

. کردن یم دیرو تول يناهنجار يِو صدا خوردنیاز سرما دندونام به هم م. حلقه کردم نمیدستامو دور س. بود يسوز سرد. رفتم هایآب خور طرف

! يوا. دادن یزدم جواب نم یزنگ به آژانس م یهر چ. ومدین سیپرد ینشستم ول یکم. آب خوردن برگشتم تو ساختمون الِیخ یهنوز نرفته، ب

.رم یم ابونیسر خ ،یبا دربست ایبا اتوبوس،  ایبا خودم گفتم . شده بودنانگار بسته  هادر يهمه 

 یزمستونم، ست کاله و دستکش هم م يبرا دمیخر یکه م یفیهر ک. فمِیتو ک شهیدستکش و کاله هم. تو ذهنم روشن شد دیاز ام يا جرقه

 یلیخ. و به طرف در دانشگاه راه افتادم نییسرمو انداختم پا .پوشوندم شتریدرشون آوردم و خودم رو ب. هم رنگش فیذاشتم تو ک یو م دمیخر

منم که .شدم یم نیخورد تو صورتم و پخش زم یسرما م. تونستم سرمو بلند کنم یبرخورد کنم، چون از سرما نم یبه کس هنبود ک بیعج

.مانکــــــــــــــــن

 نیتازه ا. بود، راه افتادم کتریاتوبوس نزد ستگاهیشد و به ا یوصل م ابونیخ که به يبه طرف کوچه ا. کردم یدر دانشگاه، با دربان خداحافظ دم

 رمبا فک. پس بهتره بدوم تا گرم تر بشم ست،یکه ن یکس. دیبه ذهنم رس يفکر هی. کرد یبهتر بود؛ تو کوچه بودم و سوز سرما کمتر اثر م يطور

 نمیتونستم پاهاش رو بب یبود، اول م نییچون سرم پا. برخورد کردم یبزرگ بایکردم که ناگهان با جسمِ تقر دنیشروع به دو يهمراه با لبخند
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صورتم و نک  يِمعتمد وا رفتم؛ اما خودمو نباختم و بهش نگاه کردم هر چند از قرمز انیک يمردونه  يکفش ها دنیکه با د وون؟یح ایآدمه 

:خونسرد بهش گفتم یمطمئن بودم، ول مینیب

آقا؟ دیخوا یم یراه من چ يشما جلو _

:و گفت دیخند

.نیراه من يفعال که شما جلو _

شد پارك کرده  یوصل م ابونیکه به خ يکوچه ا يبن بست، رو به رو يرو تو کوچه  نشیماش. جور که تو بغلش بودم، پشتمو نگاه کردم همون

.بود

بر . دمیکش رونیاز بغلش ب يفور ،یمینع دنیبا د. شد یم کیو نزد خوردیبه طرفمون داشت قل م یزعفرون يبشکه  نیع! یمینـــــع. يوا

.شد و نگاش کرد نهیدست به س يفور لکس،یآروم و ر یلیمعتمد خ انیعکس من، ک

.زد یم دیمقابلش رو د يقرمز شده بود و صحنه  تیاز شدت عصبان یمینع

:رو بهش گفتم یبا دستپاچگ. کردم یم یمعتمد خداحافظ نایقبلش، از ک دیبا یراه رو که فرار از دست هردوشون بود، انتخاب کردم؛ ول نیبهتر

.دیببــخش _

:کالفه گفت. فکر رو کرد نیدونم چرا ا ینم یول. دانشگاه فرار کنم يفردا، تو ثیخواستم از حرف و حد یم من

آد؟ یخوشتون م یلیخ یمیاز نع نکهیمثل ا _

:ابرومو دادم باال و خونسرد گفتم يتا هی. حرفها رو به تنم بمالم و بمونم يهمه  یِدادم پ حیترج

مهمِ؟  _

.ماست يِِآخه هم محله ا. تونم کمکتون کنم یم ن،یدر موردش کن یقیتحق نیخواستم بگم اگه خواست یفقط م. نه _

:و بهش گفتم اوردمیاواخر کم ن نیا يِسر صدقه

. پس با اجازه. حتما ،یاوک _

:گفتم ي بردم و با پوزخندباال یخداحافظ يبعد هم دستمو به نشونه  و

.دیاز طرف من، سالم به خانوم طلسم شکن برسون _

 ستگاهیشدم و به سمت ا الیخیبمون؟ ب کردیپس چرا صدام نم. دست هر دومون رو بسته بود یغرور لعنت نیا. تند ازش دور شدم ییبا قدمها و

.اتوبوس راه افتادم

.انگار نه انگار یگرمم بشه ول دیشا دم،یدستامو به هم مال. يوو. سرد بود یلیخ

.رفتم یاتوبوس شدم و با دربست الیخ یب

کارش، اشک تو چشمام جمع  نیبا ا. نگاهش کردم که سرشو ازم برگردوند. راننده در رو براش کرد. دیشدن من، بابا هم رس ادهیزمان با پ هم

بغلشون کنه و بهشون  ،یتیموقع نینبودن که باباشون تو همچ نیمنتظرِ ا که نهیحداقلش ا. که بابا ندارن، غبطه خوردم ییلحظه به کسا هی. شد

شدم و بدون سر زدن به مامان  دنشیانتظار کش الیخ یب. صحبت با راننده ش بود ریدرگ. بوس رو سرشون بکاره هیآخر سرم . دیبگه خسته نباش
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.خانوم، سر راست به طرف اتاقم رفتم يصغر ای

.کنم لکسیآب رو آماده کردم که ربه اتاقم، وان  دنیرس با

ناخودگاه ذهنم به دو . خودمو انداختم داخلش. شدم و تنها وصالم آب و کف بود یفارغ م زیآخه واسه چند لحظه، از همه چ. وان آب بودم عاشقِ

بره به درك، بسته به سر و  .جونشو ول کنم انیخواسته ازم خواهش کنه که ک یکارم داشت؟ حتما م یچ یعنیاول مهسا، . سر خورد شیساعت پ

واقعا . بود يا گهید زِیچ تیواقع ،یآد ول یکردم که ازش بدم م یوانمود م يدرسته جلوش طور. زدم ینه، من داشتم خودمو گول م یول! گوشت

بشه؟  يجور نیا دیو، باهم من هستم هم ت ،یآخه چرا؟ چرا وقت. دادن یرو لو م زیآورد قلبها همه چ یکه اگه خدا، نقاب چهره رو به وجود نم

من، با گفتنِ خودم  بِیگفتم اون اول شروع کرد، نه یدوباره م! ستیدادم نه که واسه خودت مهم ن یبراش مهمه؟ جواب م غرورشفقط  یعنی

 یچشمه کافنه، واسه السا،  یول دم؛یرو د ییچند بار ازش چشمه ها یکردم حسشو بفهمم؛ ول یم يکار هی دیبا. گرفت انیکنم پا یتمومش م

 یآه! یبیغر يچه واژه ! بابا. رفتار بابا مات شد يادآوریرو لبم نشست که با  ياز فکرم لبخند. خواد که توش جولون بده یرو م ایدر ست،ین

فکر  داد و من دو ساعت تموم، فقط یسه رو نشون م. کوچک رختکن نگاه کردم زیم يبهش فکر نکنم به ساعت رو شتریدادم ب حیو ترج دمیکش

 يحوله . رونیکردن خودم که آغشته از کف بودم، از حموم اومدم ب زیبعد از تم. دوش رفتم ریبا آب و کف ز! یِلینشدم خ نیشتیکردم؛ ان یم

دارم به  نکهیکردم حس ا یپامو توش م یوقت. رو دوست داشتم ییدمپا. ستش هم پامو پوشوندم ییبا دمپا. دمیرو پوش میربدوشامبر سورمه ا

.مکنم، رو داشت یموشا تجاوز م ينه لو

.به سر تا پام کرد ینگاه. تق در، مامان وارد شد يسشوار رو روشن کردم که با صدا. رو لبم نشست يلبخند رمیتعب از

:حالت قهر گفت با

.دختر یچیه یچِیه. حالشو بپرسم، گناه داره دیدارما، با یمامان یاصال نگ _

:داد و گفت رونیاش ب نهیرو از س یآه بعد

.میقد يدخترم، دخترا _

. کردم شیبلوط يرنگ کرده  يبوسم نثار موها هی. طرفش و تو بغلم گرفتمش رفتم

.من قربون تو بشم یاله _

:هم لوس بهش گفتم بعد

.ــــــــــــدیببخش_

:بکشم که گفت زیخواستم موقتا سشوار رو خاموش کنم و از پر یم

.دفعه هم که شده، من موهاتو سشوار و شونه کنم هیبذار واسه .نه خاموشش نکن  _

.رفت ادمیبابام  یِمحبت یکه ب دیبعدشم آروم تر برام شونه کش د،یآروم سشوار کش یلیخ. قبول کردم لیکمال م با

.دمیخودمو رو تخت انداختم و خواب يزیو بدون فکر کردن به چ دمیپوش رمویاز رفتن مامان از اتاقم، لباس خواب حر بعد

.بدون نگاه کردن به شماره اش جواب دادم. خواستم بردارم اما ول کن نبود یاولش نم. شدم داریکنار تختم، ب یِرو عسل میگوش ي برهیو يباصدا

تو السا؟ یخواب یپاندا، آخه چقدر م. سالم _
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.بود سیپرد

تو؟ ایمن پاندام . ال اهللا اله اهللا... سالم و _

.خنده غش کرده بود از

.کالس هستن يبچه ها شتریمنم دعوتم، ب یعنی ؟يآ یم یجشن دعوت هیسا ال _

.چهارتا شد چشام

؟یمـــــــــن؟ جشن ک _

.يکرد يشما سر تا پاشو قهوه ا یخواسته دعوتت کنه جشن تولدش، ول یامروز مهسا م _

.دیخند زیر بعدم

خوب؟ _

.ينبود میگشت یآخه هرچ .نه؟ به من گفت، بهت بگم ای میبر يآ یم. خوب به جمالت _

.دمیزد من نفهم بتیغ یتو ک نمیبگو بب ،یراست

.برگشتم یبعدش هم با تاکس. يومدیهم منتظرت موندم ن یهرچ. سردم بود _

.بهش بگم يزیامروز چ ينداشتم از برخوردها دوست

.باشه بابا _

.صداش کرد مامانش

ه؟ن ای يآ یالساآ م یکن یم کاریچ. آم اآلن مامان یم _

نه؟ ایده  یبابا اجازه م نمیبب دیبا یول ام،یدوست دارم ب. دونم ینم _

.تا هفت خبرم کن. باشه، پس من منتظرتم _

.باشه؛ فعال _

. یگلــــــــــــــــــــــ يبا _

.اول به مامان بگم دیبا. فکر جشن، خواب رو از چشام برده بود. ساعت رو نگاه کردم، چهار بود، پس وقت داشتم. رو قطع کردم یگوش

.از کارش خنده م گرفت. رفت یور راهرو، به اون طرف م نیخوند و از ا یداشت درس م مانیا. نییپله ها تند تند اومدم پا از

ره پسر؟ ینم جیتو سرت گ _

.سرشو آورد باال و نگاهم کرد _

.شه یمغزم م يخاکستر يراحت تر وارد سلول ها يجور نیا. راحتم ،ینه آبج _

.دیآمد؛ شا یاون هم امشب م دیشا. صبح افتادم یدو چشم عصب ادی ،يگفتن خاکستر با

.داداش گلم یموفق باش _

.یمرســـــــــ _
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. رونیخانوم از اتاقش اومد ب ياتاق مامان رو زدم که هم زمان، صغر درِ

.یرفته باغ پشت زم،یعز ستیمامانت ن _

پس بابا؟ _

.گرده یفردا عصر بر متا . شمال ،يرفت سفر کار _

گن  یبه من م. کردم یم شیموند مامان، اونم که راض یفقط م. شد یعال. انگار گوله گوله آتش فشان تو دلم به راه انداخته بودن ،یگ یم منو

.السا مخ زن

.بلند بلند به سمت باغ رفتم ییو با قدم ها دمیخانوم رو بوس يصغر

.خواستمش یاز ته دلم م. مهربون بود. هم که کار دست خودش بود، دورِ گردنش بود یشال بافتن هی. بافت یم یرو تاب نشسته بود و بافتن مامان

:موش کردم و گفتم خودمو

مامـــــــــــــان؟ _

:و گفت دیخند

؟يخوا یم یباز چ _

.چسبوندم نیدو تا پامم، قائم به زم. رو ساکن کردم و سرمو گذاشتم رو پاش تاب

.باهامِ سمیم تولد دوستم؟ پردبر يذار یم _

:گفت يکمال ناباور در

.يبزرگ شد گهیبرو گلم، تو د _

:دفعه قهقه زد و گفت نیا. کردم، دوباره موش شدم بوسش

؟يخوا یم یباز چ _

:نگاش کردم و گفتم نگران

؟یبابا چ _

گه؟ید يگرد یبر م سیبا پرد. آد یفردا م ست،یبابات ن _

:گفتم سرخوش

.خداآره به  _

.فقط مراقب خودت باش. خوب باشه، برو _

.چــــــــــــــــــــشـم _

.واقعا خوب شده بودم. زدم یچشمک نهیخودم تو آ واسه

گل سر از  هی. بودم تو صورتم ختهیجلوم هم کامل به صورت کج ر. بودم ختهیرو اتو کرده بودم و دورم ر ومدیکمرم م نییکه تا پا میمشک يموها

.بود میهم رنگ لباس نقره ا م،یم به صورت کج زده بودم و از خوش شانس قهیشق يرو، باالجنس نقره 
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 ي هیکه مژه هام پرپشت و بلند شه؛ پشت پلکم هم سا دم،یکش ملیکه جا داشت ر ییاول، تا اونجا. داده بود رمییکامال تغ ییاروپا حیمل شیآرا

رو انتخاب کردم  یحیمل یرژ لب صورت. کرد چه برسه به مهمون ها رو یودمو مست مخ م،یمشک يرو زدم که چشما يو باالترش نقره ا یمشک

لباسم هم . روح نباشه یبودم که صورتم ب دهیهم کش یمیمال یلیخ یِصورت يرژگونه . روش دمیتر نشون بده، برق لب هم مال بزرگکه لبمو 

شد  یشده بود و باعث م میضخ يم، کامال با سنگ دوز نهیتر از س نییده پاخور هیش دکلته بود و از قسمت دکلته تا  قهیبود که  يبلند یِماکس

 ریحر ریز. لباس بود يهم رنگ با سنگ ها ،يبه رنگ نقره ا رشیحر.بود تا مچ پام ریهم کامل حر نییتا پا میقسمت ضخ اوناز . سهیصاف وا

.ییو اوروپا کیلباس ش هی. هم، آستر بود که پا معلوم نباشه

رو هم  یپاشنه پانزده سانت ينقره ا يهم سرم کردم و کفش ها رمیشال حر. رو قسمت دکلته، با خودم برداشتم که لخت نباشم يکت برا هی

رو، رو لباسم  یمانتو کوتاه. بود قهیساعت رو نگاه کردم، هفت و پانزده دق. شد لیتکم یهمه چ گهید مینقره ا فیبا برداشتن ک. برداشتم

.دمیپوش

. نداشتم دنیمتوجه شدم و وقت کادو خر ریصد تومن پول تو پاکت گذاشته بودم واسه کادو، آخه د. دم درِ دمیفهم س،یپرد تک زنگ زدن با

.اون رو هم برداشتم و راه افتادم

.جونم ــــــــــــــــسیسالم پرد _

:نگام کرد و گفت زیبر انگ نیتحس

آد؟ السا؟ یال نمخرِ؟ چرا فک من با يچـــــــــــه خوشگل شد. سالم _

هان_

.اشتباه نگرفتم ؛ینه، خودت _

.هیشد حدس زد لباسش آب یبود و م یآب ششیآرا. اونم خوشگل شده بود. میدیدو خند هر

الســـــــــــــــا؟ _

؟یبله خانوم _

.زد یاضطراب حرف م با

من خوب شدم؟ _

چطور؟. آره _

.شد سرخ

ان؟ین بخوا یعارف جون م! که يدوباره لبو شد _

.نداره یبیگفت ع دم،یاز مهسا هم پرس. من، هم اونا يهم خونواده . دونن یهمه م گهید. آره _

:و گفتم دمیتو داشبورد کش یحت ن،یماش يهمه جا یسرَک

پس کوش؟ _

:تو سرم و گفت زد
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.ــــــــــــایخور یکتک م.مسخره نکن _

حاال عارف خان خوب هستــــــــن؟. باشه بابا _

.مقدم؛ دوما که خوبه، سالم داره ياوال عارف نه و آقا _

:زدم و با قر شروع کردم خوندن یپوف

.رو بــــــــــــــذار دم، تا ساعت چــــنــــد؟ تا ساعت پنج ییمقدم چا يآقا _

؟یکن یعشق منو مسخره م. کوفت السا _

.شد گاز داد یکه م ییگذاشت رو گاز و تا جا پاشو

رفتم و از  یوقت تند نم چیه یشدم ول یسوار م مت،یگرون ق يها نیروندم و ماش یم نیماش نکهیبا ا. بود دهیعف منو فهمنقطه ض سیپرد

:باال بردم و گفتم میدستمو به عالمت تسل. دمیترس یم شهیسرعت هم

خوبه؟. جناب عارف مقدم یعال يآقا. بابا میتسل _

. خوبه _

. نییسرعتش رو آورد پا و

.ادیح آدرس رو از مهسا گرفته بود و به عارف هم گفته بوده، که جدا بصب انگار

.میدیخند یفقط م یبه مهمون دنیرس تا

نه به  یبزرگ، ول يبا دستش خونه ا. میراه افتاد نایمهسا ا يکوچه بعد، پارك کرد و با هم به طرف خونه  هیتو  نویماش سیپرد م،یدیرس یوقت

:اد و گفتما رو نشونم د يخونه  یِبزرگ

.که مهسا گفته بود يدوطبقه هم که هست؛ همون جور د،یو سف ینماش هم که مشک. خودشِ _

:هورا تو هوا تکون داد و گفت يبه نشونه  یهم دست بعد

.یبه سمت خوش گذرونــــــــــــــ میبر _

هم  دشونیسوار بر اسب سف يصا که امشب جناب شاهزاده مخصو ست؛یآدم بشو ن نینه، انگار ا یمثل آدم رفتار کنه؛ ول دیگرفتم تا شا دستشو

 هی. شده بود يدرخت کار ،يبود که از دو طرف در ورود یبزرگ اطیح. میباز بود و ما بدون در زدن، وارد شد اطشونیدر ح. آوردن یم فیتشر

تونم  یکنم و تا م یخواست، تا خودمو خال یرو م یجشن نیدلم همچ یلیخ. شد یم دهیشن نییاز پا کیموز يصدا. بود اطشونیح وسطاستخرم 

.قـــــــــر بدم

س؟یپرد _

:آورد جلو گفت لبشو

 س؟یجــــــــون پرد _

:و گفتم دمیدستشو کش. دنیشروع کرد با اون دنبه هاش رقص ست،ین یکس دید یبه اطراف کرد و وقت یبعدش هم نگاه و

.ننتیب ینکن بچه، م سیپرد _
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:گفت یهمون قرِش م با

. ستیمهم ن ست،یمهم ن نن؛یبب نن،یبب _

:سرشو خاروند و گفت يهمون جا يفور. زدم توسرش یکی

؟یزنـــــــــیچرا م! إ؟ _

.شُک کامال بر طرف شه نیخورده، با ا ییتا اگه سرت جا _

کنم؟ کاریمن چ ،یهست ینیزم بیاحساس و س یآخه دختر، تو ب _

!ــــــادـــیدونم احساست از کجا م یمن که م _

:و گفت شیشونیتو پ زد

.بزار بهش زنگ بزنم بگم حرکت کنِ ؛یخوب شد گفت! يوا _

.نشم یحداقل من معطل جناب عال. یفک بزن يخوا یدونم، تو دو ساعت م یمن که م. تو، بعد زنگ بزن میبر یاوک _

.موافقت تکون داد يبه نشونه  يسر

 یبه نفع من م نیهاشون بودن و ا لیاکثرا دوستان و فام دم،ید یدانشگاه رو م يکم تر بچه ها. بود نسبتا شلوغ. میگرفتم و باهم وارد شد دستشو

.دم یرو واسه قر دادن از دست نم یفرصت چیامشب ه گهید. شد

م ازش خوشم کن کاریخوب چ. نکنم یبابت صبح ازش معذرت خواه يِپررو باز دمید. خون گرم از ما استقبال کرد یلیعکس تصورم، مهسا خ بر

:بود، بهش گفتم یکه کامال تصنع يبا لبخند. آد ینم

.بدقول شدم دیببخش. بمونم شتریسردم بود، نتونستم ب. دیبابت امروز ببخش _

:حفظ ظاهر رو گونش کردم و گفتم يبه اجبار، برا یهم بوس بعد

.تولدت مبارك _

.شد ینم دهیتو صورتش د یاز ناراحت يرگه ا چیه

.کن ییرایاز خودت پذ نیبش. نداره یبیبابت صبح هم نه، ع. يحال شدم اومدخوش. یمرس _

سرش  يبلندش رو باال يموها. موش فوق العاده بود ونینیش.خوشگل شده بود ،يدور از چشم حسود. رفت يبعد يها يهم به طرف ورود بعد

 ظیغل شیشد حدس زد، عاشق آرا یم اتشیکال از روح. بود کرده يقرمز تند شیآرا. هم رو شونه ش انداخته بود ییجمع کرده بود و تکه ها

.کرده بود لیتکم پشویقرمز بود و خوش اندامش کرده بود؛ با کفش پاشنه بلند قرمزش ت يزانو يکوتاه، تا باال يلباسش دکلته . باشه

هم  يو تعداد دیکش یعربده م سکیدجهان داشت رو  دیام. نشوند و خودش رفت که تلفن بزنه یج يد کینزد زیم هی يمن رو، رو سیپرد

.زدن بود دید يحاال موقعه .کردن یم یوسط داشتن خودشون رو خال

کرد؟  رید سیچرا پرد. دادن یکردم، گوگل چشمام کمتر بهم رادار م یجستجو م شتریب یهر چ یگشتم؛ ول یمعتمد م انیچرا، دنبال ک دروغ

.سالمِراحت شد که  المیخوب خ. بودم شیزنگ زدم، پشت خط

 چیه. رو با شربت دادم شییرایمشروب و آب و شربت دستش بود، که جواب پذ يمحتو ینیس هی. خدمت به طرفش نگاه کردم شیپ يصدا با
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.نداشتم یخوب دیخوردم؛ نسبت بهش د یخودمون هم مشروب نم يتو جشن ها یوقت، حت

که  یپسر جوون جذاب هیو خوشگل بود، و  کلیخوش ه یلیمسن که خ ابیمرد تقر هیمهسا با  دمیکه د دمیکش یشربت رو سر م وانیل داشتم

.انیو چروك تر به طرفم م نیمناسب تر و صورت جذاب تر و قاعدتا کم چ کلیبا ه یشد از چهره ش خوند که پسر اون مرد، ول یکامال م

:فترو توش پنهان کرده بود رو به من گ یدونم چه غرض یکه نم ،یطنتیلبخند ش هیبا  مهسا

.حقوق يدانشگاه، رشته  اریو استاد  سانسیتنها داداشم، ماهانِ وارسته، فوق ل نمیو ا ؛ییِمایشرکت هواپ ریوارسته، مد يپدرمِ مهد نیالسا، ا_

نگاهش به  یدونم چرا، ول ینم. نسبت بهش نداشتم یاحساس خوب دم،یدستم رو کش يفور یول. دستش رو دراز کرد، باهاش دست دادم پدرش

.خورد یم يزیه

.وارسته يخوشبختم آقا تونییاز آشنا. سالم _

.میبا هم آشنا بش شتریب شاهللایا. طور نیمنم هم. سالم _

.کردم یمشروب رو کامال استنشاق م يبو یبود ول ادیصورتش با من ز ي فاصله

 یمقابل پدرش م يارش خوشم اومد، اونو درست نقطه از رفت. کرد ییباهام اظهار آشنا نیموقر و مت یلیاز اون پسرش باهام دست داد که خ بعد

.دمید

از من  يدیهم زمان پدرش هم تلفنش زنگ خورد و با ببخش. خواست، از ما دور شد و به سمتش رفت یدوستش که ازش چاقو م يبا صدا مهسا

.فقط من مونده بودم و ماهان. دور شد

:دیشکافانه ازم پرس مو

 ن؟یدوست ای دیهست یبا مهسا هم کالس _

.میهست یهم کالس _

.باباش سرمو بلند کردم يباصدا

.بود يتلفنِ کار. السا خانوم دیببخش _

 الیخ ینداره، ب يا دهیفا دیپدرش که فهم. عرض اندام کرد یاون سمج تر نشست و با اوهوم یول. برو یعنیبه پسرش زد که  يچشم غره ا و

:پسرش، شروع کرد به سوال کردن

گه؟ید دیبا مهسا هم کالس ن؟یکن یکار م یم چشه بپرس یم _

:گفتم نگران

.خونم یم يمعمار. آره _

.من ي دهیبه عق ،يِا هیخوب يرشته  _

:حرفش تموم شه نذاشتم

.گهیوقت د هیواسه  شاهللایا. باهاش دارم یدوستم، کارِ مهم شیوارسته، من برم پ يآقا دیببخش_

:زد و گفت یهیکر لبخند
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.مونم ی، منتظرتون مکنم یخواهش م _

دوبار در . کردم داشیکه داد، پ یبا آدرس. گفت تو اتاقشِ دم،یاز مهسا پرس. رفتم سیخودش، دنبال پرد ینگاه کردن به پسرش و حت بدون

.کنه یم يباز شیگوش لیهم دستشه و نگران با ر شینشسته و گوش سیپرد دمیرفتم د. ومدین یجواب یزدم، ول

:دمیپرس هراسون

شده؟ یچ _

 نیآخر سر هم ماش. رو آسفالت زهیر یها هم م نیشه و همه بنز یسوراخ م نشیباك بنز. یبغل دونیم نیعارف تصادف کرده، هم ،یچیه _

.زنه به بلوار یشه و م یمنحرف م

:دمیپرس دستپاچه

خودش خوبه؟ _

:جواب داد دهیپر رنگ

.ادیتونه ب یشده و نم فیگفت لباس هاش کث یآره، ول _

.ایخودتم ب يدوست دار. آرمش یرم م یبده من، م چویخوب سوئ _

.دمیرو تو چشماش د یخوشحال برق

السا؟ ير یواقعا م _

:کردم و گفتم بوسش

.آبرومون نره ،يریبخور، رنگ بگ يزیچ هیفقط تو بلند شو، . آره _

.آخه از ترس سکته کردم.باشه  _

:تازه کرد و بعد هم ادامه داد ینفس

. کنم دیتجد شمویخورد آرا هی. آم، تو برو ی، من نمنه یول _

.من رفتم. گهینترس، حالش خوبه د. یهرجور راحت _

:بگه يزیخواست چ یم انگار

السا؟ _

جونم؟ _

:خورد حرفشو

.انیکن ب شونیراض. برو، برو. یچیه _

ساعت رو . رو گرفتم و به طرف آدرس مذکور رفتم لشیموبا و چیگفتم و سوئ) يباشه ا. (نداشتم يادیگرفتم، آخه وقت ز دهیحرفشو ناد ابهام

.رفتم ینم ومدیهم م گانهیمحسن  ،یچیلباس نکردم وگرنه عارف که ه ضیخدا رو شکر که تعو. بود قهیذق ینگاه کردم، هشت و س

 گهیکس د یعنیکن،  شونیفت راضبار آخر گ سیپرد یکنم؟ راست یم شیقول دادم حتما راض سیاصال چرا من به پرد دمش؛یکه تا حاال ند من
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گفتم رفتم، همون جا . شدم مونیپش یدرآوردم زنگ بزنم، ول ویگوش. نهیب یهم هست؟ نه بابا، اونم چون ترس ورش داشته عشقشو چهارتا م يا

.کنم یم شیکار هی

.لب فقط ورد خوندم ریرو به خدا سپردم و ز خودم

.دمیبود رس یهر بدبخت با

به من نگفته بود و تو اتاق، خودشو حبس  سیکه پرد یانگار تو فرصت. دمید ابونیاونور خ دشویداده بود، پارس سف سیکه پرد یآدرس طبق

با خودم گفتم حتما . شدم یم دیداشتم نا ام. بردن ابونیرو اونور خ نیکار نموندن؛ و ماش یکرده بوده و بعدشم که مکالمه هامون، آقاشون ب

بچه ننه؛ پلنگ  سیزنگ خورت پرد نیاه، با ا. زنگ خورد سیپرد یِکه گوش ادیب رشیردا صبح سر فرصت واسه تعمو رفته، تا ف ذاشتهگ نویماش

. جون، زنگ خورش رو گذاشته سیکه پرد یپلنگ صورت هیبلند باشه، درست شب دیعارف هم حتما با يالبته خوبِ، دو تا پا! رو گذاشته یصورت

:رو جواب دادم یم و گوشبلندش شد يو پاها یپلنگ صورت الیخ یب

بله؟ _

:دیچیتو گوشم پ يمردونه ا يصدا

شما؟ دیببخش. سالم _

ام؟ یمن بگم ک دیآقا شما تماس گرفت _

:کل کل شد الیخ یب

اونجاست؟ سیپرد _

.دیستیانگار شما ن یشمام، اومدم دنبالتون؛ ول نیماش يرو به رو قاینه، من دوستشم و االن هم دق _

نور؟یا ایبدم اونور خط  صیتونستم تشخ ینم یول ومد؛یها و بوقشون م نیاشرد شدن م يصدا

.نیکنار ماش دیایب. نمیب یمن شما رو م یول _

.فعال با اجازه. اومدم ،یاوک _

. خداحافظ _

.شدم و اومدم طرفش ادهیکردم و پ تیکم جلوتر هدا هی ابون،یرو به اون سمت خ نیماش

.دشیشد د یرو، م ادهیپ ینور مهتاب ریبود که ز یو جذاب افهیپسر خوش ق. داده بود هیتک ن،یماش يبه بدنه رو نشسته بود و  ادهیپ طرف

: گفت یبهم کرد و با لحن شوخ ینگاه

خدا فرستادت؟ ؟يتو فرشته ا _

.تو اون وضعش هم ول کن نبود یحت. شوخ بود سیپرد نیع. ام گرفته بود خنده

:لبخند جوابش رو دادم با

؟یشما خوب. السام س،یه، من دوست پردن _

:کرد و گفت شیبه سر و وضع روغن ینگاه
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کجاست؟ سیپرد. وضع ماست نمیا! که نینیب یم _

.اونجا موند تا محموله شو ببرم _

.من که خم شده بودم طرفش، باال کرد يشونه  يکرد و دستشو از باال يبلند ي خنده

برگشتم، پشتم رو . بر خورد کردم يزیچ هیکه به  رمیاومدم برم عقب، ازش فاصله بگ. کرد یکار م فیعبخواد بهم دست بزنه، رادارم ض دمیترس

چرا هرجا . ستیآدم ن نیگم ا یمن م ن،ییپا ياریدفعه قرآنم ب نیاگه ا ایخدا. به دست، وا رفتم یمعتمد، آب معدن انیک دنِینگاه کردم که با د

شه؟ یرم جلوم سبز م یم

:و لبخند دختر، تلف کنش گفت یبا اون غرور لعنت. صال تعجب نکردخالف من، ا بر

.ایسالم خانم آر _

سرشو برگردوند و آب رو به عارف  عیمن انداخت و سر يبه سر تا پا ینگاه اجمال. کردم و رفتم کنار، تا آب رو بده به عارف يسرد سالم

 يخواستم ثابت کنم زن بودنم، نشونه  یم رم؛یوا م ایشم  یر نگاهاش شل مخواستم فکر کنه در براب ینم. زل زدم بهش قایمنم دق. رسوند

حاال من اگه . اومده رتیگ یغرورت چ نیدونم تو با ا ینم. غرورت نیاه بـــــه ا. پوزخند رومو ازش برگردوندم هیبا . ستیبودنم ن فیضع

کنه؟ نگاهمو به سمت عارف قل دادم و با  یا چندشِ دنبالت و ول نممهس نکهیاز ا ریغ ؟یتو چ. کنن یمغرورم، خواستگارها در خونه رو ول نم

:گفتم شیروغن يباسابه سمت ل ياشاره ا

د؟یایلباس ها ب نیبا ا دیخوا یشما که نم _

.کشه یطول نم یلیعوض کنم؛ خ مینه، بر _

.میبر سیپرد نیباشه، پس با ماش _

.معتمد سر خورد انیبه طرف ک نگاهم

:ه؟یپر رو، فکر کرده ک يپسره . شد یکاش الل م یاومد، ول به حرف باالخره

.راه ها رو بلدم ،یسوال دنِیمن خودم بدون پرس. آدرس دادن نداره يحوصله  نجایا یکس. به من دیرو بد چیشه، سوئ یاگه م_

 رمیبگ دهیعارف رو ناد ت،یود از شدت عصبانب کینزد. گهیرو به دنبال داره د جینتا نیمهسا جون شدن، ا سیسرو. یبلد باش دمیبا. آهـــــــان

:شد مونیپش چیزدم که فکر کنم از خواستن سوئ یحرف هی یرو دادم دستش، ول چیسوئ. و بکوبم تو دهنش

اگه . جالبه ها، آخه من بلد نبودم یلیخ. نیرو بهتون بدم؛ آخه خودتون کامال راه رو بلد نایآدرس مهسا ا ستین يازیآره خوب، بازم خوبه ن _

.هم ازش نداشتم يشماره ا یزدم؛ چون حت یجشن رو م دیق دیباهام نبود، با سیپرد

رومو ازش گرفتم و در عقب  يبعد هم با پوزخند. پوستم سرکوبش کردم ریز یبودم، ول یعصبان. شد یخودم هم باورم نم. نفسِ گفتم هیرو  همه

 نیهر چند فکر کنم هم. بپرسِ یسوال دیدونست هوا پسِ و نبا یخودش م یول کامال بهت تو صورت عارف مشخص بود؛. رو باز کردم و نشستم

.هست جیگ یکاف يمعتمد، به اندازه  انیمن و ک ییآشنا زاآلنش هم ا

 يشرت سورمه ا یهم ت رشیو ز دیرس یزانوهاش م نییکه تا پا ياورکت بلند دمش،یتازه درست د. معتمد بعد از من و عارف سوار شد انیک

تو  تیعصبان. نداشت ییبه روشنا يازین ،يادیز تیوجود جذاب لیاون به دل یشم ول قیدق ،یکیشد درست تو اون تار یهر چند نم. بود دهیپوش
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مطمئن بودم که تو  نیاز ا یبودم، ول شیتالف يواسه  يکار ایاآلن منتظر رفتار  نیاز هم. حرفام براش گرون تموم شده بود زد؛ یچشاش داد م

.عارف منو کنف کنه يدر کار نبود که بخواد جلو ییمیجشن، نع

.میو همه ساکت نشسته بود ومدیدر نم کشیج یک چیمعتمد، ه انیک يمن و رفتارها يبه خاطر حرف ها ر،یطول مس در

 ن،یماش با ساکن شدن. نکنم ارتیبه خون نشسته شو ز يو چشما یعصبان يگذاشتم و چشمامو بستم که حداقل چهره  یقائم به صندل سرمو

بردم  یشدن عارف پ ادهیو پ سیپرد يخونه  دنیچشمامو که باز کردم، با د. میباش دهیرس دیاز دوجنس ذکور جلو، با یکی يبه خونه  دمیفهم

.عارف ي نهمقصد، خو نیاول

 ادهیکاش پ. کردم یآماده م شیفهر حر يخودم رو برا دیبا. کبود شده بود تیاز شدت عصبان. میمعتمد تنها شد انیشدن عارف، من و ک ادهیپ با

سرمو . شه یمنفجر م یک نمیشمارم تا بب یتا ده م کیها گفتم از  کیمثل بچه کوچ. ستادمیا یجلوش م دیبا ؟ینه، آخرش که چ یشده بودم ول

نکوب، أه،  گهید یکیتو . بگهحاالست که !يوا... ، دو ، سه ، چهار ، پنج ، شش ، هفت ، هشت کی: و تو دلم شروع کردم به شمردن نییپا تمانداخ

 یبیتکون عج یکه من خودم رو آماده کرده بودم ول نیکه با ا يمحکم، طور... ، نه و هفتاد و پنج مینه ، نه و ن. کن رید گ. يجر داد نمویس

:گفت دم،خور

؟یکن یم کیدوستم منو کوچ يجلو یخانوم، شما به چه حق _

 یابرومو دادم باال و آروم ول يتا هیتو چشاش نگاه کردم و . يدیتوپ یشد، بعد م یده م يکرد یم صبر قهیدق هیخوب . تو سر بچه ننه ت خاك

:محکم گفتم

.تلخه قتیحق _

:با داد گفت بایتقر. رو، بخورم یلیدونستم اآلنه که س یم

.مونه یجواب نم یحرفتون ب _

:دفعه منم با داد بهش گفتم نیا ینشستم، ول لکسیر نهیبه س دست

.ادیندارم که بابتش دست و پام به لرزش در ب یمن که نقطه ضعف. مرد و حرفش _

:بست، حرمو کامل کردم یعارف که در رو م دنِید با

.دینترسون کیکوچ يزهایترسم؛ پس منو از چ یجز خدا نم ياراده ا چیمن از ه _

زدم و سرم رو،  نهیآ قیمعتمد از طر انیبه ک يلبخند فاتحانه ا. خر ذوق شده بودم دنشیو من بابت رس دیعارف رس یخواست جواب بده، ول یم

.برگردوندم ابونیرو به خ

 ینم یرو شروع کرده بودم، ول يدیباهاش لج جد. آماده شد و اومد قهیظرف مدت ده دق بایرو نگه داشت و رفت و تقر نیخونشون، ماش يجلو

 یروشم کت اسپرت زغال ،ییمویشرت سبز ل یت. بدون نقص بود یلیزده بود، خدا وک یپیچه ت. جونـــــــــــم.بشم  شیپیتونستم منکر خوش ت

 يبگم چه تن خور دیبا. شلوار نیداشت ا يتنش، چه تن خور تیپر رنگ ف یآب نیکرد؛ و شلوار ج یم انینما شتریبرجسته اش رو ب يکه بازوها

.آد یپوشه بهش م یم یبدن که هر چ نیداشت ا

:شده بود که گفت زیصبرش لبر يفکر کنم کاسه  گهیکه عارف کامل برگشت و بهش نگاه کرد و دداد  يشد و گاز سوار
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! که يخورد ،يرو چلو کرد نیچته پسر؟ ماش _

:کنم گفتم کشیتحر شتریب نکهیا يبرا

.حتما عجله دارن _

.ومدیخونش در نم يزد یم کارد

:به عارف گفت رو

.سرعتممن عشق  یدون یآخه عارف جون، توکه م _

.روشو ازم برگردوند و راهش رو ادامه داد. محکم داد ر،یمنو، با وجود تاخ يجواب لبخند فاتحانه  و

آروم تا  ن،یبه خاطر هم. خواستم نقطه ضعف دستش بدم ینم یول دیلرز یترسم؟ پاهام م یمن از سرعت م یگفت نیبه ا ینامرد، ک سیپرد يا

.موند سپردم یجواب نم یکه از طرف من ب شیبعد نیسنگ يها مقصد سر جام نشستم و خودم رو به جواب

:کردن هیمن، افتاد تو بغلم و شروع کرد گال دنیبا د. بود اطیتو ح سیپرد م،یکه شد وارد

؟يدیرو نم یآخه چرا جواب گوش _

:معتمد سالم کرد و رو به عارف گفت انیهم به ک بعد

؟يداد یتو چرا جواب نم _

:جو رو عوض کنه، گفت و خواست دیخند عارف

. من فکر کردم مردم ،يکه تو فرستاد يفرشته ا نیبابا با ا _

! يمعتم؛ بدعنق، هرگز نخند انیجز ک میدیخند همه

به در خونه کرد و  ياشاره ا سیحرف زدن؛ پرد سیباال انداختم و پشتم رو کردم به طرفش و شروع کردم با پرد یتفاوت یاز سر ب يا شونه

:شم گفتآروم در گو

!مهسا لوپز رو _

 يبا عارف سرسر. ما اومد شیپله ها پ نییبا دو، با اون لباس لختش، تا پا بایمعتمد، گل از گلش شکفت و تقر انیک دنیبا د. دمیرو د مهسا

:گفت انیکرد و رو به ک یسالم

.نیبا حضورتون خوشحالم کرد. دییبفرما. انیسالم آقا ک _

سرمو به طرف مهسا چرخوندم که  يبا لبخند. دادم ینشون م یعصبان ایخودمو ناراحت  دیدر هر صورت نبا! باهمچه زود جور شدن  ان؟یک آقا

:خشک و عبوس به مهسا گفت دم،یمعتمد رو د انیک

.تولدتون مبارك. از دعوتتون یمرس. سالم _

که  دیطول نکش یلیخ. برگردوندم سیرو دوباره به طرف پردسرم . نشون دادم الیخ یب یکردم، ول یرو هنوز درك نم شیبد اخالق لیدل نکهیا با

.میبا دعوتش همه به طرف داخل حرکت کرد. همه رو به طرف داخل دعوت کرد ،یمهسا با گرم

ودن چون از لخت ب دم؛یکردم، مانتومو باالخره در آوردم و کتم رو روش پوش دیتجد شمویخورده آرا هی. از نشستن، به اتاق پرو لباس رفتم قبل
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اولم نشستم؛ چون هم از مهسا دور بودم و هم  يبرگشتم و سر جا. دمشیهمه آدم مست، مخصوصا پدر مهسا معذب بودم، هرچند ند نیا يجلو

جون رو، کلفت  سیحساب پرد دیبعد با یعارف، منم درکش کردم و تنهاشون گذاشتم؛ ول شیرفت پ سیپرد. دید یمنو نم یکس د،بو کیتار

.دمیمعتمد رو ند انیچشم چرخوندم، ک یهرچ. دمیرس یم

ن؟یگرد یم یدنبال کس خاص _

طرف  هیاز . بود یهم صحبت خوب ،ییتنها نیتو ا. از صداش حدس زدم، ماهان باشه یداد، ول صیشد تشخ یتو نور اندك فلش نم. کردم نگاه

رو به سمتم  یشربت وانیل. ومدیبه چشم م شتریب نسبت بهش ش،یظاهر يها يبود و برتر یخوب يکننده  کیتحر ،یمیهم، با نبود نع گهید

همراه با . بهش داشتم یاساس ازیتهوع آور جشن، ن يگرما نیاز تنم و همچن ياز حد انرژ شیبه خاطر رفتن ب. ل قبول کردمیبا کمال م. گرفت

با لبم، چشمم افتاد به در اتاق  وانیماس لهم زمان با ت. دمیرو تو چشماش د یبرق خوشحال یکیازش کردم که تو اون تار یلبخند، تشکر کوتاه

.رونیو مهسا خندون اومدن ب تمدمع انیرو به رو، که ک

انگار داشت دنبال . توجه بهشون به سمت ماهان برگشتم یب. خواستم طرز فکرها نسبت بهم عوض شه ینم یبغض گلومو گرفت، ول یناراحت از

:کرد گفت یتش رو جذاب تر مکه صور يبا لبخند. کرد داشیگشت که پ یم يواژه ا

ن؟یهم دار يا گهیبرادر د ایالسا خانوم، خواهر  _

.آره، دوتا داداش دارم، با خودم تنها _

:تکون داد وگفت يسر

کارِ هست؟ یآهان، پدرتون چ _

:و گفتم دمیکش یآه! یدردناک يچه واژه  پدر؟

.دارن يشرکت ساختمان ساز _

:باال برد و گفت ابروشو

ن؟یراه پدر شد يا ادامه دهنده پس شم _

.ییجورا هیآره _

.دیدر هر حال موفق باش_

.طور نیشما هم هم ،یمرس_

که  یهشت يو ابرو یجفت چشم عسل هیخوب بود،  یلیخ افشیماهان ق. نگفت يزیچ گهیتکون داد و به جمع رقصنده چشم دوخت و د يسر

مهربون بود . صورتش، پوست گندمگونش بود ياجزا يموزون با همه . داشت یکیب بارکوچک و ل بایتقر یِنیکرد؛ ب یرو دو برابر م تشیجذاب

درست . خواستم یمن غرور رو م یکردم؛ زودجوش بود، ول یرو انتخاب م تیمن عصبان یآروم بود، ول دم؛یپسند یرو م یمن سرسخت یول

.معتمد انیک يفاکتورها

. بودن، شام هم سرو کرده بودن دهیرو بر کیانگار تو نبود من، ک. برداشتم ،یحرف چیه بدون. و شام به دست، به طرفم آمد کیخدمت، ک شیپ

 يصدا. خونه روشن شد يآهنگ قطع شد و تموم چراغ ها. مسخره شون باشم يکه شاهد خنده ها میبود ومدهیخوشحال بودم اون موقع هنوز ن
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در گوشش  يزیچ هیکه مهسا  دمیگفت، فقط د یچ دمینفهم. ه من برسونهکرد حرفش رو ب یم یبود که ماهان با داد سع ادیزهمهمه اونقدر 

.گفت؛ بعدش هم دستش رو گرفت و با هم رفتن

رو پنهان کنم  شیکردم گشاد یم یکه سع ییبا چشما. افتاد میبدست روش، تازه دوزار تاریوسط سالن و نشستن ماهان گ یآوردن صندل با

 يجلو نه،یمعتمد رو دست به س انیک. رو حس کردم، چشمامو به همون طرف چرخوندم ینگاه یِنیسنگ. تمومِ زیهمه چ نیبابا ا. کردم ینگاش م

کار رو  نیا قایمنم دق. زد ينگاه به ماهان انداخت و پوزخند هینگاه به من، و  هی. زد یتو چشماش موج م تیعصبان يرگه ها. دمیداپن آشپزخونه 

معتمد  انیحواسمو معطوف به ماهان کردم و کامال از ک ارمیدر ب شتریحرصشو ب نکهیواسه ا. کفرش دراومدهمعلوم بود . با مهسا و اون انجام دادم

.اشتمچشم برد

بهش، داشت لحظه هاش رو  دهیچسب بایتنها نبود و مهسا تقر گهیمعتمد که د انیناخواسته چشمم افتاد به ک. ماهان، همه سکوت کردن يصدا با

معروفمو نثارش کردم  يچشم و ابرو. دادم ینشون م دینبا یحس کردم اصال وجود ندارم، ول. مهسا کنارش، دلم گرفت دنیبا د. کرد یم ینوران

.بعدش هم خودم رو تو آهنگ غرق کردم. دندوناش به همراه بود چلوندنکه با 

نگاهو بشکن  يِسرد _

 ستیما ن يسزا فاصله

 شهیبمون واسه هم تو

 ستیحق ما ن ،ییجدا نیا

تو آرزومِ  دنبو

لحظه هی يواسه  یحت

تو یب ـــــــرمیم یمـــــــ

دلمو آب  يانداختم که با لبخند يادیمدت ز بایمعتمد، بعد از تقر انیبه ک ینگاه. خونه یحس کردم داره واسه ما م د،یآهنگ که رس يجا نیا

به  یقائم کردم و چشمامو بستم تا از ورود هر مزاحم یصندل يباال يسرم رو، رو ،یبدون حرکت خاص. حرفا بودم نیمن سمج تر از ا یکرد، ول

. معتمد انیک یکنم، حت يریخلوتم جلوگ

بهانه ست  هیمن  خوندن

سرود عاشقانه ست  هی

گم  یبرات ترانه م من

که باهاتم  یبدون تا

بودنم لیخود دل تو

شه  یتو شب سحر نم یب

تو  یب ـــــــرمیم یمـــــــ

دم  ینم ایبه همه دنعشقت رو،  من
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دم ینم ایرو، به کوه و در ادتی یحت

شهیمونم، واسه هم یتو م با

میبخواد، منو تو تنها بمون ایدن اگه

دم  یرو م ایجواب دن رم،یم یم واست

شهیمونم، واسه هم یتو م با

دم  ینم ایعشقت رو، به همه دن من

دم ینم ایرو، به کوه و در ادتی یحت

شهیواسه هممونم،  یتو م با

 یتفاوت یاز ب يشونه ا. پررو ياصال به تو چه؟ پسره .دیمعتمد حرکتمو د انیتا اومدم بجنبم پاکش کنم، ک. شد ریبخوام، اشکم سراز نکهیا بدون

زمان  یه؛ حتش ریاشکم سراز یآهنگ دنیکه تو جمع، با شن ومدیم شیکم پ یلیمن خ! نواخت یچقدر قشنگ م. باال انداختم و به ماهان نگاه کردم

مهسا به اون،  یِکیو نزد تاریگ يها میس نیبا ارتعاش ا! االن یکردم ول یم یرفتم تو اتاق و اونجا خودمو خال یگفت، م یم يزیهم که بابا چ ییها

.کرده بودن زشیمنم شروع به ر ياشک ها

کنم  یتو رو، چه خوب، چه بد، حک م خاطرات

مکن یهام، فقط به تو فکر م ییتنها يتو

 شهیمونم، واسه هم یتو م با

میبخواد، من و تو تنها بمون ایدن اگه

دم یرو م ایجواب دن رم،یم یم واست

 شهیمونم، واسه هم یتو م با

. زدم یکنم که منم به وجد اومده بودم و مدام بدون وقفه براش دست م یانکار نم. دست ها هم همانا يکر کننده  يشدن آهنگ همانا، صدا تموم

.هم که قشنگ خوند الحق

.شده بودم یخورده خال هیدر هر صورت، . دل من خونده بود، به وجد اومدم يبرا دیشا

:بلند رو به جمع گفت يبعد هم با صدا. بوس رو گونش کرد هیمعتمد فاصله گرفت و داداششو بغل کرد و  انیاز ک مهسا

به  گهیکف دست د هی. استاداشِ يشده  دییتا شهیهم. خونه یهم م يهنر يااز مراسم ه یبعض يتو. صداش حرف نداره زم،یماهان داداش عز _

.افتخارش

.دست زدن همه

.رو گذاشت تو اتاق و اومد طرف من تاریگ. دیدست خواهرشو بوس ماهان

:زده گفتم جانیه

.نیقشنگ خوند یلیخ ،یمرس _
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:پاك کرد و گفت شویشونیپ يها عرق

 دوارمیام. دیو همهمه متوجه نشد تیاتون زدم که آهنگ مورد عالقه تونو بزنم، شما به خاطر ازدحام جمعصد یمن هرچ. قابل شما رو نداشت _

. واقع شده باشه قتونیمورد سل

.حال کردم پسر ه؟یچ قهیسل

:بهش گفتم معدب

.قشنگ بود یلیخ ،یمرس _

.ماهان رفت س،یاومدن پرد با

!نیچه عجب، عارف جونتون رو آزاد کرد _

:و گفت دیخند

.اونم مجبور شد بره. مهسا بره نیتا ا شمیپ ایبهش اس ام اس داد، ب انیک_

:رك گفتم. اومد ادمیتازه کارِ سر شبش . نشون ندادم یشدم ول خوشحال

. بخشمت یوقت نم چیه سیپرد _

:ادامه دادم یبا اخم. کرد یداشت نگام م متعجب

و  رم،یگ یکنه من کشته مردشم، و آمارشو از تو م یحاال فکر م. آد یمن ازش خوشم نم یدون یممعتمد با عارف؟ تو که  انیک یچرا بهم نگفت _

. همه جا مثل بز دنبالشم

:بوسه رو دستم گفت هیدستمو تو دستش گرفت و با . کرد آرومم کنه یسع

حساسِ و  یلیمهسا، خ يدر برابر رفتارها. یِخوبپسرِ  یلیآد؟ اتفاقا خ یبدت م نیآخه تو چرا از ا. موقعش نبود یخواستم بهت بگم، ول یم _

.رهیگ یازش فاصله م

:جوابشو دادم يخودم نبود، فور دست

.کور نبودم که رون،یخندون با مهسا جون از اتاق اومد ب! آره جـــــــــون خالش _

:تر از قبل گفتم آروم

.ستیهر چند اصال مهم ن _

:زد و گفت يبار طنتیش لبخند

خواد، اونجا مشروب سرو کنه  یمحض اطالعت، مهسا بردش تو اتاق، تا اگه م. یش یلبو م يحسود يبدتر از اون، موقعه ! ستیم نمعلومه مه _

. زد یم تاریهمون موقع که ماهان گ. دیرو سر کش يبطر هیشد که  یدونم بعدش چ یکه نم. خواد یاصال نم. قبول نکرد و گفت امشب نه انیکه ک

.مردم درست فکر کن ي کهیدر هر حال، در مورد پسر ت. شیدیبود و ند یصندل يو سرت باال، رو لبه بود، ت واسممن ح

:و گفت دیکش یقیعم نفس

.آم دوباره یم. ستین ششیپ انیعارف؛ انگار ک شیبرم پ _



کاربر  انجمن نودهشتیافاطمه اشکو   طلسم خاکستري                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 43

.داد و رفت يدستمو فشار یچشمک با

دنبالش گشتم، . ارهیبزارم قسمت لجاجت مغزم کم ب دی؟ نـــــــه، نبااونم آهنگ و حس کرد یعنیشد؟  یچرا مشروب خورده؟ آخه مگه چ. يوا

و ظاهر شدن اون دوتا  ياون دو تا با همن؟ با باز شدن در ورود یعنی. مرز سکته ام. دنبال مهسا گشتم، اونم نبود. ضربان قلبم رفت باال. نبود

.جواب سوالم رو گرفتم باهم،

.مردم ي کهیپسر ت نمیا د؛ییچشم و ابرو فهموندم بفرماکه نظاره گر صحنه بود، با  سیپرد به

بهم  گهید. حالم خوب نبود. گرفت یسرم داشت دوران م. هم خبر نداره سیپرد یعنی ،یلعنت. هم با تعجب بهشون چشم دوخته بود سیپرد

.رقص دو نفره رو داد کیموز مهسا با دست، دستور. شد ینم یباشم، ول الیخ یکردم ب یسع. ثابت شده بود مهسا فرد مورد نظرشِ

اآلن هست که کم . اشِ نهیلجاجت نباشه و واقعا مهسا گز دینه، شا یلجاجت؟ ول یتا ک. خواست باهاش برقصِ یمعتمد م انیشد، ک ینم باورم

.ارمیب

افتخارشو دارم؟ د؟یشه با من برقص یم _

.حرکت افتادم تو بغلش هیبه طرفش گرفتم که با دستامو . ماهان جلوم، رو با لبخند دادم يدراز شده  يدست ها جواب

!مورد عالقه م ریمورد عالقه م با فرد غ آهنگ

گل بهار  يشدم، آ عاشقت

 ارین زویمنم، پائ عاشقت

مهربون  اریشدم  عاشقت

من بمون  شیدوست دارم، پ من

گل بهار  يشدم، آ عاشقت

 ارین زویمنم، پائ عاشقت

مهربون  اریشدم  عاشقت

من بمون شیدفعه نرو، پ نیا

معتمد و  انیمن و ماهان، ک: میرقص بود ستیفقط دو زوج، وسط پ. دستش هم دست چپمو گرفته بود یکیاز دستاش دورِ کمرم بود و اون  یکی

.مهسا

گنبد کبود  ن،یا رِیز بدون

مثل من، عاشقت نبود یک چیه

 میمنو تو، هم صدا بش ایب

میقصه واسه، عاشقا بش هی

 میه واسه، عاشقا بشقص هی

گل بهار  يشدم، آ عاشقت
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 ارین زویمنم، پائ عاشقت

مهربون  اریشدم،  عاشقت

من بمون شیدوست دارم، پ من

اصال حواسش به مهسا . شد یمعتمد چشماش قرمزتر م انیک م،یخورد یکه م يهر دور. معتمد، چشمام رو بستم انیک يگر گرفته  يچشما با

.گار که ماهان وجود نداشتنبود، درست مثل من؛ ان

واسم بگو، غنچه طال  تو

قصه ها  يکجاست، تو گهید عشق

 میخواد، که ما بش یدلم م من

 میجدا بش اهیشب س از

گنبد کبود  ن،یا رِیز بدون

مثل من، عاشقت نبود  یک چیه

 میمنو تو، هم صدا بش ایب

 میقصه واسه، عاشقا بش هی

میقصه واسه، عاشقا بش هی

 شتریمعتمد، ب انیحرص دادنِ ک يش؛ سرمو برا نهیدستش رو دورم تنگ تر کرد و سرمو چسبوند به س يماهان حلقه . چهارم بود دورِ

تبدارش،  يش گذاشت و با چشم ها نهیسر مهسا رو، رو س. معتمد انداختم انینگاهمو به ک.دمیشن یقلب ماهان رو به وضوح م يصدا. چسبوندم

 يبودم اما، قلبم تمنا گهید یکیمن تو بغل . انجام دادم و سرمو ازش برگردوندم یکیستریو با لبام حرکت ه وردمین کم ممن. خمار نگام کرد

.کرد یرو م گهید یکیوجود 

گل بهار  يشدم، آ عاشقت

 ارین زویمنم، پائ عاشقت

مهربون  اریشدم،  عاشقت

من بمون شیدوست دارم، پ من

گل بهار  يشدم، آ عاشقت

 ارین زوینم، پائم عاشقت

مهربون  اریشدم،  عاشقت

من بمون شیدوست دارم، پ من

ازش  یتماس لبامون به هم، سرمو به طور محسوس یِکنه؛ ده سانت یم کیآهنگ بود که متوجه شدم ماهان سرشو داره بهم نزد يآخرها

معتمد برخورد کرده بودم؛ اونم از  انیه کردم، به کپشتم رو نگا ؛یحواس به سمت عقب ازش فاصله گرفتم که خوردم به کس یبرگردوندم و ب
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اون رو از مهسا  يفاصله  لیدل. میمشترك به هم برخورده بود يو عقب عقب مثل من اومده بود که آخر سر تو نقطه  ودمهسا فاصله گرفته ب

.ها نشستم یکیمبل همون نزد هیبدون توجه به ماهان، رو . جمع بمونم ينگاه ها ریز نیاز ا شتریخواستم ب ینم. کردم یدرك نم

.بود سیدست رو شونه م، باال رو نگاه کردم، پرد هیبا . تموم شد و همه پراکنده شدن آهنگ

دایمن گفتم حاالست که رو در رو بش هو؟یچت شد  _

:گفتم کالفه

کنم؟ یم معتمد برخورد انیک نیدونم چرا همش به ا یمن نم. نکن تمیاذ گهید یکیتو رو خدا، تو  سیپرد _

:و گفت دیخند زیر

.ینیمهسا رو بب ينبود. در رفت انیخواست اون رو ببوسه که ک یمهسا درست مثل برادرش، م _

.زد و ادامه داد یپوف

.خواست قورت بده یرو م انیجاست که داداشش هم ک نیجالب ا. يکرد که انگار تو مقصر ینگات م ضیچنان با غ _

:دادباال و ادامه  دیرو کش موهاش

واسه  یچیکنّه؛ ه یگوشت دارم، م لویک هی ارهیب ریمامانت اگه منو گ. شد رید م؛یبر م،یکادوها رو بد میبر. گورِ پدر مهسا و ماهان. بابا الیخ یب _

.پاشو. ذاره یآقامون نم ي

.کنم لیآب گرم، امشبو تحلدادم بعد از دوش  حیترج. رو نداشتم یچیفرصت فکر کردن به ه. گرفت و به سمت اتاق پرو برد دستمو

:رفتم طرف مهسا و گفتم یلیم یاز برداشتن لباسهام، با ب بعد

.یساله ش ستیصد و ب شاهللایا. تولدت مبارك_

:رو گرفتم طرفش و گفتم پاکت

.متوجه شدم رید د،یببخش. ناقابلِ _

:که کامال معلوم بود، از صدتا زهرخند بدتره گفت يلبخند هی با

.نیرو منور کرد جمعمون.یمرس _

.میبه طرف در رفت سیکردم و همراه رد یاز ماهان خداحافظ يمن به سرد س،یبعد از کادو دادن پرد. توجه گرفتم یاش رو، ب هیکنا

معتمد کادو نداد؟ انیپس چرا ک _

 یسالم و تولد مبارک يهمون موقعه  يدیگه ندم. نهیب یجا رو نم چیتو، ه يِدوتا چشم قورباغه ا نیکنم ا یوقت ها فکر م یالســـــــــــا، بعض _

داد بهش؟

:باال انداختم و گفتم يا شونه

.دمیبه من چه؟ آخه سرم سمت تو بود، ند _

!چقدر زشت. کرد یعارف هم تند تند خداحافظ یحت رون؛یاومد ب ،یبدون خداحافظ. زشت شدا یالسا، ول _

:کنم عیخواستم ضا ینم یخنک شد، ول دلم
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.گهید فرهنگ یب_

خواسته و مثل من، از بوسش فرار کرده؟ یپس اون هم مهسا رو نم. رو پام بند نبودم یاز خوشحال! يوا

لحظه  هیواسه . ستیمعلوم بود حالش اصال خوب ن ن؛یمعتمد کالفه دستشو مشت کرده بود و گذاشته بود رو سقف ماش انیک م،یدیکه رس بهشون

چشمام، بهش فهموندم چته؟لج رو گذاشتم کنار و با التماس تو 

تونست  یچون مشروب خورده بود، نم. شدم مونیاز کارم پش. پوزخند رفت و جلو نشست هیحرفا بود؛ با  نیمغرورتر از ا یلیاون خ یول

.روحمو به سخره گرفت، التماس چشمامو به باد پوزخند بست. دلم شکست. کنه یرانندگ

من . هاشون یو عارف و شوخ سیبا وجود پرد یمعتمد، حت انیهم من، هم ک. میسکوت کرده بودتموم طول راه رو . میعقب نشست سیپرد منو

توجه اش  نمیا یعنی. نیینگاه به خونمون کرد و سرشو انداخت پا هیمعتمد  انیمن رو زودتر از همه رسوندن؛ ک. زدم یلبخند هم نم هی یکه حت

د؟رو جلب نکر

.من هم زمان شد يبا گاز دادن اشک ها س،یپرد نیگاز دادن ماش. معتمد، به سمت در خونه رفتم انیو تشکر از همه، به جز ک یخداحافظ با

.بابا خونه نبود نکهینبود، و ا داریب یچکیخدا رو شکر که ه. شب بود ي قهیدو و چهل و پنج دق دم،یاتاق که شدم، تازه ساعت رو د وارد

.دمیفرار کردم و خواب ياز هر فکر. رفتم یم شهیآماده تر از هم دیامتحان داشتم و با پس فردا،. از دوش آب گرم، رو تختم لم دادم بعد

هفتم فصل

سرد مثل نگاه آخر . برف زمستون نیاول دن،یاز صبح، برف شروع کرده بود به بار. ماه بود و هوا سرد ياواسط د. شدم داریزود ب یلیخ صبح

بود  یبه هر بدبخت. ذاشت رو درسم تمرکز کنم یدرست نم شبید یفکر مهمون. معتمد انیک يرهاسرد باد، درست مثل رفتا انهیمعتمد، تاز انیک

.دور مرور کردم هیتا ظهر درسم رو در حد 

.رفتم آشپزخونه يشوق بچه گونه ا با

:بلند گفتم يو با صدا دمیخانوم باال کش يصغر يِقرمه سبز ياز بو دماغمو

. تو جشن، لب به شام نزدم شبیکنم که عادت به دست پختت کردم؟ باور کن د کاریمن چ. ایق که آشپزالح. خانوم يجونــــــــــم صغر _

.يکرد تیتوئه که منو معتاد به غذاهات و دست پخت عال رِیهمش هم تقص

:داد و گفت لمیتحو یلبخند مهربون شه،یهم مثل

.ستیهم ن یفینه دست پختم تعرمن عادت کرده وگر يتو ناچارا به غذا يمعده . یتو دختر ناز من _

:و گفتم دمیخاطر کوتاه بودن قدش، کامال روش خم شدم و کلشو بوس به

.من که عــــــــاشق غذاهاتم، درست مثل خودت. اصال هم _

:مامان سرمو به سمتش چرخوندم يصدا با

؟یهست یعاشق ک _

.و بغلش کردم دمیخند

. الغدندون و کچل و چپر چ یب يپسره  هیعاشق  _
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.خنده ریز میخانوم، هر دو زد يبه سمت صغر یچشمک هیبا  و

.کرد یهنوز همون طور، داشت مبهم نگامون م مامان

.گم مثل خودت عاشق دست پختتم یخانوم م يبه صغر. بابا جان چشماتو بِکن ازم مامان جان _

.دیو اون هم خند دیکش یراحت نفس

.آهـــــــــان _

ش؟کوش مانیا ،یمامان _

.خونهیداره درس م. تو اتاقشِ _

:هم با بغض گفت بعد

.وقت غذا خوردن هم نداره گهید.کتاب و درسشِ يپا ای تارِیکالس گ ایهمش . بچه ام الغر شده _

:گرفتم و گفتم دستشو

.کتاب هام يمنم برم پاخوب، . تره دهیاز من و تو فهم یلیخ مان،یا. بذار درس بخونه. مامانِ خوشگلم ینیب یاش رو بعد م جهینت _

خونه خوش باشه؟ نیتو ا ،یدلم به ک. از تو نمیا ایب _

:لبخند گفتم با

.خانوم يصغر _

.کردم یدق م. یچینبود که ه ياگه صغر _

:خانوم گفت يصغر

.یسالِ ش ستیصد و ب شاهللایا. خدا نکنه دخترم _

:با بغض گفت نجاشویا

.ینیهاتو بب جهینوه و نت _

.شدم یداشتم دپرس تر از اولم م حرفاشون از

خانوم و مامانم رو  يصغر یِخواست ناراحت یدلم نم. ازشون فاصله گرفتم و به اتاقم پناه بردم) درس دارم(و با گفتن  دمیرو بوس هردوشون

.از دستشون فرار کردم ییجورا هی. نمیبب

ساعت هشت . باغ رو تماشا کردم که خوابم گرفت نقدریاز تو بالکنم، ا. فتمنر نییپا گهیدرس خوندم و با اومدن بابا، د ياز ناهار، تا عصر بعد

داد  یکند و م یپوست م وهیمامان هم داشت واسش م. دید یم ونیزیبابا داشت تلو. رونیاومدم ب یحوصلگ یبا ب. هنوز شام نخورده بودم. بود

شام و با  زیم يحوصله . هنوز شام نخورده بودن. رفتم آشپزخونه یفحر چیبدون ه. زدم يخوش باشه و لبخند نیتو دلم گفتم دلت به ا. ستشد

بعد از زدن مسواك و . کوتاه ازش، به اتاقم رفتم يشدم و با تشکر ریس د،یخانوم واسم کش يکه صغر ییبا غذا. جمع، غذا خوردن رو نداشتم

.بود که خوابم برد قهیدق ینه و س تصابون ساع

________________________________________
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صبحونمو کامل خوردم، . بود یته دلم خال. کردم یاحساس ضعف، از ته دل م یدونم چرا، ول ینم. اول دوش گرفتم. شدم داریساعت شش ب صبح

طر به خا. ختمیمارك ورساچم ر فیرو تو ک رمیجزوه و لوازم تحر. توجه بهش آماده شدم یب. رفت یم جینداشت، همش سرم گ دهیبازم فا یول

 شویآرا يحوصله . کامل آماده شدم گهیورساچ، د يها یو کتون یتنگ مشک نیبا ج دم،یرو پوش یمیضخ یِمشک يهوا، پالتو يِادیسرد بودن ز

بوق آژانس، رفتم دم در  يخانوم و صدا يمهربون مامان و صغر يبا بدرقه . نییبرداشتم و با زنگ زدن به آژانس، رفتم پا فویک الیخ یب. نداشتم

. سوار شدم و

.خودمو نگه داشتم که آبروم نره یلیخ یکردم، ول یطول راه رو، احساس تهوع م تموم

من  یکشت، ول یداشت خودشو م میگوش. رو که خورده بودم عق زدم یها رفتم و هر چ یبهداشت سیبه سمت سرو. شلوغ نبود یلیخ دانشگاه

 یصندل يانداختم و سرمو رو دسته  یامتحان یتنمو رو صندل. ودمو به سالن رسوندمبه زور، خ. رو هم نداشتم میحال جواب دادن به گوش یحت

بود، بدبخت،  سیپرد. سرمو به زور بلند کردم و چرخوندم سمتش. رو، رو شونم حس کردم یدست یِنیچقدر گذشت که سنگ نمدو ینم. گذاشتم

.بود دهیبدتر از من رنگش پر

:گفت یملموس یِنگران با

. يریجون بگ نو،یبخور ا ایچقدر صدات کردم؟ ب یدون یمالسا چته؟  _

.من سرشو برگردوند دنیکرد که با د یمعتمد، نگران داشت نگام م انیک. روبه روم رو نگاه کردم. رو از دستش گرفتم و تا ته خوردم وهیآبم

؟يداد یجواب نم تویچرا گوش _

:زدم و گفتم يلبخند

به نظرِ تو جواب بدم؟ تونستم یم يجور نیا. که ینیب یم _

.نشست شیرفت رو صندل کمون،یزیاستاد ف ،یقدس يآقا يخواست جوابمو بده که با صدا یم

.رو با فاصله گذاشتم جلو پاهام لمیوسا يهمه . خاموش کردم مویگوش

به کل رفته  میانرژ. أه. ومدینم ادمیکردم  یهر چقدر فکر م. رو یکیهمه رو نوشته بودم، جز . اومدن ورقه به دستم، شروع کردم به نوشتن با

.ادیب ادتیکن  یاعتماد به نفست رو حفظ کن و سع! یتون یتو م. نه السا، خودتو کنترل کن. یدوباره حالت تهوع لعنت! يوا. بود

ن حال بدم هم، لج کردن رو تو او یها نگاه نکردم، حت یاصال به صندل یدونستم اواخر وقت، ول یم. که بلد بودم، به اون سوال جواب دادم یچ هر

.رفت ینم ادمی

تو  میانرژ. اصال بهش نگاه نکردم. ستیاالن موقعش ن ایخدا. معتمد بود انینگاش کردم، ک. هم ورقه اش رو داد يا گهیرو که دادم، دست د ورقه

.گهیطرف د هیآقا هم از  نیوجود ا گه،یطرف د هیطرف، حال بدم از  هیامتحان رفته بود از 

تموم  ره؟یم یاهیچرا چشام داره س. تونستم کنترل کنم یلرزه؟ وزنم رو نم یافتم؟ پاهام چرا م یچرا دارم م. کرد یم دایداشت دوران پ سرم

.گذاشته بودن دنیچرخ يسالن، دورِ سرم با هم مسابقه  يالمپا

...محض یِاهیو س یکیجز تار دم،ید ینم يزیچ

با اسمش ذهن . معتمد انیامتحان، ضعف، ک: رو درك کردم تمیتازه موقع. سرم به دستم وصل بود هیود و ب دیرو که باز کردم، همه جا سف چشمام
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.گشتم، که مامان نگران وارد اتاق شد یم ينشونه ا ایسر نخ  هیبا چشمام دنبال . دیکش ریت میاز انرژ یو ته ف،یضع

؟يبه هوش اومد. دورت بگردم مامان یاله _

.بهش زدم يلبخند

ن، چم شده بود؟م _

:مهربون جواب داد. گفت یتو دستش بود و ورد م حیتسب

دم، بعدش گفت  یخونه رو جواب نم يکرد که چرا تلفن ها هیگال یاولش کل م،یزنگ زد گوش مانیکردم که ا یم يرو ادهیمن تو باغ داشتم پ _

اومدم . کرده بودن دایرو پ مانیا يشماره  ت،یار از تو گوشانگ. مارستانیدانشگاهش بردنش ب ياز بچه ها یکیالسا غش کرده و دوستش و 

. از اتاقِ رونینگرانِ، ب یلیخ چارهیب. هم باهات اومده سیپرد. نجایا

. دیمن حالم خوبه، نگران نباش _

معصوم شده  یلیتم؛ امروز خبهش انداخ ینگاه. اومد بغلم کرد سیپرد یول ستاد،یتختم ا نییپا مانیا. وارد شدن مانیو ا سیدنبال حرفم، پرد به

نگفتم،  یچیه یول. سرم شدم) سوزن( تیوکیکه تازه متوجه سوزش از طرف آنژ يطور. بهش فشار دادم شتریزدم و خودم رو ب يلبخند. بود

:آروم گفت. سکوت کردم یول دم،یاشک رو تو چشماش د يحلقه . ازم فاصله گرفت ،یبعد از مدت. داشتم اجیاحت آغوششچون به 

؟یالسا خوب _

:زدم و گفتم يلبخند. خواهر نگرانم بود هی مثل

. بادمجون بم آفت نداره _

:و به مامان گفت دیخند

بشناســــــــه؟ یبابا من السا رو نشناسم، ک. زنه یم یخودش رو به موش مردگ. گفتم؟ حالش از منم بهتره نیدید _

.سرمو به سمتش چرخوندم مانیا يصدا با

.مردم و زنده شدم. بدم صیتونستم تشخ یلحظه، زمان و مکان رو نم هیبه خدا واسه  ؟یآبج یخوب _

:بعد از صاف کردن صدام، بهش گفتم. وفتمیکه باعث شد به سرفه ب دمیخند

 ادمی یچیه گهید. که ورقمو دادم نِیا ادمِیکه  يزیچ نیآخر. شد یچ دمینفهم. رو از صبح داشتم يضعف بد. شه ینم میچیمن ه ،ینگران یالک _

.تا االن ست،ین

.میتنها شد سیو من و مامان و پرد رونیرفت ب مانیا

شانس . بعد از غش کردن من تو دانشگاه، بگه که با گذاشتن انگشت رو لبم، اونو به سکوت وادار کردم يخواست از صبح، اتفاقا یم سیپرد

.آورد ول کن نبود یتهشو در نم تا ش،یزیگفت، وگرنه با ت یبود و ذکر م نییآوردم مامان سرش پا

:هجوم آورد روم و گفت سیبا رفتن مامان پرد. سرمتو از دستت جدا کنه ادیمامان گفت برم به پرستار بگم تا ب. تموم شد سرمم

!شد تو دانشگــــــاه یچ ینیبب يالسا، نبود!  يوا _

.مربوط به خودم باشه نکهیبه اعاشق خبر بودم، چه برسه  يمنم که مادرزاد. دیبار یچشماش خبر م از
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زود، برام  یلیخ. دهینجات رو د يمن انگار فرشته  دنِیگشت که با د یم یکیو با چشم دنبالِ  رونیاومد ب مهیاز سالن امتحانات، سراس انیک _

 ين و دو سه تا از بچه هاکه م نیبعد از ا. شده یچ ننیشده بودن بب زیخ میهمه ن. اتفاق داخل سالن رو گفت و منو دنبالِ خودش کشوند

شده بود و  دیرنگت مثل گچ سف. کردم سیرد و بدل شد، که من خودمو خ یینگاه ها یمیو نع انیک نیب م،یگذاشت انیک نیتو رو تو ماش اه،دانشگ

. نگران بود یلیاونم، بدبخت خ. میبود مارستانیکردم در ب دایخودمو پ یوقت. یستین گهیلحظه فکر کردم د هیواسه . يرمق بود یب

خواستم  یم! أه. ادیازش بدم م. آخرش ي قهیخودش مقصر بود، با اون نگاهش و قد علم کردنِ دق. بدبخت؟ بره به درك، غلط کرد آره؟

:حرفمو عوض کردم و با چشم و ابرو بهش فهموندم مامان اومد و گفتم. پرستار اومد هیجوابشو بدم که مامان با 

.جبران کنم تیتو عروس شاهللایا .جونم سیپرد يدیزحمت کش _

در  ن،یخورده جو سنگ هیپرستارِ؛ و باعث شد  یحت دن،یکارش همه خند نیبا ا. دنیتا بنا گوشش باز شد و هرهر شروع کرد به خند ششین

 ایکه مامان کردم  یرو انتخاب نم یوقت دوست چیالبته من ه. دوستش داشت یلیبود و خ سیمامان عاشق پرد. مورد غش کردن من عوض شه

.بود شونیمعمول یداد، اونم وضع مال یم ریگ سیپرد زیچ هیفقط به  بابا. نکنن دشییبابا تا

خوب، مامانِ و  یول گه؛یسرم ساده است د هیبابا . خواستن عملم کنن یانگار م نه؛یتک دخترشو بب دنیخواست درد کش ینم رون،یرفت ب مامان

دست آزادم رو گرفت و  سیگفتم که پرد یآخ. رو حس کردم يسوزش بد. دستم شد يرم از روپرستار مشغول باز کردن س. هاش تیحساس

.کرد ششروع به مالش دادان

هم اومد خونه ما، که تا عصر بمونه؛ بعد هم بره دانشگاه، با  سیپرد. میرفت مانیا یِبا رانندگ ن،یحساب، با ماش هیاز در آوردن سرم و تسو بعد

چرا نموند ازش تشکر کنم؟. دمیمعتمد رو ند انیک میرفت یقتو. برگرده خونه نشیماش

 انیاز ک نقدریکه ا یسیحساسِ، از پرد نقدریکه ا یحالم رو بپرسه، از مامان یحت ستیکه حاضر ن ییاز همه خسته شدم؛ از بابا گهید. درك به

.از خودم یکنه، از همه و همه، حت یم يمعتمد طرفدار

بودم که با  يموجود هیمن . نداشت یبابا هم خونه بود، هر چند بود و نبودش فرق. میبه اتاقم رفت سیبا پرد. ودبه جونم افتاده ب يبد رخوت

 نیدرس که هر چقدرم بخونم، با وجود ا. یکس ای يزیبه چ دنیرس يبرا یدل خوش! یدل خوش یرو نداشتم، حت یچیکنارم، ه زیوجود همه چ

هم که وجود نداره،  یکس خاص. شبونه است يها هینگفته؛ و فقط سهم من از اون، گر یخشک و خال نیآفر هیتا حاال بابا  ،یعال ياهمه نمره ه

تر از  نیاز بابام بدتر؛ سنگ یحت ،یِمغرورتر از هر کس. بهش ستاره بودنِ دنیکه شرط رس یهانیاست ک يفرد تو ذهنمِ، پرتو هیکه از  يزیتنها چ

 زین نیا! ایدن یه. نه اینموند بفهمه حالم خوبِ  یسنگدل، چون حت ؛يِدیزیسنگ دل تر از هر  شتر؛یب یخاک يکره  نیاز حجم ا یحت ،یِهر وزن

.بگذرد

 يهم رو کاناپه  سیپرد. خودم يرو دمیو پتو رو تا گردن کش دمیلباسم رو تخت خواب ضیبعد از شستن دستام و صورتم، و تعو سیکمک پرد با

. دیکنارم دراز کش

از  یوقت. خسته بود و زود خوبش برد س،یطفلک پرد. گلومو بسته بود و حالت خفقان داشتم ي ژهیراه نا یبغض لعنت یم، ولکردم بخواب یسع

زنگ  یبابا حت. دمیترک یاز ته دلم، چون داشتم م. ورود دادم يشدن اجازه  یحاصل کردم، به اشکام که از ته دلم روونه م نانیخواب بودنش اطم

.بپرسِ حالمونزد 
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:حواس به اشکام گفتم یتق در، ب يصدا اب

.تو ایب _

:انگشتمو رو لبم گذاشتم و آروم گفتم. دیرنگ از رخسارش پر د،یتا منو د. وارد شد یتیتقو يبه دست، پر از غذا ینیخانوم س يصغر

.ـــــــــسیه _

:ادامه دادم سیاشاره به پرد با

. خوابِ، خسته ست گناه داره سیپرد _

:زد یخانوم هم آروم حرف م يصغر بدبخت

؟یکن یم هیگر يچرا دار زم؟یشده عز یچ _

. اشکام روونه شد لیس دم،یغذاهاشو شن يعطر تن و بو یوقت. لپ تاپم و اومد بغلم کرد زیغذاها رو گذاشت رو م يفور ،یحرف چیبدون ه بعدش

 ینداشتم؛ تنها همون دستها رو م يزیچ چیبه ه يازین چیقع هکه من اون مو يطور د،یکش یمادربزرگ مهربون، دست نوازش به سرم م هیمثل 

 نهیپ يها نیخواستم، با چ یآره، اون دستها رو م. کردن یم زیکه دل منو با محبت، از آرزوها لبر ییروش؛ خراش ها يخراش ها اخواستم، ب

رطوبت غذا، ملتهب  يِکه از شدت گرما ییتها، دست هااون دس. بره یکنه و به ماوراء م یجهان آزاد م نیکه روحم رو از ا ییها نهیبستش، پ

 نیا يکه با وجود همه  ییخواستم، دست ها یآره، من اون دست ها رو م. ارهیخواستم تا قلبمو با گرماش به وجد ب یشده؛ من اون گرما رو م

آرامش، حاضرِ همه  نیبه ا دنیائدش، واسه رسکه با وجود غرور ز ییمغرور، السا يالسا: همه جز السا نن،یب یرو م بشیمعا گرانید ا،یمزا

که  ییصدا، صدا هی ازمندین. کن هیکنه، که بگه من هستم، تک هیدست، که آرامشو بهش هد هی ازمندین. ازمندیمغرور، ن يآره، السا. رو بده زشیچ

!ــــغــــیدر یول. یکه بگه بلند شو، تو هم هست یدست هی ازمندین. یتونـــــ یبگه السا، تو م

. خانوم بلند کردم يصغر يصدا، سرمو از رو پا یآروم و ب. شم هیخواستم تخل یم. حالم دست خودم نبود. به هق هق افتاده بودم هیشدت گر از

هم بابات، م يکه برا نیبدتر از ا يزیچه چ ؟یچ یعنی یبدبخت ایخدا. اونم درد منو درك کرده بود، لمس کرده بود ونِ،یاونم گر يچشما دمید

.و آبروش تیثیآره، فقط از ح! ترسه یو از جسمت م دهیکه فقط تو جسمت، آبروش رو د ییبابا ؟ینباش

.با سوز دل یآه دم،یکش یآه

: گفت هیهمه سکوت و گر نیخانوم بعد از ا يصغر

.خدا بزرگه. نکن هیگر نقدریا ،يآب شد. بخور ایمادر، ب ایب _

:م و گفتگرفت طرف یبشقاب مسقط هی ،ینیتو س از

خوردم، دسرش اشک  یرو که م یهر قسمت. يریها رو بخور، رنگ بگ یمسقط نیا ایب زم،یعز ایب. گفت قندت افتاده ،يمامانت، غش کرده بود _

ازم . ختیر یکرد، اشک م یکه بهم م یبا هر نگاه. رو که امروز دلمو آروم کرده بشکنم یخواستم دل کس یخوردم، چون نم یبود و آه؛ م

:دیپرس

؟یگ یازت بپرسم راستشو م يزیچ هیالسا، مادر،  _

:خوردن سرمو تکون دادم و گفتم نیح
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.آره، بپرس _

؟ينبود طونیش يالسا گهیچرا بعد از اون جشن، د _

:گفتم. تفاوت نشون دادم، و چقدر سخت تظاهر یخودمو ب یاون شب گرفت، ول يادآوریدلم از . درست زده بود به هدف! يوا

.خوش گذشت یلیخ ،یاتفاقا جات خال. نبود میزیه، چمن؟ ن_

:راحت کنم، گفتم الشویخ نکهیا واسه

.هم نکردم شیآرا یحواست نبود؟ حت. حال نداشتم یصبحونه رو کامل خوردم، ول. امروز از صبح ضعف داشتم ،يراستشو بخوا _

:تکون داد و گفت يسر

.انتظار داره زیدونم مادر؟ آدم از شما جوون ها، همه چ یچه م _

رو به . دونستم یشدم، هرچند جوابشو خودم م یبود که مطمئن م نیحداقلش ا. تو دلم روشن شد دیاز ام يکه تو ذهنم اومد، جرقه ا يفکر از

:خانوم گفتم يصغر

!جون الساهــــــا ؟یگ یبپرسم، جون السا، بهم راستشو م یسوال هیحاال اگه من  _

.داد باشه تکون يبه نشونه  يسر

:دمیبا بغض پرس. دل بشم هیخواستم  یم یدونستم، ول یکه جوابشو م نیوجود ا با

د؟یبابا، از حال من پرس _

:تکون دادم و گفتم دیتهد يبه نشونه  یدست. ست دهیفا یشرکت ب يو بهونه  ده،یدونستم امروز خونه ست و فهم یم

. اصال نگو ،یاگه قرارِ دروغ بگ _

.قهر ازش برگردوندم يشونه هم رومو به ن بعدش

حدسم  ونش،یگر يچهره  دنِیبرگشتم طرفش، با د. دستم حس کردم يرو، رو یاشک يِچون سرمو برگردونده بودم، فقط سرد. گرفت دستمو

. خودم يپدر یاطرِ بناله ها، به خ يدردها، به خاطرِ همه  يبه خاطرِ همه  ز،یبه خاطرِ همه چ. کردم هیافتادم تو بغلش و گر. شد لیتبد نیقیبه 

گم مادر  یم. مادربزرگ ها نیخانوم منو محکم تر فشار داد، ع يصغر د؟یسوال هم نپرس هیسوال،  هی یچرا حت ستم؟یبراش مهم ن چرا ا،یخدا

 یمدام م و دیکش یسرم م يدستشو رو. رفته بودن ایبودم، از دن کیکوچ یلیکه من خ یوقت. دمیوقت مادربزرگ هامو ند چیبزرگ ها، چون ه

:گفت

... اونم چون سرش شلوغه. شه یشه مادر، درست م یدرست م _

:بهش گفتم هیبا گر. حرفش تموم شه نذاشتم

؟ ...حرفا گول بزنم؟ چقدر نیچقدر خودمو با ا. خانوم، بسِ يبسِ صغر _

.م خوابم بردخانو يصغر يپا يرو یک دمیکردم که نفهم هیقدر گر نیا. هق، اجازه نداد حرفمو کامل کنم هق

* * *

.کردم ینوازش هاش رو هنوز حس م يجا یخانوم رفته بود، ول يصغر. شدم داریخانوم ب سیپرد یِگوش یِپلنگ صورت يصدا با
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:بعد از قطع تماس گفت سیپرد

 ؟یالسا خوب _

:حرکت سر گفتم با

بود؟ یآره، ک _

.زنگ بزن تیاول به آبج ،یخواست یهر چ. رم خونه یم نمیرم دانشگاه، بعد با ماش یاول م. برم دیبا. مامانم بود _

:گفت. دیچشمکم اومد طرفم و گونم رو بوس هی با

آد؟ یکاکائو م يالسا، بو! يوو _

:ها گفت کیغذاها، مثل بچه کوچ ینیهم رفت طرف س بعد

بردارم؟ _

.نیریبود، لپ دار و تپل، با حرکات شاز ته دل؛ چون مثل بچه ها  يخنده  نیامروزم؛ البته اول يخنده  نیاول دم،یخند

:گفتم

.کنه یعارف نگرفته، ولت م. ایمواظب باش چاق نش یبردار، ول _

:قر و افاده گفت با

. یمـــــــــــــاه نیدلشم بخواد، دختر به ا یلیخ _

.دمیخند زیر

؟يندار يکار. خوب السا، من برم _

.نه، مراقب خودت بــــــــــــاش _

حاال بمون؟ یبگ ،یستیتعارفم بلد ن هی س،یخس. أه _

. کرده بودم از خنده غش

. خوب بمون _

!یخواهش کنـــــ دیبا ن؟یهم_

.دمیپرس یم دیبا یخواستم، ول ینم

:گفتم يعاد

س؟یپرد _

:خورد گفت یکه کاکائو م یحال در

جونم السا پولدارِ؟ _

ش تشکر کنم؟معتمد نموند من از انیگم امروز، چرا ک یم. خفه شو _

:گفت يعاد
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تو، آخر سرم گفت  شیآم پ یخوام، منو برسونه؟ منم گفتم نه، م یبهش گفت حالت خوبِ، به من گفت که اگه م مانیا یاتاق بود، وقت رونیب _

.نگران نباش، من از طرف تو تشکر کردم یول. بمونه و رفت ستین يازین گهید

.دلم خوشحال شدم ته

.رفت شیشگیهم يها يو سه چهار تا شکالت، با دلقک باز یاز برداشتن مسقط بعد

امتحان سومم که پس  يمساعد، شروع کردم خوندن برا بایحالم تقر دمید یوقت. کرده بودم یاز هر لحاظ خودمو خال. بهتر شده بود یلیخ حالم

.ست هیخورده هم مشکل تر از بق هیفرداست؛ و 

.حاصل کرد، رفت که بخوابه نانیاز حالم اطم یمامان دوبار بهم سر زد و وقت. خانوم برام آورد باال يشام هم صغر ینرفتم، حت نییآخرِ شب پا تا

تلفن رو برداشتم تا  ینه، ول ای دارهیدونستم ب ینم. شب بود ازدهیساعت رو نگاه کردم، . به بدنم دادم یبستن کتابام و لب تاپم، کش و قوس با

.ارمیخواستم از کارهاش سر در ب یازش نشده بود و م يوقت بود خبر یلیاش تنگ شده بود، هم خهم دلم بر. شانسم رو امتحان کنم

:آخراش بود که جواب داد گانه،یمحس  شوازیآهنگ پ. کرد یرو، تو وجودم زنده م یرستانیبچه دب هی طنتیحس ش ه،یزدن با هان حرف

.سالم السا خرِ _

.االغِ هیسالم هان _

!ــــایرینگ یوقت سراغ هینه، معرفت؟  یب يچطور _

؟یکن یکار م یتو چ. خوبم ستم،یبد ن _

. ستیتجربه هم بد ن هیخوبِ، به عنوان . تو شرکت دوست بابام هستم ،یچیه _

چه خبر؟. خوبِ _

؟يشوهر نکرد. یسالمتـــــــــــ_

.کنم ی، خبرت ماومد. ومدهین دیسف يسوار بر سانتافه  يهنوز شاهزاده . ـــــــــــزمینه عز _

گم، السا؟ یم _

هان؟ _

جــــــــــــــــــانم؟ یبه من بگ دیدختر؟ بگو بله؟ البته با يتو هنوز عوض نشد _

باشن که من بگم جــــــــان؟ یجناب کــــــــــ! اوف_

.سرورتون _

.شوهرته _

؟يآ یورا نم نیا. اون که صد البته _

.آم ینم یبدون وقت قبل ،يریتماس بگ میبا منش دیتازه اش هم اول با. آم یدم مکار ش یب. نه بابا، امتحان دارم _

!ما رو یگرفت ریآروم بابا، ز! اوه _

.میرفت سهیدو از خنده ر هر
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؟يندار يبرم، کار. باشه بابا _

. ایب یتونست. از اولش هم نداشتم _

.يباشه، بـــــــــا _

.خرِ يبا _

.خوابم برد یک دمینفهم گهیخودمو رو تخت انداختم و د ،یاز خستگ. ه بودخورده بهتر شد هیام  هیروح

* * *

 کمی. زدم یخوندم و تو باغ گشت م یروز، فقط درس م کی نیو من تو ا. هر چه تمام تر، و سرشار از درس و فرمول تمام شد یروز، به سخت کی

شدم؛ از هر  یسپردم، رها م یخودمو بهش م یکرده بودن؛ وقت نیو با من عجشدم، انگار آب ر یبا شنا آروم م. هم از وقت صبحم به شنا گذشت

.به تمام شدن داشت ازیکه ن یاز هر نا تمام ،یاز هر آشفتگ ،یاز هر هالکت ،یدگرگون

 دهید و من درست ندروز از اون اتفاق گذشته بو کی. دمید مانویکه ا ومدمیدوازده بود و من تازه از باغ، به سمت ساختمون خونه داشتم م ساعت

. دیباز هم د یول نه،یب یمعتمد نم انیمن رو با ک گهیرو داده بودم که د نانیاطم نیبودم؛ چون من بهش ا نیشرمگ ییجورا هیبودمش، آخه 

اش حرف خانوم، تا باه يصغر شیمنم رفتم پ. شدن، ازم جدا شد و به اتاقش رفت هیحرف زدن و تخل یبعد از کل. به طرفش رفتم ندزنونلبخ

گفتم  یم شهیمن عاشق اخالقش بودم و هم. ذاشت یاز همه، تو خونه دوست داشت و بهم احترام م شتریماه بود و من رو ب یلیخ مانیا. بزنم

.مثل مــــــــن ،یهم به خاطر خواهر شوهر گل یکی مان،یمثل ا یبه خاطر شوهر گل یکی: خوش به حال زنش، البته از دو جهتا

.باشه بعداً بهش زنگ بزنم ادمیبود،  یخال یلیو فقط احسان نبود و جاش خ میکنار هم بود رو همه، ناهار

خونه تو ذهنش  یم یشه و هر چ ینم شیگفت اصال حال یم. هیگر رِیبود بزنِ ز کینزد چارهیب. زنگ زدم سیاز ناهار به اتاقم رفتم و به پرد بعد

.وفتهیخورده راه ب هیقرار شد فردا تو دانشگاه، زودتر برم و بهش کمک کنم تا  .خونمون ادینشد ب یکردم، راض شیهر کار. ره ینم

رو  یچون فردا روز سخت دم،یزود خواب یلیخ. لب تاپم هم نرفتم يپا یاستراحتم، تا شب خوندم و حت يوقت ها يبا محاسبه  بایاز تلفن تقر بعد

. داشتم شیدر پ

هشتم فصل

 یتو دانشگاه، که چه م عهیاز درست نکردن شا يریو جلوگ یدگیپنهان کردن رنگ پر يدوش گرفتم و براشدم و  داریصبح زود ب شهیهم مثل

.کردم شیآرا ی، کم... و یِالسا غش ای ضِیدونم السا مر

د خودم هم هر چن. که تونستم آماده اش کردم ییو تا اونجا ششیرفتم پ. ایدانشگاهم، ب یپشت اطیگفت تو ح. زنگ زدم سیدانشگاه به پرد در

.دادم یرو نشونش م انبریم دیتونست و با یاون بدبخت نم یتونستم با چهار تا فرمول برسم بهش؛ ول یم یجاهاش رو مشکل داشتم، ول یبعض

نم چرا، دو ینم. میبه سمت سالن امتحان ها به راه افتاد مونیآذر، هم کالس يبا صدا س،یرفع ابهام واسه پرد ياز حل کردن چند تا سوال برا بعد

 يکه داشت با اون قدش که تا شونه  دمیرو د یمیتو راهرو نع ،يریب يریه نیتو ا. شد راه رفت یکه تنِ به تنِ، م يشلوغ شده بود، طور یلیخ

فقط بره؛ چون من  ره،یبشه و راهشو بگ الیخ یب دیبرگردوندم تا شا سیبه طرف پرد یرومو به طور کامال محسوس. ومدیبه طرفم م دیرس یمن م

نکردم دنبالش بگردم؛ آخه صد  یکجاست؟ سع یاون که االن نبود، راست یول. معتمد ناظر صحنه باشه انیشدم که ک یباهاش جور م یدر صورت
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.کنن باشه یپارس م یسوال هـــــــــ دنیکه دورش جمع شدن و واسه پرس ییدانشگاه وسط توله ها اطیتو ح ایتو سالن امتحانات  دیادر صد ب

بپرسم؟ یسوال درس هیشه ازتون  یم. ایم خانم آرسال _

 یتو رو نم یکس لو،یبیچند تا دختر املِ س ریغ ،یفهم یآخه تو چرا نم. شترینه ب له؛یوس هی ،يا لهیوس هیتو فقط . آد یازت بدم م. شه ینه، نم! اَه

!داده ها يریخواد؟ اَه، چه گ

:تکون دادم و با اخم و مغرور، بهش گفتم يسر آروم

.برم دیشه زودتر، چون با یاگه م. سالم _

.فکر کنم تو فکر بود که با تلنگر من به خودش اومد. اصال مهم نبود یشد، ول ناراحت

رفت من برم؟ ادتونیسوالتون . برم سر جلسه دیمن با ،یمینع يآقا _

:جواب داد دستاچه

...نِیا دیببخش. نه، نه _

 نیمن با ا یساده بود، ول یلیخ. دادن حیاشاره کردم منتظرم بمونه و شروع کردم به توض سیبه پرد. دادانگشت چکش زده اش، سوالو نشونم  با

چندشش شروع  يعمد بود، بهم تنه زد و با صدا يکنم از رو یپسرِ، از پشت، که فکر م هیبود که  حمیتوض يآخرا. دادم حیوجود براش توض

:پاش انداختم و گفتم يرو جلو یه از سر تا پاش، نثارش کردم و بعد هم تفمتکبران ینگاه. و مسخره کردن دنیندکرد به خ

.تیادیز نمیا _

 هیخواست جواب کارم رو با  یکردم و اون هم که بهش برخورده بود، م یداشتم به پسرِ نگاه م رانهیتوجه بهش، حق یکه ب دیدستمو کش سیپرد

لحظه از کارم  هیبود، واسه  دهیکه صحنه رو کامل د نیاز ا. دمیخودم د يست، رو به رومعتمد رو پالتو به د انیک ن،یح نیتو هم. حرکت بده

پسرَ رو  ض،یچنان با غ. دیبار یبهش نگاه کردم، از چمشاش خون م. ذاشتم یرو کف دستش م یعوض يجواب پسره  دیبا یشدم؛ ول مونیپش

که انگار به  ،یخیس خیس ییسالِ، با موها کیو  ستیب ای ستیب بایپسرِ تقر. يا قهیکردم، چه برسه به اون مو عت سینگاه کرد که من خودمو خ

با اون دماغ گوشتالوش،  يپروفسور کیبار شیر. زد یرو بهم م يکه حال هر دختر ختشیر یب يِریکبیاون صورت ا ابرق وصلش کردن؛ ب

.کرد یتر م هیچهره اش رو کر

.دمید یترس رو تو چشاش م. نگران بود. به سالن امتحانات بردو منو  دیدستم رو کش سیپرتو، پرد ياومدن آقا با

.نییپا ومدیبود، پسرِ، فکش م ومدهیپرتو ن يآقا ؟يدیرو د انیک. اَه! السا، چه بد شد _

:تر از خودش گفتم مضطرب

.من حالم بدتر از توئه. عذابم نده  گهید یکیتو  نت،یتو رو به د س،یپرد _

تنه  يچطور يدیبابا؟ مگه ند یگ یم یچ گهیتو د. تاسف تکون داد يبه نشونه  ينگام کرد و سر. معتمد انداختم نایبه ک یدستش نگاه ریز از

که مطمئنا دو طرف بود، چون . هم، بهش نکردم ینگاه مین یتا آخر امتحان حت گهیگفتم؟ سرمو ازش برگردوندم و د ینم یچیه دیبا یعنیزد؟ 

البته استرس قبل از . دادم یعال شهیمن مثل هم یبود، ول یامتحان سخت. يقو یِنگاه و نه حس قلب یِنینه سنگنکردم،  افتیرو ازش در يدر چیه

ورقه رو دادم و بدون . شد یخوب، سر جمع دو نمره، هم نم یکرده بودم؛ ول يرو کم کار شییجاها مچهیامتحان کارِ خودش رو کرده بود و من ن
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با اون آب سرد، دستامو  يفور. از حد خنک شیهوا سرد بود، آب لوله ها هم ب. رفتم يبه آبخور سیردپ یمعتمد و حت انیبه ک دننگاه کر

رفتم که دوتا دختر که درحد  یم رونیب یبهداشت سیاز در سرو. پالتوم فروشون کردم که گرم شن بیشد تو ج یکه م ییشستم و بعد تا اون جا

به قول خودش نشون  ،یکه از چشم من دور نموند، منو به طرز نامحسوس يبا اشاره ا شونیکی .شناختمشون رفتن داخل یدانشگاه م يدانشجو هی

.منو وادار کردن به پچ پچاشون گوش بدم ،یبهداشت سیداد و با رفتنشون تو سرو یکیاون 

شد براش؟ یرتیئه چطور غ کیپسر ت يدید _

.رو بگو، از ترس کتک وا رفت یناظم _

!انداختن یراه م ییشد چه دعوا یبود معلوم نم ومدهینآره، اگه استادشون  _

اتفاق ساده،  هیکنم؟ با  کاریحاال چ. چند تا کالس جلوتر از سالن مذکور نشستم يجلو ،یرو صندل. گفتم و از اون جا دور شدم یخودم نچ نچ با

.حرفم سر زبونا افتاده بود

:ه مهسا صدام کردکالفه بلند شدم برم ک. ومدین سیگذشت و پرد قهیدق ستیب

السا؟ _

:و رومو به طرف اون برگردوندم سادمیوا کامال

بله؟ _

.دست دادم یول ست،یغرض ن یدونستم ب یم. رو دراز کرد دستش

 ؟یخوب. سالم _

؟یتو خوب. یخوبم، مرس. سالم _

.زد ینفس نفس م دنشیبخاطر دو هنوز

:ادامه داد. اش گذاشت تا آروم بشه نهیرو س دستشو،

.گم یم سمیبه پرد ؟یش کیبا من شر يآ یم. بزنه کیکوچ يشرکت ساختمون ساز هیمن  يبابا، قرارِ برا _

 یو پسرش با کارهاش و رفتارهاش، حرصتو تا سر حد ب ارهیبا نگاهش کفر آدمو در م سشیکه رئ ینه، کار کردن تو شرکت ینبود، ول يبد فکر

:نباشه گفتم یادب یب نکهیا يبرا یول. نه اش،یسا و لوس بازتازه با فاکتور گرفتن از مه رسونِ،یم تینها

.دم یبهت خبر م. یکه گفت یباشه مهسا جون، مرس _

.یبود که بشه دست به سرش کن یتر از اون هول

؟یک. باشه _

.تا آخرِ هفته _

! دنبالت امیب دیداده من امروز با ریها، گ بهیعج. ومدهیتا ماهان ن نوسیژ شیباشه، فعال من برم پ _

.ازم دور شد يدار یبا چشمک معن و

دوتا دستام گرفتم و  نیسرمو ب. رو نداره نثارش کنم يا گهید زیچ اقتیلگد، ل هیاز  شتریخدا کنه منظورش من نباشم که ب! وا مونده بود دهنم
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 ره،یبخواد مهسا رو بگ دیداره؟ اون شا یچه معن .معتمد باشه انیک ياگه جلو یرو بدم؛ حت یمیبه نع دینبا گهیآره، د. شروع به فکر کردن کردم

.با من راحت باشه یهم کالس هیکنم تا فقط در حد  یم یحال یمیبه بعد به نع نیاز ا. بشم یمیخوام زن نع یمن که نم

.ون اخماش خنده م گرفتبا ا ،یاز صورت گرد تپل. معلوم بود گند زد به امتحان زونش،یآو ياز لب و لوچه . سرمو بلند کردم سیپرد يصدا با

:شد و گفت رهینقطه خ هیبه . نشست شمیو پ دیرو پوش کاپشنش

.وفتمیفکر کنم ب. السا، گند زدم _

چرا؟ _

.ومدیکرد، اشکش داشت در م نگام

:ام فشردم و گفتم نهیتو س سرشو

؟يبد داد یلیشده؟ خ یچ _

.آره _

طرف  میبلند شد و با هم رفت یقبول دیبه ام. شد یدرست نوشته بود و فکر کنم ده م بایتقر ورقه که از سواال برداشته بودم، رو نشونش دادم؛ هی

 نهیچنان س یول ومد؛یم در م هینبود گر سیچنان بد نگام کرد که اگه پرد. دمیرو د یصبح يسوار شدن، دوباره اون پسره  يموقعه . نگیپارک

پسرِ . ومدیم نشیبلند داشت به طرف ماش ییمعتمد با گام ها انیافتاد که ک نگیپارک يدچشمم به در ورو. شد یکردم که خودم هم باورم نم سپر

 ریمعتمد قدم هاشو آهسته تر کرد و دزدگ انیک. شد و رفت نشیهم قرض گرفت، سوار ماش گهید يمعتمد دوتا پا داشت، دوتا انیک دنیبا د

از  یخواستم، ول یبابت اون روز هم ازش معذرت م دیبا یبود و حت یادب یدونم ب یم. شدم نیاون برسه، سوار ماش نکهیمن قبل از ا. زد نشویماش

سالم کرد و سوار  سیبه پرد. هم به طرفش نکردم ینگاه مین یحت. بره به درك ست،یچرا نموند حالمو بپرسه؟ اصال مهم ن. دستش دلخور بودم

 سیپرد. بهشون عادت کرده بودم، گاز داد و محو شد گهیکه د شیشگیهم يبه من انداخت و با پوزخندها نینگاه از تو ماش هی. شد نشیماش

 یاگه م. کردم یحالش بد بود و من درکش م. منو رسوند به خونه و رفت شیشگیهم يخواهرانه  يها حتینص یحت ،یحرف چیبدون گفتن ه

. بار هم جوابمو بده نیدعا کردم و از خدا خواستم ا از ته دل براش. بودن و رد کردنش مکافات بود ریگ یلیدرس، خ نیاستاد و ا نیافتاد، ا

:گفتم. وارد خونه شدم. قلبم قبولش داشتم میمثل خواهرم بود و من اونو از صم سیپرد

مامان؟ میدار یناهار چ _

امتحان چطور بود؟. یونیبره بر _

:ل، رو بوس کردم و گفتمهمه سا نیصورت صاف و نازش، با وجود گذشت ا. زدم و کنارش، رو مبل نشستم يلبخند

.خوب دادم شهیخوب بود، مثل هم. جـــــــــان يا _

:و گفت دیکش لپمو

.کنم یمن بهت افتخار م_

:باال گرفتم و کمرمو صاف کردم و گفتم سرمو

. دونـــــــــــم زهرا خانوم یم_
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:و گفت دیخند

. ادیابات بگم بتا منم به ب اد،یرو صدا کن ب مانیحاال بلند شو برو ا. یِکاف_

دلت سر  ،يزنده شد ،ياصال اون روز مرد ؟يتو امتحانت کرد یسوال بپرسه دخترم، تو چه غلط هی دیآخه نبا! کبابم يبابا، کرد یمامان، گفت آخ

.اتفاق برات افتاد؟ اصال انگار نه انگار نیا يبود ياومد؟ تو کدوم گور

غذا خوردن  نیحق حرف زدن، ح یچکیطبق معمول هم ه. و مشغول غذا خوردن میبود زیم همه سرِ قهیرو صدا کردم و ظرف مدت پنج دق مانیا

.بود سیزدم، پرد دید. زنگ خورد میکه گوش ارمیرو که تو اتاقم جا مونده بود رو براش ب مانیبعد از ناهار به اتاقم رفتم که کتاب ا. رو نداشت

:اتصال رو زدم ي دکمه

بله؟ _

.سالم السا _

.صبح ينه به اندازه  یداد، ول صیشد تشخ یرو از تو صداش م یناراحت خورده هی

؟يبهتر شد ؟یخوب. زمیسالم عز _

هان؟. یکه من حالم بد باشه تا تو آدم ش نیمگر ا _

.دیخند زیر و

.خرِ گهیهم دردت باشم د دیخوب اآلن، با _

م؟ینیرو بب یک دیبا ،یتو همدردمون باش میما نخوا _

.لسا خوشگلِا گه،یمن د _

.تر بگاز واشیآروم بابا، . اوهو_

؟یخوب، حاال خوب _

 يآ یتو م. آد یخودشم نم م،یذاره تنها بر یمامانم نم. يد کیو  ستیدربند؟ تولدش امروزِ، ب میبا من و عارف بر يآ یگم م یم. ستمیبد ن _

م؟یبر

 نا،یم ا،یرو! یآخ. میرفت یکارشناس يو بچه ها هیبار با هان نیآخر. ریبخ ادشی. کردم یحال م یرفتم اونجا، کل یم یوقت. عاشق دربند بودم من

شوهر کرده،  یکی ه؛یکیجاست، با  هی یهر ک ؟یحاال چ. میذاشت یچقدر سر به سرِ هم م. میرو مسخره کرد گریو همد میدیچقدر خند. ساناز

. مشخصِ فمیمنم که تکلرفته خارج از کشور و  لیادامه تحص يبرا یکیکنه،  یشرکت کار م تو یکی

؟ییالو، السا؟ کجا _

.جام نینزن بابا، ا غیج _

نه؟ ایباهام  يآ یم ؟یکن یکار م یچ _

ست؟یکه ن يا گهیحاال کسِ د ست،یمعلوم ن _

.میگرد یتا آخرِ شب هم بر م. میریم يسه نفر گه،ینه د _
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.امیبه بابام بگم، اگه گذاشت که م. باشه _

!کردم سی؟ نگو تو رو خدا، خودمو خدوباره بابات! يوا _

.کرده بودم از خنده غش

.کنم یخبرت م. مسخره _

فقط السا؟. باشه _

هان؟ _

.بشه یبگو که راض يطور هیگم  یم. ایستیتو آدم بشو ن_

. فعال. کنم یکار م یچ نمیبب _

.السا پاندا يبــــــــا _

.دم یاحمق، نشونت م. خواستم جوابشو بدم که قطع کرد یم

.نبود دم،یتو اتاقشون سرك کش. کردم یم دایمامان رو پ دیبا. پنج بود ساعت

پسر  يِمامان هم از دور ش،یبچگ یو ب يشوهر یخانم از ب يصغر. خانم نشسته بود و مشغول درد دل کردن بودن يصغر شیآشپزخونه، پ تو

:گفت یدرس خوندن دختر و پسر تو خونه ش م يادیارشد و ز

ره، چشمش  یکنه و تو باغ م یخودشو تو اتاق حبس نم مانیحداقل مثل ا. السا خوشِ نیچه وضعشِ؟ من فقط دلم به ا نیخواهر، ا يرواهللا صغ _

 ؟یاون چ یشه؛ ول یباز م نه،یب یرو م يسرسبز

:تکون داد و گفت يخانم سر يصغر

.بخونم خوام برم آهنگ روپ یم گهیکارِ نم یلیخ نِ،یبگم مادر؟ زمونه اش هم یچ _

:و گفتم دمیگونشو بوس. زدم و وارد شدم یخانم پوف يحرف صغر نیا با

.خانوم، رپ يروپ نه صغر _

.مادر یگیهمون که تو م. یحاال هرچ_

..کردم یمطرحش م دیحاال موقعش بود، با. نشستم نشونیمنم ب. کنار مامان نشست ز،یرو گذاشت کنار و اومد پشت م يریگردگ دستمال

مامان؟ _

:طرفم برگردوند و گفت سرشو

جانم؟ _

:دست و اون دست کردم و باالخره گفتم نیا

رون؟یبرم ب سیشه من االن با پرد یم. زِیچ...  زِیچ _

.شده بود جیگ

؟یکجا؟ با چ _
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: آروم تر گفتم. بود ختهیر استرسم

.ده یاجازه نم شیبرن، مام ییاتونن تنه یاز منم خواسته باهاش برم؛ آخه نم. رونیخواد با نامزدش بره ب یم _

مامانِ پسرِ؟ ایمگه نامزد کرده؟ حاال مامانِ اون  _

. گهیکردن د ینامزد م دیآخرش که با. هم جز ادامه دادنش نداشتم یراه چیه! یچه دروغ. يوا

نه؟ ای يذار یم. سیپرد یعنی. گهیخوب دخترِ د. یزن یم جیمامان چقد گ يوا. گهیآره د _

بهش بگم؟ یچ ادیشرکت، ب بابات رفته _

.توپ تیموقع یعنی نیا ست؛یدوباره بابا ن یعنیول،  يا

. دم یخونه ام، قول م ازدهیساعت . امیکنم قبل از بابا ب یم یمن سع _

:دستمو گرفت و گفت. هم دستمو دراز کردم طرفش بعد

. گرده یبر م یمادرت خوابِ و خبر نداره دخترش ک یکر کنبعد هم ف. ها ییایشب ب ينه مثل شب تولد، دو. ها ازدهیالسا تا قبل از  _

:تو چشمم کرد و گفت نگاه

. تو اتاقت و انگار نه انگار يبعدش هم بدون سر و صدا بر _

م هم خود يبه رو یبه بابا نگفته بود و حت يزیکرده بود و چ يالحق که مامان گر. داده بودما یچه سوتــــــــ. نییاز شرم انداختم پا سرمو

:تو چشمام نگاه کرد و گفت. چونه ام گذاشت و سرمو باال آورد ریدستشو ز. بود اوردهین

.ایش یبدون کفش م. تییندرالیساعت س ازده،ینره  ادتیباشه؟ حاال هم بلند شو برو خوشگل کن، و فقط . نماینب نیدختر خوشگلمو غمگ _

 ش،یهمه مهربون نیبا ا. شیهمه خوب نیواسه ا هیمامان و طرز حرف زدنش، گر يگونه بچه  يخنده واسه حرفا. هیخنده م گرفته بود هم گر هم

.بدشو بگم ایکنم  نیداد من به بابا توه یوقت اجازه نم چیه

 یم يزیچ هیدونستم  یم. خبر اومدنمو دادم سیبه پرد. با شوق به اتاقم رفتم که آماده بشم دن،یساعت حرف زدن باهاشون و خند میاز ن بعد

حرف تو شکمش  سینداشته وگرنه پرد یحتما کارِ واجب. شدم الشیخ یگفتم و ب يباشه ا. گم یبهت م شم،یپ يگفت اومد. نگفت یخواد بگه ول

. رمیقطع کردم و رفتم که دوش بگ ویگوش. رهیگ یجا نم

همشون رو پشت سرم جمع کردم و بستم و . آخر سر، معرکه شد یول دیطول کش یلیخ. کنم وشونیدادم و حیاز حموم و سشوار موهام، ترج بعد

با  یگل قرمز هم روش داشت، برداشتم، ست با شال گردن مشک هیکه  میمشک یکاله بافتن. تو صورتم ختمیفقط جلوشون رو به صورت کج ر

داشت  يبزرگ قرمز ي، که دکمه هاباال زانو یمشک يحاال نوبت پالتو بود، در کمد مانتوهامو باز کردم؛ از قسمت زمستونِ ها پالتو. قرمز يرگهها

. اومدن یزانوهام م نییکه تا پا یمشک رهیج يتک رنگ قرمزم برداشتم، با چکمه  نیج هی. بشه پمیت ياجزا يرو انتخاب کردم که ست با همه 

که چشمامو درشت تر  دمیشهم ک یجیخط چشم خل. حجم دهنده و بلند کننده ملیاول از همه، ر. رو تو صورتم به کار بردم یظینسبتا غل شیآرا

کارم  يتمام کننده  ییشدن؛ و آخر سر رژ قرمز آلبالو یکه بخوام سر گونه هام قرمز م نیبدون رژگونه، چون هوا سرد بود و بدون ا. نشون بده

 نهیآ يرو یکیبا رژ قرمزم ت. ابروهام رو هم با پد، رو به قوس خودشون صافشون کردم. نشن ینکردم تا پلکام رنگ استفاده هیاز سا حاًیترج. بود

به پسر و  راشیفقط گ. داد ینم ریهام گ پیوقت به ت چیهاش ه یبابام با وجود تمام بد اخالق. شده بودم یعال. زدم و گوشش نوشتم دوستت دارم
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هم که گل  میفتنقرمز با فیک. شد یم دایجون پ سیپرد يبود و کم کم سر و کله  قهیدق یساعت شش و س. شد یم همحافظت از پول خالص

:زدم یخانوم رو صدا م يرفتم مدام صغر یم نییاز پله ها که پا. نییروش حک شده بود رو برداشتم و رفتم پا یمشک

...خانوم يخانوم؛ صغـــــــــــر يخانوم؛ صغر يصغر _

:صدقه ام رفتن من، لبش با لبخند رنگ گرفت و شروع کرد قربون دنیکه با د رون،یاومد ب یآشپزخونه با نگران از

. نمیرو بب تیعروس شاهللایا. مادر يچشم نخور! يوا _

.بود و مهربون زیخانوم رو دوست داشتم، عز يمن صغر چقدر

. صبر کن ــــــا،ینر. آم یصبر کن مادر، من االن م _

اون هم چنان االغ  یانه حرف زدم، ولمؤدب ششِیکه شوهرش پ نیاز ترس ا. زنگ زدم سیدر آوردم و به پرد مویتو آشپز خونه، منم گوش رفت

خانوم همراه با اسپند اومد  يصغر. دیرس یم گهید ي قهیچند دق. گه یآد و علتشو م یآخر سرم گفت که تنهاست و حاال م. زد یوار حرف م

:چرخوند گفت یرم مکه اسپند رو، باال و دورِ س يهمون طور. خواستم ببوسمش که نذاشت یم. زده کرد جانیمنو ه شهیهمو مثل  رونیب

. شه یسرخابات پاك م ف،ینکن مادر، ح _

.چـــــقدر منو دوست داشت. رفتم سهیخنده ر از

مامان کجاست؟ _

.ششیبرو پ يخوا یم زم،یتو استخرِ عز _

. کن یاز طرف من، ازش خداحافظ. شه یم رید. برم گه،ینه د _

:پشت تلفن گفتم. پشت خط بود سیپرد. اطیکردم و رفتم تو ح یخانوم خداحافظ يدادم، از صغر یطور که جواب م نیهم. زنگ خورد میگوش

.اومدم، قطع کن _

.یســـــــــــیدیسالم پر _

.رفت ادشی د،یانگار تا منو د یاضطراب کامال تو چشاش نقش بسته بود ول هیال هی

.گشادش چنان بهم زل زده بود، گفتم اآلنِ که بترکه يچشما با

؟یمعتمد رو از راه به در کن انیامشب ک يخوا یم ؟يشد کهیــــــــا چه تالســـــ _

 يزیچ سیتونم به پرد یبود؟ چرا زبونم قفل شده، نم نیواسه هم یلعنت يدلشوره  نیا اد؟یخواد ب یمعتمد؟ مگه اونم م انیک ؟یچـــــــــــــ

 شودهن يکنه؟ جلو یفهمم چرا اضطراب تو چشماش شنا م یرا تنها اومده؟ حاال مفهمم چ یحاال م. داده یسوت دیفکر کنم فهم...بگم؟ اَه، د وا شو

:گفت يگرفت و فور

شد  یهم نم گهید. دونستم هم زمان با من، عارف به اونم زنگ زده ینم یول ؛یخواستم فقط تو باهامون باش یمن م. دیالسا تو رو خدا ببخش _

.زشت بود اد،ین میبهش بگ

. رو هم ندارم یجر و بحث چیه يحوصله . همه اتفاق کوچک و بزرگ، باهاش رو به رو بشم نیخوام بعد از ا یمن نم. نه يامعتمد؟ و انیک! يوا

.خواستم بجنگم یبا خودم نم یزشت بود، ول. خوام باهاش، رو به رو بشم یمن نم. خودم رو گرفتم میتصم
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س؟یپرد _

.دیترس یجواب دادن م از

س؟یجانِ پرد _

:خونسرد باشمکردم  یسع

کنم؛ سه  یمن خودم دعوتتون م گه،یشب د هیبذار . آم یپس من نم. خوام شب عارفانه ات، با عارف ات خراب بشه یمن نم س،یپرد نیبب _

.زهر بشه مونییسازم و ممکنِ امشب به چهارتا یمعتمد نم انیکه من با ک یدون یخودت هم خوب م. میبا هم بر ،ییتا

ساختم؛ همش  یمعتمد نم انیمن با ک یبود و حاال نوبت من بود؛ ول شمیپ طیشرا يهمه  ياون تو. نداشتم شویطاقت ناراحت شد و من اصال ناراحت

م؟یجا با هم در صلح باش هی میتونست یچطور م. با هم میسر لج داشت

:گفت يکرد و جد نگام

.اریرو ن سیوقت اسم پرد چیه گهید یباشه، برو ول _

توش؟ یکه منو انداخت يِریچه گ نیا ایخدا. ازم برگردوند ن،یماش شهیدستمو پس زد، و روشو به طرف ش یگرفتم، ول تپل گوشتالوشو دست

.کردم یتحملش م دیوجودش بهم، و عالقه ام بهش، با يتمنا تیامشب هم، در نها هیرفتم و  یم دیبا. نبود یراه

:به طرف خودم برگردوندم و گفتم سرشو

.اگه گند زدم، ناراحت نشو یآم؛ ول یباشه م _

:زد و گفت یاز خوشحال یچشماش برق. شد خوشحال

. شناسم یالسا رو خوب م يثابت کرد _

:و گفتم دمیخند زیر

س؟یپرد _

بله؟ _

آن؟ یم یاونا با چ _

.السا، در داشبورد رو باز کن یراست. انیک نیبا ماش _

.کردم نگاش

؟یواسه چ _

:گفت. شناختم یرو خوب م سیمن پرد. دونستم یرفته بود، مداشت و خودش رو گ يخبر هی

. تو باز کن. گم یم _

نگاش  جیگ. دمیند يا گهید زِیچ يجا حلقه ا هیقرآن و  هیآدامس و  يجز چندتا بسته . منم در داشبورد رو باز کردم. رو راه انداخت نیماش

:کردم و گفتم

خوب؟ _
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:و گفت شیشونیتو پ زد

.رو بده من يجا حلقه ا ؟يارشد قبول شد يمن موندم تو چطور. هللا اله اهللاال ا... خوب و _

:گفتم غیبا ج بایتقر. افتاد میدوزار تازه

؟ یمال توئه نامرد؟ کـــــــــــ _

:با همون دست آزادش گوش منو گرفت و گفت. دستش آزاد بود هیکرد و فقط  یدستش فرمون رو کنترل م هی با

. یکه تو هم باش م،یجشن کوچک داشته باش هیخواستم  یمن م یول میما رسما نامزد. آوردن شبیره؟ دآ ،يالسا کرم دار _

 چیاحساس ه سیتموم بود و پرد زیعارف همه چ گه،یطرف د هیاز . خواستن یرو م گریهمد نایچهار سال کم نبود که ا. خوشحال بودم یلیخ

.کرد یمنو قانع م نیکرد، و ا ینم يکمبود

:که از ته دلم بود و تو صدام هم پخش شده بود گفتم يا یالخوشح با

.ــــــــسیواقعا خوشحالــــــــم پرد! ول يا _

 دیبوسه هام کش يحلقه رو دستش کرد و بعد دستش رو جا. روش و بوسه بارونش کردم دمیکنه، پر یم یکه رانندگ نیهم بدون توجه به ا بعد

:و گفت

.به من دختر يرنگ و روغنا رو به من، همشو مالوند نیبابا نکش ا! اَه چندش _

.زنگ خورد شیگوش. کاراشم مثل خودش جوك بود. رفته بودم از خنده سهیر

.کنم یم دایبرات پ نترنتیرم تو ا یاصال خودم م. رو عوض کن یپلنگ صورت نیتو رو خدا ا! سیاَه پرد _

:داد رو جواب شیاومد و بدون جواب دادن به من، گوش يا افّه

بله؟ _

.میرس یم گهیساعت د مین. فدات شه سیباشه، پرد _

.طور نیباشه، تو هم هم_

.طور نیمنم هم _

.زمیعز يبا. گم یباشه م. تو هم سالم برسون _

. فت بهشگ یدونستم چ یکردن گرفت، چون نم تیکرمِ اذ یکه عارف بود، مطمئن بودم ول ینیاز ا. شده بود رهیکردم، کامال به جلوش خ نگاش

.دمیاز سر جام پر بایتقر س،یپرد يبا صدا

 انیرو به ک نایا ا،یناراحت نش. امشب خودتو کنترل کن تا به همه خوش بگذره هیسالم به السا هم برسون و بگو قربون دستت، . ایگفت آروم ب _

.بلند جوابشو داده بوده ياونم با قهقهه . هم گفته

:گفتم یحق به جانب ي افهیبا ق ه؟یفکر کرده ک ــــــــش،یا

؟یسفره کن نجایخواستم مکالمه تون رو ا یگفت من م یحاال ک _

:گفت یحرکت خاص بدون
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.ـــــــــــــــزمیاومدت عز رونیاز حدقه ب ياون چشما _

:و گفتم دمیخند

!عمرا _

:نداد و گفت کشش

. میبگم تسل دیباشه بابا، امشب من فقط با _

.برگشت رو اعالم کنم ساعت دیافتاد با ادمی

.مایبرگرد ازدهی دیبا س،یپرد یراست _

چرا؟ _

.که دعوات نکنه ا،یمامان گفت زودتر ب. چون بابا دوازده خونه ست _

:رفت تو هم و گفت اخماش

؟يایبار، تو بدون شرط و قولنامه ب هیبابا شد ! الســـا يا _

:خاروند و ادامه داد سرشو

.شه یم یچ نمیتا بعد بب م،یحاال بر _

.یاوکـــــــــ _

اگه قبال . کرد یرفتن با نامزدش، آماده م رونیشب ب نیاول ،يتجربه  يداشت خودش رو، برا دیشا. گذاشت کینزد و موز یحرف گهید سیپرد

حبس  نیپدر و همچن درست برعکس من، حبس در اعتبار. یو هر کس ییایاز امشب نامزدشِ، آزاد از هر دن یداشت ول يا گهیرفت، اسم د یم

سرم رو جابه جا کردم و آروم چشمامو بستم تا آهنگ با قدرت جذب . منو گذاشته بود يآهنگ مورد عالقه  س،یول به پرد يابازم . در دل

.من و حواسم رو ببلعه شیکنندگ

):خراطها دیآهنگ آرزو از مج. (بودم دخراطهایمج يآهنگها عاشق

سیم شده خببخش به خاطرت، دوباره چشما منو

سیتو ن يبه فکر دردا ،یمثل من اگه کس ای

يکه برام، از خودمم مهمتر یدون یم خودت

يگذر یم المیفکر و خ يکه هرشب، از تو ببخش

زنه یدلم برات شور م ،ير یاگه هرجا م ببخش

مال منِ یمن، دلواپس شیپ يبر نگرد تا

شم یقدم م شیپ یاگه هر دفعه من، تو آشت ببخش

شم یتو، تازه خود خودم م شیما پا مغرورم

گونمِ يکه رو یسر شوقِ عشق، اشک از
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سرت رو شونمِ یلرزه دلم، وقت یکه م ببخش

نگام همش سمت توئه نمت،یب یتو رو م یوقت

لبخند توئه دنیمن، د يآرزو تموم

پر محبتم يزنه، حرفا یدلت رو م اگر

رتمیغ ينشو از دست من، بزن به پا دلخور

کنم یم ییاعتنا یشه، ب یکه مرفتن  صحبت

کنم یم ییاگه محبتو، از تو گدا ببخش

کنم یدلم، اسم تو رو حک م ياگه رو ببخش

کنم یمن، به بودنم شک م رهیگ یدلت م یوقت

ذارم یتو، پلکامو رو هم م ادیاگه به  ببخش

کار کنم دوســـــــت دارم یچ ،یمن يایشب تو رو هر

یکس یب يه هاتو خودمم، اون لحظ کمی یوقت

یکه واسه من دلواپس زم،یفهمم عز یم خودم

شده یچشام، دوباره بارون ینیب یکه م یوقت

شده یچ یپرس یم یگلم، وقت یش یمهربون م چه

يافاده ا یتو ب یاز غرورِ دل من، ول پر

يصاف و ساده ا یلیتو خ ،یکنم ول ینم تعارف

رهیم یقلبم م يغم ها ،یکن یمحبت م یوقت

رهیگ یام م هیگر يخود یب ،ینم چرا ولدو ینم

يگذر یساده م یلیمن، تو خ راتیسر تقص از

ياز من بهتر یلیجور حساب کنم بازم، تو خ هر

شکست فدات بشم، اما قسم به جون تو دلت

دم، اون دل مهربونتو یبا اشکام جوش م خودم

* * *

لباسامو درست کردم و کاله ام رو سفت چسبوندم تو سرم که موهام . شلوغ تر هگیمخصوصاً چون شب جمعه بود، د. شلوغ بود یلیخ. میشد ادهیپ

کرده  نییکه لبه هاش رو با شمع تز یسنت زیم هیسکو برد، به سمت  هی يدستمو گرفت و دنبال خودش کشوند و باال سیپرد. رونیب زهینر

 س،یلبخند به پرد هیبه هر دومون نگاه کرد و با  زیبرانگ نیرف، تحسعا. قشنگ و عاشقانه بود. بودم ومدهیتا حاال باالش ن اومد،خوشم . بودن

.پام مسلط بودم نشستم نییکه کامالً به پا يطور س،یمن هم بعد از پرد. دستشو گرفت و کنارِ خودش نشوند
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حرف  سیپرد. در کار نبود يده امطئنم ارا یخواسته؛ ول ایگشتم، ناخواسته  یداشتم م یبود؟ چرا نبود؟ دوست نداشتم دنبالش بگردم، ول کجا

:دیاز عارف پرس اط،یجانب احت تیکردن نها تیاول به من نگاه کرد و بعد با رعا. دلم رو خوند

کو؟ انیپس ک _

:و گفت دیخند عارف

.شد فرستادمش خونه یچون با السا خانوم بحثشون م. یچیه _

:با داد گفت باًیتعجب کرد و تقر سیپرد

؟یــچـــــــــــــــ _

:خورد و جابه جا شد و گفت یتکون عارف

. ارهیب يا وهیم ونیقل نییکردم، رفت پا یشوخ. یزن یگوش پرده ست ها، نه برزنت که داد م نیتو ا. آروم بابا _

:و حق به جانب گفت دیکش یقینفس عم سیپرد

چرا؟ ونیقل _

.میریتأهلم رو با هم جشن بگشب  نیشب تجردم و اول نیخوام آخر یم. زمیعز گهیمن د يخوب برا _

:مثل بچه نق نقو ها گفت سیپرد

عارف؟ _

:زد و گفت يلبخند عارف

! اوفته ها یناهنجار م ياتفاقا. نگو عارف جلو السا خانوم يجور نیا _

:گفت نییبه پاکه عارف با اشاره  میدیخند یم میداشت. بود یشوخ و خاک سیپرد نیدرست ع! از دست عارف يوا. خنده ریز میسه زد هر

!ول يا. ـــانیک نمیا ایب _

:که کامال محسوس بود گفت يبه من کرد و با طعنه ا ینگاه هی

.خواد باشه یم یحاال اون، هر چ. ستیآد تا به هدفش نرسه، ول کن ن یخوشم م _

با . معتمد انیبود که االن دست ک یونیز قلا شتریب انشینشستم، بر عکس داخل دلم که غل يعاد یلیخ. که گفته بود نگاه نکردم یبه طرف اصال

..نپرسه یازم سؤال یور رفتم که لرزش دست و صدام معلوم نباشه و کس میگوش

من  يدرست روبه رو. رو برام سخت کرده بود دنیکه تپشش نفس کش يکردن، طور دنیقلبم شروع به لرز يها وارهیصداش، تموم د با

.بود سادهیوا

. یسالم به همگ _

 یعضالن يبدن نما، که قسمت ها دیکت اسپرت سف. ماه بود کهیت هیمثل . نگاه کردن داشت اقتیواقعا هم که ل. شد بهش نگاه کرد یم حاال

و شال گردن  یمشک نیبا ج. بود دهیپوش یشرت تنگ مشک یکتش، ت ریز. کرد یجذابترش م نیبودن و هم دنیاش در حال ترک نهیبازوش و س

 قایو دق میسابق مغرور شد يزود هر دو همون آدما یلیخ یول م،یبه هم زل زده بود عیضا یلیخ. معرکه شده بود ؛یمشک يابا رگه ه يخاکستر
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و کالسِ  ستمینگران ن پمیت يامشب برا نکهیخوشحال بودم از ا. شد یقلبم با نگاهش داشت از جاش کنده م. میباهم رومونو از هم برگردوند

بردن  نیاز ب يمورد برا نیآخه بهتر. نگاه کردم سیانداختم، بعد سرمو آوردم باال و به پرد ریدم و سرم رو به زلب سالم کر ریز. باالست پمیت

:کرد و گفت لیمعتمد، سرشو به طرف من ما انیبا ک یبعد از سالم و احوال پرس سیپرد. استرسم بود

ست؟یالسا گشنه ات ن _

نگاه  سیبه پرد. حال رو داره نیشد حدس زد اونم هم یاز نگاهش م. کردم یرو حس نم یشده بودم و گرسنگ ریمعتمد س انیبا نگاه ک من

:کردم و گفتم

.کم هی _

:گفت سیپرد يجا عارف

. اگر همه گرسنشونِ ارم؛یب رم،یخوب پس من برم غذا بگ _

:معتمد دور نموند؛ و گفتم انیزدم، که از چشم ک يلبخند

.ستیگرسنه ام ن یلیمن که خ. نیهر جور دوست دار _

:معتمد گفت انیبه ک سیپرد. بلند شد و رفت عارف

ان؟یچه خبر آقا ک _

:گرم و راحت، و البته بدون غرور گفت یلیکرد، و خ سیبه پرد یمعتمد نگاه انیک

هست؟ یک یعروس شاهللایشما چه خبر؟ ا. خانوم سیخوبم پرد _

.عقد يفعال که جر و بحث، برا. هم به موقعش یعروس _

.نیخوشبخت بش شاهللایا _

.يطور، به زود نیشما هم هم. یمرس _

رو  شیپ قهیسرد بود و اصال جوشش دو دق یلیخ. ناخودآگاه نگاهش کردم سیحرف پرد نیدست خودم نبود، بعد از ا. بود طعنه بود مشخص

اصال برام . نشسته نجایکه ا یِنیور، و البته پررو، امعتمد خشک و عبوس و مغر انیانگار نه انگار که اون ک یزد، ول یحرف م سیبا پرد. نداشت

 یشلوغ بود و هرک. رومو ازش برگردوندم و به اطراف سوق دادم. یِشکل نیذره هم آدم نبوده، ا هیمن که تا حاال  يبرا دیشا. نبود مقابل هض

 شگاهیاآلن از آرا نیداشتن، انگار که هم ییها شیراچه موها و چه آ. کردن یرد و بدل م یراستک ای نیبود و محبت دروغ یکیدست تو دست، با 

.نِیهم شون،یمثل من سرگرم گه،یخوب دخترن د. در اومدن

:جواب دادم یو نگاه کردن به کس یبدون معطل. زدم، مامان بود دید. زنگ خورد میگوش

بله؟ _

مامان؟ یخوب. سالم السا _

؟یتو خوب. مامان جان یمرس _

.برسونماشاره کرد سالم  سیپرد
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.رسونه یسالم م سیمامان، پرد _

گم السا، مامان؟ یم. یسالمت باش _

شده؟ يزیجانم؟ چ _

.رو، بگه که از شدت ذوق نتونسته خودش رو نگه داره که برم خونه، بعد بگه يزیچ هیخواد  یبود م معلوم

.منم دادم بهش. خواست یشماره ات رو م. خاله ات زنگ زد زِ،یچ _

.کردم یحفظ ظاهر م شهیمثل هم دینبود، با يچاره ا. کنم یمعتمد رو، به زور تحمل م انیمن کابوس ک ا،یخاله؟ نه خدا ن،یآرش. نه يوا

.نداره یبیع ،یخوب، داده باش _

.خاله است، چون شماره از خارج از کشور بود دمیخورد و من فهم یپشت خط بوق

_ زنم یبهتون زنگ م. مامان، خاله پشت خط.

:فتگ هول

.خداحافظ. جواب بده. باشه _

 سیپرد. و دوباره زنگ خورد اوردیدووم ن میخوشحال یلیکه خ دمیکش یقینفس عم ،یپوست ریز یِاومدم جواب بدم، قطع شد و منم از خوشحال تا

.زد یبا خودش غر م یه

. یزن یساعت با تلفن حرف م هی نجا،یا ياومد قهیبابا دو دق.السا، تواما .اَه_

:گفتم یزدم و با آرامش خاص يلبخند

. جواب بدم دیزشت، با. جان، از خارج از کشور سیخالمِ پرد _

:گرفتم و جواب دادم دهیاومده اش رو ناد رونیاز حدقه ب يچشما

بله؟ _

دخترم؟ یخوب. سالم خاله قربونت بره _

.از پسرش متنفر بودم یدوست داشتم، ول یلیو شوهرش رو خ خودش

خوبه؟ نیعمو خوبه؟ آرش ه؟یحرفا چ نیا. خدا نکنه. جانسالم خاله  _

.فکرِ، که به هدفش برسه هیسرخ شده، و در امتداد  دمیمعتمد شناور شد که د انیک يچشمام رو ن،یآوردن اسم آرش با

؟یکن یمثل نُقل، خط عوض م یگم خاله، تو چرا ه یم. الحمدهللا، همه خوبن _

طرفا؟ نیا نیآ یچه خبر؟ نم. دیببخش. کنم یکنم عوض م یم دایپ یمزاحم هیتا . قربونت برم _

.دمیمتاسفانه شن یدوست نداشتم جواب بله رو بشنوم، ول اصال

.میایب میخواست یاتفاقاً م. چرا خاله جان _

.دیکش یپالتوم رو م يداشت گوشه  سیپرد

.یلحظه گوش هیخاله جان  _
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:گفتم آروم

س؟یچته پرد _

:تو صورتش و گفت زد

.خوام صداش رو بشنوم یبزن رو بلندگو، م س،یجون پرد _

طرف هم  هیاز  یرو به عنوان نامزد من بشنوه، ول نیاسم آرش دینه، اون نبا. جاست نیمعتمد ا انیک! نه يوا. کردنِ یدونستم عاشق فوضول یم

. دیبه نظرم رس یآن فکر خوب هی. مظلوم شده بود سیپرد

:فتمرو، به طرفش گرفتم و گ یگوش

. باهاش حرف بزن ایب س،یپرد _

:رو پس زد و گفت یگوش

.خوام حرف زدنش با تو رو بشنوم ینه، من م _

:کنم؟ زدم رو بلندگو و گفتم کارشیچ گه،یبار، مجبورم د هی ون،یبار ش هیکنم؟ مرگ  کاریحاال چ! نه! يکوفت رو بشنو ،يرو بشنو درد

.کارم داشت دوستم ن؛یخاله جان پشت خط موند دیببخش _

معتمد هم کنجکاو شده بود  انیحاال شانس من، ک. آرامش قبل از طوفانِ نیدونستم ا یم ینزنه، ول نیاز آرش یکردم که حرف یدلم دعا دعا م تو

ومد؟یاصال چرا عارف ن. بره ییشد جا یو بلند نم

گم السا جان؟ یم. سرت يآهان، خاله جان فدا _

تا حاال خودش رو  یلیهر چند، خ. معتمد هم آدم نبود انیک يجلو یحت. گرفت یکاراش خنده ام م نیمن از ابود و  دهیخواب یرو گوش سیپرد

.کنترل کرده بود

جانم خاله جان؟ _

.باهایجان خاله ز ؟يالزم ندار يزیچ _

ن؟یآ یهمه م. یِوجودت کاف زم؛ینه خاله جان، قربونت عز _

کنه  یمن، اآلن کنارمِ و داره مکالمه مونو گوش م یِتو زندگ یکه چه فرد مهم نیخبر از ا یخاله، ب یول ارم؛یرو ب نیخواستم دوباره اسم آرش ینم

:گفت

.آد یعموت نم یول نه؛یزنه الساشو بب یبچه ام داره پر پر م اد؟ین نیشه آرش یمگه م _

اون آروم . تلفن رو قطع کردم يو چجور یک دمی؛ و نفهمجواب خاله رو دادم یفقط الک دم؛یشن ینم گهیمعتمد، د انیک دنیحرفاش رو با د هیبق

بابا، نه  میبگ میکه حاضر نبود میچقدر ما مغرور بود. خودم رو خوشحال نشون دادم، برعکس درونم ینبود و من هم الک الشیخ نیبود و ع

:گفت سیرو به من، به پرد يبا پوزخند سرد بهم نگاه کرد و. دالمون بود یما غرورمون، مهم تر از حت. نه قول و قرارا مِ،مه نیآرش

.رم دنبال عارف یمن م _

:پنهون نموند گفتم سیپرد دیکه از د يبارزتر، طور يبا پوزخند. نموندم کاریب منم



کاربر  انجمن نودهشتیافاطمه اشکو   طلسم خاکستري                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 71

!کارِ است؟ یچ نیآرش یاگه بدون س،یپرد يوا _

رفتارش رو به وضوح حس  يو سرد دم،یرو شن نیزم يپاش رو دنیبهش انداختم و پشتم رو بهش کردم؛ فقط کش يا هانهیهم نگاه اندر سف بعد

.کردم

:یداده بود اساس ریهم گ سیپرد. ومدهین یجزوند، به تو خوب دیشد؟ تو رو فقط با خوب

ست؟ کارهیخوب السا، چ _

:و گفتم دمیخند. کرد یذوق داشت سنگ کوب م از

.جراح قلبِ، مثل باباش _

:گرد کرد و گفت چشماشو

.نیاونوقت ما رو هم بب ن،یو ببمردم ر! چه خوب _

:گرفتم و از ته دلم گفتم دستشو

.وقت ناشکر نعمتهات نباش چیه _

؟يدوستش دار. گفتم يطور نیهم ستم،یناشکر ن _

:گفتم نیتونست آرومم کنه؛ واسه هم یم سیاالن فقط پرد یخانوم بود، ول يتنها مونسم صغر شهیهم. درد و دل کنم یکیداشتم با  دوست

.حداقل از طرف من ؛یدل چیهمِ، بدون تداخل ه يه، دوستش ندارم، فقط اسممون رون _

:دادنم، گفت يواسه دلدار. دمید یم شیدرشت عسل يرو تو چشما یناراحت

.خدا بزرگ. زمینداره عز یاشکال _

:گفت سیاومدن؛ پرد یمعتمد و عارف، ظرف غذا به دست که از دور داشتن م انیک دنِید با

.بفهمن دینبا. باش و سه نکن آروم _

:رو تکون دادم و گفتم سرم

.سیباشه جناب سرگرد پرد _

من . تخت نشست يسرد، لبه  یبا نگاه ختهیدر آم يمعتمد هم چنان خشک و جد انیک. دندیخنده، که رس ریز میلفظ زد نیدو با هم، سر ا هر

.هم سرم رو به طرف عارف برگردوندم

ن؟یرو الغر کن سیپرد نیبهتون ها، نتوست میمه وقت داده نیالسا خانوم، ا يوا _

:و بگه رهیحرفش رو پس بگ يرفت که باعث شد عارف فور يچشم غره ا سیپرد

.یهم خوشگلــــــــــــ يطور نیهم زم،ینه عز _

معتمد  انیوش باشم و به رفتارهام با کامشب رو خ هیدادم  حیترج. لبخند اکتفا کرد هیمعتمد که به  انیخنده، جز ک ریز میحرفش همه زد نیا با

.شم یمنم مثل خودش متکبر م ه؟یفکر کرده ک. حساس نشم

.از ما کرد ییراینشست و شروع به پذ سیکنار پرد عارف
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. خوند خشیرو از نگاه  یچیشد ه یقدر سرد بود که نم نیمعتمد هم ا انیک. و عارف سیپرد يبود، مخصوصاً برا یموندن ادیهمه به  يبرا شام

.تر از همه بودم الیخ یمنم که ب

و بعد به ساعتم،  سیفقط با نگام به پرد. خورده خلوت کنن، منم مزاحمشون نشدم هیرفتن تا  يرو ادهیبا هم به پ سیاز شام، عارف و پرد بعد

 الشیمعتمد هم رفت که به خ انیک بالفاصله بعد از رفتنشون،. داد و رفت نانیبا تکون دادن سرش، بهم اطم. بهش فهموندم سر ده برگرده

تازه ساعت نه و . خوردم وهیخورده تنقالت و م هیگشتم،  میخورده تو گوش هی. خودمو کنترل کردم  یبا رفتنش دلم گرفت، ول. اشممعذب نب

بهم نگاه . سرمو بلند کردم يا بهیپسر غر يکردم که با صدا یناخونام جدال م شیداشتم با آرا. انیمونده بود ب یلیبود و هنوز خ قهیدق ستیب

:گفت ییوکرد و با پرر

نم؟یبش ششونیاگه خانوم تنهان، پ _

:اش ادامه داد هیلحن کر با

 ؟یتا حاال بهت گفتن خوشگل _

:گفتم يجد یلیخ

.دیآقا مزاحم نش _

:ادامه داد بازم

آد؟ یبدت م ،یکه بهت بگن خوشگل نیچـــــــرا؟ از ا _

. پسرا ترس که نه، وحشت دارم نیمن از ا! اَه. تو سرت بخوره خلوتت سیپرد ،يآ. تا شرشو کم کنه و بره نییداختم پاندادم و سرمو ان جوابشو

:گفت. معتمد، سرم رو بلند کردم انیداد ک يبا صدا

.ادین رونیکه از دهن آغشته به مشروب تو ب یدر صورت ینه، ول _

:جواب داد پسرِ

به تو چــــــه؟ _

. صورتش روونه کرد يرو، رو یلیس هیپسرِ رو، تو دستش گرفت و  ي قهی دم؟یشد که من نفهم داشیپ یک نیا! ودم، هم متعجبخوشحال ب هم

رو به دست  یگه و معلوم بود اعتماد به نفس کاذب یم ینبود چ شیپسرِ از بس مشروب خورده بود، حال. چشمامو از ترس باز و بسته کردم

:گفتقلدرانه . آورده

...خوام یم. خوشم اومدهازش  _

در حال  تیچشماش قرمز شده بود، عضله هاش از شدت عصبان. رو نوش جانش کرد گهید یِلیس هیمعتمد نذاشت حرفشو کامل کنه،  انیک

 ینن، ولاومدن جداشون ک یافراد م یه. بود دهیفا یب رون،یب ادیمعتمد ب انیپرقدرت ک يدستا ریکرد از ز یتقال م یپسرِ هرچ. بودن دنیترک

 یول ،یِدونستم اآلن از دست خود منم عصبان یم. کشونیمن که تا اون لحظه تو شوك بودم و فقط ناظر بودم، رفتم نزد. نبود نمعتمد ول ک انیک

 انیک یِقدم که معلوم بود، و صدام رو به لرزش درآورده بود چند یبا هول و استرس. کردم یم يریبهترِ بگم فاجعه، جلوگ ایشر بزرگ  هیاز  دیبا
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:و بهش گفتم سادمیمعتمد وا

.ستیمهم ن. برن نیمعتمد، ولشون کن يآقا _

:و گفت دیبه روم پاش تیپر از عصبان ینگاه

.برو اونور و حرف نزن _

 یآره، عارف م. انیب دیاونا با! و عارف سیپرد. رو شب تولد مهسا بهم ثابت کرده بود نیا. آد یهمه کار ازش بر م ،یِعصبان یدونستم وقت یم

من تو هول و . کنارش، تحفه يذاره بر یکه نم نمیا. عارف هم نداشتم يشماره . به هدر رفت دمیجواب، ام یب يبا بوقا یول. رهیتونه جلوشو بگ

ن داشتن جداشو یشدن و سع یزد و مردم، دورشون به صورت حلقه حلقه جمع م یهنوز داشت پسرَ رو م. خودت کمک کن ا،یخدا. بودم وال

به زورِ چهارتا آدم چاق و . کرد یو حس نم دیشن ینم ویزیچشمش رو گرفته بود و جز حرف آخر پسرِ به من، چ ياون خون جلو یکنن، ول

.به من انداخت و محو شد ینگاه هیدور شد دوباره  یوقت. با فرار رفت بایاز هم جدا شدن و پسرِ تقر ،یکلیه

اومد نشست . شده بود جادیخون ا يا کهیلبش پاره شده بود و بار يشده بود، گوشه  یلباساش خاک :نگاش کردم. کم خلوت شد و همه رفتن کم

نک انگشتم به . دستمال رو ازم گرفت یحرف چیبدون ه. در آوردم و گرفتم طرفش فمیرو از تو ک یدستمال. به صورتش بزنه یو نرفت که آب

لبشو که  يگوشه . سیپرد يمثل عارف برا! خواستم یچقد وجودشو م! تشنه بودمچقد . داشتم يندیبرخورد حس خوشا نیا زا. دستش خورد

:من من کردم و گفتم. نییبهم انداخت و دوباره سرشو انداخت پا یپاك کرد، نگاه

.خوام یمن، من، مــــــــعذرت، م _

:نکرده بود گفت ییدعوا شیپ قهیدو دق نیکه انگار هم يآروم، طور یلیخ

.افتاد یبه غلط کردن م دین باشما چرا؟ او _

. اومدم درستش کنم، هارتر شد. گرفتمیاون موقع خفه م دیبا یبرو اونور، حرف نزن؛ چرا دوباره من شدم شما؟ ول یاالن گفت نیتو که هم بابا

:گفتم

.نیرو راه بنداز یالزم نبود دعوا به اون بزرگ یول _

:جمله ام رو تموم کنم و گفت نذاشت

من بودم؟ ای د،یکرد یتقال م يرفته چطور ادتونی نکهی؟ خانوم، مثل االزم نبود _

:زدم و گفتم يدر جوابش پوزخند. کنه نیمحال بود بذارم بهم توه یدرست به من کمک کرده بود، ول. باهام حرف زده بود بد

.شد یکنم به شما مربوط م یفکر نم یمن بودم، ول _

بود؟ ومدهیپس چندان هم، بدتون ن! آهان _

حرفاتون؟ نیا یچ یعنی. ستمیهرزه ن هیمن  د؛یآقا، حرف دهنتونو بفهم _

:باال انداخت و گفت يا شونه

. لطفا نیمسخرتون هم، به خورد من ند يپوزخندا نیدر ضمن، ا. حرف خودتونِ _

زنگ زدم که خانوم  سیتوجه بهش، به پرد یب. پوزخند زدم که با لبخند کجش پاسخ داد گهیبار د هی شترش،یحرص ب يبرا ه؟یفکر کرده ک! اَه
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:باالخره جواب داد

الو السا؟ _

.معتمد، االغ وار حرف بزنم انیک يخواستم جلو ینم

.شه یم رید م،یبر ایب. سیسالم پرد _

.السا، هنوز ده نشده ها یاآلن، ول میآ یباشه، م _

.کلنجار رفتن رو نداشتم ي حوصله

.سر رفتهحوصله ام . سیپرد گهید ایب _

. میآ یباشه، حاال م _

.رو قطع کردم یگوش

:بهم گفت ند،ینه چندان خوشا يصدا با

.به من نشیبد. اونورتونِ ون،یاون قل _

:کردم و گفتم لج

.نیفکر کنم خودتون دست دار _

رو از کنارِ من  ونیقل. ه به خودشکردم چه برس یفشار ناخوناش رو تو دستش، من حس م. نگام کرد ضیحرص دندوناشو به هم فشرد و با غ با

با  ،يناباور نیدر ع یول د،یگفتم اآلنِ که بهم توجه کنه و بگه ببخش. آخم بلند شد ياز زغالش افتاد رو دستم و صدا کهیت هیکه  دیکش يطور

چقد قرمزش کرده؛ جاش  نهینموند بب شعور یب! آخ ؟يسوز یم نقدریچرا ا! يآ ه؟یفکر کرده ک ،یلعنت. اَه. رو برد ونیازم دور شد و قل يدپوزخن

حرصم گرفته بود، . پررو. سوختم یم شتریاون ب یِتوجه یمن از ب یسوخت، ول یم یلیخ. سرعت ورم کرده بود نیقرمز شده بود و به هم

.نییپا ارمیدهنشـــــــــو ب

* * *

 سیپرد. کردم تیموفق ياز ته دلم براشون آرزو. خوردم یمبهشون غبطه . و عارف خندون اومدن سیمعتمد، پرد انیبعد از رفتن ک قهیدق پنج

..کردم یکار رو م نیو البته اگه منم جاش بودم، هم. حاضر نبود دست عارف رو ول کنه

 سیپرد. داده یم کمویکردم ازم دور نشده بوده، درست پشت سرم بوده و کش یحس م. شد داشیمعتمد هم پ انیک دنشون،یزمان با رس هم

:و گفت دیمن نشست، گونه ام رو بوس شیدست عارف در آورد و اومد پدستشو از 

قبوله؟. میخور یگرم م ينسکافه  هی میر یبه جاش اآلن م. دیحوصله ات سر رفت؟ ببخش _

:متعجب و نگران گفت. دستم سر خورد ينگاش رو بعد

شده السا؟ سوخته؟ یچــــــــــ _

جانب  چیبدون در نظر گرفتن ه. کرد یم یحرص شتریمنو ب نیلبش بود و ا يرو شهیمثل هم ش،ییمعتمد افتاد که لبخند کذا انیبه ک چشمم

:گفتم یاطیاحت
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و بعد . گذاشتن يادگاریدست من  يرو رو یزغال ون،یبرداشتن قل نیو ح دنیلحظه چشماشون لوچ شد، دست منو ند هی يمعتمد برا يآقا _

.ازش برگردوندم ضیرومو با غ

:معتمد هم مثل من، بدون وزن کردن حرفش گفت انیزود ک یلیخ

!ينبود نجایاگه لوچ بودم که االن شما سالم ا _

:آخر سر، عارف گفت. کردن یتو بهت بودن و فقط ما رو نگاه م سیو پرد عارف

م؟یخبر یشده که ما ب یجا چ نیبابا ا _

رو  یآروم، همه چ یلیمعتمد خ انیک. اختم و به دست سوخته ام زل زدماند ریرو نداشتم، سرمو به ز یبحث و داستان چیه يکه اصال حوصله  من

:عارف گفت. کردن یهردو، تا آخرش رو، با حوصله گوش م. کرد فیبراشون تعر

. زنگ خورده یک یگوش میدیبه خدا شرمنده ام، ما نفهم _

: به ساعت، حرفش رو قطع کردم و گفتم ینگاه با

 م؟یکم کم حرکت کن شه یم. ستینداره، مهم ن یبیع _

.اوردیخودش ن يبه رو یبود، ول جیمعتمد گ انیک

دونم نصف برنامه هاشون دست نخورده  یم. گم ینم یمطمئن شد که الک سیبه پرد یبا نگاه. دونست یمنو نم یِعارف هم علت نگران ن،یچن هم

تو راه . خونه میکه بر میشد نیسوار ماش سیبا پرد. شدم الیخ ینسکافه رو هم ب. منو درك کرد و به همه فرمان رفتن داد یموند، ول یباق

گفتم؟ از پوزخندها؟ از دعواها؟ از لجها؟ از کل کل ها؟ یم یمن از چ. گفت و من فقط شنونده بودم یعاشقونه اش م يفقط از حرفا سیپرد

 هیو توص يادآوریبا . به خاطر من رخ داده بود که ییبه خاطر دعوا نیکردم که تا آخر شب نتونستم بمونم و همچن یسر ازش عذر خواه آخر

به اتاقم رفتم و بعد از دوش . بود ومدهیکه خدا رو شکر بابا ن دمیبه خونه، د دنیبعد از رس. کردم یامتحان پس فردا، باهاش خداحافظ يبرا

.گرفتن، رو تخت با امشب وداع کردم و خفتم

* * *

بـــــــــله مامان؟ _

.گهید اید ب. خشک شد از بس داد زدم گلوم. نییپا ایب _

دستمو واسش تکون دادم و رفتم . بود و نگاهش به طرف اتاق من بود سادهیپله ها وا نییمامان پا. نییتند لباسامو عوض کردم و رفتم پا تند

.ششیپ نییپا

؟یزن یقدر داد م نیشده؟ چرا ا یچ. مامان جان خودم ریصبح بخ _

:طرف اتاق خوابش و گفت رفت

خوش گذشت؟ شبید. ریصبح تو هم بخ. زمیسالم عز _

:کردم محافظه کارانه بپرسم یسع. ترسوند یمنو م نیبود و ا قبراق

ه؟یمامان خبر _
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:و گفت دیخند

.انیخوان ب یم نایخاله ا _

.دونستم یکه خودم هم م نویخوب، ا _

ورقه برداشت و به دستم داد و با اشاره به اتاق  هیکنارِ تختش  یِعسل يبعد هم از رو. موهاشو جمع کرد و بست. لبخند به طرف تختش رفت با

:کارِ بابام گفت

. ارهیبگو تا خاله ات از اون جا برات ب ،يالزم دار یخودکار بردار و هر چ هیاز اون جا  _

:گرفتم و گفتم یرو به آروم دستش

رو به  يزیمن چ دیدارم؛ پس نخوا یخودم بهتر از هرکس ش،یته تا لوازم آرارو، از لباس گرف زیمن همه چ. خوام ینم يزیمامان جان، من چ _

.زور بخوام

:خواست ادامه بده و اصرار کنه که دستمو گذاشتم رو لبش و گفتم یم. دیرو صورتم پاش يلبخند

.کنم یخواهش م _

 یِنگفت و من رو هم با خداحافظ يزیچ گهید. شدم یعذب مم ییجورا هی یعنی. بشم ونیبه خاله مد زایچ نیخواستم با ا یمن نم یول. شد ناراحت

دست خودم نبود، دوستش . نسبت بهش نداشتم يتعلق خاطر چیوقت، ه چیکه ه ینیفقط بخاطر آرش. حالم بد شد یاول صبح. بدرقه کرد يسرد

.خواد نه خودش یمنو به خاطر پدر و مادرش م که اونم نیا یعنی ن،یدر ارتباط و ا يادیز يبا دخترا دمیاز احسان شن یوقت صوصاًمخ. نداشتم

.و بعد به اتاقم رفتم که خوب درسمو بخونم تا امتحان فردامو بترکونم. خانوم خوردم يو گرم صغر نیریش يام رو با نگاها صبحونه

. ر وقتم به خوندن و حل کردن گذشتبعد از ظه يکایتا نزد. نظمم هجوم بردم یو زودتر خوردم؛ و دوباره به سمت تخت ب هیرو جدا از بق ناهارم

.خورده استراحت کنم هیدادم  حیبعدش هم چون خسته بودم ترج

تونم حرف مورد  یاز اون موقع هاست که من نم قایمامان از دستم ناراحت و اآلن دق يوا. دیکش یدونم چرا ذهنم همش به سمت خاله پر م ینم

.ستین يآخه عشق که زور. دلخواهش رو بزنم

. داشت یخاص ییِبایز رت،یخاله درست مشابه اسمش، چه از لحاظ صورت و چه س. نداشتم شتریخاله ب هیدوست داشتم، چون  یلیاله رو خخ من

ندارن که اسمش  شتریپسر ب هی. و صرفا به خاطر کارش و پسرشون رفتن آلمان یِباشه، جراح قلبِ و اصالتا تهران لیشوهرش که عمو اسماع

. اومد یدونستنش، ازش خوشم نم یمن م يبد نبود اما چون نشون کرده  ادیش ز افهیق. ادامه داده یپزشک ي نهیرو در زم پدرشراه . نِیآرش

.بودم زاریکه دنبالم و طالبم بودن ب ییبودم، از کسا يدختر نیاصوال چن

اومد  یهر وقت م. بود شیآال یپاك و ب کایچه کوچقلبش مثل ب یو دو سالش بود، ول یس. بود مینداشتم که مجرد بود و اسمش نس شتریعمه ب هی

. کرد یفارغم م ایدن نیبرد و ازا یداشت و منو با حرفاش به عرش م یفیروح لط. میکرد یو درد و دل م میدیخند یخونمون، با هم ساعت ها م

مستقل، حساب  يخونه  هی ا،یآر يخوانواده  يمثل همه . دمیپرست یعاشقانه خواهرشو م ینداشتم، ول یاز بابا دل خوش نکهیا نیدر ع! جالبِ

لحاظ با بابا،  نیبود و از ا یخاک یلیمتمول بودن خ نیدر ع یداد؛ ول یواسش جون م رپاش،یز ستمیس نیآخر نیآغشته از اسکناس و ماش یبانک

 لیفقط به دل. رهیازدواج سر بگ نیذاره ا یخواسته که بابا نم یم یلیرو خ يپسر هی ش،یحدود هفت سال پ. کرد یتا آسمون فرق م نیاز زم
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چون عمه  ؟يدونم چطور ینم. کنه یرو از هم جدا م نایتموم، ا یِرحم یکنه و با ب یمخالفت م ،يادیبودن پسرِ و نداشتن مال و مکنت ز یمعمول

بعد از اون . کرد ینم یع، فرقهر چند، اآلن هم اوضا. خواست حس من نسبت به بابام بد بشه ینم ییجورا هی یعنی. گفت یموقت به من ن چیه

.آد خونمون، فقط بخاطر ماست نه بابا یاوقات م یاگر هم بعض! کنه یهم ازدواج نم گهید گهیرك م یلیبخشه و خ یبابا رو نم گهیاتفاق، عمه د

 ایآر يبه خانواده  گهیعضو د هی کردم که یکه ممکن بود اخالقش مثل بابا باشه، از خدا تشکر م نیخوشبختانه عمو نداشتم و واسه ا ای متأسفانه

.نداد

دلم مثل آب جوش  يرو ،ییعاشق مامان و خاله بودم و حسرت دا شهیچون من هم. بابت ناراحت بودم نیاز ا یهم نداشتم، ول ییدا ن،یهمچن

.کرد یسماور قل قل م

.رو فراموش کردم و به آغوش خواب فرو رفتم زیمه چه هیثان هیشد و به فرصت  نیهاشون کم کم پلکام سنگ يها و بد یفکر خانواده و خوب از

نهم فصل

به لطف  شتر،یب دمیشا ایکامل  يهفته  هی! آخ جون. شه و تموم یامتحان زده م نیامروز، استارت آخر. هفته به سرعت برق و باد گذشت دو

.میکن یرو م یخواب خوب دیاسات

. نییشدم و بعد از گرفتن دوش رفتم پا داریحول و حوش ساعت نه ب. کرد یام کمک م به خواب شبانه شتریب نیظهر ساعت دو بود و ا امتحان،

.داد، شرکت نرفته بود یطور که ظاهر امر نشون م نیبابا هم تو اتاقِ کارش بود و ا. مدرسه بود مانمیزد، ا یمامان داشت با تلفن حرف م

.جونم يسالم صغر _

:و گفت دیو لبخند مهربونشو رو صورتم پاش رونیبه دست، از آشپزخونه اومد ب دستمال

.ریصبحت بخ. ـــــــــزمیسالم عز _

:نگاه به لباسم انداخت و گفت هی

. شه یآد، سردت م یبرف داره م. مادر یزن یم خی ؟يدیپوش هیچ هیال هی نیا _

:و گفت دینمدارم کش يبه موها یدست

داد به سمت پله ها، ادامه  یطور که هلم م نیهم. هم که خشکش نکرده) سشوار(نتون اون گرم ک. خدا بارون زده هستن ي شهیکه هم نامیا _

:داد

.تا صبحونه ات رو بدم ایبعد ب. بپوش مادر یلباس بافتن هیبرو  _

.گفتا یالبته راست م! خانم ياز دست صغر امان

کاپشنامون  شهیهم. بودم، مخصوصاً با احسان يو برف بازعاشق برف . کرده بود دشیو درختا رو غرق لباس سپ اطیبود و ح دهیبرف بار یلیخ

.میحرف زدن نداشت يبرا ییکدوم نا چیکه ه میکرد یم يانقدر باز م،یگرفت یرفتن از هم سبقت م يو برا میدیپوش یرو م

 چیه نیفرق ب. یکن ین نمبزرگ شد يبرا یو تالش يرو هنوز تجربه نکرد یرحمو مروت جوون یب يایچون دن. پسندم یم شتریب یلیرو خ یبچگ

 یب یعنی دیبا احساس؛ سف یعنی یآب: کنن یرنگها، تفاوت آدم بزرگ ها رو مشخص م نیکه هم نیغافل از ا ،یدون یجز رنگ ها رو نم يزیچ

...و  ؛ییجدا یعنیطراوت؛ زرد  یعنیرنگ؛ سبز  هیدل و  هی یعنی اهیس له؛یپ لهیش
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؟یِبابا چه رنگ ،یراست. میندار يو از رنگ شدن خبر میکن یفقط رنگ م مونیاما ما تو کودک. گهیمرو  یاز هر آدم یاز رنگ ها خصلت هرکدوم

کردم و لباسم رو هم، عوض  یبرف رو تماشا م دنیوقت بود پشت پنجره بودم و بار یلیخ. خانوم، سرمو برگردوندم به طرفش يتکون صغر با

.نکرده بودم

.بود، رفتم به طرف اتاقم یکه از سر معذرت خواه يبا لبخند يفور .بزنه یبه خودش زحمت بده حرف نذاشتم

پاش گذاشت و با دو  نییرو از دستش گرفت و پا فیمامان ک. بود سادهیبابا کنار مامان وا. نییعوض کردم و جزوه به دست اومدم پا لباسامو

با سالم . کنه شیهمراه رونیسرش گرفت که تا ب ياالدستش که آزاد شد، چتر رو هم برداشت و ب. دستش مشغول به پوشوندن کت بهش شد

.خانوم يصغر شیرفتم پ شونبه هردو یکوتاه

بهم، کارش رو ادامه  یجسم نانیسرشار از اطم یبعدش هم با نگاه. ها رو ول کرد و واسه من صبحونه آورد وهیم. شست یها رو م وهیم داشت

.تا آخرش رو خوردم با ولع. از حد دوست داشتم شیخامه و عسل رو ب. داد

.خانوم نباشم يصغر يکه مزاحم و تو دست و پا رونیبوس و تشکر کوتاه، از آشپزخونه اومدم ب هی با

غرق درس من، ازم رد شد و فقط  ي افهیق دنیمامان با د. مهم درسم رو دوره کردم يموضوع ها گهیبار د هیرو مبل لم دادم و  ن،ییپا ییِرایپذ تو

. ا کردلبخند اکتف هیبه 

.حک کنم هیامتحان رو، تو ذهن خودم و بق نیآخر ،یموندن ادیبه  پیت هیدرس خوندن و غذا خوردن، رفتم که آماده بشم و با  بعداز

* * *

:گفتم دمیکش یهام م هیکه هوا رو با قدرت تموم، تو ر یحال در

.امتحان نیاز آخر نمیا. خدا رو شکر! یآخــــــــــــــ _

:و گفت دیبهم کوب یچه کوچک ها دست هاشو از خوشحالمثل ب سیپرد

.خوان برن یهمه م. يبرف باز میبر ایالســــــــا، جون من ب. آره _

منم با شوق بچه . رنیروز ترم اول رو جشن بگ نیآخر نیا يطور هیخواستن  یدانشگاه م يبچه ها يهمه . بودم يهم عاشق برف باز خودم

:گفتم سیبه پرد يگونه ا

.کوچولو سیپرد ــــــــــــــــمیرب_

انگار اومده . ماهان یمعتمد، حت انیمهسا، ک. همه بودن. میرفت شیبه سمت پارك پشت دانشگاه، پ یوصف نشدن یو با شوق میهم رو گرفت دست

.دانشگاه يبچه ها هیو بق! یعنیبود دنبالِ مهســــــا، 

معتمد و  انیدوتا سرگروه ها، ک. شد ینفر م ستیهر گروه شامل ب. دادن لیگروه رو تشک دو. میهمه دور هم جمع شده بود قه،یعرض ده دق در

 نیبه هم. رو سیمعتمد هم پرد انیو ک دیماهان منو کش یارکشی نیسر اول. شد خوند ینگاهشون، رو م نیحس رقابت و لجاجت ب. ماهان بودن

.مهسا و آذر: که فقط دو نفر موندن یتا زمان دنیکش دهیکرد و همه کش یم دایداشت ادامه پ بیترت

:معتمد نگاه کرد و گفت انیبه ک یمحسوس یلیخ يبا دلبر مهسا

.حرف نداره ها میریمن هدف گ ان،یآقا ک _
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 یبود انداخت و بعد، با نگاه سادهیوا نهیبه مهسا که منتظر و دست به س یمعتمد نگاه انیک. کردم خونسرد باشم یسع. بهشون نگاه نکردم اصال

. اونو انتخاب کرد خت،یبرانگ يبه من که حس کل کل من رو دم ظهر

من سرکش تر از  یدر امان باشم، ول یخی يماهان منو پشت خودش پناه داد که از خوردن گلوله ها. کم همه مستقر شدن و سنگر گرفتن کم

.کردم یمورد خودم دراز مدانشگاه رو در  يتموم بچه ها نیزبون مهسا خانوم، و هم چن دینبا. حرفا بودم نیا

.کردم میشدم، و به جد و آبادم فحش تقد ریگلوله غافلگ هیکه با  رونیاز پشت سرش اومدم ب يا گهیهرکس د ایتوجه به ماهان  بدون

اما اآلن . ه بودداد ادیاحسان بودم، اون به من  ونیحرکاتمو مد نیا. پارك حس کردم زیم يها هیشدنش رو، تو پا یدادم که متالش یجا خال يفور

.فکر کردن نبود يموقعه 

هفت سالِ بود که  ایشش  بایتقر ،یآسمون يدختر بچه  هی. شدم رهیجلوم خ ریدلپذ يکردم و به صحنه  میلحظه خودمو پشت ماهان قا هی واسه

با حرکت . دیخند یم نیرید و شاونم به من زل زده بو. داشت و همه رو تو کاله قرمزش پنهون کرده بود، مثل فرشته ها بود يبور يموها

:دست کوچولوشو تو دستم گرفتم و گفتم. ششیپرفتم  یعیسر

ه؟یکوچولو اسمت چ _

:نازکش گفت يصدا با

کنم؟ يشه منم باز یم. مه لقا _

بشه؟ با دستش  ما ارِی نمیشه ا یبهش گفتم م يبلند يبا صدا. گشت یبه ماهان نگاه کردم، داشت دنبالم م. زد یتو چشماش موج م التماس

.رو واسه چند لحظه متوقف کردن يمعتمد کرد و باز انیبه سمت ک ياشاره ا

 یدار بود و هر ک مونهیگلوله هاش پر و پ م،یاز حق نگذر. بهش گفتم تو گلوله بساز تا من به هدف بزنم. ما شد ارِیموافقت کردن و مه لقا  همه

.خوند یخودشو م يفاتحه  دیخورد، با یم

. بدبخت دردش گرفت و بدتر از اون شوکه شد. یمیداد و خورد به نع یرو به سمت مهسا انداختم که جا خال يو گلوله ا رونیم اومدم بسنگر از

.نگاه مظلوم، از همه دور شد هیسرشو خاروند و با  يگلوله رو رو يجا

.دامه دادمقبراق تر ا یلیرو خ يبهش توجه نکرد و من هم از خدا خواسته باز یکس خوشبختانه

 یرو نم يدو تا ضربه ا نیکدوم از ا چیفقط ضربه خورنده بودن؛ چون ه ه،یشدن و بق یمعتمد و ماهان رد و بدل م انیک نیب شتریها ب گلوله

.تا حداقل به اون نخوره و من نوش جان کنم سادمیمه لقا وا يمنم جلو. کردن یصاف م اراشونیرو،  اشونیخوردن و جا خال

.دیخند یم زیر زیکرده بود و ر میگاه کردم که خودشو پشت من قامه لقا ن به

گلوله رو مالش داد و با حرص دستشو پر از برف کرد  يخورد تو پهلوش، جا. زدم سیرو به دستم داد و منم نوازش گونه به سمت پرد يا گلوله

.کرد یم زیج زیام کرخت شده بود و از سرما ج نهیس. تخیم ر قهیتونست برف تو  یاومدم فرار کنم که منو گرفت و تا م. کمیو اومد نزد

رو به  يگلوله ا ،یسرخش واسه تالف يمعتمد هم با چشم ها انیک. رو از اون جا دور کرد سیواسه کمک به من اومد و با گلوله هاش پرد ماهان

.شد نیسمت ماهان فرستاد که با شدت هرچه تمام تر به دنده هاش خورد و پخش زم

ه؟یک دیفهم یماهان چشاش رو بسته بود و نم. سرش يان اومد باالنگر مهسا
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کردن برف همانا و  یخال. کرد یمهسا خال ي قهیبرف دم دستش اومد رو با دستاش پارو کرد و تو  یجز مهساست، هر چ یکی نکهیحدس ا با

.مهسا همانا غیج يصدا

که  یتنها کس. طاقتش کرده بود یحالش بد نبود، فقط سرما ب یلیخ. میه بودسرش جمع شد يهمه باال. کرد یافتاده بود و مدام ناله م مهسا

 یاز حد از ب شیمن بر خالف حس انسان دوستانه ام ب یمعتمد بود؛ ول انیشد ک ینم دایتو عمق چشماش پ یحت ،یبود و اصال نگران لکسیر

.بودم شحالاش خو یتوجه

بچه  شتریب بایتقر. کوچک از همه، راهش رو کج کرد که بره یمعذرت خواه هیاعالم کرد و با  رو تموم شده يمعتمد باز انیک یدونم چرا، ول ینم

:معتمد گفت انیماهان به مهسا کمک کرد بلند بشه و رو به ک. ها، با غرولند پراکنده شدن و رفتن

... بهتون بگم که يبازخواستم بعد از  یم. جا نیامروز اومدم ا ن،یاصال من واسه هم. معتمد کارتون داشتم يآقا _

:نگاه به مهسا کنارِ دستش، ادامه داد هی با

.اومد شیوضع پ نیا _

و  دمیمه لقا رو بوس. داد یترك اونجا رو بهم نم يبود و اجازه  شتریب میکنجکاو یبود، ول بیعج. میخواست باهاشون بر سیهم، از من و پرد بعد

.کردم یازش خداحافظ

مهسا با دست اشاره کرد که . رو روشن کرد تا گرم بشه يخوابوند و بخار نیماش يکرد و اونو تو یمهسا رو کامال خال ي قهیتو  يبرف ها ماهان

زود رفت سر  یلیکردم، خ یکه فکر م يزیبر عکس اون چ. ما قرار گرفت يگفت و اومد رو به رو يماهان با حرکت سر، باشه ا. کارشو به ما بگه

:مطلب و گفت لاص

 يکرده و انتخاب عضوها يراه انداز يشرکت ساختمون ساز هیکه بابا  نیدوم ا. خوام یناتموم امروز معذرت م يبگم بابت باز دیهمه بااول از  _

مهسا قرار شد سه عضو  شنهادیبا پ. اصال وقتش رو نداشت يکار يمشغله  لیشرکتش و کارکناش رو از من و مهسا خواسته؛ چون خودش به دل

.یمینع يآقا يبه اضافه  دیا باشاز اون شرکت، شم

:و ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 ياز دوست ها یکی شیعامل تخصص ریخود منم و مد شیعامل حقوق ریمد. شده سیتاس ،ییاروپا يکه به رقابت با شرکت ها یِشرکت بزرگ _

.میش یواسه هم م یخوب يشما، همکارا يهمه  يبا جواب بله  شاهللایا. حاال فکر و جواب از شما. باباست

:داد گفت یمعتمد که تا اون موقع، ساکت و متفکرانه گوش م انیک

از شرکت سابقم اومدم  ایالزم به ذکرِ، من تازگ. ارمیشما سر در ب يتا از صحت حرفا نمیمدارك شرکت رو بب دیمن با یدونم، ول یرو نم هیبق _

 نیا يمن، رو یول د؛یرس ینم يشد، هر چند به من ضرر یاونم با اصرار من راض. شونیاخالق ریغ يشرکت و کارها سییفساد ر لیبه دل رون،یب

نظرم رو  ن،یخوب اگه شما موافق ینداره؛ ول یبه قطع ارتباطم با شرکت قبل یحرف من، ربط نیدرست ا. از حد حساسم شیو حرکت ها ب ارهارفت

.گم یمدارك م دنیبعد از د

:آروم بهش گفت یلیخ ماهان

.زبردست و با هوشن نقدریشرکت ا ي ندهیعضو آ نکهیوجود نداره و من خوشحالم از ا یمشکل چیهباشه،  _
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:رو به جمع و چشم به من گفت. درآورد و به سمت ما گرفت نشیهم سه تا کارت از تو ماش بعد

.باشن حیانتخابامون صح شاهللایا. منتظر جواباتون هستم _

.با جمع رفت یحافظمعتمد و خدا انیاز دست دادن با ک بعد

:من کرد و گفت يبه پوتا ياشاره ا. من انداخت يبه سر تا پا یمعتمد نگاه انیک

.پاره شده _

 يبا لبخند. خودمو نباختم یول دمیخجالت کش. خورد کامل جر خورده بوده و پام معلوم بوده  یساق پام م يپوت که باال يباال دمیکردم، د نگاه

.ازش تشکر کردم

م؟یبر يآ یمن سیپرد _

.زمیعز میچرا، بر _

:معتمد گفت انیک به

با عارف حرف بزنم، بعد  دیالبته اولش با. رو بدم یتا منم جواب درست نیکرد کاریچ نیشه به منم بگ یاگه م یراست. با اجازه تون انیآقا ک _

. نیدر هر صورت خبرم کن یول رم؛یبگ میتصم

:فتخم شد و گ میتعظ يمعتمد به نشونه  انیک

. چشم، حتما _

:نگام کرد و گفت سیپرد. خودم رو ول کردم نیماش یِنه چندان آدمانه، ازش دور شدم و رو صندل یخداحافظ با

؟ییالسا _

:بستم تا ذهنم آروم شم چشمامو

جانم؟ _

.رو به حرکت در آورد نیماش

؟ير یگم تو م یم _

تو چطور؟ _

.کارمِ طیمح نیباشه اول یهر چ. ترسم اعتماد کنم یداره، آخه من م انیبه ک یمن که بستگ _

:تکون دادم و گفتم يسر

.آم یمنم م ،یبه تو داره؛ اگه تو رفت یحاال اگر گذاشت، بستگ. من فکر نکنم بابا بذاره یول ،یکن یم یکارِ خوب _

.دستشو رو دستم حس کردم یِگرم

.شه یتموم م یه خوبب یهمه چ شاهللایا. برام یمون یمثل خواهر م. السا یمرس _

جشن عقدش  نیفرورد ستمیب. بودم و حاضر بودم همه کار براش بکنم تشیمن عاشق هر دو شخص یبود؛ ول دیطور حرف زدن بع نیا سیپرد از

.کردم یم ياون روز لحظه شمار يبود و من برا
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* * *

.به اومدن خاله بود کیماه اسفند و نزد. ماه گذشت کیزود  یلیخ

بابا با اصرار مامان و احسان . هم به من خبر رسوند سیو پرد سیحاصل کرد، به پرد نانیشرکت اطم تیاز صالح نکهیبعد از امعتمد  انیک

تو ذهنم  نویمنم، ا. کنه یرو برام جهنم م یکنه و زندگ یمنع م زیمنو از همه چ ،ییخطا نیکتریکوچ دنیموافقت کرد و گفت در صورت د

معتمد هم اون لجاحت رو درست مثل  انیهر چند ک. طنتیش یب طنت،ینداره؛ پس السا، ش یمونه و شوخ یحرفش م برچسب زده بودم که بابا رو

لحاظ دو به صفر  هیمن از . معتمد بود انیکار کردن تو اون شرکت، به خاطر ک يشوقم برا شترِیراستش من ب. و ول کنش نبود دیپرست یمن م

من تو  ياون، و دوم شدن نمره  يموارد اون برتر بود، مثل اول شدن نمره  ي هیتو بق. و اون فقط با مهساو ماهان،  یمیمن با نع. ازش جلو بودم

.مقامش تو شرکت ایدانشگاه 

و  یمینع س،یمعتمد، پرد انیشاخصش من بودم، ک يعضو ها. میمشغول به کار شده بود نایهفته بود که تو شرکت مهسا ا هیدرست حدود  اآلن

.و ماهان) دوست پدر مهسا(سهند  يآقا: عامل ها بود ریسوم شرکت مربوط به مد يطبقه . مهسا

دوستش  یلیکه من خ شونویکی. هم کف، مشغول به کار بودن يتر از ما تو طبقه  نییشدن، و پا یهم بودن که سر جمع هفت نفر م گهید يِکسا

. مقابلِ هم يدرست نقطه  م،یداشت یدوتا منش. مه، از جمله به من داشتبه ه يادیبود و لطف ز انسالیم. داشتم بابا رجب بود، مستخدم شرکت

.هم مربوط به معاون شرکت یکیعامل ها و  ریبه مد وطمرب یکی

 یبو م ا،یدنبالم ن ف،یپ فیگفت پ یمعاون که از افاده ش م یبود؛ بر عکس منش یخونگرم و معمول یلیبود که خ ینیحس ایعامل ها لع ریمد یِمنش

صورتش متناسب بودن  يداشت و اجزا یخوش حالت يمش کرده  يهم خوب بود، کال جذاب بود، موها کلشیداشت و ه یخوشگل يره چه. يد

هم رعنا  لشیاسم و فام. میدیخند یم یخوك خوشگلِ و کل میگفت یتو خفا مدام بهش م سیمن و پرد. بود یدماغش عمل مدن،او یو به هم م

.بود یزدانی

 ي ندهیساختم و براشون واسه آ یتو ذهنم م شهیکه هم ییبود از ماکت ها يدرست، مثال بارز. دوست داشتم یلیرکت رو خش يو فضا ساختمون

.ختمیر یبرنامه م میکار

در موردش  دنیشیرو وادار به اند یصیانسان شخ ایهر عابر  ش،یکه چشم نواز يطور. ییمدرن و اروپا ک،یسه طبقه بود؛ بزرگ و ش یساختمون

تموم  يبرا. بود دیساختمون بر گرفته از شکل کل یکل ينما. ش بشم افهیساختمون و ق هیحد مجذوبِ  نیتا ا يروز هیکردم  یفکر نم. ردک یم

 يزایو پر دیرنگ و دکور به کل یِهماهنگ نیجاست که ا نیاستفاده شده بود؛ و جالب ا دیو قرمز و سف ياز سه رنگ سورمه ا اشسنگ نماه

.داد یجلوه م باتریکرده بود و اون رو ز تیشرکت هم سرا

.دمیرس یبه جزء جزئش م اقیعاشق کارم بودم و با اشت یتر بود، ول نییمعتمد پا انیکارم از ک نکهیبا ا. میبود ینیتو بخش بازب سیو پرد من

شدم خوشحال  یباهاش چشم تو چشم نمکه  نیاز ا. هم بود ياول، درست روبه رو ياتاقهامون طبقه . بودن ینیو مهسا تو قسمت کارگز یمینع

معاون نکرده بودن ته دلم  ای سییعامل کل، که باباش باشه بازم اون رو ر ریبودن مهسا با مد کیدرجه  لیبا وجود فام دمید یم نکهیاز ا. بودم

.وجود نداره يباز یشد که حداقل پارت یمقرص 

چون هم تجربه . بود سییمعتمد ر انیشرکت، ک یِتخصص ریدر صورت نبودن مد. دوم بود يشرکت بود و اتاقش طبقه  یمعتمد معاون فن انیک



کاربر  انجمن نودهشتیافاطمه اشکو   طلسم خاکستري                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 83

بود که شامل مهندس  یمربوط به اون، سه تا اتاق بود که مربوط به بخش مهندس يتو طبقه . تمرکز و تسلط داشت یلیکارش خ يداشت و هم رو

شناختن و  یبودن، شرکت رو کامل م سانسیهمه فوق ل. شد ین مشناختمشو یکه من نم گهید يو چندتا یوانیمهندس ک سمپور،زند، مهندس قا

.نه کم تر شتر،یبود، نه ب یهمون شخص يتمومِ مقام ها، برازنده . کردن یاداره م یبه خوب

هر کدوم . سه شنبه و پنج شنبه: میدر هفته دو روز کالس داشت. وارد نشه يکه به ساعت کار شرکت، صدمه ا میکرده بود میتنظ يرو طور کالسا

.به همراه داشت یکرد و کمتر خستگ یبه کار وارد نم یخلل نیاز کالس ها، چهار ساعت نوبت بعد از ظهر بود و ا

 سیپرد. شد یخسته و کوفته م یلیموند از سه تا هفت بود، و خ یم ياضافه کار یکار شرکت هشت صبح تا سه بعداز ظهر بود و اگر کس ساعت

.موندم تا بهش کمک کنم، دست تنها نباشه یا واسه عقدش از خودش هم پول گذاشته باشه و من هم مموند ت یبدبخت اضافه کار م

 * * *

؟یخوب. سیسالم پرد _

!اَه! کار رو گرفتم نیکردم ا یآخه چه غلط. آد یخوابم م. کوفت. سالم _

. کنه یم تشیپف کرده بود و معلوم بود خواب اذ چشماش

چرا؟. ــــــــــرمیبم یاله _

. ریبگ دهیرو ناد سیامروز پرد. السا، تو رو خدا _

:به قد و قواره اش کردم و گفتم يا اشاره

شه؟ یمگه م_

:و گفتم دمیخند زیر

.ییگوشتالو یِسیشه پرد یآخه نم _

.هم خنده اش گرفته بود خودش

!کار از صفحه گذشته گهیچون د ،یاب نوشته باشکت دیپشت سرم اآلن با ،یزن یحرف م يطور نیمن ا يجلو. دهیور پر ينخند دختره  _

:گفتم یکلفت يبعد با صدا. شه ها یآره جون تو، خوب م _

.السا خوشگلِ: سندهینو. گوشتالــــــــــــــــو سیپرد _

:زد تو سرم و گفت یکی

. نخند مزه پرون. کوفت _

:تکون داد و گفت دیتهد يبه نشونه  یدست

!ت کنمدونم چطور آدم یخودم م _

:و گفتم دمیضربه اش کش يرو جا دستم

. دردم اومــــــــد گوشتالــــــــو خانوم! آخ _

:میهر دو با هم گفت سیمن و پرد. اتاق به صدا در اومد در
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.دییبفرما _

.مسخره اش باشم يخاینتظرِ توبم دیدارم، حتما حرفامونو گوش کرده؛ اآلن هم با نیکه من از ا یشناخت نیبا ا. دیمعتمد رنگم پر انیک دنید با

تنش  تیف شهیمثل هم ،يکت و شلوار نک مداد. خودش رو کنترل کرده نخنده یلیمعلوم بود خ. آوردمش باال و بهش نگاه کردم. بود نییپا سرم

.کرد یمجذوب م شتریکرد و آدم رو ب یم تترشیبا شخص ن،یبود و ا دهیپوش

:مسلط شد، باالخره به حرف اومد یوقت

.امیمجبور شدم شخصاً ب. نیبا اتاقتون تماس گرفتم جواب نداد یهرچ _

:و گفتم اوردمین کم

. نیفرستاد یرو م تونیخوب منش _

.کردن بود یاستاد در ماست مال یکم آورد، ول. زدم به هدف درست

!نه شما از کارِ من ارم،یا سر در باز کارِ شم دیمن با. بدم حیبه شما توض نمیب یدر ضمن، الزم نم. گرفتار بودن یزدانیخانم  _

:داد و گفت لمیفاتحانه تحو يهم لبخند بعد

ست؟یطور ن نیا _

:و گفتم اوردمین کم

 يمنو مؤاخذه کنه آقا یاگر قرار باشه کس. ده یکارِ خودش رو انجام م ه،یمستقل از بق ،یشرکت هر بخش نیچون تو ا. ستین نطورینه، ا _

.وارسته ست، نه شما

دستمو  سیپرد. کردم یم سیکمکم کرد وگرنه خودمو خ میشگیبد بهم نگاه کرد، که فقط حفظ ظاهرِ هم یلیهم فشار داد و خ يرو اشودندون

:معتمد گفت انیو رو به ک دیسپر کرده بودم به سمت عقب کش نهیمعتمد س انیک يو منو که جلو دیکش

.انیآقا ک دشیشما ببخش _

:وسط حرفش دمیپر

. ردمنک يمن کار _

:برگشت و با چشماش و انگشتاش منو ساکت کرد و ادامه داد سیپرد

.خدمتتون ارمیاآلن طرح ها رو م. میبود دهیخوام، تلفن رو کش یمن معذرت م. دیبودنتون آروم باش هیحداقل به حرمت همسا _

زنه حرفاشون؟ یچرا سه م ایخدا م؟یمگه اون، خونه ش اون جا نبود که اون شب رفت ه؟یهمسا. کرده بودم یقاط پاك

.معذرت بخوان شونیرم که ا یم یمن زمان یول. خانوم سیممنون پرد یلیباشه، خ _

:و گفتم سادمیبه کمر وا دست

؟یچــــــــــــ_

:هم سرمو ازش برگردوندم و گفتم بعد

.عمراً _
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.من نشست يجلو ،یصندل رو

.رم یپس منم نم_

:گفتم شیخاکستر يشم تو چشمارو هدف گرفتم و حق به جانب، چ يریت

.نیقسمت دل بکن نیاز ا نیتون یشماست که نم لیم گهیاون د _

:معتمد مثل جن زده ها بلند شد و گفت انیک. دیخند یبه احترامش نم یخنده اش گرفته بود ول سیپرد

.پنبه دانه ندیشتر در خواب ب _

:گفت سیزد و رو به پرد يپوزخند بعد

.منتظر طرح ها هستم _

.بله، حتما _

من که . صحنه ي جالبی شده بود. معتمد دوباره اومد داخل انیکه ک دیولو شد و هرهر خند زیرو م سیبا رفتنش، پرد. رو محکم بست و رفت در

.همون جا بی توجه به بقیه خنده ام خشک شده بودم

جا  یصندل يپوشه اش رو که رو. خنده ریو کنترل کنه و زد زدفعه نتونست خودش نیا س،یبا نگاه به پرد. سادیفنر بلند شد و وا نیع سیپرد

.صامت، رفت باًیکوتاه و تقر دیببخش هیگذاشته بود، برداشت و با 

بعد از شستن . از بس خندیده بودم، اشکم سرازیر و ریمالم هم پخش شده بود. هردومون آروم شدیم، رفتم روشویی تا صورتمو بشورم وقتی

.مم رو در مورد همسایه بودن با کیان معتمد برطرف کنمصورتم، اومدم تا ابها

پردیس؟ _

هوم؟ _

بگو جانم؟ _

بله؟ _

نه، بگو جانم؟ _

.بگو دیگه. واي، الـــــــــسا خفم کردي _

:خیلی رك گفتم. خندیدم ریز

چرا گفتی در عالم همسایگی؟ _

:رو ریز کرد و گفت چشماش

جانـــــــــــم؟ _

:داد به جانب ادامه حق

مهمِ؟ _

_ لوس نشو دیگه! ا .
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. یحاال هی تو نخواه که بگ. باشه بابا _

:تو هوا تکون داد و ماژیک رو مثل میکروفن گرفت و عین این کسانی که سخنرانی می کنن گفت دستی

... این جانب، پردیس شمس، اطالعاتی را راجع به کیان معتمد: به استحضار می رساند. با سالم _

:خیالش که راحت شد، دوباره شروع کرد به حرافی کردن. سرکی تو اتاق کشید که یه وقت دوباره کیان معتمد نیاد. و حرفشو قطع کردیه بعد

.آهان، یادم اومد. اهم، اهم. رساند یبه السا آریا م _

.دوست داشتنی ترین دختر دنیا بود با اون چال گونه اش. حرکاتش ریسه رفته بودم از خنده از

. ندآقاي کیان معتمد خانه اي زیبا و ویالیی، در همسایگی دو کوچه و سه خانه با خانوم السا آریا خریداري کرده و به آنجا نقل مکان کرده ا _

.همراه با مامیِ مهربان و زیبایش

:عوض کرد و گفت لحنشو

.جـــــــــــــونم، چه خوشگل بود. راستی السا مامانشو دیدم _

:ر رفت و گفتلحظه تو فک یه

!عجیبه ها. نمی دونم چرا با دیدنش، یاد مامانِ تو افتادم _

حاال چرا مامانِ من؟ _

:رو چونه اش کشید و گفت دستی

.یه جور مهر و محبت مامانتو یاد آدم می آورد. نمی دونم _

.ولی خوب، تا اونجایی که می شد کنترلش می کردمهر چند پرت کیان معتمد می شد . اوهومی، دیگه چیزي نگفتم و حواسمو به کارم سپردم با

عارف زنگ زد به پردیس و گفت که زودتر بره تا براي خریداشون برن . دائما درگیر کار بودیم و کمتر حرف می زدیم قهیدق یساعت دو و س تا

کردن، با بودنم بهشون سخت بگذره یا از من خواست تا باهاشون برم، ولی خوب دوست نداشتم خریدي رو که واسش لحظه شماري می . بیرون

.هر حال، در مقابل اصرارايِ پردیس مقاومت کردم و نرفتم رد. معذب بشن

همیشه وقتی پردیس می موند، . براي اولین بار بود تنها می موندم. از شرکت نرفتم و موندم، تا کاراي باقی موندمون رو راست و ریست کنم منم

.؛ ولی حاال چی؟ ذهنم رو از همه ي فکراي بد پاك کردم و مشغول کارام شدم تا یادم برهخیالم راحت بود یکی پیشم هست

.بود که صداي در اتاق اومد قهیدق یساعت شش و س دمدماي

کیه؟ _

.رو دیدم که اومد داخل و دست به سینه، تو چهارچوب در وایساد ماهان

چرا تنهایین؟ خانوم شمس کجان؟ _

.نگران نباشین. در عوض من، تنهایی به کارا می رسم. رفتن به کاراي عقب موندشون برسن اضافه کاري نموندن و _

کاري داشتین . بابا رجب هست. فکر کنم مهمان داریم. بابا زنگ زد، گفت من و مهسا بریم خونه. اومدم بگم که من دارم می رم از شرکت _

.بهش بگین
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.باشه، حتما _

:فکر کنم دست آخر بی خیال شد و گفت. یه کلنجار درونی داره ره،یی مقابلم قرار می گحس می کردم وقت. منی کرد من

. باشه، پس با اجازه _

.خداحافظ _

.خداحافظی سردي که نمی دونم از کجا نشئت می گرفت در رو بست و رفت با

هر چند منکر . کردم و اصال به اطرافم توجهی نداشتم من خیلی آروم و عادي، در عین حال جدي به کارم توجه می! این دیگه چش بود؟! خدا واي

.دوئلم با کیان معتمد نمی شم، ولی در هر صورت وقت بیشترم به کار و دانشگاه می گذشت

وا  .چون از تاریکی هراس داشتم تند تند در اتاق رو قفل کردم. بود که از اتاق اومدم بیرون قهیدق یکم کارامو انجام دادم و ساعت هفت و س کم

یاد حرف عمه نسیمم . یه ترس عجیبی اومده بود سراغم. چراغ هاي راهرو هم خاموش بود و سالن سوت و کور و تاریک تشریف داشت! مصیبتا

ازفکرم، ترس . که گفته بود یکی از دوستاش جنی رو تو خونشون دیده که یه لباس عین خودش به تن داشته و داشته براش می رقصید ادمافت

باید داد ... ترس، درد، بی حالی. دیگه دست خودم نبود. بعدش هم با چشمام دیدم که یکی داره از پله ها می آد باال. م آورد به ذهنمبدي هجو

بابا رجب بدبخت، از ترس جیغ من سینی از دستش افتاد و . واقعاً هم که جیغم پر مالت بود. جیغ زدن من با اومدن بابا رجب یکی شد. رهبزنم، آ

تو همون حالت بودیم که چراغ راهرو روشن . من تو شوك، اونم تو شوك؛ هیچ کدوم دستمون به پریز نمی رفت. انا تو راهرو ریزریز شدناستک

.شد و هیکل کیان معتمد پدیدار

ولش ترسید؛ ولی بعد با دیدنِ من ا. چشامم که گشاد رو به روشن کننده ي المپ بود. دستم از ترس رو قلبم و اون یکی دستم رو دهنم بود یه

:پوزخندي زد و به بابا رجب گفت

چــــه خبرِ بابا رجب؟ _

:رجب که انگار با این حرف کیان معتمد، به خودش اومده بود تکونی خورد و گفت بابا

خاموش بود؛ که السا دخترم یهو چی بگم؟ اومدم تا ببینم اگه کسی نیست برم خونه، آخه همه ي اتاق ها المپاشون ... من واهللا، واهللا. آقا ببخشید _

.نمی دونم منو چی دید که جیغ کشید. جلوم ظاهر شد

:به من گفت رو

خوبی دخترم؟ _

:دستامو آزاد کردم و آروم گفتم. خوب شده بود و دیگه نمی ترسیدم حالم

.آره بابا رجب _

.خوب، پس من برم خاك انداز رو بیارم، این جا رو تمیز کنم _

:خیلی ریلکس گفت. و من و کیان معتمد تنها موندیمرجب رفت  بابا

.خوب، بدهکاریتون افزایش پیدا کرد، یه معذرت خواهی و یه تشکر _

با چشماي گشاد، نگاش کردم و . اَه. ایــــــــــش. تو این حول و وال وقت گیر آورده ها. دستش داشتم حرص می خوردم ولی نشون ندادم از
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:گفتم

.نکنه نیاز به تکرار دارید؟ همون طوري که گفتم عـــــــمراًبــــــــــله؟  _

:تکون داد و آروم با چاشنیِ نگاه عاقل اندر سفیه گفت سري

.مشکلی نیست، به موقعش _

پررو، حالتو این چرا هی می ره رو مخ مــــــــــن؟ بچه . اَه. پاهامو از حرص کوبیدم رو زمین و با خودم گفتم. بدون هیچ حرف و توجهی رفت و

.رونقبل از اینکه بابا رجب بیاد و شروع به نصیحت کردن کنه از شرکت زدم بی. هر چی من حرصی می شم اون آرومِ. اَه. حاال نگاه کن. می گیرم

.ی کردبیش از حد، سرم درد م. تازه هوا داشت تاریک می شد. دوست داشتم پیاده روي کنم تا پاهام نرم شه. ي هیچکی رو نداشتم حوصله

باید وقتامو طوري تنظیم کنم که خریدايِ عیدمو، بدونِ کم و کسر . ماه بود و بوي عید پیچیده بود و آدم رو واسه خرید وسوسه می کرد اسفند

آخه یکی . سرم درد می کرد، اینم شده بود قوز باالقوز. تو همین فکرا بودم که ماشین کیان معتمد با ضرب شدیدي ازم رد شد و رفت. انجام بدم

!نیست بهش بگه چی پیش خودت فکر کردي بی فرهنگ؟ حتی تعارف نکرد که باهاش برم

ه، خودمو دیدنِ پروانه اي که تالشِ خودشو به کار بسته بود تا بالهاي رنگینشو از این دود و خفقان آزاد کنه، و به بوستانی سبز و دلنشین برسون با

:زمزمه وار با خودم تکرار کردم. سوي این دکلمه ي معروف و پرمعنی سوق دادم از فکرِ کیان معتمد آزاد کردم و اونو به

می توان با . صبح را بر روي گلبرگ گلی، در کنار شبنمی، آغاز کرد. می توان مانند یک پروانه شد؛ مانند یک پروانه، گل را ناز کرد... می توان _

.توان در فصل سرما، فصل برف، وصله اي بر کفشهاي پاره شد می. دست خود یک النه ساخت، سایبان جوجه اي بیچاره شد

.اي از بی تفاوتی باال انداختم و با تاکسی در بست رفتم خونه شونه

دهم فصل

پشت سرهم می رفتن و کم کم و یواش یواش، زمستونِ سرد و سکون، جاي خودشو به بهار پر طراوت و شلوغ می داد؛ ولی چرا این بهار  روزها

آخه چرا من . می دونم، خیلی هم خوب می دونم. فقط خودمو به نفهمی می زنم. بدتر از صد تا پاییز بود؟ خودم خوب دلیلشو می دونم براي من

باز  باید به آرشین جواب مثبت بدم؟ یعنی اینقد براي بقیه، پول و مقام خانوادگی مهم؟ تازه همه ي اینا یه طرف، از یه طرف دیگه هم به دختر

!اینو احسان قبال بهم گفته بود، و گوشزد کرده بود که زیاد بهش رو ندم که شبونه سر از اتاقم در بیاره. شین اطمینان داشتمبودن آر

.خاله از آلمان و احسان از شیراز. خاله اینا می اومدن و من تنها دلخوشیم احسان بود که همراه اونا می رسید امروز

السا، مامان آماده اي؟ _

:که شال مشکیمو می پوشیدم، آخرین نگامو به چشماي سردم تو آینه انداختم و گفتمحالی  در

.آره مامان، بریم _

بابا خوشحال بود و این رو توي تک تک . من و مامان و بابا رفتیم. ایمان نیومد و خونه موند. عروسکی آروم و ساکت دنبال مامان راه افتادم مثل

. اصال من با چه فکري داشتم به استقبال خاله اینا می رفتم؟ خدایا خودت کمکم کن. برعکس اون، من بودم .رفتاراش، می شد کالبدشکافی کرد

...باید این سري باهاش حرف بزنم. هیچکی جز احسان، منو درك نمی کنه. من نمی تونم این ازدواج رو تحمل کنم

. تنها چشماي نگران، متعلق به احسان بود. اواخر، ورد زبون همه شده بودسوار شدن به ماشین، ذهنم پر شد از این ازدواج مسخره که این  با
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.خدا، شکرت يا. یه حس خاص، حس مهم بودن. اونم، از راه دور حسش می کردم

. ازمکردم خودمو از این فکراي بد بیرون بکشم و به خیابوناي شلوغ از، جفت پاهاي محکم و ظریف، آروم و عصبانی، لجوج و بی ادعا بند سعی

. با اینکه همیشه با هم در جدال بودیم، ولی انکار نمی کنم که دوستش داشتم و می پرستیدمش. ناخودآگاه با گفتن لجوج یاد کیان معتمد افتادم

. نباشه به حس اول و قلبیم احترام می ذارم، هرچند که متعلق به من. هرچند ممکنِ یه طرف و مسخره به نظر بیاد؛ ولی من ازش فرار نمی کنم

بهترین عطر و ادکلن و لباس و . یعنی اگه اآلن قرار بود به استقبال اون برم با این وضع لباس و دمغ می رفتم؟ بی درنگ جواب دادم نه، عمراً

.آهی از سینه ام دادم بیرون که صداي مامانو شنیدم. آرایش رو بکار می بردم

السا، مامان خوبی؟ _

چطور؟. آره _

ات کردم نفهمیدي؟آخه هر چی صد _

جانم؟ کارم داشتی؟ _

.زشت، مهمونن. می خواستم بگم رسیدیم با آرشین درست رفتار کن. هیچی _

حاال درست باید جلو بابا بگی؟ بعضی وقتها فکر می کنم عمداً می گه که من از چشم غره هاي بابا در . دست مامان بیشتر حرص می خوردم از

احتماال هردوشون جواب ندادن منو، مبنی بر رضایتم گذاشتن که . از حرص سرمو انداختم پایین و جواب ندادم. مصدد انجام دستوراتشون بر بیا

.منم خودمو به طوفان بعد از این آرامش سپردم. دیگه چیزي نگفتن

ابا خیلی رك و بدون مقدمه چینی، گفت تو سالن انتظار، قبل از اینکه خاله اینا برسن، ب. خاطر فرارسیدن عید، فرودگاه بیش از حد شلوغ بود به

همش آرشین، ..آه. آخه چند بار؟ یه بار مامان خانوم گفت، شنیدم. که جلوي آرشین درست رفتار کنم تا به تریج قباي آرشین خان بر نخوره

.چیکار کنم؟ من مریضش نیستم که تو مشتش باشم. دکترِ که دکترِ. ازت متنفرم. رشینآ

ترسِ از دست دادن موقعیت شغلی و دانشگاه، باعث شد کمی مسلط بشم و استقبال تقریبا خوبی رو انجام . کنترل کنم سعی کردم خودمو خیلی

.هر چند عاشق خاله بودم ولی به همون اندازه از آرشین متنفر بودم. این روز رو تو خاطرات بدم حک کردم. بدم

به اصرار مامان و دستور بابا، از . سعی می کردم کمتر جلو دیدشون باشم. ر نبوداومدن خاله و احسان به خونمون، دیگه خونه سوت و کو با

حس می کردم احسانِ این سري، اون احسان . هنوز وقت نکرده بودم با احسان خلوت کنم. شرکت، از یکم تا هفتم فروردین رو مرخصی گرفتم

با . بی حواس به جمع به احسان خیره شده بودم. رهنه شدن نداشتعمیق، تو چشماي مشکیش چادر پهن کرده بود و میل به ب میه غ. نیست

:تکوناي مامان سرمو به سمتش چرخوندم

بله؟ _

.نگام کرد نگران

چیزي شده؟ احسان چیزیشِ که زل زدي بهش؟ _

نمی شه به داداشمون نگاه کنیم؟. نه بابا _

نه عزیزم، چه عیبی داره؟ _
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:هم آروم، درِ گوشم گفت بعد

!چشماش در اومد از بس نگات کرد و تو هیچی. خوب، به اون بنده خدام یه نگاه بندازولی  _

بی توجه به . حوصله ي این بحث ها و حرفهاي مامان رو نداشتم. نگاشو نگرفتم، چون صد در صد منظور و مقصد مامان، آقا آرشین بودن رد

اول به اتاقم رفتم و گوشیمو برداشتم تا به پردیس . با خودم خلوت کنمهمشون حتی احسان، تصمیم گرفتم برم باغ پشت خونمون و یه کمی 

شرکت چه خبر بوده این دو روز که نبودم؟ بیشتر کنجکاو شدم ببینم، نبودنم کیان معتمد رو چه حالی کرده بود؟ ینمزنگ بزنم، بب

.همیشه رو تاب نشستم و خودم رو، دختر بچه ي رها از همه جا فرض کردم مثل

.، سالم پردیسیالو _

:هیجان گفت پر

خوبی بی شعور؟ نباید یه زنگی به من بزنی؟. سالم السا _

.به خدا گرفتار بودم. ببخشید. قربونت برم عزیزم _

!بذار بهت بگم چی خریدم. خوب حاال آدم بودن بهت نمی آد _

.یادم افتاد که اون روز رفته بود خرید تازه

ینم؟حاال بگو ب. آره، راست می گی _

:شوق خاصی گفت با

.شب عقد ببینه بهتره. لباس قشنگی گرفتم، البته تنم که کردم به عارف نشون ندادم _

.ایشاهللا مبارکت باشه _

.مجبور بودم زود قطع کنم و بعد تماس بگیرم. دور آرشین رو دیدم که داره بهم نزدیک می شه از

. فعالً. می زنمبهت زنگ . ببین پردیسی، آرشین داره می آد پیشم _

.بدون منتظر موندن براي جوابی، گوشیو قطع کردم و

درست مثل همیشه که اول براي حرف زدن با من فکر می کنه، چون می . آروم قدم بر می داشت و به محموله ي فکریش نزدیک می شد آروم

بارها با خودم فکر کردم که آرشین . زدواج جلوگیري کنمدونه من منتظرِ یه نقطه ضعف، یا بهتره بگم یه حرف براي سالحم هستم که از این ا

چه دلیلی وجود داره که بخواد با من ازدواج کنه؟ و همیشه تنها جوابی که صفحه ي ذهنمو خط . و شغل رو تو خارج از کشور داره اتبهترین امکان

. خطی می کرد، پول بود و پول

.سالم دختر خاله ي عزیز_

.ارم، رفتم کنار تا بشینه رو تاباینکه سرمو باال بی بدون

:سنگین گفتم خیلی

.سالم _

مزاحمتم؟_
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اولش . نفسمو دادم بیرون. حتما بابا فرستادتش. اَه. نفهمیدم تو شرّم می شی و حتی تو خیالم هم ولم نمی کنی. خیرِ سرم اومدم خلوت کنم. آره

:و بعدشم فوري گفت. این پا و اون پا کرد

ا؟به من نگاه کن الس _

.در برابرش فقط بى اعتنایى کردم. فکشو ها نییشیطونِ می گه بزنم، بیارم پا. پررو بچه

السا؟ _

قیافه ي خیلی جذابی نداشت، ولی کال خیلی خوش . چشماي درشت مشکیش، دامن شب رو سیاه تر نشون می داد. به سمتش برگشتم ناخودآگاه

نمی دونم چرا داشتم تو ذهنم اونو با . ؛ لباشم نه باریک بود نه کلفت، ما بین این دو بودبینی متوسطی داشت که به صورتش می اومد. تیپ بود

خدا وکیلی کیان معتمد خیلی خوشگل تر بود، و ترکیب صورتش بیش از حد متناسب بودن و آدم رو محو خودش . مقایسه می کردم مدکیان معت

. با فکر کردن بهش لبخندي رو لبم نقش بست. ل کالمون، جدال هاي بی پایانموندلم براش تنگ شده بود، حتی براي دعواهامون، ک. می کرد

.عجب آدمی ام ها. داشتم با فکر کیان معتمد لبخند می زدم رشین،من دقیقا چشم تو چشم آ

کجام خنده دارِ؟ _

.رو انداختم پایین سرم

.خوب بگید. ببخشید، یاد یه چیزي افتادم _

ه ام که منو محترمانه صدا می زنی؟بگید؟ یعنی اینقد غریب _

...آره خوب، شما آقاي دکتري که _

.قطع کرد حرفمو

.پس بگو آرشین. ولی من پسر خاله ي توام و اآلنم تو مطب نیستم. قبول _

.باشه _

:لحن التماس گونه اي گفت با

السا؟ _

بله؟ _

چرا از من بدت میاد؟ _

:آوردم باال و متعجب گفتم سرمو

.چرا باید بدم بیاد؟ من از شما بدم نمی آد! همن؟ ن _

:می خواست یاد آوري کنه که مثال منو به اسم صدا کن که پیش دستی کردم و گفتم. چشمام زل زد تو

.تو. ببخشید،فهمیدم _

..منو بگو که. آخه همش از من دوري می کنی _

.دیگه ادامه نداد و سکوت کرد. خورد حرفشو
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:با حالت زاري پرسیدم. نمی خواستم اتفاق جدیدي تو زندگیم بیوفته. ه ي حرفش می ترسیدماز ادام. بد بود حالم

تو چی؟ _

.مدام با پاهاش رو زمین خطوط مورب و نامفهومی رو طراحی می کرد. بود کالفه

...ن...م... السا... الس _

!تو چی؟ بگو دیگه _

.بیا شام. من رفتم. هیچی، بی خیال _

:پرسیدم سردرگم

یعنی چی؟ _

.ترجیح می دم حرفمو محکم به گوشت برسونم _

.دیگه گرسنم نبود. میلم سرکوب شد. شد ناپدید

 يبرا یحت. حال فکر کردن نداشتم گهید. از محکم چی بود؟ از فکري که اومد تو ذهنم، ناخودآگاه لرزش بدي تو وجودم رخنه کرد منظورش

بودم  يدیدنبال ام. به روبه روم دوختم يدیچشمامو با ناام. دارم ییبه تنها ازیو ن ستیمن حالم خوب نبودن که  دهیانگار همه فهم. شام هم نرفتم

. اون رو می خواستم. آسمون، از باریکه اي به اندازه ي پنجره اي تک گیره، جلوم نقش بست يبه پهنا ينور. عید رو سر کنم نیکه باهاش ا

که  ییروین. بود يمعنو يروین هیکردم  یرو که حس م يزیتنها کس و چ. م نور، وارد جسم و روحم بشهپنجره رو با دستام باز کردم و اجازه داد

که من دارم؟  یِچه حال نیا. پاهام به ارتعاش، چشمام به اشک، گوشام به نوازش. دلم به لرزش دراومد، قلبم به تپش. حسش نکردم قتو چیه

از دو ساعت حرف  شیب. شروع کردم با خدا درد و دل کردن يا يمحافظه کار چیکردم، بدون هخودم حس  یِخدا رو دو قدم یچرا، ول دونمینم

سبک . رو به قبله سجده کردم و ازش کمک خواستم د،ینورِ ام يِدیشب و تو سف یِاهیاون جا تو س. ناله کردم و جواب خواستم ؛کردم هیزدم و گر

 ییرویمن ن. ارمیگرفتم مصمم باشم و کم ن میتصم. امیب رونیتنه، موفق ب هی ات،یعمل نیز پس اتونم ا یکه م نیبه ا دواریام. دواریشده بودم و ام

و  ضیعر يپشتوانه ا يِرویامن و محکم؛ ن یگاه هیتک يِروین. یامن اله يِرویتوان مقابله کردن با اونو نداره، ن یچکیرو امشب حس کردم که ه

.بودن شب اهیدن صبح و سمطمئن، مطمئن تر از روشن بو یامن، گاه ل،یطو

.دوازده بود که عزم برگشتن به ساختمون رو جزم کردم و بلند شدم ساعت

خانوم بود و خرده  ياتاق صغر دم،ید یرو که م ییتنها کور نور. بودن دهیتموم المپ ها خاموش بود و همه خواب. دمیشن یرو نم ییصدا چیه

 یول. سادمیاول پشت اتاق گوش وا. نذاشت برم و منو به اونجا کشوند میحس کنجکاو یاقم، ولبرم ات الیخ یاولش خواستم ب. از اونجا ییصداها

 يصغر. خانوم يمامان بود و خاله و صغر. بدون در زدن وارد شدم. وا رفتم و رنگ باختم دمیمامانو شن يِآشنا ي هیگر يصدا نکهیا ضبه مح

نگاه کردن به  دیاز تاسف تکون داد و بعد از، با ترد يمن سر دنِیبا د. ختیر یاشک م زیر زیاتاق زانوهاشو بغل کرده بود و ر يخانوم گوشه 

. کردن یم هیتو بغل گرفته بودن و قرآن به دست، با سوز گر گرویخاله و مامانم سخت همد. حائل پاهاش کرد و نگاشو ازم گرفت شومامان، سر

سر خاله،  دییبا تا یول. مامان اولش با اضطراب نگام کرد. کرد یآدمو مذاب ماش  یکرده بود و سرخ هیاز گر يدیصورت و چشماشون ورم شد

با لبخند مامان، پاهامو محکم کردم و رفتم  یول. دمیترس یم ییجورا هی. اولش شک داشتم برم. ششونیکرد برم پ رهمامان با دستش اشا
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 نکهیداد، به ا یخدا سوق م یِبه بزرگ شتریگفت، منو ب یم شتریب یر چه. بپرسم خاله شروع کرد به رفع ابهام کردن یسوال نکهیبدون ا. ششونیپ

.ستیبرتر بودن ن يپولدار بودن نشونه 

 یطونیکردن و ش تیو کارمون اذ میبچه بود. تهران بود يمحله ها نیاز بهتر یکیما تو  يکه تهران جنگ شده بود، خونه  یزمان ش،یسالها پ _

من چون . بود کتریکه اسمش معصومه، و دو سال از مامانت کوچ میهم داشت يا گهیخواهرِ د هی. مانت پنج سالمن هفت سالم بود و ما. کردن بود

که  ادمهیخوب . جور بودن یلیبود و با هم خ کتریاون دوتا سنشون به هم نزد. کردن حیمشغول تفر ایکالس بودم  ایبزرگتر بودم، اکثرا  اونااز 

. کرد هیمامانت، معصومه گر ي هیاش گرفت و از گر هیاون، گر يکردن دفترم دعوا کردم و مامانت به جا یبار من، معصومه رو سر خورشت هی

.کردن یو اون دوتا رو مسخره م دنیخند یشده بود که همه م يصحنه ا

.زنه یدل تنگش بهشون دامن مکنه و با قلب  یمعلوم بود اون زمان رو داره تو ذهنش مرور م. رو لبش بود یحیمامان نگاه کردم، لبخند مل به

.بود يعاد زامیچ نیا گه؛ید میکردم، خوب بچه بود یم يمامانت و معصومه حسود کینزد يشد که به رابطه  یوقتها م یمن بعض نکهیخالصه ا _

:ادامه داد یبه سماور معطوف کرد و با آه چشماشو

.شدتو تموم شهر پخش  ،ياومد و نور قرمز يریآژ يِشب صدا هیاما  _

مامانم هم با هق هقش، منو متاثر . به لرزش در اومد هیاز اون، از گر تیکرد و صداش هم به تبع دنیچونه ش شروع به لرز د،یکه رس نجاشیا به

ختم، یر یم گرفته بود و پا به پاشون اشک م هیخانوم، گر يمامان و خاله و صغر دنِیدونستم اما با د یرو نم هیهنوز کامل قض نکهیبا ا. کرده بود

:دوباره ادامه داد. انگار که مسابقه گذاشته باشن

 یمعصومه رو م غیمامانت با ج. رفته ادمونیمعصومه رو  میمتوجه شد رون،یب میهمه رفت یوقت. رونیما رو بلند کرد و برد ب مهیمامان با سراس _

 زدنچشم بهم  هیکه در عرض  ارهیکه بره تو ساختمون، معصومه رو ببه مامانت، رفت  یلیبابا که تازه متوجه نبود معصومه شده بود با س. خواست

با . داد یخونه رو نشون م يهمه جا، فقط آجرا. میکن داشینشد پ میکرد ياون شب، هرکار. و معصومه هم با اون داغون. شد رونیتموم خونه و

.میشمال، تا صبح برگرد يالیو میاصرار بابا رفت

.دیکش یقینفس عم خاله

 یم هیمن و مامان و بابا فقط گر. کرد یمدام معصومه رو صدا م نشیریو با زبونِ ش دید یبچه گونه م يشب رو، مامانت تا صبح کابوسا اون _

من با اون سن کمم و مامانت  یآوار له شده؛ حت رِیکه تا حاال حتما جسم کوچک معصومه مون، ز میدونست یهمه خوب م. میدیکش یو آه م میکرد

.زشیل خرده و رعق ونبا ا

:یه نگاه به من و مامان، حرفشو از سر گرفت با

مراسم معصومه کوچولو خیلی زود به اتمام رسید و ما خواهرمون رو به . خالصه بعد از اون روز، با شیون و زاري وارد خونه ي جدید شدیم _

.فرشته ها سپردیم

:ه، نفس راحتی کشید و با لبخند تلخی پرسیدشونه ش بلند کرده باش يانگار که کوهی رو، از رو. کشید آهی

یعنی خدا ما رو می بخشه؟ چرا ما اول اونو نیاوردیم؟ _

با دلی پر خون تر از . از طرفی هم تو شوك از دست دادنِ خاله اي بودم که هیچ وقت نداشتمش. جواب هیچ کدوم از سواالشو نمی دونستم من
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:اون گفتم

.قسمت بوده _

.راي تسالي دلشون می گم؛ ولی در اون موقع، بهترین حرف براي به زبون آوردن و خالی نبودن قافیه بوددونستم دارم ب می

.از مدتی نشستن و در آوردن خاطره هاي قدیمی و کهنه، همه رفتن که بخوابن بعد

ا باید سرنوشت یه دختر بچه این طوري رقم به اینکه چر. به حرفاي خاله و مامان فکر کردم. شدنم به اتاقم با اومدن سیل اشکام یکی شد وارد

.بخوره؟ اینقد فکر کردم و خیال پردازي کردم که خوابم برد

یازدهم فصل

اول از همه، از مرتب بودن صورت و لباسام مطمئن . خونه از حالت سکوت خارج شده بود و آدم رو یِِِِِه خورده شاد می کرد. زود بیدار شدم صبح

.تی شرت آستین بلند لیمویی با شلوار هم رنگش رو پوشیدم و با جمع کردن موهام باالي سرم، رفتم پایین. ونشدم و بعد هم رفتم بیر

داشتم از پله ها می اومدم پایین که سینه به . اون جوریا هم شلوغ نبود ولی خوب، وجود خاله و احسان شلوغ بودنش رو پررنگ می کرد خونه

با یه نگاه بهم، . در هر حال، من هنوزم، تو فکر خاله ي نداشتم بودم. د و من دلیلش رو هضم نمی کردمخیلی سر حال بو. سینه ي آرشین شدم

:پایین، ولی به حرف اومد انداختسرشو 

.سالم بر مهم ترین عضو خانواده ي آریا _

:با لبخندي تصنعی گفتم. شم نیومدخیلی از لفظی که به کار برده بود خو. کنم يشدم، ولی نمی خواستم روز کسلم رو، پر انرژ متعجب

بقیه کجان؟. صبح بخیر _

.چشمامو جستجو گر، پایین پله ها انداختم و

.برو، اآلن منم می آم_

.سرخوشه ها اینم

.همه روي ست کرم قهوه اي نشسته، و هر کدوم مشغول حرف با دیگري بودن . ازش دور شدم و رفتم پایین یگفتن حرف بدون

.احسان با ایمان، بابا هم که صد در صد با آرشینی که اآلن باالست مشغول بود، ولی در حال حاضر بی کارِ. با خاله مامان

:با چند تا اهم صاف کردم و رو به همه گفتم سینمو

.صبح همگی بخیر. سالم _

بدون چون و چرا اطاعت . تک نفره جا بگیرم مامان اشاره کرد برم پیشش و کنارش رو مبل. جوابم رو دادن و دوباره به کارشون ادامه دادن همه

اولش نمی خواستم بپرسم ولی این حس . موقع نشستنم نمی دونم خاله چی به مامان گفت که نیش مامان تا بنا گوشش باز شد. کردم و نشستم

:لعنتی اجازه نداد و موجب کنف شدنم شد

به چی خندیدید؟ _

:لباشو جمع کرد و گفت. ضایع سعی کرد خودشو عادي نشون بده خیلی

.هیچی مامان، در مورد تو نبود _
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حوصله ي بحث مامان و خاله رو هم نداشتم؛ مدام از ست مبلمان و خواب حرف می زدن، و این با مزاج من . خیالش شدم و کشش ندادم بی

ام، داشتم براش چشم و ابرو می اومدم؛ داشتم بهش یه نگاه به احسان کردم و بی حواس به باب. احسان و ایمان رو به رو ي من بودن. سازگار نبود

:که خوبی؟ ولی بسیار بسیار متاسفانه بابا حرکت منو دید و با صداي محکم و جدیش تکون بدي به بدنم داد وندممی فهم

...هی هیچی نمی گم. مامانت هم سن تو بود دو تا بچه داشت. و چهار سالت ستیب! این رفتارا چیه دختر؟ خجالت بکش _

.حتی مامان، میخکوب شده بودیم ،یهمگ. حرفشو خورد و با گفتن استغفراهللا سرشو به نشونه ي تأسف تکون داد یِباق

به اندازه ي کافی غرورم خورد . لبمو گاز گرفتم که از اومدن اشکام جلوگیري کنم. اومدن آرشین همه یه جوري سعی کردیم خونسرد باشیم با

با شونه هایی شل و وا رفته با گفتن ببخشیدي، از جلوي . خشید برم، که از ترس حرفهاي بعدي بابا ترجیح دادم بگمخواستم بدون بب. شده بود

.چهار تا شده ي آرشین گذاشتم يچشما

:صغري خانوم رو شنیدم که می گفت صداي

.عزیزم وایسا؛ تازه برات صبحونه آماده کردم، تو که چیزي نخوردي عروسکم _

.جه بهش، رفتم تو اتاقممن بی تو ولی

و چهار  ستیبه قول خودش من ب. دیگه کم آورده بودم. اجازه دادم که این لعنتیا هر چقدر می خوان، بیان پایین.دیگه می تونستم گریه کنم  حاال

محبتی که هیچ وقت، نه تو من از اون محبت می خواستم، . سالمِ، چرا منو خورد می کنه؟ من بچه ي بزرگشم نباید با من این طوري رفتار کنه

اما . تشنه ي یه قطره از دریا بودم، تشنه ي یه نگاه محبت آمیز از دریاي محبتش بودم. کودکی، نه نوجوانی، نه اآلنی که بزرگ شدم، ازش ندیدم

البته  ؟يي یا زنده امن دیگه خسته شدم، حتی یکی نمی اومد بگه مرد. خدایا خودت کمک کن. اَه. عجب صبحی رو شروع کرده بودما! دریغ

.همه از ترس بابا، تکون نمی خوردن ئنممطم

آخه مگه چی کار کرده بودم؟ چون دختر پژمان آریا بودم، نباید با چشم و ابروم بازي . احسان و ایمان هم ترسیدن. چه شوك بدي بود واي

صغري خانوم داشتیم از مهد برمی گشتیم که یه دختري با آرایش یه بار با . کنم؟ با گفتن جمله ي آخرم، خنده ام گرفت؛ آخه یاد بچگیم افتادم

.صغري خانوم دستمو کشید که بهش نگاه نکنم. داشت از کنارمون رد می شد ظیغلی

:خانوم حرصی گفت صغري

! اینقد بدم می آد از این دخترایی که با چشم و ابروشون، دل پسراي مردمو زیر لودر می گیرن _

:گفتبعد هم رو به من  و

.دخترم، نکنه یه وقت تو این طوري بشیا _

.با صداي موبایلم از فکر خارج شدم. نداشت که من امروز به خاطر همین رفتارم توبیخ شدم خبر

بله؟ _

!دیروز رفتی که رفتی، پردیس هم کشک. بله و مرض _

:گوشیو از گوشم فاصله دادم و گفتم. جیغ می کشید داشت

ــــــته؟چــ. یواش بابا! هوي _
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.آخه دیروز مردم از نگرانی؛ بعدش هم که گوشیت خاموش بود. باشه، ببخشید _

چه خبر؟. مفصلِ، بهت می گم. ببخشید _

.یه خبر دبش. سالمتی _

چــــــــــی؟ _

.گوشمو کر کردي! حاال، تو کوفت _

.بگو دیگه _

..بینماي مردشورتو ببرن که از همین ج،ا لب و لوچه ي آویزونتو می  _

:خندید و ادامه داد بعد

.یه سفره کاريِ و البته تفریحی. همه ي افراد شرکت می خوان برن شمال _

!شمال با اون، چه شود. ولی خوب، اینم خوبه دیگه. آخه فکر می کردم از کیان معتمد. خوابید پفم

کی ها می آن؟ _

.حتی بابا رجب. همه و همه _

کجاي شمال؟ _

.با حال می شه. باید بریم و فضاي داخلیشو، واسه طرح هاي سنتی به کار ببریمیه غارِ، که  _

:شک پرسید با

تو که می آي؟ _

حاال کی هست؟. خاله اینا، اینجان. نمی دونم _

.خواهــــــــــــــش. السا، تو رو خدا بیا. یا چهاردهم زدهمیاز هفتم تا س _

.ن، کسی با من تماس نگرفتباید ببینم بابا می ذاره یا نه؟ در ضم _

.اوالً که مگه من کم کسی هستم که باهات تماس گرفتم؟ دوماً که ماهان به زودي باهات تماس می گیره _

:خورده ساکت شد و گفت یه

السا، یعنی بابات می ذاره یا نه؟ _

حاال بابا رو چی کار کنم؟! واي

.ولی یه طوري راضیش می کنم. نمی دونم _

.همش گرفتارِ فک زدنم از صبح. برم من! باشه _

عارف هم می آد؟. باشه _

. فعالً. کیان با ماهان صحبت کرده، در ضمن رشته اش با ما می خونه. آره فکر کنم _

.باي گوشتالو خانوم _
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.گوشیو قطع کردم. فرصت ندادم جیغ بکشه اصالً

اول مامانو راضی می کنم، اونم بابا رو راضی می کنه؛ تنها راه حل و ! ؟ آهانحاال چی کار کنم؟ چطوري راضیشون کنم. شمال اومد تو سرم فکرِ

ولی براي السا ممکنِ. فعالً باید ناراحتیو بذارم کنار و برم پیش مامان. امید ،بودم  نرفتهبراي ناهار . با یه شوق خاصی رفتم پایین. هر چند سخت

بعد از ناهار خوردن، با اشاره هايِ صغري خانوم، فهمیدم مامان و خاله تو باغ پشت خونه . خونهیه راست رفتم آشپز . پایین، حتماً تا حاال خوردن

.بدون معطلی رفتم اون جا. هستن

خیره بهشون، داشتم حالجیشون می . طبق معمول، مامان فروغ فرخزاد می خوند. و خاله داشتن با هم حرف می زدن و کتاب می خوندن مامان

. با دیدنم هر دوشون لبخند زدن که من ناخودآگاه از استرسم کم شد. تر از مامان بود، ولی فکر کنم مامان مهربون تر بودخاله خوشگل . کردم

:خاله لباشو آویزون کرد و مظلومانه گفت. طرف مامان و یه بوسه، رو گونش حک کردم ماول رفت

پس من چی؟ _

من اتفاق ظهر رو داشتم . ن نشستم و به رو به روم، به کاج بلند سرسبز نگاه کردموسط جفتشو. اونو هم بوسیدم. حرکتش خنده ام گرفت از

.نادیده می گرفتم، ولی انگار مامان نمی خواست فراموشش کنه

هرچند، من نمی دونم چی کار کردي که جوش . چون دوستت داره نمی خواد بد رفتاري کنی. خوب، اخالقشِ دیگه. از دست بابات ناراحت نشو _

! ردآو

:خودمو آروم نشون دادم و گفتم. اینکه هنوز از دست بابا ناراحت بودم، ولی قضیه سفر خیلی مهم تر بود با

.من اصال ناراحت نشدم. عیبی نداره _

واسه اینکه . چون من همیشه بعد از دعواي بابام، مامان رو اذیت می کردم. اینکه به جلو خیره بودم، ولی نگاهاي متعجبشون رو حس می کردم با

:بحث رو عوض کنم و به سمت سفر سوقش بدم، یه نگاه به چمشهاي مشکیش انداختم و گفتم

مامان، واسه هفتم عید چه برنامه اي دارین؟ _

:که اآلن بیشتر تعجب کرده بود، گفت مامان

چطور دخترم؟ _

.همین طوري _

آخه خاله ات اینا هم دوست دارن با هم بریم شمال، یه کم حال و . کنم بریم شمالالبته اگه بخواي، می تونم بابات رو راضی . میهیچی، خونه ا _

.هوامون رو عوض کنیم

:تموم نیرومو جمع کردم و یه نفس گفتم. من می خواستم از طرف شرکت برم. درست زده بود به هدف، ولی نه با خودشون مامان

براي خوشگذرونی هم نمی . یه سفرِ کاريِ. از طرف شرکت قرارِ ما رو ببرن شمال. ش کنیببین مامان، ممکنِ بابا قبول نکنه ولی تو باید راضی _

.شرکت هم باهامون هستن يپردیس و بقیه ي اعضا. خودم هم دوست دارم برم تا حال و هوام عوض شه. رم

:فوري جبهه گیري کرد و گفت. عمیقی کشیدم و چشمامو بهش دوختم نفس

.پس الکی منو واسطه نکن. تو که می دونی، بابات سخت می ذاره. م شمالخوب، منم گفتم که می ری _
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داشتم با خودم کلنجار . خدایا، تو کمکم کن. حاال باید چی کار کنم؟ داشت گریه ام می گرفت. من همه ي امیدم به مامان بود. هرّي ریخت دلم

:می رفتم که خاله به دادم رسید

.بابا، خوبِ تو خارج زندگی نمی کنی. اینقد دخترَ رو، تو خونه زندونی نکن. کاريچته زهرا؟ خوب می خواد بره سفرِ  _

:دستپاچه شد و گفت مامان

.آخه من که حرفی ندارم خواهر، باباشو می گم _

:ریلکس گفت خاله

.آرشین يآره، مخصوصاً جلو یوقتی من و تو و آرشین جلوش باشیم کم م _

دلم نمی خواست ناجیم، آرشین باشه، ولی خوب یه جورایی هم، فقط از دست . صورت مامان رو دربرگرفتآوردن اسم آرشین، لبخند پهنی  با

.اون برمی اومد

.با یه بوسه رو گونه ي هردوشون، رفتم به طرف ساختمون. ي موندن رو نداشتم حوصله

* * *

ساعت شش عصر بود و من تقریبا دو ساعت و نیمی بود . کنمدر اتاق باعث شد چشمامو جمع کنم و بعد هم یه مالش کوتاهی مهمونشون  صداي

:با صداي دورگه شده ام گفتم. که خواب بودم

کیه؟ _

بیام تو؟. دو ساعت دارم در می زنم. منم، احسان_

.آره، بیا _

بعد هم با چشم و ابرو بهش . ردمبا اینکه از دستش دلخور بودم ولی به روش نیاو. با دیدنم، خنده اش گرفت. زانو رو تختم نشسته بودم چهار

:گفتم

خوبی داداشی؟ _

بهش . انگار فهمید، چون سرشو انداخت پایین. گفت یاینو، نی نیِ چشماش بهم م. حس می کردم از یه چیزي رنج می بره. چشمام خیره شد تو

.اشاره کردم رو تخت بشینه

یه خورده الغر . دقیق نگاش کردم! یکل من کجا، من فنجون و اون فیلروبه روي من، مثل خودم نشست، ولی خوب هیکل اون کجا و ه درست

:خواستم کمکش کنم که به حرف اومد. می خواست حرف بزنه ولی کالفه به نظر می رسید. شده بود، ولی ماشاهللا هنوزم ورزیده بود

.السا، داداشت حالش خوب نیست _

:گفتم نگران

چی شده داداشی؟ کسی چیزي گفته؟ _

.رفت طرف بابا ذهنم

بابا چیزي بهت گفته؟ _
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:گفت دستپاچه

.نه، اصالً ولش کن... نه_

.ناچار، تو چشمام نگاه کرد. دستمو گذاشتم زیر چونه اش و سرشو باال آوردم. که بره بیرون، با گذاشتن دستام رو شونه هاش، نشوندمش اومد

جون آبجی السا، بگو چی شده؟! احسان _

کلمه . تا حاال احسان رو این طوري ندیده بودم، مثل اینکه کوه رو دوشش باشه. دلم گرفت. ش داشت تاب بازي می کردحلقه اشک تو چشما یه

:به کلمه، هجا به هجا و با لکنت گفت

!شدم... شـ ... شـ ... اشق... عـ ... من... السا، من _

.انداخت پایین و اجازه داد اشکاش به گونه هاش سالم کنن سرشو

باید چی کارش کنم؟ ! چقد این احسان ضعیف بود! به این فکر کردم که احسان مغرور، تبدیل به احسان مهربون و عاشق شده. کمکش کن خدایا

آخه . می خواستم باهاش به یه نتیجه اي برسم. چطوري باید بهش کمک کنم؟ دلم می خواست از لحظه ي اول احساسش، تا این جاشو بهم بگه

.نداشتم جربشومن تا حاال ت

احسان؟ _

:خسته جواب داد خیلی

جانم؟ _

می شه برام تعریف کنی؟ _

!طوالنیه. نمی خوام اذیت شی _

:ذوق و شوق خاصی گفتم با

.جان آبجی السا. بگو دیگه. نه، نمی شم _

.باشه _

.احساس آرامش کردم. گرفت و شروع کرد با انگشتام بازي کردن دستامو

اینو . بعد از یه مدت فهمیدم، واحد رو به روییم یه دختر زندگی می کنه که تحصیل کرده هم هست. بابا برام خونه خرید. سال اول دانشگاه بود _

داشت می گفت من مدرکمو می آرم، لیسانسم و اآلن هم دارم براي . دمییه روز که پشت در بودم و اون داشت با یکی تلفنی حرف می زد فهم

روزاي اول از من دوري می کرد و اصال به من محل نمی داد، ولی بعد حس کردم ... خالصه. اینو درست شنیدمتو حرفاش فقط . فوق می خونم

اولش درك نکردم چرا؟ . وقتی رفتم، ازم خواست تا آخرِ جشنش بمونم. اونم منو دوست داره؛ مثال یه بار منو واسه جشن تولدش دعوت کرد

پسر خاله هاش بدتر از یه غریبه، هرز نگاش می . اش همه مست بودن، می خواسته در امان باشهولی بعدش فهمیدم واسه خاطرِ اینکه مهمون

از اون شب . اونم با یه لبخند از من تشکر و خداحافظی کرد. به هر جون کندنی بود جشن تموم شد و رفتن. کردن؛ و این منو جوشی می کرد

.لکیدم؛ تا اینکه دیگه به هم گفتیم؛ اول من و بعدش هم اونمدام دور و برش می پ. نمدیگه نمی تونستم بهش فکر نک

:آهی کشید و ادامه داد یه
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.خیلی همو می خوایم. اآلن چهار سالِ با همیم _

...حاال احسان با وجود بابا، چطوري می خواد باهاش ازدواج کنه؟ یعنی می شه؟ هر چی خدا بخواد: تو فکر رفتم

.تکوناش از فکرم خارج شدم با

؟...ولی السا _

:تکون دادم و گفتم سري

!احسان، حاال می خواي چی کار کنی؟ تو که بابا رو خوب می شناسی _

.تردید و ترس رو همزمان با هم، تو چشماش می دیدم. دستی به موهاش کشید و به چشمام نگاه کرد کالفه،

!نمیدونم... نمیدونم _

.دونستم به معناي واقعی نمی دونه می

.درکش می کردم، نیاز به تنهایی و فکر کردن داشت. صداش زدم، ولی برنگشت. موهاش کشید و بدون هیچ حرفی رفت بیرون به دستی

دوازدهم فصل

از دو ساعت حرف زدن با احسان و آروم کردن ذهنم، رفتم پایین تا شاید بتونم از حرکات مامان حدس بزنم گفته یا نه؟ امروز سوم  بعد

.هفتم، چهار روز بیشتر وقت نداشتمتا . فروردین بود

درست نمی شد . می دید ونیزیو آرشین تو پذیرایی نشسته بودن، مامان با خواهرش گرم صحبت بود، احسان رو ندیدم اما ایمان داشت تلو بابا

.به طرف خاله برگردوند به مامان نگاه کردم، نگام کرد و سرشو دوباره. تشخیص داد مامان گفته یا نه؟ ولی حدس زدم صد در صد نگفته

واقعا مسخره ست؛ دختراي دیگه با صدايِ باباشون، قلبشون می لرزه، ولی . با صداش، پاهام لرزید. امید، اومدم برم تو اتاقم که بابا صدام زد نا

 ب،ند مضحکه برانگیزي بر لآرشین کنارش نشسته بود و با لبخ. به طرف بابا برگشتم. مال من پاهام؛ اونا از روي عشق، ولی من از روي ترس

.داشت نگام می کرد

:حالت تخس همیشگیش گفت با

شنیدم از طرف شرکتت، می خواي بري شمال؟ _

:ولی باید محکم نشون می دادم. به وضوح می لرزید صدام

.بله، سفره کاريِ _

:دستی، جاي محاسن خالی از موش کشید و گفت یه

.که باید به من قول بديمی تونی بري، ولی یه شرطایی داره  _

:گفتم فوري

چه شرطی؟ _

.بعد از شام، بیا اتاق کارم تا بهت بگم _

فقط ایمان بود که آروم غذاشو می خورد، فارغ از . لب مامان و خاله کالفه ترم می کرد يبه اضافه ي اینکه لبخندهاي رو. شام چیزي نفهمیدم از
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.درگیريِ ذهنی داشت و مدام یه چیزي رو تو ذهنش حالجی می کردانگار . حتی احسان هم کالفه بود. هر دنیایی

دو، تا سه بار، آب سرد به صورتم زدم تا صورتم . با تشکري کوتاه از صغري خانوم، به سمت روشویی رفتم. هر طور بود شام تموم شد باالخره،

.ل از درگیري امنباید خودمو ضعیف نشون می دادم؛ هر چند، من شکسته خورده ي قب. سر حال باشه

بابا عینکشو در آورد و روي صندلی، جلوي میز . بعد از کسب اجازه، وارد شدم. طوري که استرسم معلوم نباشه به سمت اتاق بابا رفتم آروم،

.بدون اینکه سرمو بلند کنم، منتظرِ شنیدن حرفاش بودم. از من هم خواست رو به روش بشینم. کارش نشست

.فقط به یه شرط، یا بهترِ بگم دلیل. مباهات موافقت می کن _

با خودم فکر کردم حتما مثل . چشماش سرد و خشن بود و از مهربونیِ یه پدر، چیزي توش معلوم نبود. بار سرمو باال آوردم و نگاش کردم این

:مهمیشه می گه وقتی میري، پوششت درست باشه، با پسرا نخند و از این چیزا؛ ولی با چیزي که گفت وا رفت

.اون ازت خواستگاري کرده و منتظرِ جوابت. باید تکلیف آرشین رو مشخص کنی _

نمی دونستم چی کار کنم؟ بگم باشه، . هنگ کرده بودم. باورم نمی شد آرشین به این محکمی بخواد حرفشو بزنه. چشمایی گرد، نگاش کردم با

داشتم . م؛ بگم نه، این سفر و همه ي آزاديِ بعد از این سفرم رو از دست می دمکه باید تو کشور غریب، تن به این ازدواجِ بدون عشق و عقل بد

:ولی اي کاش نمی داد. با خودم از درون، جدال پایان ناپذیري رو انجام می دادم که بابا جواب سوالمو داد

خودش هم از ماست و خون  یاز طرف. رو نداره چون کسی جز اون، لیاقت خانواده ي ما. چه بري، چه نري، من آرشین رو، داماد خودم می بینم_

.ما تو بدنشِ

خدایا، قدرت . باید جلوشون می ابستادم. من نباید قبول می کردم. خدایا چرا؟ نه.سرم به دوران در اومده بود . اتاق دورِ سرم می چرخید تموم

 اشکم. تمنا می کنم نا امیدم نکن. ور سویی، نورِ امید می گردهخدایا، چشمام دنبالِ ک. نور فانوسِ اون شبت رو می خوام. اون شبت رو می خوام

بیخیال غرور شدم و رو به بابا، با . یه دونه اشک از گوشه ي چشمام سر خورد. داشت در می اومد، ولی نباید جلوي بابا نقطه ضعف نشون می دادم

:لحنی که التماس توش موج می زد گفتم

.من فقط اونو مثل یه پسر خاله قبول، و مثل احسان دوستش دارم. بینماما من آرشین رو مثل شوهرم نمی  _

:ولی بابا، انگار قلبی تو سینه اش نبود؛ محکم سر حرفش موند. نتونستم ادامه بدم، صدام می لرزید دیگه

.من بهونه ي الکی نیارمهم سرمایه ست که اون داره، شغلشم که تضمین شده ست؛ پس واسه . عشق، بعد از ازدواج هم به وجود می آد_

.همیشه حرفش، حرف بود و نباید روش برهانی آورد مثل

!حاال می تونی بري. باشه لییادت باشه رفتن یا نرفتنت، تو تصمیمت نمی تونه دخ _

.، خوابم بردرو کاناپه ي کنار تختم، رو شکم خوابیدم و به حال خودم اینقدر گریه کردم که رو کوسن. چطوري به اتاقم رسیدم نفهمیدم

* * *

یه پام باال و یه پام پایین بود، سرم به شدت درد می کرد، . روي کاناپه خوابم برده بود. کمر درد، داشتم جون می دادم که چشمام باز شد از

.به ساعت نگاه کردم. چشمام می سوخت

.نیم خیز بلند شدم! یعنی این قدر خوابیدم؟. سرم سوت کشید! ظهر بود دوازده
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مامان و خاله هم . دستش بود و باهاش ور می رفت ونیزیآرشین کنترل تلو. بابا رو ندیدم. از دوش گرفتن و مرتب کردن لباسام، رفتم پایین بعد

 ياین عید نه براي من شگون داشت، نه برا. چقدر این چند روز افسرده شده بود. احسان رو دیدم، از تو آشپزخونه در اومد. پیداشون نبود

کجایی ببینی، خواهرت هم مثل تو، گرفتار حرفا و . فکر کنم از بی خوابی و یه ذره هم، از گریه کردن بود. زیر چشماش گود افتاده بود .اناحس

.مثل تیغ، به قلبم ضربه زد. لبخندش از صد تا آه، بدتر بود. لبخندي زد و از کنارم رد شد! فکراي پدرت شده

با دیدنم لبخندي زد و واسم، صبحونه که چه عرض کنم، بهترِ بگم ناهار . اش کردم و رفتم پیش صغري خانومیه لبخند تلخ تر از اون، بدرقه  با

.آخه سر ظهر بود. آماده کرد

صغري خانوم خوب می دونست عالقه اي به آرشین ندارم؛ ولی هیچی نمی گفت . از خوردن، یه خورده با هم حرف زدیم و درد و دل کردیم بعد

.د با حرفاش آروم و قانعم کنه و در آخر به خدا بسپارتمو سعی می کر

از اینکه هیچ وقت مادر نشد تا دغدغه ي شوهر، یا زن دادنش رو داشته باشه؛ یا از اینکه چه زود شوهرشو از . هم کم درد و دل نداشت خودش

غري خانوم با همه فرق می کرد و از بابا توقع آن هر چند، بابا هیچی براش کم نمی ذاشت ولی خوب، ص. دست داده و بی سرپناه مونده بود

.و من واسه همین عاشقش بودم داشت؛چنانی ن

.از هر گونه امیدي بود یشنونده اي که به واسطه ي فکر منحرف پدرش، خال. حرف می زد و من فقط نگاش می کردم، مثل یه شنونده اون

مامان کتشو در آورد و آویزون کرد، ایمان هم یه کم شونه هاشو براش . ت برگشته بودبابا رو دیدم که تازه از شرک. صداي در، رفتم بیرون با

 نچو. از دست نگاهاش کالفه شدم و اینو فقط احسان فهمید. بابا مثل یه مجرم، که باید به حکم قاضیش توبیخ بشه، بهم نگاه می کرد. ماساژ داد

.با پوزخندي روشو از بابا برگردوند

تاکید کرد وسایالي کار و اتوداي مورد . منم گفتم که می آم. خواستم به پردیس زنگ بزنم که ماهان زنگ زد و خبر سفر رو دادمی . اتاقم رفتم

.بعد از قطع تماس به پردیس زنگ زدم و خبر رفتنم رو دادم. نیاز رو حتماً ببرم

برگشتم با احسان حرف می . فعال باید فکرِ این سفر باشم. دمکه چی؟ اون شرط نذاشته بود، دستور داده بود و من باید اطاعت می کر آخرش

.پام بذاره شیرو، پ یزنم تا یه راه حل امن و مطمئن

یعنی من باید زیر یک سقف، با آرشین زندگی کنم؟ آخه چطور روحم رو به اون هدیه بدم؟ درست کیان معتمد به . دادم و به سقف زل زدم لم

شاید هیچ . یه جورایی، اولین نفريِ که قلبمو به لرزش در آورده و من اینو مدیون خدام. من ازش خوشم می آد من ابراز احساسات نکرده، ولی

صادق . مدیونِ یه تمنا، تمناي آتشین، ملموس و صادق. باشمش، ولی همین که اجازه داد عاشق شدن رو تجربه کنم، بهش مدیونم داشتهوقت ن

من با . شاید عشق نباشه، ولی یه احساس شیرینِ که منو از هر مستی، سر مست تر می کنه. انسان هامثل حقیقت، حقیقتی محض از تبار ما 

 آرومتر از رودخونه اي، بدون دغدغه و تردید. آروم می شم جداالموندیدنش، با وجود.

.رو راحتیم، لم دادم و به باغ پر از هیاهوي جلوم چشم دوختم. شدم و رفتم تو بالکن بلند

این آفتاب، ممکن بود پوست هر کسی رو بسوزونه ولی قلب منو در حال حاضر تسکین می ده؛ ممکنِ دال رو از هم دور . قشنگ و دلنشین چقدر

. با این حرفم، قلبم به تپش در اومد. این روزا، احساس می کنم به خدا نزدیکتر شدم. کنه، ولی روح منو به اون معبود بزرگ نزدیک تر می کنه

با تمام وجود و عجزم، ازش آرامش بعد از این . بدون اختیار و فقط به اهتمام دلم، جلو رفتم، وضو گرفتم و سجده بر درگاهش زدم .بلند شدم
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تا . از تو صندوقچه ي زیر تختم، درش آوردم و سرم کردم. فقط یه دونه مال بچگیام، و جشن تکلیفم بود. چادر نماز نداشتم. طوفان رو خواستم

. شاید اندازه ام نبود، ولی دلمو نوازش داد. دیسرش بود و بچگی رو به رخت می کش يیه دسته گل رزِ، گل دوزي شده رو. هام بودباالي زانو

.نفهمیدم کی و چطوري، با اون چادر و صورت اشکین، دل چرکین و روح صدیقین خوابم برد و اون روز رو به شب رسوندم

________________________________________

سیزدهم فصل

از (پوشاك : از همه چیز بهترین ها رو برداشتم. از شب قبلش، همه چیز رو آماده کرده بودم. با هر جون کندنی بود، هفتم فرودین رسید باالخره

 کتماهان، همه از شر به گفته ي. همه رو تو یه ساك دستی جا دادم. عطر و ادکلون. ، لوازم آرایشی) کفش گرفته تا کیف و مانتو، شلوار و شال

اول از همه پردیس و بعدشم بقیه که شامل لعیا منشیِ مدیر عامل ها و بابا رجب و حتی فیس . دلم براي همشون تنگ شده بود. راه می افتادیم

اون  يحتی برا. مدفیسان خانوم، رعنا خوشگلِ و مهسا با اون حسودي ها و کاراي بچه گونه اش، براي جلب توجه کیان معتمد و خود کیان معت

.اقرار می کنم دلم براي کشمکش هامون تنگ شده بود! با کیان معتمد دعواهامون

از پله ها پایین . مطمئناً فقط صغري خانوم بیدار بود. بعد از آماده شدن و خبر کردن آژانس، رفتم پایین. زود، با صداي گوشیم بیدار شدم صبح

:و گفتلبخندي زد . می رفتم که آرشین رو دیدم

. صبح به خیر _

:ازش ورچیدم و با اشاره اي به ساکم گفتم لبمو

می شه برام بیاریش پایین؟ _

:روي چشماش گذاشت و گفت دستشو

.اي به چشم، شما فقط دستور بدید _

!کاش نخواسته بودم ازت، چقدر بی ظرفیتی تو. چــــــــندش! اَي

پیش صغري خانوم تند تند . داحافظی گرمش رفت باال تو اتاق مشترك خودش و مامانشپایین گذاشت و بعد از به قول خودش، خ ساکمو

:دستمو گرفت، به زور منو نشوند رو صندلی و گفت. اعصابش خورد شد. صبحونمو خوردم و بوسیدمش

ري؟یعنی چی؟ وقت واسه این سرخاب، ماتیکا داري؛ ولی وقت واسه صبحونه ندا. تا کامل نخوردي نمی ذارم بري _

.هنوز که آژانس نیومده بود. خندیدم

. راننده ي آژانس بدبخت، هم موقع رفتنم و هم رسیدنم، خودش ساکم و گذاشت پایین. از کسب اجازه از محضرِ صغري خانوم رفتم بیرون بعد

.منم مثل خانوما فقط دست به کمر نگاش می کردم

فقط به لعیا، کمی . به عارف، مهندسا و خانوماشون سرسري سالم کردم. یده بودچقد دلم براش پر کش. دیدنِ پردیس، پریدم بغلش کردم با

.بقیه سالم کرد يماهانم که مثل همیشه، آقا منشانه جلو. صمیمی تر سالم کردم، خیلی اظهار دلتنگی کرد و منو بوسید

خدایا چه . جونم. نگاش کردم! ود که گم می کردم؟نمیدونم چرا دست و پامو براي دومین بار تو طول این همه مدت ب. معتمد رو دیدم کیان

. واسه چند لحظه خیره به هم بودیم که با تلنگر پردیس، به خودمون اومدیم. ولی من تیپشو نمی دیدم، فقط نگاهاي گرمشو می دیدم! تیپی
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واقعاً که دوري از هم، یه . نده می شددلم داشت از جاش ک)! نخورین همو(محسوس بود که لعیا با حرکت چشم بهم فهموند  هاموناینقدر نگا

ماهان همه رو ! خورده غرورها رو صیقل می بخشه و آدم رو عوض می کنه؛ ولی چی کار کنم که ما باز همون دو تا آدم غد و مغرور و لجوج شدیم

.دبه رفتن دعوت کر

اگه برم پیش کیان معتمد، خودمو . ا تو ماشین ماهانیه جا تو ماشین کیان معتمد خالی بود و یه ج. سوار ماشین شدن، جز من و مهسا همه

مهسا داشت می رفت طرف ماشین . پردیس، گندت بزنن، خوب صدام کن دیگه. کوچیک کردم؛ اگه برم پیش ماهان، به عالقه اش دامن زدم

:نیمی از بدنشو داد بیرون و با داد گفت یسکیان معتمد که پرد

.السا بیا دیگه _

:گفتهم روبه مهسا  بعد

.السا بره صورت خوشی نداره. تو خواهرِ آقاي وارسته اي، بري اونجا بهترِ. ولی خوب السا بیاد پیش ما بهترِ. ببخشیدا _

گیج و گنگ . از شدت عصبانیت، پاشو رو زمین کوبوند و با یه اخم و پوزخندي؛ که از اون روز تو دانشگاه دیگه ازش ندیده بودم، رفت مهسا

!آخه چرا من ماشین خودمو نیاوردم؟ اَه. پردیس ممنون بودم، چون من حال و حوصله ي ماهان رو نداشتمولی از . بودم

:پردیس سقلمه اي بهم زد و گفت. اینا، مثل عروسک از این ور به اون ور کشیدم بشم يباید جلو حاال

چندتاشو آب کردي؟ _

:گیجی گفتم با

چی؟ _

چته تو؟ .کشتی هاتو میگم! تو هم عاشقی ها _

:و گفتم خندیدم

.خوبم_

:نگام کرد و گفت. داشت نفس نفس می زد. به زور ساکم رو تا پیش ماشین برد پردیس

.خدا وکیلی، چی تو این گذاشتی؟ از کَت و کول افتادم بابا _

بعد . خیلی شرمنده شدم. و عارف اومد دلم گفتم، اآلن کیان معتمد می آد و ساك رو می ذاره تو ماشین؛ ولی مثل همیشه غد و یه دنده نشست تو

آخرین اتومبیل هم از در شرکت . من، پشت صندلی کیان معتمد و پردیس هم پشت عارف نشست. از معذرت خواهی کوتاهی، سوار شدم

.گذشت

من بودم که فقط راه، پردیس و عارف مثل همیشه مجلس گرم کن شدن؛ ولی این بار کیان معتمد هم یه جاهایی همراهیشون می کرد و  تو

هرچند دلخوریم بی معنی بود ولی ته دلم باهاش قهر بودم؛ یه . از دست کیان معتمد دلخور بودم. نگاشون می کردم و بعضی اوقات می خندیدم

.اهامجورایی تو روی

.س، دیگه این قدر شورش نکننمی تونستم یه طوري حالیش کنم، بابا، پردی. بی توجه به بقیه حرف می زد. پردیس رو به ستوه آورد رفتارم

. چته السا اخمالو؟ بابا چی کار کنم آرشین اجازه نداشت با ما بیاد؟ اگه عقد کرده بودین، حاال دست تو دست بودین _
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حتی  هیچکی، حتی من حرفی نزدیم؛ من. جوابشو ندادم و نگاهمو به آینه دوختم. پردیس زده بود به هـــدف که کیان معتمد رو قرمز کنه! واي

.از خودم، دفاع هم نکردم

هدفش چی بود؟ یعنی ناراحت شد؟ یعنی براش مهمم؟ اگه مهمم، چرا یه لبخند . دلم تکون خورد. کرد و با اخم سرشو ازم برگردوند نگاهم

تها با امتداد انداختم؛ خشک و خالی نمی زنه؟ چرا فقط اخماشو زهرخورم می کنه؟ نگامو به بیرون از پنجره، روي خط هاي بی امتداد و گاهی وق

نمی دونم چرا داشتم بهش فکر می کردم، ولی خوب نمی شد . دو چشم خاکستري، و واقعاً از نظر من بی روح بود شیفقط و فقط پ اسم،ولی حو

.روم بود يمخصوصاً حاال که مثلِ بختک جلو. بهش فکر نکنم

.یشتر کردآهنگ فقط درد دلمو ب نیافکارم غوطه ور بودم، که شنیدن ا تو

تونم که بگذرم از اشتباهت یبار م نیا يکرد فکر

اتی، تو اون دوتا چشم س يپر از دو رو یوقت

تونم که بگذرم از اشتباهت یبار م نیا يکرد فکر

...اتی، تو اون دو تا چشم س يپر از دو رو یوقت

از یه طرف، از پردیس ممنون بودم آخه داشت یه . فهموند با پوزخندش، اینو بهم. دونم چرا حس می کردم عمداً این آهنگ رو گذاشته نمی

.جورایی کمکم می کرد

خوام فراموشت کنم یاون همه خاطره باز م با

منم يباز يدفعه، برنده  نیشکنم اما ا یم

یذره تنها بمون هیخوام ازت جدا بشم ،  یم

یمونیواسه پش رِیراه من ، د مهین قیرف

یِپر از دو رنگدونم ، چشات  ینم یکن یم فکر

هیک شیروزها دلت کجاست ، پ نیبگم که ا يخوا یم

آرم یبه روت نم يزیساکتم ، چ ینیب یم اگه

تو باورم گهید ي، مرد يکه ارزش ندار بدون

خوام فراموشت کنم یاون همه خاطره، باز م با

منم يباز يدفعه، برنده  نیشکنم اما ا یم

یمونذره تنها ب هیخوام ازت جدا بشم ،  یم

یمونیواسه پش رِیراه من ، د مهین قیرف

خوام فراموشت کنم یاون همه خاطره، باز م با

منم يباز يدفعه برنده  نیشکنم اما ا یم

یذره تنها بمون هیخوام ازت جدا بشم ،  یم
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یمونیواسه پش رهیراه من ، د مهین قیرف

از الي پلکام با تبحر خاصی دیدم که عارف . بدون پردیس معذب بودم. وابمخوابیده بود و من چشمامو رو هم گذاشته بودم که یعنی خ پردیس

:اول یه نگاه به پشت کرد و بعد به کیان معتمد گفت

.من باید برم گالب به روت. کیان، قربونت داداش، بزن کنار _

الي . باز می کردم ضایع بود. م، ولی نمی شدچقد دلم می خواست چشمام باز بود تا دندوناي خوش فرمشو زیر تریبون لباش ببین. خندید کیان

کسی که سر کالس با اینکه سرش پایین بود، فهمید من پوزخند زدم؛ چطور حاال توقع . پلکی هم نمی شد نگاش کرد، تیز تر از این حرفا بود

.، سنگینیِ نگاهشو رو خودم حس می کردمبا پیاده شدن عارف. نگاه منو نبینِ؟ در هر حال، با وجود تموم اشتیاقم، بهش نگاه نکردم ندارم ای

.آهنگ رو انتخاب کرد و دل منو زیر لودر اشتیاق به خودش گرفت یه

حس فوق العادست هیکه به تو دارم،  یاحساس

صاف و سادست یلیشدم که خ یعاشق کس من

نداشتم یکس چیکه به تو دارم، به ه یاحساس

حال دل رو، عاشق شدن گذاشتم نیاسم ا من

گه آره، دوستت داره، گرفتارِ یبارِ، دلم داره، م نیاول نیا

پاره کهیقلب، ت هیدوستت داره، با  چاره،یآره، به ب بگو

گه آره، دوستت داره، گرفتارِ یبارِ، دلم داره، م نیاول نیا

پاره کهیقلب، ت هیدوستت داره، با  چاره،یآره، به ب بگو

حس عاشقانست هیکه به تو دارم،  یاحساس

صادقانست شهیحس دوست داشتن تو، هم نیا

بِیواسم عج یلیکه به تو دارم، خ یاحساس

بِیچقدر نج نیمن دارم، بب ینینازن چه

گه آره، دوستت داره، گرفتارِ یبارِ، دلم داره، م نیاول نیا

پاره کهیقلب، ت هیدوستت داره، با  چاره،یآره، به ب بگو

وستت داره، گرفتارِگه آره، د یبارِ، دلم داره، م نیاول نیا

پاره کهیقلب، ت هیدوستت داره، با  چاره،یآره، به ب بگو

ولی خوب . دونستم دارم اشتباه فکر می کنم، ولی خوب، تو رویاهاي دخترونم به خودم این امید رو دادم، که این آهنگ رو براي من گذاشته می

.می دونستم، همش امیدهاي پوچ و واهیِ

.اد و رفتاومدن عارف راه افت با

.دونم چی شد که واقعاً خوابم برد و منو از این همه فکر و دغدغه ربود نمی
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* * *

کش و قوسی به بدنم دادم و . جلوي یه رستوران، همه نگه داشته بودن و دونه به دونه پیاده می شدن. ساکن شدن ماشین، چشمامو باز کردم با

اومد تا یه وقت ماهان بهش برنخوره و با خودش فکر کنه اومده با شوهرش تفریح، و سفرِ  پردیس بیشتر با من می. هم پاي پردیس پیاده شدم

.با تفریح اشتباه گرفته وکاریش

اصالً مغرور و خودبین . درست عین پردیس، خاکی و کم توقع بود. لعیا خیلی مهربون و خوش قلب بود.. و پردیس و لعیا رو یه میز نشستیم من

 هبقیه مهندسا با خانوماشون هر کدوم ی. مهسا و رعنا هم رو یه میز نشسته بودن. ما، میز کیان معتمد و عارف و ماهان بود میز رو به روي. نبود

عاشق چاي سبز بودم، ذهنمو آروم می . هرسه، کباب برگ سفارش دادیم و فعالً خودمونو با چاي سبز سرگرم کردیم. میز رو اشغال کرده بودن

درست مثل اآلن و . بابا کالفه می شدم، چایی سبز که می خوردم، آروم می شدم و از طوفانی بودن لحظات قبلم خبري نبودهر وقت از دست . کرد

.صبح اقاتاتف

:در حالی که داشت چاییش رو سر می کشید، گفت لعیا

السا؟ _

جانم؟ _

چرا نیومدي شرکت؟ _

:چشمکی زد و گفت پردیس

.پسر خاله اش اومده _

.طوي که لعیا، بدبخت یادش رفت طرف جواب دهنده ي سوالش من بودم، نه پردیس. با آب و تاب نعریف کردن شروع کرد و

.عاشق پیشه ي الساي ماست. واي تو که نمی دونی، چقد آقاست و با کماالت، عالی، ماه، دکتر قلبِ _

چشمم به کیان معتمد افتاد که . نبینم، آخه بهش نمی اومدسرمو چرخوندم تا حداقل قیافه ي بدجنسشو . پردیس داشت عصبیم می کرد حرفاي

.وقتی دید نگام طرفشِ، روش رو برگردوند و با بقیه شروع به حرف زدن کرد. دلم لرزید. کرد یخیلی آروم داشت نگام م

ا خودم فکر می کردم از هر کی دونم چرا اینقد مغرور بود؟ یعنی واقعا من خیال بافی می کردم و به من هیچ توجهی نمی کرد؟ همیشه ب نمی

.ولی اآلن به این نتیجه رسیدم تفاوت در اخالق و سلیقه ها هم هست، حتی با من. خوشم بیاد، اونم بدونِ هیچ چون و چرایی به طرفم می آد

:با چشم غره اي گفت. به طرفش برگشتم. ضربه اي به دستم وارد کرد پردیس

ـــــــــــی؟کجایـــ. يهـــــــــــــــــــــو _

.به سمتشون برگشتم کامالً

.پیش تو _

السا خدا وکیلی، گوشام درازِ یا دمم؟ _

!هیچ کدوم، به جاش گشادي _

اگه مالحظه ي جمع حاضر در اونجا و . پر و پیمونه دار، ازم گرفت شگونییه ن. حتی خودش هم خندید. این حرفم، من و لعیا زدیم زیر خنده با
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 لیبا اینکه با این زجراش، اذیتم می کنه و. می گیره شگونیال مصب خیلی بد ن! ن جیغی می کشیدم که رستورانِ انقراض پیدا کنهآشناها نبود، چنا

.دیگه به اون سمت کذایی نگاه نینداختم، حتی گذرا. از صمیم قلب دوستش دارم و باهاش راحتم

:ه پردیس در گوشم گفتتو را. از ناهار بلند شدیم و هر کی به سمت ماشینش رفت بعد

.السا، سالم از این سفر در بیاي خیلیِ _

:گفتم متعجب

چطور؟ _

.مهسا عین هووش نگات می کنه _

:اي باال انداختم و گفتم شونه

. حاال باید نگران اینم باشم؟ بی خیال بابا. ادینگاه کنه تا چشماش در ب _

آخه دستمال، حس تمیز بودنمو ارضا . همیشه عادت داشتم. یک شدم و دستمو شستمبه یه شیر آب نزد. عمیقی کشیدم و ازش جدا شدم نفس

من همین جوریشم مزاحمشون . با اشاره ي دست پردیس دم ماشین، فوري رفتم که معطل من نشن. نمی کرد و حتما باید آب به دستم می خورد

.بودم

انقدر به تصمیماي آینده ام، افراد جاي گرفته تو ذهنم و . ر به بسته شدن کردماز بس خسته بودم، پلکامو وادا. راه افتادیم یرفتن من، همگ با

. زندگیم فکر کردم، که بدون چون و چرا چشمام بدرود گفتن

چهاردهم فصل

ود، به سبک به سبک سنتی ساخته شده ب الیو. ویال، که از نظر ظاهر فوق العاده بود هیها رو می بردن به  لهیکه باز کردم، داشتن وس چشمامو

.محو ویال بودم که پردیس صدام زد. خونه هاي شمال ولی در عین حال مدرن

.السا، پیاده شو بریم تو _

سرمو برگردوندم و با کمک . کیان معتمد نوت بوك به دست، داشت با مهندس زند حرف می زد. نگاهی به دور و برم انداختم. شدم پیاده

پاهامو ماساژ . رو یه مبل ولو شدیم و منتظر شدیم ببینم اتاقها رو، بین افراد چه جوري تقسیم می کنن همراه پردیس. پردیس ساکمو بردیم تو

سرم درد می کرد و باید حتما قرص می خوردم، در غیر این صورت تا صبح مرگ رو جلوي چشمام . دادم و از تو کیف دستیم، یه قرص در آوردم

.دمیمی د

ر و اونور کردن، قرار بر این شد که متاهل ها اتاق هاي جداگونه داشته باشن، مجردها هم به دو گروه دختر و از چند ساعت نشستن و این و بعد

.خدا رو شکر اتاق هاي این ویال، بزرگ و جادار بود و کسی مشکل مکان نداشت. پسر تقسیم بشن و چهار تا اتاق رو اشغال کنن

.و رعنا هم، تو یه اتاق دیگهو پردیس و لعیا، تو یه اتاق بودیم و مهسا  من

.معتمد و عارف تو یه اتاق، ماهان و رئیس شرکت که بدون خانومش اومده بود، تو یه اتاقِ دیگه کیان

.هم با همسراشون، تو اتاقهاي جداگونه بودن بقیه

.راه بودن، بیشتر راننده ها که کیان معتمد هم جزئشون بود، رفتن که استراحت کنن يخاطر خسته  به
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با هم اتاق رو تمیز کردیم و هر  م،یاز فرصت استفاده کرد سیمن و پرد. و رعنا هنوز نرسیده، رفتن کنار ساحل؛ لعیا هم باهاشون رفت مهسا

سرمو که بلند کردم، حواسم به پنجره . آخرین وسیله، کیف دستیم بود که زیر تختم گذاشتمش. کسی وسایلشو، یه جایی کنارِ تختش جاي داد

نسیم بهاري که پوستمو نوازش داد، آرشین و تموم فکراي بد رو با خودش برد و قلبم رو پر از . رفتم طرفش و بازش کردم. شد پرت ي اتاق

.امید کرد

، به گفته ي ماهان. همه یا تو اتاقاشون بودن یا کنارِ ساحل. هیچکی نبود. با قفل کردن دستامون تو هم رفتیم طرف سالن. به پردیس زدم لبخندي

 ازفعالً هم . گفته بود هر کی می خواد تفریح کنه، تا فردا صبح خودشو تخلیه کنه. صبح زود همه می رفتن به غاري که باید نماشو تحلیل کنن

.به این ترتیب اتمام حجتشو با همه، به خصوص با خواهرش کرده بود. خرید خبري نیست تا دو روزِ آخر

مهسا انگار که با من قهر باشه، . هرکدوم به حموم اتاق خودشون پناه بردن. لباساشون خیس بود. برگشتنحدوداي چهار بود که مهسا اینا  ساعت

موضوع بابام . برام مهم نبود، ولی هیچ وقت از توبیخ شدن الکی خوشم نمی اومد. فقط در حد یه کلمه در مقابل پرسش هاي من جواب می داد

ولی مهسا هیچ کاره ي من و فقط همکارِ عاديِ من بود، پس باید تو یه فرصت مناسب ازش بپرسم،  .کرد، اون پدرم بود و اختیاردارم میفرق 

با پیشنهاد پردیس رفتیم یه خورده استراحت کنیم، . فعالً بی خیال شدم. فکر نمی کنم موضوع سوار شدن به ماشین کیان معتمد اینقدر مهم باشه

.یه امشب رو خوش باشیم قلتا حدا

فاصله . پردیس نگاهم کرد و دستشو به طرفم دراز کرد. تخت پایین، کنار پنجره دراز کشیدم يپردیس وسط و من رو. تو اتاق بود تا تخت سه

:یهو مثل بچه ها ذوق کرد و گفت. دست من بهش نمی رسید. ي تختش تا تخت من نسبتا زیاد بود

السا؟ _

هوم؟ _

.بیا یه بازي _

:مبا زبونم تر کردم و گفت لبمو

چه بازي؟ _

.ببین، بیا اینقدر تو چشمهاي هم نگاه کنیم تا ببینیم کی زودتر خنده اش می گیره _

:زیرِ خنده و گفتم زدم

!آخه قیافت منو به خنده می اندازه. خوب معلومِ، من _

!رو آب بخندي. کوفت _

. حال ندارم. خوب بابا _

!السایـــــــــــــی؟ جون پردیس _

.دلم می خواست یه کم حالشو بگیرم. دشده بو مظلوم

اصالً تو چرا نمی ري پیش شوهرت؟. من حال و حوصله ي بازي رو ندارم _

.زشت. آخه گمرك اونجاست _
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:پرسیدم متعجب

چی؟ کی؟ _

.ماهان رو می گم. ببند چشم بابا قوریتو _

!آهـــــــــان _

.بیا دیگه. کوفت و آهان _

.کردیم کردم و بازي رو شروع قبول

. به آرشین و بابا و تصمیمش. فکرمو به جاهاي بد سوق دادم. بازي، بی خود داشت خنده م می گرفت؛ ولی جلوي خودمو گرفتم تا نبازم اوایل

.ناخودآگاه فقط جسمم اونجا بود و روحم تو دور دست ها، میون زمین و هوا درحال پرواز بود

.و دست منو به عنوان برنده باال گرفته بود به خودم اومدم، پردیس داشت می خندید وقتی

چته السا؟ کجایــــــــی؟ _

.همین جا، ببخشید _

خدا وکیلی کجا خلبانی می کردي؟ یول. خواهش _

:کنارم نشست و گفت. کشیدم و دوباره رو تخت دراز کشیدم رونیاز تو دستش ب دستمو

السا؟ _

هوم؟ _

بگو جانم؟. خاك تو سرت _

:گفتم کردم و نگاش

هان؟ _

:آروم زد تو سرم و گفت یکی

!من موندم تو چطوري نمره دوم شدي، وقتی یه حرف به این آسونی رو یاد نمی گیري؟ _

.خندیدم

.اتاق يپردیس بریم ببینیم کی بیرونِ؟ حالم بهم خورد از این سکوت، تو _

ونِ افتخاري داشتی که منو ندیدي؟آخرش که من از زیرِ زبونت می کشم، تو پروازت چه مهم. بریم خلبان _

.اونایی که خوابیده بودن، بیدار شده بودن و لب ساحلیا هم برگشته بودن. که شدیم، این دفعه بر خالف دفعه ي قبل، همه بودن وارد

چیزي که دلمو آروم  حرصم گرفت، ولی. و رعنا داشتن به کیان معتمد نگاه می کردن و در گوشی، یه چیز به هم می گفتن و می خندیدن مهسا

.می کرد این بود که کیان معتمد، اصال توجهی بهشون نمی کرد و داشت نقشه ها رو بررسی می کرد

.صداي دست عارف همه حواسشون رو به اون دادن با

...لیدیز اند جنتلمن، خانم ها و آقایون _



کاربر  انجمن نودهشتیافاطمه اشکو   طلسم خاکستري                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 111

.می خندیدن و بهش نگاه می کردن همه

.خوام همتونو دعوت کنم به یه بازيِ مهیج و کمکی خوب حاال که حواسا اینجاست، می _

:گفت مهسا

.اسم و روشش رو بگو. عالیه _

:درِ گوشم گفت پردیس

.هیز، تو چشماي مرد زندار نگاه می کنه و افّه می آد يدختره  _

:هم به دنبالِ حرف مهسا گفت بعد

کدوم بازي عارف؟_

:گفت عارف

بعد یه عدد رو مد نظر می گیریم، ورقه ها رو . ه ما به تعداد افرادمون، رو ورقه ها عدد می نویسیمبه این صورت ک. اسمش چشمک بازيِ _

مونه، اون یه نفر از طرف همه  یدر آخر یکی م. طوري که کسی نبینه. اون عدد دست هر کی افتاد، باید به همه چشمک بزنه. پخش می کنیم

. جریمه می شه، حاال هر چی می خواد باشه

:زند پرسید ندسمه

خوب، مثال اگه من دیدم به یکی دیگه چشمک انداخته چی؟ _

:سینه اي صاف کرد و گفت عارف

.شه یآهان، اون موقع هست که بازي جالب تر و دشمناي شما بیشتر م _

:خندیدن و اون ادامه داد همه

رو جریمه می کنن و اگر شما اشتباه گفته باشید همه شما رو  اگر شما درست گفته باشید که همه اون شخص. خوب ما ورقه رو برمی گردونیم _

.تنبیه می کنن

:با ناز پرسید رعنا

خوب حاال چرا گفتین کمکی؟ _

:خندید و گفت عارف

!چون هرکی می خواد ابراز احساسات کنه، یه جور کمک احوالشِ دیگه _

.و پردیس قرمز شدهمه از کارش خندیدن . چشمکی به پردیس، اینو به رعنا فهموند با

.دونستم حتماً تا حاال کلی حال کرده یمن از دل پردیس مطمئن بودم و م هرچند

.همه دایره وار، دورِ هم نشستن. همه رو در عرض پنج دقیقه جمع کرد عارف

.ان بودهم افتادیم و اون هم بین مهسا و ماه يبه طور اتفاقی من و کیان معتمد رو به رو. بین من و عارف بود پردیس

ورقه ام رو طوري که حتی . چون قبال این بازي رو انجام داده بودم، بلد بودم. اولین عدد ده بود. کردم اصالً نگاهمو به رو به رو نندازم سعی
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.عدد من پنج بود. پردیس نبینه نگاه کردم

.و بپاییشون تا به آخر نندازنتاینکه به تک تک افراد نگاه کنی . مهم ترین صحنه، اآلن بود. ام شروع شده بود دلهره

.شاید واقعا دست اونِ. حاال چی کار کنم؟ من باید بهش نگاه کنم. دونم چرا ته دلم می گفت دست کیان معتمد نمی

.چون این یه بازيِ، اگه باختی هر چی گفتن باید انجام بدي و اون وقت که ضایع می شی. زدم به دریا دلمو

. کم کم دیدم همه اومدن پایین. وسط و به دنبال اون مهندس قاسمپور و مدیر عامل و بقیه ورقه رو عارف گذاشت اولین

.من و کیان معتمد و مهسا مونده بودیم. اصالً برام قابل هضم نبود. قلبم رو هزار بود ضربان

.یه نگاه به کیان و بعد هم یه نگاه به من کرد و ورقه اش رو گذاشت وسط مهسا

. شاید واقعا می خواست یه طوري، حسش رو به عشقش برسونِ. منو به مرز تنفر کشوند، چقدر از کیان معتمد بدم اومده بوداین کارش حس  با

. کیان معتمد لبخند پیروزمندانه اي رو تحویلم داد که از دید پردیس دور نموند. عمقِ خوشحالی رو می شد تو چشماي مهسا دید. آره، همینِ

:گوشم گفت رِچون د

.بذار تنها بشیم. نشونش می دم _

حاال چی شده که وضع به . آخه پردیس خیلی باهاش جور نبود. هم یه چشم غره اي به کیان معتمد رفت که این، منو بیشتر متعجب کرد بعدش

چشم غره کشیده؟

.بی خیال این بحث ها شدم، چون باید به تنبیه هاي افراد گوش می دادم فعال

آخ که من چقدر از ترحم بدم می آد، حتی تو . کیوانی منو عفو کردن چون هم اولین بار بود و هم فکر کنم دلشون سوخت زند و قاسمپور و آقاي

.ولی خوب اینا، مهندساي شرکت بودن و کمِ کم، مثل رئیس ازشون حساب می بردن. این شرایط

.نوبت به خانوماشون بود حاال

تو راه که داشتم می رفتم، . تقریباً می شد بهش گفت خوشگل، تنبیه اش آب آوردن براش بود مهندس زند که زن الغر و بوري بود و همسرِ

.آب رو به دستش دادم و نشستم. بار کیان معتمد رو نفرین کردم، همش تقصیر اون بود که من حاال مضحکه ي خاص و عام شدم ستیبیش از ب

.بار بلند شو و بشین ستیمهندس کیوانی گفت ب خانمِ

این کار رو می کردم عمق حال گیري رو تو چشماي خاکستر شده اش می دیدم، ولی چشماي من وحشی شده بود؛ با رگه هاي مشکیش  یوقت

.آتش به خاکستراي چشماش می کشید و این، حس جنجال هر دومون رو بیشتر می کرد

هر چند می دونستم بی جواب . چشم هاي همه، نثارش کردماین دفعه خوشحال شدم و پوزخندي پنهان از . مهندس قاسمپور هم عفو کرد خانوم

.نمی مونه، ولی خوب، چیزي که عوض داره گله نداره

خیال باطل، که فکر کردیم حاال رحم می . نوبت عارف شد. پام گذاشتن که باعث خندیدن کیان معتمد شد يکدوم یه تنبیه مسخره اي رو جلو هر

:عارف اول خندید و بعد گفت. انگار همه امشب واسه ما گرگ شدن! ولی نه. شه کنه و یه چیز مسخره می گه و تموم می

.خوب، سالم السا خانوم _

:عارف ادامه داد. دل تو دلم نبود، آخه لبخنداي کیان معتمد بی هدف نبود و من اینو خوب می دونستم. این حرفش همه خندیدن با
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.من اینِ که یه آهنگ به دلخواه خودتون، بخونید يجریمه . عذورالسا، چون بازيِ و قانون داره؛ من مأمورم و م _

. اي گل بگیرن دهن بی قفل و چفتت رو پردیس. من صدام خوب بود و فقط یه بار واسه پردیس خوندم. پیشنهادي که، می تونست بده بدترین

:یه نگاه به اطرافم انداختم و گفتم. پردیس مستاصل تر از من بود

.یه چیزِ دیگه. وب نیستمن صدام خ. نه _

:به جانب گفت حق

.باید اجراش کنی. نه و اما و چیزِ و پیزِ و این چیزا نداریم _

.کال عقاید خودمو داشتم و دوست نداشتم غریبه ها صدام رو بشنون. نه که ادعام باشه من خوش صدام، نه. نمی خواست کسی صدامو بشنوه دلم

ماهان رو راضی کردن و اونم از خدا خواسته، گیتارش . تازه وضعم از اینی هم که بود، بدتر شد. ه نرفتاصرار کردم، تو گوشش نرفت ک هرچی

.می دیدم که کیان معتمد داشت گر می گرفت، ولی نمی تونست کاري کنه. نه، نباید اینطور بشه. رو آورد

اومت کن و نخون؛ ولی همش تقصیرِ خودش بود و من باید تالفی که مق. تو نی نیِ چشماش یه حرف بود، یه خواهش. کردم، بهم نگاه کرد نگاش

.می کردم، حتی اگه با نظرِ خودم هم متفاوت باشه

منم موافقت . ولی ماهان گفت که تا حاال نشنیده و نمی دونه نتش چیه. خونم یآهنگ دوست داشتنیِ خودم که از مجید خراطهاست رو م گفتم

با اینکه تمایلی بهش نداشتم ولی حنجرمو صاف کردم و سرمو . ولد مهسا رو خوندم، آخه همه پیشنهاد دادنکردم و فقط یه تیکه از آهنگ شب ت

.انداختم پایین تا کسی چهره ام رو زیر ذره بین نگیره

نگاهو بشکن  يِسرد _

 ستیما ن يسزا فاصله

 شهیبمون واسه هم تو

 ستیحق ما ن ییجدا نیا

تو آرزومِ  بودن

لحظه هی يواسه  یحت

تو یبـــــــــ ـــــــرمیم یم

همه ي جمع داشتن با دقت به تک تک هجاهاي آهنگی که . توانایی گیتار زدن رو نداره گهیمی دونستم د. میخکوب شده بودن، حتی ماهان همه

.با گوش و چشم و روح می بلعیدنش. خوندم، گوش می دادن یم

به کارم اومده بود و برام عادي بود و استرسی رو بهم تزریق  فیحاال خوشبختانه اون تعر. اطرافیانم از قدرت صدام تعریف می کردن همیشه

.دوست داشتم ببینم کیان معتمد چه عکس العملی داره. نمی کرد

بهانه ست  هیمن  خوندن

سرود عاشقانه ست  هی

گم  یبرات، ترانه م من
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که باهاتم  یبدون تا

بودنم لیخود، دل تو

شه  ینمتو شب سحر  یب

تو  یب ـــــــــــرمیم یم

همه حتی مدیر عامل شرکت، که مردي میانسال بود داشت همراهی می کرد و اینجاي آهنگ رو می خوند، واقعا  یسرم پایین بود، وقت چون

. شدم ریغافلگ

دم  ینم ایعشقت رو به همه دن من

دم ینم ایرو، به کوه و در ادتی یحت

شهیمونم واسه هم یتو م با

سرد و بی روح نشسته بود؛ از شدت عصبانیت، گونه هاش تکون می خوردن و این منو ناراحت می . به کیان معتمد نگاه کردم. موقعش بود دیگه

.نفهمیدم چطوري آهنگ به اتمام رسید، چون بقیه اش رو نخوندم و بقیه به انتها رسوندنش. کرد؛ چون مسببش من نبودم

میا بمونبخواد منو تو تنه ایدن اگه

دم  یرو م ایجواب دن رم،یم یم واست

شهیمونم، واسه هم یتو م با

دم  ینم ایعشقت رو به همه دن من

دم ینم ایبه کوه و در ادتوی یحت

.شهیمونم، واسه هم یتو م با

احساس یه . احساسم می کشیدهمه برام کف زدن، به غیر از کیان معتمد که فقط نگاهاي توبیخ کننده اش رو مثل قلم مو رو . تموم شد آهنگ

.ساعت گوشیم ده شب رو نشون می داد. از همه عذرخواهی کردم و رفتم بیرون. تیکه کاغذ مچاله شده رو داشتم

تا ولی . از پردیس شنیدم یکی از فامیالشون مرده بوده و نتونسته بیاد. از همه گرفته بود، حتی از نعیمی که نیومده بود تا من، اینو بسوزونم دلم

. کی باید دلمو به نعیمی و ماهان خوش کنم؟ اون خوشش می آد منو اسیر کنه، و محکم به بند ببنده تا یه وقت کسی حتی آهم رو نشنوه

امشب براي اولین بار، با نگاهش . نزدیک ترین قسمت به دریا رو انتخاب کردم و نشستم. دریا روح التهاب زده ام رو آروم می کرد نواي

من از . ولی اون فقط خونسرد بود و آروم. خ کردم، گرم شدم، احساس آرامش کردم، احساس طوفانی زودگذر؛ همه حس و همه حالترسیدم، ی

.اون از درون سنگ ودرون تهی بودم 

:کنارم نشست و دستمو گرفت. پردیس بود. رو شونم حس کردم دستیو،

.عارف قهر کردمبه جون خودم با . الهی بمیرم السایی خودم، آبجیِ گلم _

.مثل خودش مهربون بودن چشماشم
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چرا قهر؟ _

فکر کرده کیه؟. چون آبجیمو اذیت کرد _

.حاال هم برو پیشش. من از دستش ناراحت نیستم _

.کنمرو ماسه هاي کنارِ دریا، الکی خط هاي مورب، عین روحم می کشیدم تا شاید به خط مستقیمی برخورد . از تو دستش بیرون آوردم دستمو

مطمئنی؟ _

.حاال هم برو. آره، به جان خودم _

مزاحتم؟ _

:ي تپلشو بوسیدم و گفتم گونه

.فقط می خوام تنها باشم. نه _

؟يدیم یفقط، یه قول. باشه _

.پایین بود سرم

چه قولی؟ _

.اومدي باال، بهم بگی چت شد _

بقیه کجان؟. باشه _

فتاده؟خواستم بدونم بعد از رفتنم چه اتفاقی ا می

. هر چی زنگ زدم بیاي براي شام، بر نداشتی. بعد از شام هم، همه رفتن بخوابن. کیان رفت تو اتاقش. بیشترشون عارف رو سرزنش کردن _

تا اینکه عارف گفت، از تو تراس دیده اینجا . راستشو بخواي گفتم بذار تنها باشه، آخه دیدم از یه چیزي ناراحت شدي. نمی دونستم کجایی

.حاال بیا بریم شام بخور. اومدم پیشت ممن. ستینش

:دستمو از تو دستش درآوردم و بهش گفتم. کشید دستمو

.حاال برو پیش شوهرت. فعالً می خوام خلوت کنم، بعد می آم _

.حالت ناراحتی و قهر، و بدون هیچ حرفی رفت با

راست می . گوشیمو نگاه کردم. چ وقت کینه اي نیست، مخصوصاً در مورد منمی شناسمش، هی. نمی تونم ولی بعد، حتماً از دلش در می آرم فعالً

.خاموش کردم و گذاشتمش تو جیبم ویگوش. داشتم) پردیس(پنج تماس بی پاسخ ازش . گفت بدبخت

شتم بهش فکر می یه مدت بود فراموشش کرده بودم، ولی باز دوباره دا. نمی دونم چرا داشتم به نگاهاش فکر می کردم. دراز کردم پاهامو

همه ي چیزاي . من همه چیز رو به چشم اون می دیدم! آره، خاکستري. دلم می خواست با دریاي آبی، ولی براي من خاکستري حرف بزنم. کردم

چه رازي تو این چشمها بود که منو وادار به فکر کردن می کرد؟. رو خاکستري می دیدم آدمادنیا و حتی 

عادت داشتم هر وقت لب دریا می رفتیم، با سنگ یا چوب رو ماسه ها شکل می کشیدم، . بود که نظرمو جلب کرد سنگ همون اطراف افتاده یه

.یا خونه درست می کردم و بعد ازش عکس می گرفتم
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) تريخاکس( يبه نشونه ) خ(تو مردمکش حرف . دایره ي چشمشو بزرگ کشیدم. رو برداشتم و یه چشم بزرگ با مژه هایی بلند کشیدم سنگ

.تمام زندگیِ من از زاویه اي خاکستري شده بود. حک کردم

دو باشه، چرا بیدارِ؟ اصالً نمی خواستم باهاش برخوردي داشته  ای کیاآلن ساعت باید حدوداي . صداي کیان معتمد پشت سرم، میخکوب شدم با

و طوالنی، به چشم حک شده روي ماسه هاي ساحل کرد و  خیره ینگاه. باشم، باید یه طوري ردش می کردم؛ نمی خواستم به احساسم پی ببره

:پرسید التدر همون ح

چرا تنها اینجایین؟ _

بهترِ بگم غیرممکن بود اشک  ایخیلی سخت . احساسم اشک می ریخت و قلبمو مجبور به هق هق کردن می کرد. حسش کردم. لرزید دلم

.ولی خودمو کنترل کردم زم،ینر

:د رو من و گفتچشماشو تاب دا. کرد سکوت

چرا جواب نمی دین؟ _

:زدم و گفتم پوزخندي

.ترحم گدایی نمی کنم _

:چشمام نگاه کرد و گفت به

.من ترحم نکردم _

. توضیح بده شتریب نذاشتم

.نیاز دارم، پس برید ییمن به تنها _

:نگاهی به چشمِ کرد و گفت. حرف من، نشست برعکس

.خوبِ نقاشیتون هم مثل خوانندگیتون. نه_

.سکوت کردم بازم

.یکی از مژه هاي چشمِ زیرِ پام بود، زیرِ پاهام خیس بود و کیان معتمد هم اینو دید چون

اشاره . نور مهتابی ماه، با این تی شرت سبز، خواستنی تر شده بود ریز. و این کارِ منو سخت تر می کرد. هاش گرم بودن و شعله می کشیدن نگاه

:کالفه پرسیدم. رد و حرفی نزداي به زیرِِِ پاهام ک

چیزي شده؟ _

:کمرنگی زد و گفت لبخند

.آخه شما جواب نمی دین، منم گفتم بهترین روش پانتومیمِ _

.به یه لبخند کوچیک اکتفا کردم. اینکه از دستش ناراحت بودم، ولی خنده ام گرفته بود با

:به طرف دریا کردم و گفتم رومو

دیگه تو بازیاتون شرکت نمی . درضمن، از اینکه بازیتون خراب شد ببخشید. شما اگه اذیت می شید برید تو. بشمولی من دوست دارم خیس  _
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.کنم که بدونِ دلیل، تموم نشه

.نگاهشو حس کردم ولی خودمو بی خیال نشون دادم سنگینیِ

:از مکثی کوتاه، بلند شد و گفت بعد

. ی بازي رو تموم کردینآره، باید معذرت خواهی می کردین؛ چون الک _

چرا اینقد منو اذیت می کرد؟ قشنگ می شد لج رو، از تو حرف آخرش . چقدر مغرور بود. قدمهایی سنگین رفت، پشت سرمو نگاه نکردم با

.دیفهم

رفش و بلند نشدم؟ داشتم چرا گوش نکردم به ح. چون نشسته بودم، زیرِ بدنم گود افتاده بود و رفته بودم پایین. تا باالي پاهام اومده بود آب

 دادمخورد و  یتقال می کردم که بلند شم، که متاسفانه قسمت باالي مچ دستم تا نزدیکاي آرنج، به وسیله ي همون سنگ، خراش بد و تقریباً عمیق

. که تو ماسه ها گیر کرده بودمازم می رفت و بدتر از اون، این بود  يادیخون ز. بی هوا جیغ می کشیدم، هرچند جیغم پر صدا نبود. رو بلند کرد

:اومد نزدیکم و گفت. چون جلوي نور بود، فقط از هیکلش شناختمش. داشتم نا امید می شدم که سایه اي رو از دور دیدم

چی شده؟ دستتون چش شده؟ _

.گریه، همه چی رو بهش گفتم با

:حل منو نشوند، نگاهی به زخمم کرد و گفتدستمو گرفت، بلندم کرد و باالتر از سا. نقاشیِ چشماي خودش وایساد روي

چی کار کردي با خودت؟ _

نمی تونستم به چشماش نگاه کنم؛ می . اینکه درد زخمم بیش از حد بود ولی به خاطر رفتار کیان معتمد اصال دردي رو احساس نمی کردم با

:فقط تو گلویی گفتم. ترسیدم برق چشماش منو بگیره و نتونم حرف بزنم

.نیستچیزي  _

:داد کشید تقریباً

چیزي نیست؟ _

:از عصبانیت تو موهاش کشید و گفت دستی

.اینجا بشینید تا بیام _

.نگاه می کردم و حرص می خوردم رفتنشو

بعد از . نهفهمیدم، چرا یه لحظه تو هستم، یه لحظه شما؟ از اینکه نمی دونم کی هستم و کجام، دلم می گیره؛ اصالً، نمی خوام اون بهم کمک ک نمی

اصال حواسم به خودم نبود، خیس بودم و . حوله تو دستش بود هییه جعبه و . چند لحظه، که واسه ي من از درد زیاد، چند قرن گذشت برگشت

.دمیلرز یار سرما م داشتم

:یه نگاه به دستم کرد و آروم گفت. یه تخته سنگ گذاشت و اومد کنارم يرو، رو حوله

.رهیممکنِ درد بگ _

از بس لبمو گاز . داشتم از درد می مردم و مدام ماسه رو به زیر ناخوناي اون دستم هدایت می کردم. مشغولِ پانسمان کردنِ دستم شد عدشب
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:پانسمانش که تموم شد، گفت. گرفته بودم، بی جون شده بودم؛ پوست لبم کنده شده بود و رو لبم جا خوش کرده بود

.تموم شد _

:گفت قرص جلوم گرفت و یه

.چون عمیق نبود، نیازي به بخیه نداشت. اگه دردت زیاد شد، اینو بخور _

:اي به حوله کرد گفت اشاره

.مجبور شدم حوله ي خودمو بیارم. نمی تونستم بدون اجازه برم تو اتاقتون، همه خواب بودن. این حوله ي مسافرتیمِ _

:فکر کنم اونم درك کرد، چون گفت. وام جوابشو بدممنت می ذاشت ولی من ضعیف تر از اونی بودم که بخ داشت

.کسی نیست ما رو با هم ببینه. بلند شید، بریم تو. خون زیادي ازتون رفته_

نگرانی تو . با پیچیدن حوله، یه لرز پیچید تو بدنم که باعث شد وایسه و بهم نگاه کنه. حوله رو دورم پیچید. یه عروسک دنبالش راه افتادم مثل

.شهود بود و این منو خوشحال می کردچشماش م

چیزي شده؟ _

:گونه گفتم نجوا

.نه _

:نزدیک در ورودي، براي آخرین بار نگاش کردم و آروم گفتم. قدم هایی سخت و سنگین رفتیم تو با

.ممنون _

چی؟ _

.ممنون _

.و منو مجبور به ایستادن کرد خندید

:خوش گفت سر

.من بردم _

:پرسیدم گیج

.تون رو نمی فهمممنظور _

:و گفت خندید

یادتونِ گفتم یه معذرت خواهی و دو تا تشکر ازتون می کشم؟ _

:بی حواس گفتم. آخه هوش و ذکاوتش برام جالب بود. افتاد و خندیدم دوزاریم

.ذکاوتتون رو تحسین می کنم _

:درنگ گفت بدون

.اولین نفري نیستید که میگین _
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. دم در، بهم اشاره کرد برم تو. دمنگاش کردم و جوابی ندا کفري

:درِ گوشم گفت آروم

.خوب بازم باید از پانتومیم استفاده کنیم _

موندن رو جایز ندونستم  شتریب. خندیدم و نگاش کردم. گرمایی که تاحاال تجربه نکرده بودم و از تجربه کردنش پشیمون نبودم. گرم شد گوشم

:ساختمون بودیم و نباید کسی صدامونو می شنید قبل از رفتن به اتاقم آروم گفتم چون دیگه تو. و قبل از اون، وارد شدم

.ممنون بابت همه چیز _

:از ندونستن حرفم تکون داد و آروم گفت سري

.فهمم چی می گی ینم _

.کاش همیشه تو بمونم! خدا باز شدم تو واي

بی اراده رفتم . تاریک بودنِ هوا هم مزید بر علت شده بود. ت داشتم تجربه کنمنمی دونستم چرا دوس. به درِ گوشش کرد، یعنی اینجا بگو اشاره

:کنارِ گوشش و گفتم

.ممنون بابت همه چیز _

بدون . سرمو انداختم پایین تا بیشتر از این ویروون نشم. یه برقی، از تو چشماش گذشت، مثل جرقه اي که خیال فرار کردن داره. اومدم کنار و

می دونستم االن فکراي بدي در موردم . حتی نیم نگاهی هم به پشت سرم نکردم، چون سنگینیِ نگاهشو حس می کردم. تاقم رفتمهیچ حرفی به ا

ولی اصالً مهم نبود، چون داشتم کم می آوردم و ممکن بود لو بدم ازش خوشم می آد و . هم فرار سر شبی از دست نگاهش و هم اآلن: کنهمی 

.دوستش دارم

خدا رو شکر همه . نمی تونستم برم حموم، از عفونت کردن دستم می ترسیدم. به اتاق، تند تند لباسامو عوض کردم و افتادم رو تخت رسیدنم با

با نگاه کردن به صورتش و یاد آوري فردا، . دونستم تو خواب، هیچ صدایی بیدارش نمی کرد یخواب بودن و از تجربه اي که از پردیس داشتم م

.مو در بر گرفتترس تموم جون

حاال فردا جواب پردیس رو چی بدم؟ نکنه کیان معتمد لو بده؟ نه نمی گه، چون خودش گفت کسی تو ویال نیست، من و تو رو با هم ! خدا واي

م و گذاشتم زیرِ حوله اش رو بعد از کلی بو کردن، جمع کرد. این یعنی اینکه نمی خواد کسی ماها رو با هم ببینه و نباید کسی چیزي بفهمه. ببینه

.تختم تا کسی نبینه

خواستم جزء دومین گروه بشم و دلیلش رو بد بودن  یدو گروه شده بودیم و قرار بود یه گروه فردا، و یه گروه دیگه پس فردا برن، م چون

.چون هم نمی تونستم به این زودیا با کیان معتمد رو به رو بشم و هم اینکه واقعاً حالم بد بود. حالم بگم

پردس نبود و باید ماهان رو هم تحمل می کردم ولی خوب، می ارزید و کمتر منو اذیت می کرد درست .

.چاره اي نبود، نمی تونستم بی صدا تحمل کنم. جدا شدن از کیان معتمد، دردمو به یادم آورده بود انگار

.ابم بردانقدر با احساسم و فکرم کلنجار رفتم تا آخر خو. درد زیاد مسکن خوردم از

پانزدهم فصل
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!آخ دیشب. نمی دونم دیشب ساعت چند خوابیده بودم. پلکام خسته بودن، به زور بازشون کردم. با تکوناي پردیس بیدار شدم صبح

:از زیر پتو در آوردم و رو به پردیس گفتم دستمو

.چه خبرت؟ دستم درد می کنه، چلوندیش _

:به دستم کرد و نگران گفت ینگاه سیپرد

شده الســـــــــــا؟ یچ _

آزادم رو دمِ گوشم گذاشتم و گفتم دست:

!يکرم کرد. آروم بابا _

چشمش به دستم افتاد و با . گفت و رو تختش نشست ریکرد صبح بخ یکه موهاشو با حوله اش خشک م یدرحال. اومد رونیاز حموم ب ایلع

:گشاد شده گفت يِچشما

شده السا؟ یدستت چ _

:تمو گف دمیخند

...من . دم یم حیتوض دیاجازه بد _

:حرفم رو قطع کرد و گفت سیپرد

السا؟ يکرد یخودکش _

...من. خوب بذار بگم. نه _

:گفت یبار با شوخ نیالبته، ا. حرفمو قطع کرد دوباره

.يخسته شد یاز زندگ _

:بهش رفتم و ادامه دادم يچشم غره ا. شدم يکفر

...من _

:تو حرفام بپره و ادامه دادم گهیخواد د یمطمئن شدم نم. کردم سینگاه به پرد هی

ادت؟ی یو رفت يکه تو اومد شبید _

.کرد دییحرکت سرش تا با

:دادم ادامه

خواستم بلند  یم. پاهام اومده يآب تا باال دمیبود که نفهم ریفکرم درگ نقدریا. خورده فکر کنم و آروم شم هیبعدش من کنارِ ساحل نشستم تا  _

.که اونجا افتاده بود خراش خورد یکه دستم با سنگ شم

:دیکه اون موقع ممکن بود احساس کنه تنگ کرد و پرس يادیچشماشو از درد ز ایلع

؟يپانسمان کرد يحاال دستت رو چطور! رمیآخ، بم _

آوردن  ونیبه م. با مهسا جور شده يادیم زکرد یحس م. ارمیمعتمد ب انیاز ک یخواستم اسم یبگم؟ اصال نم یحاال چ. نکرده بودم نجاشویا فکرِ



کاربر  انجمن نودهشتیافاطمه اشکو   طلسم خاکستري                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 121

.ارهیرو به وجود ب يتونست بحث ناهنجار یاسم اون م

:بدونِ فکر، به دروغ گفتم یول يچطور دمینفهم

 د،ایبعد به زور و با درد ز. کنم دایرو پ هیاول يکمک ها يمجبور شدم تو آشپزخونه بگردم تا جعبه . دنیهمه خواب دمید. اومدم تو ساختمون _

.دستمو پانسمان کردم یبدون کمک گرفتن از کس

تونستم  یو من نم ستین یهم سطح یلیکه زخمش خ دنیفهم یم دنید یاگه م. نذاشتم و مقاومت کردم یول نن،یاصرار کردن دستم رو بب یلیخ

.تو امیبا اون وضعم ب ،ییبه تنها

.بهش قرص خوردم یسطح دنیبخش امیالت يبرا. کنم کاریچ دونستم ینم. کرد و تحمل کردنش برام سخت بود یدرد م یلیخ دستم

اون  داًیجد. ممکن بود ریغ يتونم باهاش رو به رو نشم؛ هرچند امر یکه م ییرفتار کنم و تا اونجا يعاد یلیمعتمد امروز خ انیداشتم با ک یسع

.و وهم با من بود ایزمان شب و روز، تو رو شتریب

.ردن صبحونه رفتمخو يبرا ایو لع سیهمراه پرد به

عارف و مهندس زند نشسته بود و  نیمعتمد ب انیک. نشسته بودن و مشغول صبحونه خوردن بودن يسالن غذاخور يبلند، باال هیپا زیدورِ م همه

.کرد نیلبخندش به دلم نشست و صبحم رو عطرآگ. زد يبهم انداخت و لبخند محو ینگاه مین. دیکش یسر م شوییداشت چا

:جمع به سمتم برگشتن، گفت يکه همه  يبلند طور يبا صدا. مهربونش انداختم يبا رجب، چشمم رو از جمع گرفتم و به چهره با يصدا با

؟ییشده بابا یالسا؟ دخترم؟ دستت چ _

:هراسون از جاش بلند شد و گفت ماهان

ا؟یشده خانوم آر یچ _

:همه بدون مالحظه گفت يو جلو دید حرکتش رو مهسا. زد يبهش انداخت و پوزخند یمعتمد نگاه انیک

؟يد یداداشم نگرانِ؟ چرا جوابشو نم ینیب یالسا مگه نم _

.جوابشو بدم دیبا. حرفش برم يبار طعنه  رِیامکان نداره ز. در اومده بود حرصم

:نگاهش کردم و گفتم صیخودش حر مثل

.جهت نگران بشه یب یکس نمیب یالزم نم _

:هم به سر تا پاهام کردم و گفتمبه دستم و بعدش  يا اشاره

.ستین یبه نگران يازیکه حالم خوبِ و ن نینیب یم _

دوست داشتم منظورِ لبخنداشو، تو  یدونم چرا، ول ینم. زد که دلمو قرص کرد يمعتمد لبخند انیک. دندوناشو از حرص به هم سابوند مهسا

! شه کرد یکار م یچ گه،یمن السام د یداشت؛ ولن يمنظور نیواقعا همچ دیبدم؛ شا قیبا حس خودم تطب اهامیرو

.رسه، مجبور شد وارد عمل بشه یخوب نم يبحث به جاها نیهوا پسه و ا دیکه د ماهان

:بلند اول رو به من گفت يصدا با

. خوب خدا رو شکر که حالتون خوبِ _
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:بعدش هم رو به جمع گفت و

.نیها حاضر باش نیدر ماش گهید ي قهیتا ده دق یهمگ _

.وضع دستم قبول کرد دنِیاون هم با د. اجازه گرفتم که من فردا با اون گروه برم ازش

بعد با  یول يدونستم چطور یاول نم. نگام کرد، پرسش گرانه دنبالِ جواب سوالش بود. نمیمعتمد نگاه کردم تا عکس العملش رو بب انیک به

.کردم یبهش حال سیحرفم به پرد

.میر یفردا باهم م. من حالم بده شم؟یپ یمون یتو م سیپرد _

. رو به راه انداخت هیماهان قبول کرد و زود بق. بمونه شمیاز ماهان اجازه گرفت که پ دیعجز رو تو چشمام د یوقت. نگاه بهم کرد هی سیپرد

نکرد منو  یسع گهید یحت ن،یاسه همو. بشه تیمن نبودم که اذ نکهیمعتمد تنها بود و هم ا انیهم با ک. رو پاش بند نبود یمهسا از خوشحال

.ک کنهیتحر

.باالخره گروه اول رفتن

کرد و بدون  یظیغل شیرعنا که بعد از رفتنشون، آرا. میبود موند گهیو مهندس قاسمپور و رعنا و دو نفر د سیدوم که شامل من و پرد میفقط ت

من  يدر هرحال برا. کرد یشد معن یبازار م يفقط برا پشویچون ت ست،ین ایمعلوم بود کنار در. بره رونیبگه، قصد داشت ب يزیچ یبه کس نکیا

:کرد و بهش گفت یشیا دنش،یبا د سیپرد. بود يا گهیو مسئول، کسِ د گهید یکیگروه،  ریمد. نداشت یمهم نبود و به من ربط

رعنا؟ ير یکجا م_

:نشون داد و گفت سیو پاهاشو به پرد دیصندالشو پوش. خندبد رعنا

ام قشنگه؟الک _

:زد و گفت يپوزخند بارز سیپرد

.بود يا گهید زِیسوالِ من چ یقشنگه ول _

.ول کن نبود دیرس یبود و تا به هدفش نم رتریگ سیپرد یجواب دادن در بره ول ریو اونور کرد که از ز نوریدو تا و ا یکی یلیخ رعنا

.ره بازار یشد و گفت م یسر راض آخر

 یآد و به عبارت یکه همه کار ازش بر م ییِدخترها نیزدم از ا یآخه حدس م. به کارش نداشته باشه يکنم کار یحال سیدادم به پرد حیترج

:گفتم م،یدیبه اتاق که رس. رو به اتاق کشوندم سیدرد دستمو بهونه کردم و پرد نیواسه هم. واضح تر شر خرِ

اصال به من و تو چه؟. یکاراش بش الیخ یکن ب یسع. است لهیکنم بد پ یممن حس . دخترِ، دهن به دهن نشو نیکنم با ا یخواهش م سیپرد _

:و گفت دیخند

؟يکشوند نجایمنو به ا یالک یعنی. ایهست يگریخوب باز _

.کردم دییو با حرکت سر تا دمیباالش خند ییِرایحدس درست و گ از

:کنارِ تخت برداشت و سرش کرد و گفت یِعسل يرو از رو شالش

. کنه ینم یغلط چیه. حترا التیخ _
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:خواستم مطمئن بشم یم. بودم نگران

س؟یپرد _

:بستن شال بود گفت ریجور که درگ همون

هـــــــــوم؟ _

.ینداشته باش شیقول بده کار _

:کرد و گفت بوسم

؟يشد یحاال راض. چشم _

:گفتمبهش . رفتن شده رونیب يو ظاهرش انداختم و متوجه شدم که آماده  پیبه ت ینگاه

؟یکجا به سالمت _

:و گفت دیخند

.يبرده بود فیتشر یواسه خوش گذرون شبیکه شما د ییهمون جا _

:نگاش کردم و گفتم جیگ. لحظه زمان رو گم کردم هی

؟یزن یحرف م یدر مورد چ _

:چشم تو چشمم دوخت و گفت. دیکش چونمو

خواستم  ینم یول یگفت یدروغ م یشما صبح داشت دمیدوما که من فهم. ستیشده ول کن ن یتا نفهمه چ ،یشناس یرو م سیاوال که تو پرد _

خوب خانوم بودنم  یدر کار نبوده، ول يو آشپزخونه ا دهینجاتتون، درست سر وقت رس يفرشته  دمیفهم شبیسوما من د. یبش عیضا ایلع يجلو

.ارمیروم ن به يزیباعث شد چ

:با اف گفت بعدم

گه؟ید میکار کن یچ _

:رفت طرف در و گفت عیسر. اومدم بپرسم، نذاشت. دمیفهم یم دیبود؟ با دهیاز کجا فهم یعنی. ناقال بود سیچقدر پرد. کردم هنگ

.رسه یبه سمع و نظرتون م ایخانوم با در سیبعد از مالقات پرد گه،یدو ساعت د ،ياخبار بعد _

.بدرقه اش کردم يو با لبخند دمیخند. گن یکه اخبار م ییبا حال شده بود، درست مثل کسا افشیق

.حاشا بلند واریگفتن د میاز قد. کردم یآوردم و انکار م یبود، بعداً براش بهونه م یهرچ. دنیبهترِ بگم د ای ده،یدونستم از کجاش رو د ینم

رجب بود که اونم سرش گرم فقط بابا . مراقب نبود یموقع بود و کس نیبهتر. کنم یمطمئن شدم، رفتم که نقشمو عمل سیاز رفتن پرد یوقت

.آشپزخونه اش بود

بمونه و  ادمیبه  شهیخواستم اونقدر اون بو رو استشمام کنم تا هم یم. تونستم بوشو استشمام کردم یتا م. آوردم رونیتخت و حولشو ب ریز رفتم

.اونقدر حوله رو بو کردم که به سرفه افتادم یول فتم،یب ادشیهروقت دلتنگش شدم 

درون مردمک اون چشم، ) خ(چشمِ حک شده وسط ماسه ها و حرف  دنیبا د شب،ید. و اتفاقاش افتادم شبید ادین حوله، به لمس کرد با
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تونستم به صراحت جواب معماش رو  یکاش م. غرورش قدرت بروزش رو ازش گرفته بود شهیمثل هم یتو ذهنش طرح شده بود، ول ییمعما

...یبدم، ول

 یهم واقعا براش مهم نبوده و من دوباره الک دیشا. بذارم یعالمت سوال براش باق هیبزرگترش کنم و فقط  معما رو نیگرفتم ا میتصم

.بودم جیمه يِمنم که عاشق باز. اومد یبه نظرم م یجیمه يِباز یکردم، ول ياپردازیرو

 نیآتش نیتفاوت که ا نیتنها با ا ،یشبیچشم دمثل  قاًیدق. کردم میقرمز رنگمو برداشتم و رو حوله اش همون چشم و همون حرف رو ترس رژ

.بود و اون خاموش

با دقت داخل . دشیشد د یحوله گم شد و نم يها هیکه قسمت قرمز رنگ، تو ال ياونو تا زدم؛ به طور ت،یاما با درا عیسر. نداشتم يادیز وقت

.کردم و به سمت اتاق مشترکش با عارف رفتم شیجاساز فمیک

در عوض اتاق . شام ایصدا کردن واسه صبحونه، ناهار  يبرا ای ياومد، مگر مواقع اضطرار یباال نم یب مجردها باال بود و کساتاق خوا خوشبختانه

.بود دیو تو د نییمتأهل ها پا

 انی، متعلق به ککت بود که حدس زدم هیفقط  یرو جالباس. شده بودن دهیمرتب رو تختا کش ایبود و رو تخت زیاتاق تم. در اتاقشو باز کردم اروم

 یرو نشون م ازدهیساعت اتاقشون . مال اون باشه دیخورد و رنگشم برام آشنا بود؛ پس صد در صدر با یاون م کلیبه ه شتریمعتمد باشه، چون ب

.رونیشد حدس زد مال خودشِ قرار دادم و اومدم ب یروش و ساك کنارش م يکه از لباسا یتخت يحوله رو رو. داد

کم  گهیدفعه د نیا. اومد یدونم چرا بدونِ اهم و اوهوم م ینم. نکشم غیدستمو رو قلبم گذاشتم که ج. که بابا رجب جلوم سبز شدراهرو بودم  تو

:و محبت رو گذاشتم کنار و بهش گفتم ییرو

.من که از ترس قبض روح شدم. يزیچ ،یاوهوم هی ،یاهم هی ؟يآ یچرا بدونِ خبر م! بابارجب _

:اش رو صاف کرد و گفت نهیس. بود دهیم ترسخودش ه چارهیب

.گم یم ااهللای شهیوگرنه من که هم ،یکردم باال باش یمن فکر نم. دخترم دیببخش _

.کردم یم نشیکلمه اش تحس نیگفت و من بابت ا یم شهیهم شییخدا

؟یداشت يحاال باال کار. نداره یبیخوب ع _

:به دستم کرد و گفت ینگاه اول

.رو ببرم، براش بشورم انیک راهنیاومدم پ. آره _

مگه خودش دست نداره؟ _

:زد و گفت يلبخند

.از من خواهش کرد، منم قبول کردم. داشت، وقت شستنشو نداشت يقرارِ کار يآخه عصر. اون مثل پسر نداشتمِ زم؟یعز هیحرفا چ نیا _

! همون قرارِ عاشقانه ست ،يآهان، قرارِ کار ؟يِمگه خبر ؟يکار قرارِ

نه، االن جاش  یول. افتاد یاز پا م يادیبار، حس حسادتم داشت از تحرك ز نیاول يداره؟ برا یاحساس يرابطه  یبا کس یعنی. مچاله شد لمد

.معتمد انیاز من، رفت طرف اتاق ک یکوتاه یِدوباره و خداحافظ یبابا رجب بعد از عذرخواه. نبود
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.کردم یم لیآخرشو تحل يرفتنش نگاه، و جمله  به

تا  شبیاز د یبهش فکر کنم؛ ول دیمن نبا. از فکرش دورم کنه یهاش کم یتا با حرفاش و شوخ س،یپرد شیبشم و برم پ الشیخ یکردم ب یسع

بودم و  زیچموش در حال گر ییمن مثل آهو. افکارم به سمت خودش بوده يفکر کنم و همش سوق دهنده  يا گهید زِیده به چ یحاال، امون نم

.کرد یخودش م يجا منو طعمه  هیطاقت، دنبالم بود، و در آخر  یب يا یچارفکرش مثل شک

 گهیبودم و د سیپرد ينداشت؛ چون اآلن، درست جلو يا دهیفا یمونیپش یشدم، ول مونیبودم پش دهیرو حولش رسم الخط چشم کش نکهیا از

.کنم يکار چیشد ه ینم

.نمیکرد و اشاره کرد بش یبه سر تا پاهام نگاه سیپرد

. نیبش _

.اومدم بپرسم که خودش جوابمو داد. کردم یدرك نم لشویدورگه شده بود و من دل هیبر اثر گر صداش

.دمیچشمام د يپرپر شدنشو جلو. زمیداداشِ گلم، پرهام عز. داداشم تنگ شده يفقط دلم برا. نگران نباش ست،ین يزیچ _

چندتا، چندتا؟ تاحاال خبر مرگ دو نفر رو که من از  ایشه؟ خدا یمگه م. امکان ندارهداداششو از دست داده؟ نه  سیپرد یعنی. شد ینم باورم

 یده، ول یم دیبه آدم نو! یچه اسم قشنگ)... پرهام. (هم که حکم داداشم رو داشت یکیخاله معصومه،  یکی. دمیوجودشون خبر نداشتم، شن

.بد دیبار نو نیا نهمتأسفا

:مه دادادا نیبغض سنگ هیو  یناراحت با

آخر سر گفت پرهام؟ و من کودکانه گفتم پر، و چه صادقانه پر زد و . کردم یگفت و من پر م یاون م. میکرد یم يکالغ پر باز میروز داشت هی_

.رفت

اقعا درك و. لحظه خودمو جاش گذاشتم، هق هق من بلند تر از اون شد هی. به هق هق شده بود لیکوتاه تبد يشده بود و از آوا دیاش شد هیگر

 یم یعجله داشته، ول نقدریو چرا ا دهیپرکش يدوست داشتم بدونم چه جور. میکرد هیتو بغل هم گر يادیز قیدقا. موضوع سخت بود نیا

. گفت یقادر به گفتنش بود خودش م ایاگه الزم بود . ستین وقعشدونستم االن م

.وارد شدن يگریپس از د یکی نایبود که ماش 2ساعت  يکایفکر کنم نزد یدونم چقدر گذشت، ول ینم

. دلم گرفت. الیرفت داخل و یمعتمد، داشت م انیک يشده بود و هم پا ادهیمهسا پ. رفته بودن نینبودن با دو ماش ادیتعدادشون کم بود و ز چون

:عارف برسه گفت نکهیقبل از ا. دید مویناراحت نیحرکتم، و همچن سیپرد. ایسرمو از پشت به جلو برگردوندم، چشم تو چشم در

. کالسش باال باالهاست نه اون. تونه مخشو بزنه ینترس، مهسا نم _

.کرده هیناراحت بوده و گر شیانگار نه انگار که چند لحظه پ. ادامه نداد گهیبه عارف کرد و د يهم اشاره ا بعدش

از . دمیمعتمد رو ند انیوارد که شدم، ک. ختمون رفتماز هردوشون، به سمت سا یبا معذرت خواه. دادم مزاحمشون نشم حیکه اومد، ترج عارف

 زِیگرسنه ام بود، تازه صبحونه هم چ. خورم یرم، نهارمو م یراحت کردم که خودم بعد از خواب م الشوینکنه و خ دارمیبابا رجب خواهش کردم ب

.بود لشیدل نیم دوممعتمد ه انیکرد و ک یدستم درد م نکهیاول ا. خواستم برم ینم ینخورده بودم، ول يادیز

.دمیشه، خند یم یچه شکل نهیاآلن حولشو بب نکهیلحظه از فکرِ ا هی. شدم و وارد اتاقم شدم الیخ یب. دمشیراهرو هم ند تو
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؟يخند یم یبه چ. ایالسا پاك خل شد _

.بود دهید دنیخند يمنو موقعه  ایلع! کار کردم یکه چ آخ

؟يخور یتو ناهار نم. بابا یچیه _

.رم یاآلن م. چرا _

:رفت که دوباره صدام زد یم داشت

السا؟ یراست _

.کردم یم یباهاش کم شوخ نیواسه هم. باهاش جور نبودم سیپرد ياندازه  به

بله؟ _

.ده ینم ریگ گهیبازار؟ تازه مهسا هم هست، وارسته د میبر يآ یم ستیتا وارسته ن. جلسه دارن رایمد يعصر... زِیچ _

.بدتر گهیهم دستم وبال گردنم بود، د یبحث بعدشو نداشتم، از طرفدعوا و  ي حوصله

رن جلسه؟ یم یک ویخوب ک _

.عامل ریهلو و آلو و مد _

:و گفتم دمیخند

ه؟یآلو ک ه؟یحاال هلو ک _

؟يآ یم ؟یکن یکار م یچ. هلو معتمده، آلو هم وارسته _

.ببخشه دیرنگارنگ و جد يِگناها نیدم؟ خدا منو با اپشت سرش فکر کر یمعتمد واقعا جلسه داشت و من الک انیک پس

:گفتم. کرده بود تیبه حرفام هم سرا نیبودم و ا خوشحال

.بهتون خوش بگذره. زمیعز نیشما بر. نه _

. رفت) باشه(و با گفتن  دیاز تعجب ورچ یلب

.رفتنش، و تنها شدنم لب تخت نشستم با

خاموش بود؟ منم  تیگفت چرا گوش ینگران بود و مدام م یلیخ. به مامانم زنگ زدم. کردم در آوردم و روشنش میدست فیاز تو ک مویگوش

نگفتم يزیچ میخاموش کردن گوش لیو دل میاز ناراحت نیخواستم نگرانش کنم، واسه هم ینم. گفتم شارژم تموم شده بود و حواسم بهش نبود.

تازه از کابوس وجودش خالص شده بودم و به . خواست باهاش حرف بزنم ی دلم نماصال. داد نیبه آرش ویحرف زدن با مامان، گوش یاز کل بعد

:باشه گفتم ایلع ای سیپرد نکهیبا فکر ا. صداش تو گوشم، در اتاقم زده شد دنیچیبا پ. کردم ینبودنش فکر م يایرو

.تو ایب _

:دوباره اومد نیآرش يصدا

؟یخوب. السا سالم کردم _

ن...یسالم آرش _
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موج . دیباشه، شن نیجا و قسمت حرفم رو که آرش نیبدتر قایمن، دق یِبد شانس. رفت ادمیبه دست، حرفم  یمشک يمعتمد، مشَما انیک نِدید با

.کردم یچشماش شناور بود و من فقط نگاهش م يِخاکستر يایتو در تیعصبان يها

.و قطع کردم رمیگ یگفتم خودم تماس م نیآرش به

.کرد یبود و اصال بهم نگاه نم نییسرش پا. بدم حیبهش توض دیکردم با یم حس یدونم ول ینم لشویدل

...آخه. زدم یداشتم با خونه حرف م. دیببخش _

:با تحکم خاص خودش گفت. حرفمو کامل کنم نذاشت

.دیبد حیبه من توض ستین یاجیاحت _

:و گفت سیتخت پرد يرو گذاشت رو یمشک يِمشما

.با اجازه ن،یو عوض کنآوردم تا پانسمانتون نویا _

.دمیخودمو نشن يخودم هم صدا یحت یکردم، ول یخداحافظ

آخه چرا؟. تنها گذاشت یاز ناراحت ییایو منو با در رونیب رفت

.داخلشو در آوردم اتیرو برداشتم و محتو مشما

.کنم ضشیتعو یراحتدردش کم تر شده بود و تونستم به . خدا رو شکر. پانسمانمو عوض کردم ییدستشو ییِروشو تو

.يباعث دردسر شهیکه هم ن،یکارت کنم آرش یخدا بگم چ يا

که  ییتلفن رو قطع کردم و با صداها ن،یجناب آرش یاز عال یحالم خوبِ، و عذرخواه نکهیبهش از ا نانیاز زنگ زدن به مامان و دادن اطم بعد

.به آغوش خواب فرو رفتم تیو در نهازدم از اومدن بچه ها به باال باشه، خودمو به خواب زدم  یحدس م

شانزدهم فصل

حال  نیدر ع یبه چهره ي معصوم، ول. دلم براش تنگ شده بود. دهیتخت اون سمتم خواب يکه رو دمیکه باز کردم، پردیس رو د چشمامو

.داداش خیلی عزیزِ، مخصوصاً خوبش، که دیگه غنیمت. خدایا بهش صبر بده. شیطونش نگاه کردم

دستی رو معده ي خالیم . تازه پی به گرسنگیم بردم. نگاهی به ساعت دیواري اتاق انداختم، ساعت شش عصر بود. تم ساعت چنددونس نمی

.کشیدم و با یه لباسِ مناسب رفتم پایین

م و رفتم بیرون تا تو بعداز خوردن غذا، ازش تشکر کرد. بعد از پرسیدن حالم، غذا رو برام کشید و گذاشت جلوم. رجب تو آشپزخونه بود بابا

تا کسی نبود رفتم کنار ساحل تا تجدید خاطره . مدیرها رفته بودن جلسه و بقیه هم یا خواب بودن یا بیرون. دست و پاش نباشم و اذیتش نکنم

.و نه وقتشولی فعال نه جاش بود . بخاطر بادي که می اومد موج، فوج فوج باال می اومد و آدم رو به شنا کردن ترغیب می کرد. مکن

.شب قبل، نشستم و اتفاقاي اون شب رو تحلیل کردم يدورتر از ساحل، رو همون سکو خیلی

ناخودآگاه . دمیبراي اولین بار مهربونیشو دیدم، براي اولین بار نگاه هاي گرمشو حس کردم، صداشو در گوشم شن. خواستنی شده بود چقدر

نگاه هاش ملموس و نزدیک . نگام به دستم افتاد، چقدر نگران دستم بود. ستم حک کردمد يدستمو طرف گوشم بردم و بعد بوسه اي رو، رو

شروع به بی پرده حرف . حس کردم دریا یه دوست و می تونم بهش اطمینان کنم. چشمامو به دریا دوختم. دردودل می کردم یکیباید با . بود
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.کردم ایزدن با در

دوستام ازت تعریف می کردن ولی من هیچ وقت . ات صمیمی نبودم؛ ببخشید، هیچ وقت نمی دیدمتهیچ وقت باه. سالم دوست من! دریا آهاي

می دونی چرا؟ چون . عظمتت رو تحسین می کنم. به بزرگی اي که فقط یه نقطه از بزرگیِ اون باالیی رو نشون می ده. به بزرگیت فکر نکردم

خودش، ولی تو این تلنگر رو بهش وارد کردي، با دستاي پرقدرت امواجت، این کار  هیچکی نتونست کیان معتمد رو با احساس جلوه بده، حتی

مرسی که به . يتو تا حاال خیلی هدیه از خدا گرفتی و خیلیا رو از خونواده هاشون جدا کرد. من مال تو، هدیه به تو ياین دست ها. رو کردي

نی؟ تو می دونی چرا دیشب بهم نگاه هاي عجیب می کرد؟ از اونایی که من تو می دو. اینو واسه تلنگر بکار بردي ودست من قناعت کردي 

تو . خواهش می کنم. اگه مال منِ، یه طوري بهم بفهمون. دریا؟ می شه ازت یه خواهشی کنم؟ یه جوري بهم بفهمون. همیشه تو رویاهام می دیدم

.به خدا از من، نزدیکتري؛ تو اونو بیشتر حس می کنی

به یاد اونی که قانون عشق رو بر زمین مهر . اسمت آدم رو به یاد حوایی از تبار انسان ها می اندازه. چه اسم قشنگی داري... دریا. ..دریا... دریا

... کسی که گفت عشق زمینیِ، و آسمانیه اش دست نیافتنی. یزد، حک کرد، نوشت، ترسیم کرد و هرآنچه که راحت تري بنام

با دریا دردودل کردم، ولی با اومدن صداي الستیک ماشینا، پی بردم انگار بیش از حد نشستم و حواسم به گذر زمان دونم چقدر حرف زدم و  نمی

.هنوز از برخورد دیشبم شرمنده بودم. ترجیح دادم بمونم، تا وقتی همه رفتن داخل، بعدش من برم، تا باهاشون برخوردي نداشته باشم. نبوده

خیلی ریز بود ولی من می دیدم، چون . چشمم افتاد به چشم دیشبی، که هنوز یه اثر کوچک ازش مونده بود. دم که برماز چند دقیقه بلند ش بعد

.دنبال نشونه بودم

.مرسی که بهم گفتی. دریا مرسی

.یال باشهزد و این شب و روزِ منو قشنگ تر می کرد؛ حتی اگر صاحب رویا بی خ یمن دامن م يحقیقت نداشت، ولی به رویاها شاید

* * *

.السا؟ بیا بریم دیگه _

:تخت بلند شدم و گفتم ياز رو کالفه

.دیگه بازي نمی کنم. بی خیال. پردیس، من دیشب هم، بازي رو نصف و نیمِ کارِ ول کردم _

:پیشم و لباشو غنچه کرد و گفت اومد

.خوریا چند روز من نیستم، غصه ي این روزها رو می. جون پردیس؟ خواهش می کنم _

.پردیس برو دیگه. مردشورِ لب و لوچه ات رو ببرن _

:و گفت نشست

.یا با هم یا هیچکس _

:از چند دقیقه، وسط کلنجار رفتنامون عارف اومد تو و گفت بعد

.چه خبرِ؟ بیاین دیگه _

:از خدا خواسته، توضیح داد پردیس
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. ازیشون خراب می شهمیگه اگه بیام، ب. السا بابت دیشب شرمنده است و نمی آد _

:متعجب نگام کرد و گفت عارف

راست میگه السا؟ _

.مثل داداشم بود و خیلی دوستش داشتم. باهم جور شده بودیم و همدیگر رو به اسم صدا می زدیم جدیداً

مگه دیشب ندیدي چطوري کنف شدم؟. عارف بخدا نمی تونم _

:خندید و گفت عارف

.م کنف شی، نگران نباشامشب دیگه چیزي نمی گ. نترس _

عارف و  يهر چند، راضی نبودم و این منو اذیت می کرد؛ ولی چاره اي نبود و من همیشه جلوي تیم دو نفره . طور بود، به زور و التماس رفتم هر

.پردیس مغلوب می شدم

همون . ل و در آخر هم بازيِ وسطی، تغییر دادبخاطر من، از خود گذشتگی کرد و نظرِ همه رو از گل یا پوچ، به سمت پیاده روي لب ساح عارف

کیان معتمد پوزخندي . انگار که من، مهمون افتخاريِ بازیشون بودم. جا هم از همه خواهش کرد که به طرف دست من ضربه اي رو هدف نگیرن

خیال نشون می ده؟ چرا داره نشون همش داشتم فکر می کردم این چرا این شکلیِ؟ چرا خودشو بی . بهم برخورد. چشمم دور نموند ززد که ا

در هر حال، اون موقع نمی شد به این چیزا فکر کرد و براش . می ده هیچ اتفاقی نیفتاده؟ در حالی که خیلی نگاه ها و حرفا رد و بدل شده بود

.دلیل آورد

تو یه گروه؛ مهندس ها، خانوماشون و مدیر من، پردیس، عارف، کیان معتمد، مهسا، ماهان، رعنا و لعیا . گروه هشت نفري شدیم و رفتیم دو

همه بودن،  يرو ادهیپ يبرا. ساعت، دور تا دورِ ساختمون و بعد هم کنارِ ساحل پیاده روي کردیم کیاول به مدت . عامل هم تو یه گروه دیگه

.وسطی فقط مدیر عامل موند و بقیه که شامل مهندسا و خانوماشون می شدن رفتن تو رايولی ب

.دوباره یارکشی و حرص خوردن من شروع شد، ولی این بار بر وفق مراد من. اقیمانده سر جمع، نه نفر می شدنب نفرات

هیچ وقت فکر . فقط مدیر عامل نخودي بود و در هر دو گروه فعالیت داشت. کیان معتمد، عارف و پردیس یه گروه شدیم؛ بقیه هم یه گروه من،

ولی خوب، از قدیم گفتن آدما رو تو مسافرت درست می شه . میمی، و با بچه ها مدام در حال بازي باشننمی کردم آقاي سهند اینقدر گرم و ص

.شناخت

با دست . من که اصال نمی تونستم توپ رو بندازم چون یه دستم پانسمان بود. و کیان معتمد یه طرف، من و پردیس هم یه طرف ایستادیم عارف

.ادم به پردیسآزادم فقط توپ رو می گرفتم و می د

.ما ضعیف بود و این عارف رو کفري می کرد طرف

نفرت و حسادت رو در عمق . عارف اومد سمت ما و من رو پیش کیان معتمد فرستاد. هی گل می داد و این همه رو عصبی می کرد پردیس

.معتمد انیبهش پوزخند زدم و رفتم کنار ک. چشمهاي مهسا می شد لمس کرد

خدایا چرا این، هر رنگی که می پوشه خوشگل می شه؟ چرا آخه؟. ش بودشرت تنگ آبی تن تی

کیان معتمد طاقتش طاق . بار که توپ رو بهش می دادم یه گل رو صاف می کرد و از اونور پردیس خانوم، با دادنِ گل جدید جبران می کرد هر



کاربر  انجمن نودهشتیافاطمه اشکو   طلسم خاکستري                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 130

:شد و آخر سر داد زد

.داشماسه زیرِ پام آجر شد دا. عارف؟ بگیر توپ رو ازش _

.اولین بار بود این جور حرف زدن رو ازش می دیدم. خندید و با حرکت سر بهش اطمینان داد عارف

جسمم تو بازي ولی . توپ رو از دست من می گرفت، خیلی آروم برخورد می کرد تا یه وقت دستم آسیبی نبینه و این منو دلگرم می کرد وقتی

.بود حواسم، تو دو چشم خاکستري معطوف به یه توپ

.از طرف من یا از طرف اون ایتوپ می تونست سرآغاز یه ندا باشه،  یه

نمی . مهسا توپ رو برداشت و با قدرت هر چه تمام تر، به سمت من پرتش کرد. طرف عارف، مهسا سوخت و باید از بازي بیرون می رفت از

مدم دستمو پشتم بذارم که توپ بهش برخورد نکنه، بدتر کمرم پیچ او. عقلم در مدت اون چند ثانیه بهم فرمان نمی داد. دونستم چی کار کنم

از ترس خونریزي، فوري آوردمش . به شدت درد رو لمس می کردم. جیغم از داخل و بیرون گلو یکی شد. دستم خوردم زمین مونخورد و رو ه

همزمان کیان معتمد و پردیس . س، درد یادم رفته بوداز شدت تر. یه نقطه خون، زیرِ اون پانسمان محکم معلوم بود. بیرون و بهش خیره شدم

.بهم نزدیک شدن

:معتمد گفت کیان

صدمه دیده؟ _

.ندادم جوابی

:که می شد واضح حدس زد طرف صحبتش مهساست، ولی رو به همه گفت يبلند به طور يدید انتظارش بی فایده ست، با صدا وقتی

_ مثل اینکه قرارداد عارف، یادتون رفت.

:دیگه کامال به طرف مهسا برگشت و گفت ،بعد

.کارتون درست نبود خانوم وارسته _

:اومد جواب بده که ماهان گفت مهسا

. خدا کنه عمدي نبوده باشه. راست میگه مهسا _

:از حرص دندوناشو رو هم سابید و گفت مهسا

چرا باید از رو عمد باشه؟ _

:دست به سینه وایساد و گفت عارف

.ین رو می خوایم بدونیمما هم هم _

.چیزي نگفت و رفت تو ساختمان مهسا

:داشت بلندم می کرد که رعنا گفت پردیس

!اَه. این دو شب که بازیمون خراب شد _

.دادم یجوابشو م دیداشت بهم توهین می کرد، با. خودم نبود دست
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:کردم صداش

رعنا خانوم؟ _

:داد که ماهان بلندتر گفتمحل نذاشت و داشت به راه خودش ادامه می  بهم

.خانوم یزدانی؟ با شما هستن _

.دست مجروحم گذاشتم تا یه خورده دردمو تسکین بدم يدست آزادم رو رو. ترجیح دادم همین طوري بگم. ایستاد، ولی برنگشت رعنا

:گفتم

زایی دارم که شما رو از عفو و ادامه ي کار دور کنه، ولی منم چی. دوماً، من اجازه نمی دم به من توهین کنین. اوالً، من که گفتم بازي نمی کنم _

.حاال بیاین بازي کنین، من میرم. پس سعی نکنین توهین رو وارد بازي کنین. چیزي نمی گم؛ چون طرفمو می شناسم

:به همه، ولی چشم تو چشم کیان معتمد گفتم رو

.بازم عذر می خوام که بازیتون رو خراب کردم. من می رم _

دل و قلب و روحم درد . بعدش هم سرشو انداخت پایین و توپ به دست به سمت ساحل رفت. معتمد به چشمام خیره شد و چیزي نگفت نکیا

نمی دونم . همون سکو يرو که حک کرده بودم دیده بود، دقیقا رو یرو یادشون رفت چون کیان معتمد رفت به سمت همون جایی که چشم

شاید می خواست معماي چشم رو حل کنه و هزاران شاید . ا بازي دوباره اي از کیان معتمد، ولی براي من دنیایی بودی دنشونه ي دومی از دریا بو

.دیگه

حس می کردم دلش پیش ماهان گیرِ، چون رفتاراش و . رعنا هم که از ترس و حرص، با گفتن یه شب بخیر رفت. رفتن اون، همه متفرق شدن با

.حرفاش شک برانگیز بود

.ولی به جاش لعیا کنارم بود و باهام اومد داخل. اصرار من عارف و پردیس رفتن خوش بگذرونن با

:دستم کنارم نشست و گفت ياز پانسمان دوباره  بعد

.زد يمن دیدم که عمد. باشه يفکر نمی کردم مهسا اینطور _

:تکون دادم و گفتم سري

.مهم نیست. بی خیال _

.بعد از گفتن شب بخیر، رفت دراز کشید که بخوابِ. م موندن و جایز ندونستاز کمی حرف زدن، فکر کن بعد

.گفت همه چیز آرومِ. مامانم زنگ زدم و اوضاع خونه رو سنجیدم به

.به همین خاطر قرص خوردم که جلوگیري قبل از درمان رو به اتمام رسونده باشم. فردا باید می رفتم غار یداشتم ول درد

لعیا خوابیده بود و . خیلی غلت خوردم ولی فایده نداشت. و نیم گذشت، ولی نه پردیس برگشته بود و نه خوابم می برداز یک ساعت  بیشتر

.با این حالتش، می تونستم پنجره رو باز کنم، و نور ماه اذیتش نمی کرد. روشو ازم برگردونده بود

.بدنم، کامال به دیوار چسبیده بود و طرف دیگه اش آزاد بود یه طرف. رو باز کردم و صورتمو، قائم بر چهارچوبش گذاشتم پنجره

.دونستم دنبالِ چی هستم ولی در عین ندونستن، می دونستم دارم خودمو گول می زنم نمی
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عنی خداي من، هنوز بیدارِ؟ ی. چرخوند یپشت به اتاق من، روي سکو نشسته بود و توپِ تو دستش رو مثل روح من م. سر خورد رو سکو نگاهم

اونم از دریا، عشقش رو می خواد؟ 

لحظه از تصور اینکه عشقش من باشم، مثل یه بچه غرق لذت می شدم؛ و یه لحظه از تصور اینکه من نباشم، احساس پیرزنی، چروك احساس  یه

.رو داشتم

.ست به سمت تیر نگاه من، نگاه کرددونم من زیاد بهش خیره شده بودم یا باز حس ششم قویش بهش الهام کرد که برگشت به پشتش، در نمی

.نمی خواستم فکرِ اشتباه به ذهنش هجوم بیاره. فکرم درهم و مبهم شده بود. درنگ، پنجره رو بستم و فوري تو جام نیم خیز شدم بدون

.دلپذیر کجاش اشتباه؟ عین حقیقت، ولی این بار حیقیقتی شیرین و. اشتباه؟ من حتی با خودم هم رو راست نبودم واقعاً

.یه لحظه ترسیدم، ولی با دیدنِ پردیس خیالم راحت شد و نفس راحتی کشیدم. صداي در اتاق که آروم داشت باز می شد، فکرم منحرف شد با

:به خاطر لعیا آروم گفتم. زد و اشاره اي به دستم کرد لبخندي

.نگران نباش. خوبه _

:ال به سمتم برگشت و آروم گفتکام. دیعوض کرد و کنارم رو تختش دراز کش لباساشو

تو چرا نخوابیدي؟ _

.خوابم نمی برد _

السا، خبريِ؟ _

.به دلم افتاد، ولی بی خیال نشون دادم شک

چه خبري؟. نه _

:دستم اشاره کرد و گفت به

!پانسمان سفارشی _

.انکار نه، ولی منطقی حالیش می کردم. درستش می کردم باید

:همین، خودمو آماده کرده بودم دونستم می پرسه؛ واسه می

.بابا فقط کمکم کرد، همین _

:غره اي رفت و گفت چشم

با ما هم آره؟_

براي چی می گی؟. نه _

.صداي لعیا که خرناس می کشید، پردیس با انگشت سبابه اش منو به سکوت دعوت کرد، بحث رو به فردا سپرد و منو راحت کرد با

هفدهم فصل

واي حاال چی کار کنم؟ اینا ساعت هشت . م و یه نگاه به ساعت انداختم، با دیدنِ ساعت هشت، عین فنر از جام بلند شدمکش و قوس داد خودمو

پردیس چرا بیدارم نکرد؟. از بس دیشب دیر خوابیدم. سرم به دوران در اومده بود. دقیقه وقت دارم یفقط س. می خوان برن قهیدق یو س
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نمی دونم چطوري، ولی سریع در . زمین افتاده بود يلعیا خوابیده بود و پتوش رو. یعنی وقت نداشتم. نداشتمحوصله ي فکر کردن ! دیشب واي

.داشتم مقنعه می پوشیدم که پردیس، آماده جلوي در ظاهر شد. دقیقه آماده شدم ستیعرض ب

:به نشونه ي تعجب جلوي دهنش گذاشت و گفت دستشو

.قه بیرون زده ات، هنوز درست آماده نیستیالسا، تو که با این چشماي از حد _

:چرا صدام نکرده بود؟ با ناراحتیِ مشهود تو صدام گفتم. دستش ناراحت بودم از

چه خبرت؟. اومدم بابا _

:بود و نق نق می کرد وایساده

.واي السا، تو که اینقدر دیر آماده می شی، باید زودتر بیدار بشی _

.راه افتادم عسلی، يبرداشتن دوربین رو با

:در، دستمو گرفت و با لب و لوچه اش خودشو لوس کرد دم

.می بخشی آبجیتو؟ به خدا دلم نیومد بیدارت کنم ؟یالسایــــــــــــــــ _

.خوب، حاال لوس نشو، برو اونور _

ان، رفتم طرف میز غذا خوري که صبحونه بعد از گفتن سالم به ماه. زمان با ما، ماهان لباس پوشیده و کیف به دست، داشت می رفت بیرون هم

.واسه همین راهمو کج کردم به سمت آشپزخونه. همه خورده بودن و فقط من مونده بودم. میل کنم

. فاصله اي که من یه لقمه صبحونه می خوردم، پردیس رفت که با عارف خداحافظی کنه تو

.چایی خوردم و تند تند ازش خداحافظی کردم از سالم مختصري به بابارجب، یه کم صبحونه و در آخر هم بعد

چه . خدایا چه برقی تو چشماشِ. در عرض چند ثانیه چشماش تو چشمام قفل شد. در، زمان بیرون اومدنم سینه به سینه ي کیان معتمد شدم دم

!نوري داره این نگاش

.انداختم پایین سرمو

:تتونستم حالت صورتشو ببینم، فقط صداشو شنیدم که گف نمی

!انگار دیشب تا دیر وقت بیدار بودین که صبح به این شکل، دارین جا می مونین _

:اصال نمی خواستم کم بیارم، گفتم. کنایه اش رو هدف گرفت و دقیقا به وسط خورد تیر

. اتفاقاً دیشب خیلی آروم خوابیدم، بدونِ نگرانی و دغدغه _

:تحلویم داد و گفت لبخندي

! ه اي رو دیدین که آرومتون کردآهان، حتما یه صحن _

.بار با یه لبخند کج گوشه ي لبش، بهم نگاه می کرد این

:خیلی ریلکس گفتم. لبخندش داشت روانیم می کرد این

.بعد از دیدنِ پردیس تو خواب، خوب خوابیدم. شما نمی دونین که پردیس موقع خواب چقد ناز می شه. آره _
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:تاي ابروشو داد باال و گفت یه

...شاید _

اومدم جواب بدم که پردیس اومد، صدام کرد و گفت . اگه می موندم، کار بیخ پیدا می کرد؛ ولی اول باید یه جوري جواب می دادم. می رفتم باید

واي . بدمنگاه معنی داري به کیان معتمد و من انداخت، دست سالمم رو کشوند دنبال خودش و رفتیم بیرون، حتی نذاشت جوابشو . که دیر شده

.حاال اون چه فکري می کرد؟ آخه لحظه ي آخر، با لبخند معنی داري بدرقه ام کرد! رجب بابا

نمی تونستم بی خیال . لحظات سنگینی برام بود. ماشین که شدم، کیان معتمد رو دم در ساختمون دیدم که داشت با مهسا حرف می زد سوار

این نداي راست یا دروغ، رو به خودم می دادم که هدفش . من، تونستم و تحمل کردم يبتش روباشم، ولی با لبخند کج گوشه ي لبش و نگاه ثا

.کردنِ من بود ذیتفقط و فقط ا

راه، پردیس خیلی سر به سرم میذاشت؛ ولی من دلم بد جور درگیر شده بود، و هیچکی نمی تونست نجاتش بده، به جز اون پرتو، پرتوي  تو

یه قطره اي که نیازِ به سراب . ده بودم، ستاره اي که از دریا، عشق رو با عجز گدایی کرده بود؛ ولی دریغ از یه قطرهحاال من ستاره ش. کیهانی

. دلم یه گرما می خواست، حرارت نگاههاي شیرینی که روزمو به شب و شبمو به روز تبدیل می کرد. تا تو اون سراب گرما رو حس کنه ت،داش

سجده به خاطر تجربه ي عشق، نه عادت؛ . ابل چشمهاي ماهان و پردیس، به سمت قبله، که جلوم بود سجده کردمنگاهی به آسمون کردم و مق

.گرما، نه هوس

.ماشین قرض دادم يصداي آهنگ، موقعیتم رو پیدا کردم و گوشامو به بلندگو با

واقعا . به این زیبایی ندیده بودم يتا حاال منظره ا. کردممحض رسیدن و دیدن صحنه ي رو به روم، دو تا چشم داشتم، دو تا چشم هم کرایه  به

.چقد من بی لیاقت بودم که دیروز نیومدم. باید هم مهسا تعریف می کرد. توصیف کردنش سخت و غیرممکن بود

تبدیلش کرده بود و چشم  سبزيِ درختها و بوته ها به بهشت. غار، که پوشیده شده بود از گل هاي رنگارنگ قرمز، سفید، صورتی و البته آبی یه

چرا اینقدر دقیق، قلم مو رو به کار بردي؟ عظمتت، در تک تک، و دونه به ... معبودا، مهربانا. خلق، به این توانایی نیمن فقط چشمک می زد به ا

.دونه ي خارها و گل ها هم قابل لمسِ

.چشمام جز اون جا، هیچ چیز رو نمی دید. تونستم خیره بمونم فقط

آبشار طویل و عریضی بود که . طالع دادن به کسی، به پشت غار رفتم و بهشت پشتشو براي اولین بار واسه دو چشم مشکیم کشف کردما بدون

. بیننده رو مشتاق به دیدنش می کرد

:وقتی دید تعجب کردم، گفت. ماهان داشت می خندید. صداي پردیس به عقب برگشتم با

فقط مراقب باشین، چون . فعال به کارمون برسیم، بعدش شما آزادي، بري عکس بگیري و تماشا کنی. کنههر کی می آد، از ته دل ذوق می  _

ارتفاعش خیلی زیاد.

.بقیه هم پشت سرِ ما اومدن. اي گفتم و با پردیس، دنبالش راه افتادیم باشه

عکس می گرفتم، تا ذهنم راحت تر قادر به هضم کردنش  منم یادداشت بر می داشتم و. راه می رفت و مکان رو تجزیه و تحلیل می کرد ماهان

.به گفته ي ماهان، قدمت این غار برمی گشت به پنج یا شش قرن پیش، و تو این سالهاي اخیر کشف شده بود. باشه
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دست پردیس رو کشیدم و  منم که از خدا خواسته،. از تموم شدن کار، ماهان اجازه داد تا هر کس که می خواد عکس بگیره یا نگاه کنه، بره بعد

.به سمت آبشار هدایتش کردم

.عکس گرفتم و خیلی شیطونی کردم لییخ

من می خواستم برم باالي دهنه ي غار و اونجا به شکل . همه منتظر تو ماشینا بودن، و فقط من و پردیس مونده بودیم. عکسم بود نیآخر

.ودن و منو تو اون حالت نمی دیدنخدا رو شکر ماشینا در معرض دید نب. خوابیده، عکس بگیرم

سنگ رها شد و من از باال، به صورت . اون انداختم يزمان خوابیدن روي سبزه ها، پاهام رو قائم به یه سنگ کردم و تمومِ وزنمو رو. باال رفتم

 د،بعدش فقط سیاهیِ محض بو. و پر کردر یتنها چیزي که یادم موند، درد آخر دستم بود و آه بلندي که تمام اون مکانِ رویای. عمود سقوط کردم

.تاریک تاریک

هجدهم فصل

دردام  شتریگذشت، ب یم شتریب یهر چ. که پاهامو به سمت باال عمود نگه داشته بود، حس کردم یبزرگ يوزنه  یِنیکه باز کردم سنگ چشمامو

. اطرافم شده بودم طیکودك، کاوش گر مح هی نیشدن و من ع یم یبرام تداع

.مات شد دیسف يها واریپاهام، اول از همه چشمم به د از بعد

.ذهنم روشن شد کیتار ياومد و نقطه  ادمیتنش ها  ياتفاقات گذشته، همه  يِادآوریفشار آوردن به مغزم و کمک به  با

.کم رو بدنم و دردام مسلط شدم کم

از پاهام آزاد و دیگري به  یکی. دستم هم سرم وصل بود یکیه اون تر گچ گرفته شده بود، ب لیدفعه طو نیا یچپم هنوز پانسمان بود، ول دست

.بود زونیآو يوزنه ا

.جا هستم نیدو روزِ، که من ا یکیاز  شیهمه تحول بد و داغون، تازه حدس زدم حتما ب نیا دنِید با

.ازم، هجوم آوردن داخل اتاقب يچشمها دنِیهردوشون با د. دمیو مامان رو د سیانتظار، پرد ي شهیپشت ش. نبود شمیپ یمراقب

.بارم اآلن هیکه غش کردم و  یبار زمان هی. برام اتفاق افتاده بود م،یصحنه، دو بار تو زندگ نیا

.بودم که بتونم دل کسی رو قرص کنم یجون تر از اون یب یکردم لبخند بزنم، ول یسع

.شد درك کرد یرو از حرکات و رفتارش م نینگران بود و ا یلیخ مامان

پردیس شروع . شد سیباعث تأثر من و پرد ن،یبه هق هق شد و ا لیاشکاش تبد. شد رهیکه شد، اول به تمام بدنم و بعد فقط به چهره ام خ وارد

.سر دادن هیگر يکرد به ندا

.تونه به انسان دست بده، بهم دست داد یکه م يهر حسِ بد. یعصبان ر،یدلگ ن،یشدم، ناراحت، غمگ کالفه

اشکهاش گذاشته  يرو یلبش گذاشت، تا مهرِ سکوت يرو رو شیروسر ،یحرف و حتی نوازش چیو بدون ه اوردیوضعم، طاقت ن دنیدبا  مامان

.از اتاق رفت رونیباشه و به ب

:بهم کرد و بعد مهربون و بغض دار گفت یقیاول نگاه عم. تخت من گذاشت و روش نشست کیکنارِ در رو برداشت، نزد یِصندل سیپرد

؟یوبخ _
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.کردم دییبا حرکت سر تأ فقط

.دیکش یاز سر آسودگ ینفس

:کردم و نجوا کنان گفتم نگاش

؟یسیپرد _

:صورتش گفت يِبه پهنا يلبخند با

گلم؟ یِجانم آبج _

:چشمام ازش تشکر کردم و گفتم با

.آد، جواب بده یم شیکه تو ذهنم پ یشد؟ بعدش، به هر سوال یچ یشه بهم بگ یم _

:کرد و گفت يندبل ي خنده

.بشه یسخنران يتا گلومون آماده  م،یآب بنوش وانیل هیما  دیاول رخصت بد. به چشم يا _

کردن و  هیمتورم شده از شدت گر يصورت تپل، با چشما. با مزه شده بود افشیق. شد شیباعث خوشحال. دمیخند یکه حال نداشتم، ول نیا با

.وسو ملم نیریش يتضاد، تضاد هی. خندون يلبا

:کردن فیقبلش، و شروع کرد به تعر ياز آب خوردن نشست روبه روم، درست در همون نقطه  بعد

؟يغار افتاد يدهنه  يکه از باال ادتیالسا، اول به من بگو،  _

.تشکر کرده بودم ایرکه با هر سوزش، صدها بار از د يدرد. دیکش ریآوردن اون صحنه و ترسِ از دست دادنِ جونم، دستم ت ادیبا به . کردم فکر

:بهش، حرفاشو ادامه داد یکوتاه و آروم یلیخ ي) آره(گفتن  با

تو  يانگار خدا رو شکر سجده  یول. ادیب ادتیچون دکترت گفت ممکنِ چند روز طول بکشه تا  ده؛یضرب ند یلیخوب خدا رو شکر، سرت خ _

.به کمکت اومد نت،یماش

.لبش يلبخند کج گوشه  نیمعتمد، به آخر انیبه سمت ک دیدلم پر کش. خود آگاه ذهنم برگشت به اون روز نا

.یا کابوسام بپردازم اهامیرو گوش کنم، بعد به رو سیپرد يدادم حرفا حیترج

.مو کمک خواست دمیکش غیبلند و در آخر کوتاه، صدات قطع شد، فقط ج يبعد از چندتا ناله  دمید یوقت. سرت ياومدم باال عیبا افتادنت، سر _

:دوباره شروع کرد) آه( هیشد و بعد از گفتن  رهیکنارِ تختم خ خچالینقطه، رو  هیبه . رفت به اون زمان انگار

تا  ادیفشار ن تییجا هیوقت به  هیماهان همش مراقب بود که . مارستانیب متیاون بغلت کرد و همه با هم برد. ماهان، مرد و زنده شد چارهیب _

بازم خدا رو . شد يو ضربه مغز نیچون پرهام هم تو تصادف با سر خورد زم. نگران سرت بودم شتریمن ب یبخواد؛ ول و عمل نهیضربه بب شتریب

.میخورده آروم شد هی مارستانیب يهمه با دیدنِ تابلو ،یکردن و ناراحت هیگر یخالصه بعد از کل. نیزم يتو رو پاهات خورد ر،شک

 ینیفقط دو عمل پالت ادیو به احتمال ز نشیدکتر بعد از چکاب کردنت، گفت که به موقع آورد یول م،یساعت تو راه بود کیاز  شتریب نکهیا با

. مربوط به دستت، که مجروح بود گهید یکیاون بوده و  يتنت رو ياز پاهات بود که بعد از افتادنت، تحمل وزنِ باال یکیمربوط به  شیکی. بخواد

.پول داشتن نیرت و همچنپدر و ماد يبه اجازه  ازیعمل، ن يبرا
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. اشک به همراه داشت يا کهیبار به چشمام که بار نیا یشد، ول رهیتازه کرد و دوباره خ ینفس د،یرو کامل سرکش وانیل

ماهان بدبخت، . شناختمش یواهمه داشتم، چون من بودم که درست م یاز هر کس شیمن از برخورد پدرت، ب. جا بود نیقسمت هم نیسختتر _

تونه  یم نیبود که ا دهیبازم خوبِ که عقلش رس. عکس به بابات گفت ي هیرو، فقط با سانسور کردن قض زیبه عهده گرفت و همه چ تشویمسئول

 انیعارف و ک یبعد از مدت. ادیدر ب یداد، منم به عارف خبر دادم، تا از نگران یکه ماهان داشت به بابات خبر رو م ینیدر ح. شه ازبعدها دردسرس

و بعدش هم از  دیتو موهاش کش یاول دست انیشد که ک یدونم چ یقضیه رو گفتم، نم یوقت. شد هیقض يِایوضعت، جو دنِیعارف با د. ناومد

.برگشته تهران نایبا مهسا ا دمیو تازه امروز فهم ومدین گهیرفت، د مارستانیب

از منم . شد، رفت یبات، پسرخاله ات، مامانت، خاله ات و احسان مساعت بعدش موند، ولی بعد با اومدن خانواده ات، که شامل با هیتا  عارف

.کردم من مقصرم یحس م. بمونم شتیدوست داشتم پ. نرفتم یخواست برم ول

.ام تو گلوم خفه شد هیگر. نییانداخت پا سرشو

.حرکت سرم، ازش خواستم ادامه بده با

تا امروز . شبِ کیروز و  کیالبته منظورم  ،يبود هوشیروز ب کی. تو رو عمل کردننامه و پول رو داد و  تیبابات که اومد، خیلی سریع رضا _

.يرو راحت کرد تیو آبج يکه به هوش اومد

هر . بابات و احسان و مامانت موندن. حالت، رفتن تهران عیبر خوب شدن سر یبخش دکتر، مبن نانیاطم يخاله ات و خاله ات بعد از حرفا پسر

اون  يکرد تا تو رو تو چهره  یاحسان رو نگاه م. خواست یکرد و از خدا تو رو م یم هیدر طول عملت، مامانت مدام گر. دو عملت با هم بود

.ختیر یکرد و اشک م یمنو بغل م. نهیبب

نحو احسنت انجام ام رو به  فهیحاالتت بهش خبر بدم؛ منم وظ رِییاز من خواست ساعت به ساعت از تغ یبابات رفت، ول ادیز يِبا اصرارا ماهان

.از دستات یکیاز پاهات و  یکیدر  ،ياالن تو بدنت دار نیدو تا پالت. دادم

:گفت یشوخ به

.خانوم خوشگلِ يارز یم یلیخالصه خ _

.من از صد تا آه جانگدازتر ياون از ته دل بود و خنده  يخنده . میدیهم خند با

.کرد یکه منو از اون دور م قت،یحق دمیشا ایاز دست غرور امان  یکرد، ول یمعتمد م انیماهان رو ک يکارها کاش

کرد  هیبه پدرت هم توص. بهم جوش بخورن نایدانشگاه؛ تا استخونات و پالت ایسرِکار  يبر یتون یشش ماه نم ایالسا، دکتر گفته تا پنج،  یراست _

 داز استا ایاز دوستات  یکیعقب نموندن از درسهات هم از  يابر. يامتحانها بر يو فقط برا رهیاز خودش بگ یپزشک یبرات از دانشگاه، مرخص

.يریکمک بگ یخصوص

رو از آذر گرفتم، فقط چند تارو خودم داشتم، شماره  شترشونیمنم تک تک شماره ها رو دادم، البته ب. استادها رو خواست ياز من شماره  بابات

.گرفتم انیرو هم از ک یخان ي

.یبخون یتون یم گهید يدرس ها رو هم، از دو هفته . یتخت مخصوص بخواب يرو دیچند وقت با هم، تا دنتیخواب يبرا تازه

:به جانب نشست و گفت حق
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موند؟ یابهام _

حالم و چکاب  دنِیبعد از پرس. تو چشم نبود ادیصورتش، قدش ز یِداشت که با خوشگل یقد متوسط. اومد تو يخواستم جواب بدم که پرستار یم

. رونیکرد، رفت ب ینم تیکه اصال رعا سیبه پرد ییها هیادن توصسرمم، با د

:گفت سیاز رفتنش پرد بعد

.کنم تیجون عمت که من رعا _

.رو بهم نزنن یتصادف و اتفاقات بعدش، تا بعد از خوب شدن کامل من، حرف يخواسته بود که از صحنه  پرستار

موند؟ یابهام ،ینگفت _

:گفتم يلبخند با

.نه _

:با صاف شدن سینه ام ادامه دادم. تازه داشتم دردامو حس می کردم. تا سرفه کردم دو

.دیرسون یاخبار رو کامل به سمع و نظر ما م شهیشما هم _

.تکونی به خودش داد و بلند شد یه

.داره يهم حد یپرروی. السا من برم، مامانت بیاد تو  _

.و رفت بیرون خندید

حاال می فهمم که اون، نمونه ي یک دوست و  یمی گفتم خدایا چرا همش دردارو به من می دي؟ ول. ه می خوردموقتها به سرخوشیش غبط بعضی

درست برعکس من، که با یه اخم بابام گریه ام می گرفت و با یه . با وجود این همه درد و ناراحتی، باز هم پردیس شاد موند. یک انسانه قويِ

.ردمبا خودم و خدام قهر می ک ،حرفش

. اومد تو، و در اتاق رو بست مامان

باید یه طوري درستش . با دیدنِ پاهام دوباره زد زیرِ گریه. همیشه با دیدنِ تسبیحش، آروم شدم و مهربونیِ یه مادر رو بیشتر درك کردم مثل

.بفهمه و خودشو باهاش وفق بدهاون باید وضع منو . اگه می خواست ادامه بده، من ضربه ي مهلکی رو باید تحمل می کردم. می کردم

ساعت با مامان حرف زدم و راضیش کردم که من هیچ مشکلی ندارم و خدا رو شکر می کنم که زنده هستم، اونم فقط با حرکت سر حرفامو  نیم

 حرفی از عشق و دلتنگیش اصال. صورتش الغر و تکیده شده بود. بعد از اون، احسان اومد تو. خودش، تایید می کرد يمن، یا بهترِ بگم برا يبرا

.در مورد وضع من، حرف می زد و آرومم می کرد فقط. نزد

:داشتم به اون هم می گفتم که خدا رو، شکر می کنم که زنده ام، خیلی خونسرد گفت وقتی

.خدا نمی خواست قسمت اون آشغال بشی. آره _

:و بدون حواس بهش گفتم گیج

چی می گی احسان؟ آشغال کیه؟ _

:لبخند عمیق گفت یه با
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.هیچی عزیزم، هیچی _

.ندرت منو عزیزم صدا می زد، ولی حاال هر چی که بود، لحن و آرامش صداش، به من هم آرامش می بخشید به

کلنجار رفتن باهاش، در آخر تهدیدش کردم که از مامان می پرسم و اون وقت وضع  یبعد از کل. خواستم بهم بگه، و نگران حالم نباشه ازش

.دتر می شهب

:شد و گفت تسلیم

می گفت تو موافقت نسبیِ خودتو . می خواست بعد از برگشتن تو، یه مراسم و خطبه اي بین تو و آرشین صورت بگیره. بابا برنامه داشت برات _

.موافقت که نه، یعنی سکوت کردي. اعالم کردي

:کرد و گفت نگام

.چون با وجود حرفایی که بهت زده بودم، بازم اونو قبول داشتی. ثارت می کردمیه سیلی ن د،یرس ییعنی السا، اگه دستم بهت م _

.دوباره راهشون رو پیدا کرده بودن و بی محابا از هم سبقت می گرفتن اشکام

:بهم نگاه کرد و با برافروختگیِ مشهود تو صورتش، گفت احسان

یعنی اینقدر میخوایش که به خاطرش گریه می کنی؟ _

:یه لحظه وایساد و گفت. پشتش به من بود. ه برهشد ک بلند

.ببخشید آشغال خطابش کردم _

:قدمیِ در بود، که بی اختیار گفتم کی

.نمی خوامش. نه _

:لکنت گفتم با

...نه... نه _

:مثل یه آدم شوکه شده حرف می زدم. تو گلوم خفه شده بود صدام

...کمکم کن... احسان.. خوامش... نمی _

خدایا چقدر سخت گریه ي یه مرد رو ببینی و بدتر از . این دومین بار بود که گریه ي داداشمو می دیدم. ورتش از اشک خیس بودص. برگشت

.خودت مسببش باشی نکهیاون، ا

:پشت دستش، اشکاشو پاك کرد و گفت با

.خودم نوکریت رو می کنم. چشم _

.بابا و ایمان بپرسم حتی نایستاد از. حتی جوابشو بدم و رفت بیرون نذاشت

.سرمم تزریق کرد و رفت بیرون يدقیقه بعد، پرستار اومد تو و با فهمیدن دردم، مسکنی رو تو چند

.تنها شدنم، فکراي بد هجوم آوردن به ذهنم با

با ... کیان. می کنم، مثل همه دیگه تو خیاالتم اونو کیان صداش. من به اون عالقه داشتم. دیگه نمی خواستم محترمانه صداش کنم...! معتمد کیان



کاربر  انجمن نودهشتیافاطمه اشکو   طلسم خاکستري                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 140

و رفت؟ دلیل  دیچرا حتی یه سوال از حال من نپرس. آوردن اسمش اشکهاي تو چشمام، حلقه ي صلح گرفتن و دوباره شروع به باریدن کردن

چی بود؟ نکنه فکر کرده من بچه ام و این کارام بچه بازيِ؟ شرفتن

نبود؟ من که می خواستم عکس بگیرم و خاطره اي داشته باشم بچه ام؟ناراحت و دلگیر  به طرفم پرت کرد، بچه يوقتی مهسا توپ رو عمد چرا

. بودم

عشق رو نگه می دارم؛ ولی نه تو دنیايِ خالی از احساس واقعی، فقط تو دنیايِ رویاییِ خودم، به دور از هجومِ ناراحتیا، بدون چنگ هاي  این

.گرگین مهسا، بدون دغدغه براي نرسیدن به آرشین

.حاال فقط منم و کیان و دریا از

:خودم زیرِ لب زمزمه کردم با

افق از کجا آغاز می شود؟ و در کجا به پایان می رسد؟ پشت سرم را نگاه می کنم، می گویم، شاید افق از همانجایی آغاز شده است که براي  _

نگاه می کنم، شاید افق در همانجایی به پایان می رسد که سایه ي  رو را، شیدور دست پ. اولین بار، عشق، در ذهن آدم تداعی و متراکم می شود

یافته باشم، افق  یپشت سر را، پیش رو را رها می کنم، و بی آنکه براي سوالهاي خود پاسخ. بر عطر عصرگاهی عطلسی ها چیره می شود مرگ،

... را می بینم که در غروب چشمهایم حلقه می زند

.کردن و من اولین خواب، بعد از بی هوشی رو تجربه کردمخیلی زود مسکنا اثر  انگار

نوزدهم فصل

تنها کسی که من . از اون، بارها و بارها در اتاق بهم خورد و افراد، از مامان گرفته تا بابا و پردیس، همه و همه اومدن و رفتن، جز کیان بعد

.در این اتاق داشتم دنشویآرزوي د

دیگه اصال نمی تونستم اون محیط و . با اصراراي من، مامان، بابا رو و بابا دکتر رو، راضی به مرخصی کردنم کرد .روز بود که بیمارستان بودم سه

باید وجودشو فراموش می کردم و با یادش زندگی . همشون مهربون بودن ولی من فقط و فقط، خلوت اتاقم رو می خواستم. آدماشو تحمل کنم

.ینجاشو خوب پیش رفته بودمتصمیمم راسخ بود و تا ا. می کردم

همه دم در، وایساده بودن و با نگاهاشون از من استقبال می . و بوي خونه رو به ریه هایم هدیه کردم دمیرسیدنم به خونه، نفس عمیقی کش با

ن و خاله و آرشین سالم به ایما. تنها چهره ي شاد متعلق به احسان بود و من خوب می دونستم حاکی از چیه، و این دلمو قرص می کرد. کردن

دلم براش . در حالی که دود اسپند رو به طرف من می فرستاد، زیر لب ورد می گفت و قربون صدقه ام می رفت. صغري خانوم رو دیدم. کردم

.نمی تونستم بدون وجود اون، خونه رو تحمل کنم. تنگ شده بود

.چرخ هاي ویلچر رو قفل، و منو با اون بغل کردن و باال بردن براي باال بردنم،. منو پیاده کردن و رو ویلچر نشوندن آروم

.عسلی بود يهمه چیز دست نخورده سر جاش بود، حتی ساعتی رو که فرموش کرده بودم، هنوز رو. چراغ اتاقم رو روشن کرد احسان

. کردممسرور از زندگیِ دوباره، خدا رو صدها بار تو دلم شکر . لبخند، به اتاقم خیره شده بودم با

زمانی که اینجا رو . به تک تک وسایلم نگاه می کردم. و ایمان که زحمت آوردنم رو کشیده بودن، بعد از قرار دادنِ من روي تخت، رفتن احسان

.ترك کردم، سالم بودم؛ ولی االن دو تا عضو بدنم به یه تیکه پالتین وصل بود
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.بازم خدا رو شکر ،یول

در تموم طول مکالممون، حتی یه . شم، هم دردي کرد و خدا رو براي اینکه دوباره منو بهشون هدیه داد، شکر کرداز دقایقی آرشین اومد پی بعد

.بار هم بهش نگاه نکردم و همش گلهاي رو تختیمو می شمردم، اونم بیش از ده بار

. س می گرفتم، ولی خوب به یاري خدا، این طور نشدالبته اگه من سالم بودم، باید عقدمو با پردی. فرودین می رفتن ستیگفته ي احسان، ب طبق

.خیلی زود می رفتن و این منو خوشحال می کرد دیبه خاطرِ کاراي به هم فشرده ي آرشین، با

.رفت بیرون) ببخشید وقتت رو گرفتم(خیلی زود خسته شد و با گفتن . آره یا نه جواب می دادم يزد، فقط با کلمه  یهر دري حرف م از

آخه اون خیلی خاطرخواه داره و نیازي به من نداره، پس چرا من؟. کرشو می کردم، هدفش رو از ازدواج با خودم نمی فهمیدمچی ف هر

محبت هم نمی دیدم، چون نه من، نه خودش هیچ تعلق خاطري به هم . پول نمی دیدم، چون به اندازه ي بابا، شایدم بیشتر پول داشت علتشو

.ف من نبودهنداشتیم، یا حداقل از طر

چیه؟ چیه که این قدر اونو مصمم کرد؟ پس

.دونستم به نتیجه نمی رسم، واسه همین بی خیال شدم و به پردیس زنگ زدم می

.گفته ي پردیس، بخاطر من و حادثه ي پیش اومده، همه برگشته بودن و بی خیال بقیه ي مسافرت که به گردش اختصاص داشت، شده بودن به

می گفت از پیشنهاد ماهان، دخترا به جز لعیا، کفري شده بودن و تنها . فت تمام تحقیقاتمون انجام شده و بهترِ که برگردیمگفت ماهان گ می

اینا رو عارف بهش رسونده بود. موافق ماهان، کیان معتمد بود.

. حرفاش برداشت هاي رویاییمو کردم و قطع کردم از

.گوش کردم و بعد با اطمینان خاطر، خودمو به خواب هاي شیرین سپردماز خوردن داروهام، یه خورده آهنگ  بعد

* * *

.از پی هم می گذشتن و تنها سهم من از زندگی جدیدم، فقط اتاقم بود و پنجره ي اتاقم، که رو به سمت باغ بود روزها

مدام خودمو با این حرف که وقتی کیان نمی خواد، . ودممن این وسط فقط نظاره گر ب. و آرشین، با قول گرفتن از بابا براي عید بعد، رفتن خاله

.پس چه فرقی می کنه کی باشه، دلداري می دادم

به خاطر وضعیت من، پردیس . بهم قول داده بود که تا سال آینده، حتما چهره ي آرشین رو براي بابا، رو می کنه و من به دامش نمی افتم احسان

.ي من، بازم مقاومت کرد و منو بیش از پیش شرمنده کردعقدشو عقب انداخت و با وجود اصرارا

همه یا می گفتن وقت . خصوصی کنه سیبابا هنوز موفق نشده بود استادهاي من رو راضی به تدر. دو هفته از سفر شمال گذشته بود درست

...نداریم، یا خارج از کشوریم، یا مدام تو پرواز از این شهر به اون شهریم یا

از صبح، از . قرار شد پردیس برام فکرِ منحصر به فردي کنه و منو از دغدغه ي درس و دانشگاه رها کنه. اید فکرِ دیگه اي می کردمهر حال، ب در

قیافم . شروع کردم فقط با دست راستم، با لپ تاپ کار کردن. بی خیال شدم و گذاشتمش رو عسلی. بس به گوشیم نگاه کردم، چشمام لوچ شد

.ی انداخت چه برسه به یه بیننده روبه خنده م موخود

از هر دري . با دیدنِ عکس عمه نسیم، تمام شوقم کور شد. به سمتش هجوم بردم. از کمی گشت زدن تو اینترنت، صداي گوشیم بلند شد بعد
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.حرف زد، حالمو پرسید، قربون صدقه ام رفت و بابت اینکه نمی تونه زیاد بیاد پیشم معذرت خواهی کرد

:که عمه ست، بدون نگاه کردن گفتم نیبه گمان ا. قطع کردم، اومدم بذارمش سرجاش که دوباره زنگ خورد که گوشیو

چی شد عمه جون؟ _

.خودتی بی شعورِ چالق. کوفت و عمه _

.جدیداً بهم می گفت چالق و منو کفري می کرد. بود پردیس

.رام انتخاب واحد می کردي نامردحداقل درس هاي جدید رو ب. بابا پوسیدم. سالم خانوم بد قول _

.آخه این سوال هر روزم شده بود. خط ریسه رفته بود و از شدت خنده نفس نفس می زد پشت

السا؟. چشم... چش _

بله؟ _

بگو جانم؟ _

.واي پردیس، خفه نشی، بگو دیگه _

.اول قول بده عصبانی نشی. باشه می گم _

.قول _

.اده نکنیقول بده از پیشنهادم سوء استف _

.قول _

.قول بده عاشقم باشی _

:کشیدم جیغ

!پردیـــــــــــــــــــس _

چرا خلقتو تنگ می کنی؟. من عاشقتم. باشه بابا _

خوب؟ _

...خوب به جمالت، گل به کمالت _

پردیـــــــــــــــس؟ _

ولی جدي قول بده روش فکر کنی؟. باشه بابا! اوه _

.باشه _

من و عارف نشستیم باهم فکر کردیم، و به این نتیجه رسیدیم که . یه خواهشی ازت دارم، باید قبول کنی. رم جدي حرف می زنمببین، دیگه دا _

ما هنوز چیزي بهش . چون هم نمره اولِ و درس رو با فکر و ذهنش می بلعه، هم اینکه خونه اش به تو نزدیک. کیان می تونه بهت کمک کنه

.تو رضایت بديچون اول باید  ،نگفتیم

من دو هفته است احساسم . نمی خوام وجودشو حس کنم. من با اون کنار بیا نیستم! نه. نمی تونستم هضمش کنم. ي حرفاش رو نمی شنیدم بقیه
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.من، کیان واقعی رو نمی خوام. من و دریا و کیان: فقط سه روح در یه رویاییم. به اون رو رها کردم

.بول نکردمپردیس اصرار کرد، من ق هرچی

.دستم ناراحت شد و گوشی رو قطع کرد از

باشه پردیس، تو هم : آهی کشیدم و با خودم گفتم. نمی دونست دوستش چقدر ناراحت و وجود کیان فقط لحظه هاشو سنگین تر می کنه پردیس

:به قول شاعر. به من زور بگو و اذیتم کن

خواب ناز بودم شبی در

کسی در می زند دیدم

شودم روي او را گ در

غم است، در می زند دیدم

دوستان بی وفا اي

غم بیاموزید وفا از

با همه بیگانگی  غم

...به من سر می زند  هرشب

* * *

.هر کاري کرد، من راضی نشدم. پردیس اومد خونمون عصر

.ت باهات حرف نمی زنمقبول کردي که کردي، اگه قبول نکردي، دیگه هیچ وق. سر گفت که، پنج روز بهت وقت می دم آخر

بهش بگم، تا  انیک يیه لحظه اومدم دلیل قبول نکردنم، و خالصه همه چیز رو درباره . نمی شد حرفش رو شوخی تلقی کرد. جدي بود خیلی

.دمفقط الکی، خودمو کوچک می کر ،ياینطور. چون حتما می گفت بچه اي و خیال هاي خام کردي. شاید قانع بشه، ولی بعد پشیمون شدم

* * *

متأسفانه یا خوشبختانه، کفه ي سنگین، متعلق به نبود کیان . گذشت و من، تمام طول روز و شب، فکرم رو سبک و سنگین می کردم یروز م پنج

.بود

.بیشتر فکر می کردم، کمتر به نتیجه می رسیدم هرچقدر

ل یه مجرم، باید بدونِ هیچ شرطی، قبولش می کردم و متأسفانه مث. پوچی نزدیک بودم و با دستام لمسش می کردم؛ ولی من مجبور بودم به

.تحمل کننده ي وزن این دیدارها، از هر دو طرف، من بودم

.اعالم کردم ياین تصور که من همون السام، با همون روحیه، عزم خودمو جزم کردم و تصمیم رو، آماده  با

از حمایتهاي بی چشم داشتش شرمندگیِ یه بنده گناهکار رو، داشتم؛ ولی اون . حس کردم تا اعماق روان و ذهنم اون نور، و اون نیرو رو دوباره

.و مشکلشو پشیزي بیش، در نظر نمی گرفت دید یالسا رو یه نقطه م. بی چشم داشت تر از این حرفا بود

.تصمیمو عملی می کنم) یا خدا(به عزمت وجودش، با گفتن  پس
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* * *

.ردیس فرا رسیدروزِ مورد نظرِ پ باالخره

اونم به این شرط که هر زمان احساس . شرط قبول کردم هیمنم به . ساعت شش بعد از ظهر، بعد از پنج روز زنگ زد و نظرم رو خواست سر

.اولش من من کرد، ولی وقتی دید جدي ام و حرفم عوض نمی شه با کراهت قبول کرد. کردم نمی تونم تحملش کنم، دیگه شاگردش نباشم

.شد فردا با کیان حرف بزنه و زمان دیدار اولش، با من رو تعیین کنه ارقر

به گفته ي . پردیس موضوع بابا و قبول نکردنشو گفتم، ولی اون تاکید کرد که من حرفی نزنم و تموم کارا رو به دست عارف و ماهان بسپارم به

.من و پیشرفتم، قبول کرده بود با بابا هم، اون حرف بزنهپردیس، ماهان اصال راضی به این تدریس نبود ولی براي عقب نموندن 

بابا به . گفته ي مامان، بابا با کلی اصرار و خواهش قبول کرد، و ذکر کرد بدون هرج و مرج و بر اساس قانون و مقررات اون، باید بره و بیاد طبق

براي اولین بار با بابا موافق بودم، ولی این بار بابا بر عکس همیشه، . دخاطرِ اینکه هیچ استادي رو پیدا نکرده بود، مجبور به قبول کردنش شده بو

...یا مرگ، یا عشق، یا دیوانگی : باشه اي که می تونست سرنوشت السا آریا رو رقم بزنه. تصمیمشو عوض کرد و گفت باشه

* * *

.گذاشتم کنارخاموش کردم و  مویدر آوردم، گوش مویریدر اتاقم، هندسف ياومدن احسان، جلو با

.تو ادیدعوت کردم ب ازش

:بهش کمک کردم و گفتم. با انگشتاش کرد يکنارم نشست و شروع به باز يکاناپه  رو

شده؟ يزیچ! یداداش _

.پهن کرده بود اهشویتو چشمهاش، چادر س ق،یدوباره اون غم عم. از حرکت ثابت، و نگاهش در چشمام قفل شد دستهاش

!کردم یدرکش م حاال

!دمشیفهم یم حاال

 حیتوض یکس يرو برا یسخت نیتونستم حس کنم و چقدر سخت، حس به ا یم ینگرانشو با دل و جان، به راحت يو نگاه ها یدلواپس یمعن حاال

.ابراز کردن یحت ایدادن 

کنم؟ یخواهش هیشه ازت  یالسا م _

.شتشد، هزاران حرف از جنسِ سوز و آه دا یکه از دهنش خارج م يکلمه ا هر

:و اون هم بعد از گرفتن جوابش ادامه داد. رو بهش دادم نانیاطم نیسر ا با

.هم خبر نداره کمیدوست نزد یحت ،یچکیه. که بهت زدم نگو ییاز حرفا يزیچ ،یکنم به کس یالسا، ازت خواهش م _

 یلیحال داغونش که بدتر از من بود، خ دنِیاز د یدم ولخوشحال بو یلیهمه افراد قابل اعتماد، منو انتخاب کرد، خ نیا نیب دمید یم نکهیا از

.شدم یناراحت م

.حس متضاد داشتم، دو حس مبهم دو

با هر  ،یملتهب تر از خودش، با هر آلت ییبا نگاه ها ایبا نوازشهام،  ایبا حرفهام،  ایکه شده، حاال  يا لهیداشتم آرومش کنم، با هر وس دوست
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.من خواهرش بودم. يا لهیوس

:قدرتمو جمع کردم و شروع کردم به حرف زدن مومت

که  ینیب یاون وقت م. شوازشیبرو پ اقیمثل خودش با اشت. خدا رو صدا بزن، آروم، مثل خودش ،یداداشِ من، اگه از احساست مطمئن نیبب _

.جلو ادیاون با جواب دادنِ حاجاتت، م

.کردم رو بهش وارد یفیقلبش گذاشتم و فشار خف يسالمم رو رو دست

.یکن یدست منو حس م يخدا رو حس کن، مثل االن که دار _

:دادم ادامه

دو  دیش یاون م يشه گفت، که تو به اضافه  یراحت م یلیخ نویا. دو نفر دیش یم گهیعابرِ د هیتو، با  ،ير یراه م ابونیتو خ یاحسان، وقت نیبب _

که جواب، هم حرف دلت در  یحساب کن يچطور یدون ینفر، و اون وقت نم هی نیش یتو و اون م ادیم ونیصحبت از عشق به م یوقت یول. نفر

خبر از اتفاقِ  یکرده و شما، ب لینفر تبد هیوصال، هردوتون رو به  اقِیو اشت داریاون وقت که شوق د. سوال نره رِیز ،یاضیاد و هم اصول ریب

.نیروح، در دو بدن شد هی نتون،یافتاده ب

دونم چرا اآلن،  یشده بود؛ اما نم نشیگزیآه جا شتر،یبود و ب دهیاشکام خشک يحدود دو هفته بود که چشمه . کرد یگوش م قیدق یلیخ احسان

.خوان ببارن یاجازه دادم هر چقدر م. به فرود اومدن داشتن لیاشکام م

.اش قرار داد هیلرزون از گر يدستمو محکم گرفت و رو چونه  احسان

:ام قرار داد و گفت نهیس يدستمو آروم رواشکاشو پاك کرد،  بعد

.دوشم سبک تر شده يو بارِ رو ستمیناراحت ن یلیخوام برم، خ یحداقل فردا که م. يآرومم کرد. یآبج یمرس _

 یمیکرده بود و ما رو مثل دوتا دوست صم کیبهم نزد یلیسفرش اونو خ نیازش برام سخت بود، چون ا يدور یلیخ نباریا. رفت یداشت م فردا

.کنارِ هم قرار داده بود

.رونیمنو تنها گذاشت و رفت ب م،یکه با هم داشت یغمناک یاز خداحافظ بعد

.رو بده انیزنگ نزده بود تا خبرِ ک سیهنوز پرد. نه بود ساعت

کنه به اتاقم و مجبور شده  بلد نبود وصل چارهیب. خونه اومد باال یِخانوم با گوش يبرداشتم تا روشنش کنم و بهش زنگ بزنم، که صغر مویگوش

:و گفت دیرو زانوهاش کش یدست یاز فرط خستگ. باال ادیهمه راهو ب نیبود، ا

حواسش  یکس دمیآخر سر د. ذاشتم یمن محل نم. دختر خونه رو گذاشت رو سرش، از بس زنگ زد نیا ؟يخاموش کرد تویمادر چرا گوش _

. رفتم و جواب دادم ست،ین

:و گفت رو به طرفم گرفت یگوش

.دخترم ایب _

.رونیکرد از اتاق رفت ب یکه از درد پا ناله م یدر حال. حرکت سر ازش تشکر کردم با

:کردم سیخانم، شروع به حرف زدن با پرد ياز رفتن صغر بعد
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بله؟ _

.ستیدر دسترس ن ای یخاموش ایزنگ زدم؟  تیچند بار به گوش یدون یدختر م. بله و کوفت_

.روشن کردم مویزدم گوش یحرف م زمان که باهاش هم

چه خبر؟ ؟یخوب حاال خوب _

.میحرف زد انیمن و عارف با ک. یسالمت _

.اندازه یدونست که با آوردن اسمش، رعشه به قلب و ذهنم م ینم

خوب؟ _

.میز گرفتارش بودشبانه رو هی م،یبابا مرد. شد یعارف راض يبعد با حرفا یاومد، ول یمثل تو افّه م یلیاولش خ. گهید یچیه _

.تونستم تحمل کنم یبرخورده بود و نم بهم

مگه چالقم؟. خونم یخودم م. شو الیخ یکن و ب یلطف هی. باشم یسربارِ کس ایخوام مزاحم  یمن که گفتم، نم سیپرد _

:و گفت دیخند

 يِردن، و هم ماهان خان لطف کردن و ساعت کارموافقت ک یمن خارجه، چون هم پدرِ جنابعال ي طهیکار از ح گهید یاونو که صد البته، ول _

.محول کردن انیرو به آقا ک يدیجد

آره، همون کارِ خودمو . نداشتم يا گهیکس د چیبه اون، یا ه يازیمن ن. خواستم با منت بهم درس بده ینم. دمیساب یحرص دندونامو به هم م از

هر چند، اونم خیلی به این رابطه ي درسی عالقه . بهم درس نده و بی خیال بشه بعد از چند جلسه، سر یه بهونه، ازش می خوام دیگه. کنم یم

.ارهند

چی . اآلن پشیمونم یمن به خاطر اون قبول کردم، ول. از دست اون هم ناراحت بودم. چطوري با پردیس حرف زدم و خداحافظی کردم نفهمیدم

.رو درك می کنم) پشیمونی سودي نداره(کار کنم که حاال مثل 

.شد یروز درس خوندن نزدیک م نیو سخت تر نیشب و شبهاي بعدش، خیلی زود سپري شدن و بدتر اون

.فرداي اون شب، طبق قرار براي رسیدنِ به دانشگاهش رفت و خواهرش رو با مشکالت جدیدش تنها گذاشت احسان

سخت  نیا. من باید این مسکن درد آور رو تحمل می کردم کیان تو خونه ي ما، حس خوبی رو بهم ترزیق نمی کرد؛ ولی در هر صورت، وجود

.قسمت کار بود نیتر

همه، باز هم  نیبا ا. آوردم یرو مهم به شمار نم انیو ک دمیرس یمن باید درست و حسابی به درسم م. فردا صبح، تدریس من شروع می شد از

.داد یاون سوق م يمنو به سو اشیوب، روخ یتونستم داشته باشمش، ول ینم گهیدرست د. دلم براش تنگ شده بود

و منو تنها  رونیبر مراقب بودنم، رفت ب یو البته سفت و سختش، مبن ،يتکرار ينه شب، مامان بعد از دادن شام بهم و گفتن سفارشها ساعت

.گذاشت

بابا هنوز همون بابا، و هنور . دیپرس یخانوم م يصغراز  ایاوقات از مامان  شترِیب. بود دهیاز خودم پرس میمدت، بابا فقط دوبار حالمو مستق نیا تو

.کرد یمنو بدتر م یِحال روح نیبود و ا ایهمون پژمان آر
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شد؟ یترس آلودم نم يدونم چرا خواب، مهمون چشما ینم. داد یرو نشون م ازدهیاتاقم،  يِوارید ساعت

.دمیاز احساسِ جد ییبود؛ تنها راه رهاتنها راهش  نیزدم، چون ا یخودمو به ندونستن م یدونستم ول یم البته

اون  يچشمها یعنیکشه؟  یبا من بودن رو م د،یها، بازم انتظار صبحِ سپ یلیم یب ياون هم با وجود همه  یعنیهم االن حالِ منو داره؟  انیک یعنی

 يدرنگ پاسخ همه  یب...یعنیمن وصل کرده؟ رو به دل  يحصار یب رِیدل اون هم زنج یعنیده؟  یجواب م يداریکنه و به ب یهم خواب رو رد م

.محالِ. نه، نه، نه: دادم یکلمه م هیسوالها رو فقط تو  نیا

.داد یم قلیص زشیستاره هاش نوازش، و به طلوع غم انگ يبود و دل من رو، به نوا یاز هر صبح دتریمن، سپ يبرا شیاهیس يبا همه  شب

 یِلیبه شبش فکر کردم و طلوع رو، با س ختهیتخت، و روح آم يفقط به موجود کم جان رو لم،یمبر خالف  دم،یمن تا صبح نخواب. درسته آره،

.شروع کردم شنهاد،یپ نیندامت از قبول کردن ا

با زنگ متصل به . شده بود داریخانوم ب يساعت هفت بود و حتما صغر. کرد و چشمام شروع به سوزش کرده بود یدرد م یخواب یاز ب سرم

دختر تو : قلبش گذاشت و گفت يام، دستشو رو افهیق یِحال آشفتگ نیحال خوبم و در ع دنِیبا د. وارد شد مهیسراس. خبرش کردمآشپزخونه، 

.يدکه منو سکته دا

.ادیزشت، حاال معلمم م. به من بده که بپوشم یدست لباس درست و حساب هیخانوم،  يگم صغر یم. دیخوب، ببخش _

.که بعد از روزها، به طرفش رفته بودم یحیمل شیکارامو انجام دادن، از ادکلن گرفته تا آرا یکی یکیکرد گفت و شروع ) یبه چشم يا(

ساعت هشت  انیبود و ک قهیدق یساعت هفت و س. نییخانوم با دادنِ کتابام بهم، رفت پا يصغر. از وضع صورتم دلهره ام کم تر شد نانیاطم با

خوندم حافظه ام به روم  یرو که م یهر قسمت. اومدنش آماده باشم يپاراگراف رو بخونم تا برا هیتونستم  یساعت حداقل م مین نیتو ا. اومد یم

بودن،  سادهیوا انیمامان که دم در اتاقم با ک ياومد که با صدا یم ادمیگذشته  یِکم کم داشت مطالب درس. کرد یم دواریزد و منو ام یم بخندل

نه من، و نه اون . هنوز بهش نگاه نکرده بودم. رونیبهش، رفت ب یعد از نشستن و گفتن تعارفات معمولمامان ب. شد خکوبیچشمام به در م

.میکرد یصحبت نم يبرا یتالش

.دادم ینجواگونه، از خودم بروز نم یحت ییصدا چیبه باغ معطوف کرده بودم و ه یمنته يبه طرف پنجره  سرمو

ا؟یخانوم آر _

:نگاه بهش انداختم و گفتم هی. قدم شده بود، من نبودم شیکه پ یونا. قدم خوب بود نیاول يبرا

بله؟ _

:رو جلوم گذاشت و گفت کتابا

. نیرو هر شب بخون نایا. کنم یم يبردار ادداشتیاستاد رو، داخلش  يخودمِ، که سر کالس حرفا يکتابها نیا _

:تا جزوه هم گذاشت روشون و گفت چند

.دیخون یز درس دادن من مرو هم هر صبح، بعد ا نایا _

.گفتم و خودمو با کتاب ها سرگرم کردم يا) باشه(

خوبش بود  سیبه خاطرِ تدر ایدونم به خاطرِ عالقه ام بود  ینم. سکوت رو ادامه نداد و شروع به درس دادن کرد گهیکه گذشت، د يا قهیدق پنج
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.گرفتم ادی تو ذهنم یسوال چیبار، بدون ه نیدرس رو، همون اول يکه من همه 

.دم یبها نم ای ستم،ینکنه بلد ن الیاگه یه واوش رو جا گذاشت بهش بگم تا خ یشده بودم که حت قیدق یلیحال، خودم هم خ نیا با

هرگز تا این . انگشتاي کشیده و مردونش قفل می شد يمدام چشمهام رو. صداش و آهنگ هماهنگ دستاش نمی ذاشت درست تمرکز کنم تن

 ياما حاال اون روي کاناپه نشسته بود و فاصله . بود که من فرار رو بر قرار ترجیح داده بودم دهیک نبود، یا اگه بود خیلی طول نکشقدر بهم نزدی

.فقط چند قدم بود شمن باها

بعد از . تک تک جمله هاي کتاب فکر می کردم يسرد و خشن کالس رو اداره کرد و من هم سردتر از اون، فقط گوش می کردم و رو خیلی

:تموم شدن کالس، لیوان شربتی رو که صغري خانوم حین درس دادنش آورده بود، رو خورد، بعدش مستقیم و بی پروا گفت

اون سه روز شامل روزهاي فرد می شه تا من روزهاي زوج بتونم به کارام . من در هفته سه روز میام. واسه امروز کافیِ سیخانوم آریا، تدر _

.میام، دو تا کتاب رو درس می دم و جواب تمرینا رو واسه روز بعد که میام، ازتون می گیرم و چک می کنم هر روز که. برسم

:خیلی سردتر از خودش بهش زل زدم و گفتم. برام گرون تموم شده بود و اصال نمی تونستم زورگوییش رو تحمل کنم حرفاش

.از این به بعد، به کاراتون برسین. تون زحمت بدیدمن دوست ندارم مزاحم کاراتون بشم، نیازي نیست به خود _

:کیفشو از کنارش برداشت و گفت نهیآروم و با طمأن خیلی

.فعال که باید با این وضع کنار بیایم؛ چه راضی باشیم، چه نباشیم _

.حتی براي یک لحظه هم، نگاهش نکردم. ندادم جوابی

.بدرود خانوم آریا _

:یخ گفتم سمتش چرخیدم و سرد، مثل به

.خداحافظ شما _

بدون هیچ حرف دیگه اي از طرف من یا اون، . منم عین مسخ شده ها فقط رفتارشو می سنجیدم. رو خیلی بد، رو کف اتاقم سایید و رفت پاهاش

دام منو به چالش نمی دونم چرا ضربان قلبم، خودش رو به رخ نبض رگهام می کشید و م. رفت و منو بین اندیشه هاي ریز و درشت، رها کرد

! می کرد تدرونی دعو

حال تلخ تر از  نیو در ع یاز رفتنش به خاطر بی خوابیِ شب قبل و اثر مسکنا، به خودم یه خواب شیرین هدیه دادم، شیرین تر از هر عسل بعد

.هر زهرِ مخربی

ستمیب فصل

غرق  يکه تو درست کرد یکرد، و من در باران عشق یاشک و دلتنگ صورتم را پر از د،یبه صورتم چک يباران تلخ نگاهت بود که مثل طعنه ا نیا

 ومن و تو ... من هستم... ایب( ییات بگو یقلب يتوست، تا در تمنا یشدن نگاهت و همچنان منتظرِ نگاه پنهان ادهیپ ياست برا يقلبم رعشه ا. شدم

... )ایدر

 يمن فقط از لحاظ قوا. واقعاً در برابرش کم آوردم؟ نه یعنینوشتم؟  یا داشتم ممن چر. دفترم ثابت موند يرو ينقطه از نوشته  نیدر هم دستم،

:گفت یم یدرون يندا یول ستم؛یمیبخوام وا یهر ک يخودمم و جلو شهیترم وگرنه، من هم نییاونم فعال، ازش پا ،یجسم
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ان؟یک يجلو یحت _

. دادم ینشون نم یاز حد براش تنگ شده بود، ول شیدلم ب. ونست رامم کنهت ینم يفرمانده ا چیبودم که ه ریاونقدر درگ. بگم یدونستم چ ینم

رو با گفتنش به  یکه قلب هر کس ،یدرون يادهایکردم، با فر یکردن و من فقط سکوت م یم فیتموم خونه از کارِ خوب و فوق العاده اش تعر

.آورد یدرد م

به وجودش تو . و پسوند بود شوندیبدون پ گهیما، صدا زدن اسم همد انیاط مارتب شرفتیگذشت و تنها پ یبه من م انیک سیهفته از تدر دو

بودن و مدام  دهیخانوم و هم مامانم فهم يهم صغر نو،یا. آروم باشم یفرد، از فرط خوشحال يتونستم روزها یاصال نم. خونمون عادت کرده بودم

گذشت، بابا هم که مامان  یوقتش به مدرسه م شترِیب مانیخدا رو شکر ا .شدم یکردن، و من فقط از خجالت سرخ م یبهم گوشزد م هاشونبا نگا

 یخارج م انیکه از دهان ک يهر کلمه ا يدادم و برا یدرس ها رو به دقت گوش م. رهیصورت نگ ییوقت کارِ خطا هیرو مراقب گذاشته بود تا 

بدون چشم  کهیت کهیبخواد جونشو ت ،يموجود هیطور خنده دارِ که  نیو هم بیعج یلیخ. کردم یشد، خدا رو به خاطر اتفاقِ افتاده برام، شکر م

.یمنت چیمتشکر بودم، آن هم بدون ه ا،یمن هم از خدا و هم از در یفدا کنه و بخاطر از دست دادنش سپاس گزار باشه؛ ول ،یداشت

* * *

.دیبار یبه شدت م بارون بهشت،یو رخت پهن کردن ارد نیده صبح بود و با وجود تموم شدن فرورد ساعت

: سوال شده بود هیجون شده بود و تمام فکر و ذکرم فقط  یتمام تنم کرخت و ب. دیجوش یو سرکه م ریبسان س دلم

کجاست؟ یعنی _

:و بعد گفت دیاول سرخوش خند. دیخانم در بدو ورود به اتاقم، شن يقدر با خودم تکرار کردم که صغر نیا

.شناسمت یمن هم خوب م. یدون یخودت هم خوب م ،یدل من زِیو عزت. قربونِ دخترِ نگرانم بشم _

:کرد، به طرف من گرفتشون و گفت یکف دستاش نگاه به

. رِیمعلمت گ شیدونم دلت پ یم. شناسمت یخوب م یلیخ! مادربزرگت که بودم یمادرت نبودم، ول يجا. دستهام، بزرگت کردم نیبا هم _

.ادیشده و نتونسته ب سیحتما خ د،یبارون شد. ادیهر جا باشه م. یاز بس باهاشون ور رفت يو خسته کرددفترت ر يو ورقه ها تیساعتت، گوش

 یهم م یاز طرف. خانوم يتونستم پنهونش کنم، جز صغر یمامان م یبود که از همه، حت نیهم ا شیبد. خانوم رو شده بود يصغر شیپ دستم

دل خونم، سرم  دنِیبا د ،یآزرده تر از هر مجروح. خسته شده بودم ییاز انکار و دورو گهید. نمرازمو بدونه تا باهاش درد و دل ک یکیخواستم 

بود و هم به قول  زیهم ت. خوب درك کرده بود نویخانوم ا يشد و صغر یگرم نم انیجز در مورد ک ،یحرف چیدلم به ه. دیرس یم انفجاربه مرز 

.شناخت یخودش خوب منو م

اش  نهیس يسرمو رو. و بغلم کرد شمیعکس العمل من، با وجود درد پاهاش به سرعت اومد پ دنِیخانوم با د يصغر. هیگر رِیاراده زدم ز یب

.وارد نشه یفیفشارِ خف چیکه به دست و پاهام ه يدستشو حائل کمرم کرد، به طور. روز سردم کردم نیگرم قلبش رو، طن يصدا. گذاشتم

.و از همه جا گفتم زیشد که از همه چ یدونم چ ینم ،یانساعت و دلشوره و نگر دنِیوجود د با

از  مان؛یما دوتا با هم توسط ا دنیو کمک گرفتن از اون، و د نمیاراده ام به چشماش؛ از پنچر شدن ماش یشدنِ ب رهیروزِ اول تو دانشگاه و خ از

و حک  لروزانه؛ از شما يو کل کال ایمحل یاون شب؛ از ب ياتفاقااز جشن مهسا و  مارستان؛یاون، به ب لهیغش کردنم تو دانشگاه و بردن من به وس
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حوله اش؛ از  يرو یغار و تنها فکر اون لحظه ام؛ از نقاش يدهنه  ياز افتادنم از رو ا؛یاز قرارم با در ا؛یجان در یرو جسم ب يکردن چشم خاکستر

...  ؛شد؛ از ندونستن حسش یم ختهیآم رتیبعدش، که با غ يلعمالو عکس ا يسوز آورش؛ از باز یِدرِ گوش ياون شبش تو شمال و صدا يحرفا

.زیو همه چ زیو خالصه از همه چ

از  ینمناك من هم نشان يموها. از اشکام نقش بسته بود ش،یرو لباس گل قرمز سیخ يگرد هیاومدم،  رونیحرفام تموم شد و از بغلش ب یوقت

.اون بود يها هیگر

بگه؟ یدونست چ ینم

.به صبر کردن بودم و اون مجبور به سکوت کردنمجبور  من

 شمیمخالفت پدر بود، سوختن غذاشو بهانه کرد و از پ ایطرف و  کیمشترك داشت و آن، ترس از عشق  لیدل هیکه تنها  ،یطوالن یاز سکوت بعد

.رهیگ یتو فرمولش جا نم شه و سوختن یزود آماده م شهیخانوم هم يصغر يدونستن غذا یاهل خونه م يکه همه  یرفت، در صورت

.ساعت شروع شد ياز انرژ یجان و ته یب يعقربه ها انیمثال چشمام، در م یدوباره رقص ب. گذشت یم يها به کند لحظه

 یزنگ م دیاون با. شده؟ حاضر هم نبودم که زنگ بزنم یدونستم چ ینم. ومدین انیبه دوازده داد و ک ازدهیو  ازده،یخودشو به  يده جا ساعت

.دز

.انیک... جز ستیجابه جا ن زیچ چیپس ه. روز سه شنبه، ساعت دوازده: منظم بود زیهمه چ... دیاز اوراق سر رس يدیروزها و نا ام حساب

.کنمیخواهش م ا،یجون السا ب. شد یفقط تو کل کالمون خالصه م تامون،یاذ. يکرد ینم تیوقت منو اذ چیتو که ه ان،یک

...انیک

.و خندون سیاز در اتاق وارد شد، خ یواقع انیتو قلبم، ک انیدوم ک يصدا با

.بود خوشحال بودم دهیقلبمو شن يکه صدا نیاز ا. دادم آروم باشم حیترج... آروم ایباشم  یخوشحال، عصبان ایدونستم ناراحت باشم  ینم

 نیحموم کرده، در اومده بود و ا یاش بسان کودکچرمشو نمدار کرده بود؛ موه فیو درشت بارون، ک زیر ينقطه ها. دم در اتاق گذاشت فشویک

.شده بود دهیبا گردنبد قرمز پوش شیخاکستر يکرد؛ چشمها یجذاب تر کردنش کمک م شتریبه هر چه ب

.اتاق و قطرات باران چشم دوخته بودم يو من مسخ شده، فقط به پنجره  دیخند یم اون

السا خانوم؟ _

بودم نام و  دهیفهم ایتازگ. کرد یمدام تکرارش م ،يسالح کرده بود و در مواقع اضطرار نویا. رهیگ یمدونست با گفتن السا خانوم حرصم  یم

.کنه یم کیحس حسادتش رو تحر ن،ینشان آرش

.کردم یازش، استفاده که نه، سوء استفاده م شیسالح من شده بود و کم و ب مچهین نیا

:گرفت جلوم و گفت. در آورد کتشو

کجا بذارمش؟ _

نگاهشو به همون سمت . کاله و شال زمستونه هام اشاره کردم یِبه جا لباس الیخ یسرد و ب یلیراحت شده بود حداقل سالمِ، خ المیکه خ االح

.بودم انداخت دهیپوش سیعارف و پرد يِکه شب نامزد یشال يکردنش، کتشو رو دایانداخت و با پ
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.امتحان کوچک گرفت که منو محک بزنِ هیآخر سرم، به قول خودش  درس رو به اتمام رسوند و ،ینگاه ایحرف  چیه بدون

بعد از امتحان بلند شد و مثل . کردم یتوجه م شیذهن يبه اندوخته ها شتریشد و ب یاز دستش ناراحت بودم کمتر حواسم بهش پرت م چون

حالت چهره اش با نمک شده بود و . اش نمناك بودهنوز موه. ننشست یصندل يرو يفور نباریا شه،یبرخالف هم یول. دیشربتشو سر کش شهیهم

و  زیر يها يادگاریخوب، در هر صورت غرور موفق شد و من چشممو معطوف به گچ دستم که مملو از  یول. نکنم نگاهتونستم بهش  ینم

.بود کردم سیدرشت پرد

. هوا تکون دادنکارش شده بود طول و عرض اتاق رو دور زدن و سرشو تو  یدونستم چش شده بود ول ینم

:کالفه گفتم. رفت جینگاهش کردم که سرم گ نقدریا

.نینیشه بش یاگه م. رفت جیسرم گ _

.امروزمون از من استارت خورد يمکالمه  نیاول

:ابروشو داد باال و گفت يتا هی

ن؟یبش یگفت یم شیچطور چند روز پ ن؟ینیبش یگ یچون گفتم السا خانوم، م _

 یرفتارش، زجر م نیبودن خودم، در برابر ا فیدرستش و ضع اتیاز حدس. کرد یم لیتحل یو درست یفکرهامو به خوب حرف ها و يهمه  شهیهم

.دمیکش

.کرده بود دایمعمولش وفق پ ریغ ياراده ادراکم به کارها یب. دمیجو یخوردم و پوست لبمو م یمعمول در برابرش فقط حرص م طبق

 نیدوم نیا. کار کنم یدونستم چ ینم. کرد یبه من، داشت روانمو داغون م انیک یِکیبارون و نزد نیا. زد به چشمام زل میزانو زد و مستق جلوم

.کرد ینم یبود و شوخ يدفعه جد نیا. حد که هرم نفس هاش روحمو ببلعه نیبودم، تا ا کیقدر بهش نزد نیبود که ا يبار

؟ییجو یالسا چرا پوست لبتو م _

 یکردم روون نم یم يبند اومده بود و هر کار یچند قدم يچشماش، در فاصله  دنِیزبونم با د. اسمو در بر گرفتتموم حو ن،یسهمگ يا رعشه

:کنم داینجات پ یکلمه از سست هیفقط تونستم با . شد

.نه _

.کرد و تو همون حالت، خودش و من رو غرق کرده بود ینم ادیدونم چرا فاصله اش رو ز ینم

نه؟ یچ _

:سرمو به طرف پنجره ازش برگردوندم و گفتم. خاکستر نگاهش بشمخواستم  ینم

.ستین نیبه خاطر ا _

ه؟یپس به خاطرِ چ_

.موثر بود یمن، مرهم يروح آزرده  يبرا ن،یزد و ا یآروم حرف م یول محکم،

:هدف گرفتم و گفتم رمویت نیبهش نگاه کنم، آخر نکهیبدونِ ا. خواستم فاصله مون همون طور بمونِ ینم

کنه؟ یم يبه نظرِِ شما چه فکر. نهیوضع بب نیتو و ما رو تو ا ادیب یکیترسم  یخورم، چون م یحرص م _
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:تکون داد و گفت يسر. تموم شد و ناراحت شد نیکردم، براش سنگ یکه فکر م يجور همون

.باشه _

:و دو تا جزوه رو گذاشت جلوم و گفت دیکش یقیعم نفس

.نیرو بخون نایه اامتحان روز پنج شنب يبرا _

:گفت ینگاه و توجه چیلحظه، بدون ه نیرو برداشت و در آخر فشیو ک کتش

 میش یبه بعد، دوباره م نیاز ا. رو بفهمم اتونیخود خور لیخواستم دل یفقط م. ادنیمن، ز يبرا. نداشتم يقصد چیوقت، ه چیدر ضمن، من ه _

.ایفعال با اجازه خانوم آر. شما

تموم جونم . شد دهیدلم کش يو گسترده اش، تا انتها لیطو يآتش گرفتم و زبانه ها. لمس کردم دم،یحرفشو نشن. ساس کردماح دم،یند رفتنشو

.رو آماده کرده بودم زمشیبود که من خودم، ه نیسوخت و بدتر از اون، ا یآتش م نیاز هرم ا

شدم  یم يدوباره همون شاگرد گه،یجهت د هیاز  یاش بودم ول که عاشق درسشِ، تشنه يمن مثل شاگرد. شدم مونیگرفت و از حرفم پش دلم

 ادشیشش ماه،  نیبعد از ا یعنیداشتم که بعدها،  نویمثل اون، هراس ا قایمنم دق. دیترس یگرفتنش م دهیکه از معلمش، به خاطرِ رفتاراش و ناد

فکرم پر از اون، مغزم پر از درس . خوردم یوسط فقط من ضربه م نیوجود داشته، و ا ییاصال السا ایرد و بدل شده،  ییها و حرفا نگاهبره چه 

.نشده بودم رابیحال، من هنوز س نیاون بود و با ا ياون و چشمهام پر از نگاه ها

بود که حاضر به  نیمهم ا. بود، هرچند تلخ و گس يوجود يِخاکستر يِایدر دنینوش يبودم که هر روزِ فرد هفته، آماده  يمثل تشنه ا من

.بود، که من بودم دنشیشنو

.و نه وجودش الشینه خ ذاشت،ینم یگرفته بودم خودم باشم، ول میمن تصم. خواستم روزم رو خراب کنم ینم

 نیدر باز شد و طبق معمول ا. مونده بود شمیآرا زیبه م ره،یمن همون طور خ يگذشت و چشما یم انیاز رفتن ک يا قهیدو بود و پانزده دق ساعت

. کردم چاق تر شدم؛ چون نه تحرك داشتم، نه کار یچند روز، حس م نیتو ا. وارد شد یدنیغذا و نوش يمحتو ینیس هیخانوم با  يروزها، صغر

خانوم،  يصغر يدلمو با صدا دنیلرز. کرد یرو با لب هام آشنا م یدنیذاشت و بعدش هم نوش یمادر به دهنم م هیبه دقت و کامل، مثل  وغذام

:زدم، که دوباره حرفشو تکرار کرد يلبخند. زد حس کردم یف محر انیکه در مورد ک

شه؟ یم دایکجا پ ،ییآقا نیدوره و زمونه، بچه به ا نیتو ا. گه یراستم م. مؤدبِ یلیگه خ یبهش داره و م يادیز یلیخ يگم مامانت عالقه  یم _

پتو  ریچرك خشک کنم رو خوردم و ز يبعد از غذا، قرص ها .کردم یم دییحرفاشو تا قتیبرابرش سکوت کرده بودم و فقط با لبخند، حق در

.گرفتم يجا

 يتونم از تو کتابخونه برش دارم پس معطل نکردم و لپ تاپو رو یدست و پام، نم نیدونستم با ا یم. موالنا و اشعارش رو کرده بود يهوا دلم

رو از دلم  انیکردن و خوندنشون، آروم شدم و طوفانِ بودن ک دایپبا . نترنتیشکمم گذاشتم و با دست سالمم شروع کردم به جستجو کردن در ا

.وندمگذر

.تو چه حالت، کجا و چه موقع خوابم برد دمینفهم

* * *



کاربر  انجمن نودهشتیافاطمه اشکو   طلسم خاکستري                            کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 153

.مامان، چشمامو باز کردم و با دست آزادم، مالششون دادم يتکونا با

:و نگران گفتم هراسون

شده مامان؟ یچ _

:رو به سمتم گرفت و گفت یگوش

.خواد باهات حرف بزنِ یم. خاله ات ا،یب. زمیزع یچیه _

.و منم مو به مو جواب دادم دیاز حالم و درسهام پرس. رو برداشتم و شروع کردم به حرف زدن یگوش

به دلم  يدیبر عکس شد و نا ام قایدق یدن ول ینم هیخان، صداشونو به ما هد نیآرش يدفعه آقا نیا... شاایرو دادم که ا دیام نیبه خودم ا اولش

خودمو کنترل  یشد ول یکیصداش با بد حال شدنم . رو به اون سپرد یکوچک، گوش یو مکث یسالمت يو آرزو یخاله بعد از خداحافظ. چنگ زد

.کردم

.زمیسالم عز _

.لفظش حالت تهوع بهم دست داد از

.سالم _

.نفسهاش کر کننده بود يصدا

السا؟ یخوب _

.ندادم جواب

؟یپشت خط _

؟یتو خوب. ممنون ،یمرس. آره _

.منم خوبم زم،یعز یمرس _

.بار هی يبرا یخوام بشنومش، حت ینم. واژه متنفرم نیاز ا... زمیعز زم،یعز زم،یعز دوباره

م؟یعروست کن میایب... شاایا یک گهیالسا، مامان داره م _

.ناراحت شدم شتریالبته بتعجب کرده بودم،  یکل نیصراحت از من نخواسته بود، واسه هم نیحاال به ا تا

.ستیمعلوم ن _

.اصال برام مهم نبود یدرك کرد، ول نویشد ا یشد و م ناراحت

.شم یمزاحمت نم. خدا بخواد یباشه، حاال هرچ _

.به خاله سالم برسون _

گه؟یمزاحمم د یعنی _

!نه _

.مشخصه _
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.نداره یاون نظرِ توئه و به من ارتباط _

السا؟ _

بله؟ _

.فتنگ يزیچ

؟یبگ يخوایم يزیچ _

:به صدامم منتقل کردم نویدر عوض من خوشحال بودم و ا. رو از سکوت در آورده بود یگوش ش،یعصبان ينفسها يصدا فقط

.برسون یلیخ یلیسالم به عمو و خاله هم خ. خوب، با اجازه تون _

:دو رگه شده بود تیاز شدت عصبان صداش

. خداحافظ. تو هم سالم برسون. یمت باشسال. رسه السا جان ینوبت ما هم م _

.بازم خودمو کنترل کردم و نشون ندادم یول دمیلرز دشیاز تهد. جون و کرخت شده بودم یب

.خداحافظ _

.پشت سر هم و درهمش، فقط ازش خواستم تنهام بذاره يبه مامان دادم و در مقابل سواال ویگوش

.رفت و به خواستم عمل کرد یحرف چی، که بدونِ هو التماس رو از تو چشمام خوند يزار احتماال

.کردن دنیتنها شدنم، اشکهام شروع به بار با

* * *

پنج شنبه  يتا ساعت هشت شب بدون استراحت گرفتارِ خوندن و حل کردن بودم و خودمو برا. خوندم یدرس م دیشش بود و من با ساعت

راحت کردم،  الشویخ) فعال امن و امانِ(و من فقط با گفتن  دیپرس نمونیزد و از اوضاع ببهم زنگ  سیدرس خوندنم، پر نیتو ح. کردم یآماده م

؟یچه امان ؟یچه امن یول

و  شمیاومد پ تارشیبعد از شام، با گ. برام شام آورد و خودش هم شامش رو کنارِ من خورد مانیبار تو دورانِ نقاهت بعد از عملم، ا نیاول يبرا

ازش  نم،یریخاطرات تلخ و ش دیتجد يبرا یبگم، ول یخواستم از رضا صادق یاولش م. القه ام رو بگم تا برام بزنهازم خواست آهنگ مورد ع

.شروع کرد به نواختن عیسر یلیخدا رو شکر، نتش رو داشت و خ. از گروه هفت رو خواستم رمیم یواست م نگآه

گم  ایدر دل در قیکردم و با قا یخاطراتم سفر م تیب تیآهنگ، من به ب نیاز ا تیانگار با هر ب یول دن،یکش یم تاریهاش رعشه بر دل گ انگشت

.شدم یم

.کاناپه لم داد و خودش هم کنارش نشست يرو دهیرو به حالت خواب تاریاز آهنگ، گ بعد

کردم تو دلش جوونه بزنه،  یمکه فکر ن ییدهانش از حرفا یشده بود، ثابت مونده بود؛ ول میشب، که پشت پنجره قا یِاهیبه س میمستق نگاهش

.مدام تو حرکت و لرزش بود

السا، . ینش تیگم تا اذ ینم یخوام بهت بگم، ول یوقت م یلیشد؟ خ داشیپس چرا دوباره پ نمت؟یب یبا پسرِ نم گهید ،یالسا، مگه تو بهم نگفت _

.کنم یکنم بهش دل نبند، التماست م یخواهش م
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.دونستم ینم لشویمن دل یزد، ول یداد م شیعسل يتو چشما التماس،

؟یکن یم یشده که از من مخف يزیبگو چرا؟ چ یندارم؛ ول یاحساس يرابطه  چیمطمئن باش که من با اون ه نویا مان؟یچرا ا _

:دفعه راحت بهم نگاه کرد و گفت نیا

.فتهین نتونیب یئم مراقب تو و معتمد باشه تا اتفاقخواست که دا یاز مامان هم م. گفت یم يزود نیبه هم ن،یبابا، ظهر از ازدواج تو و آرش _

:دمیمثل ناله بود پرس شتریکه ب ییبا صدا. خواستم بشنوم یرو نم یحرف چیه گهید

قرارها؟ نیا یِواسه ک _

:حالت داد و مشتشون کرد و گفت رییتو هم قفل کرد، دوباره تغ دستاشو

.دیواسه ع _

 هیکجا؟  دیروشن شد، که حاال کجا و ع دیام هیته دلم . آغشته به گچم، شروع به شمارش کردم يانگشتا بچه ها به ماه ها فکر کردم و با مثل

 مانیکه ا گه،ید يزیچ ایبود  میبودن حال روح میدونستم به خاطر وخ ینم. و پوچِ یواه دیام نایدونستم ا یم یکنم، ول یبابا رو متقاعد م يطور

.ردهم بهم نک یو اندك نگاه رونیرفت ب

.کرد دنیاشکام شروع به بار لیرفتنش، س با

وقت نداشته باشمش و  چیه گهید دیکارم، شا نیکه با ا نیاز ا مونم،یکه از کارِ امروزم پش نیدردو دل کنم، از حرف دلم، از ا یکیخواستم با  یم

.بهتر از دفترِ هم رازِ من یبگم و چه کس یکیبه  ز،یخالصه از همه چ

.سرخوش در دست باد انداختم دیه، و به برو به پنجر نگاهم

.پنهان شده در اون يجانِ من، و دوباره هق هق ها یدفترم و سر انگشتان ب دوباره

دل من  يهمچو صفحه  آسمان

ست یمهتاب ياز جلوه ها روشن

 زانمیاز خواب خوش گر امشب

تو خوش تر از خواب است  الیخ که

 دیب یوحش يها هیبر سا رهیخ

شیدر سکوت بستر خوخزم  یم

کنم که مرا یباور نم آه،

باشد نیچن وستن،یتو پ با

آن دو چشم شور افکن  نگه

باشد نیمن، گرم و دلنش يسو

ییایز جهان رو گانگان،یب

عشق  ي دهیبر من فکند د زهره
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 شیبر دفتر خو سمینو یم

)عشق( يا یباش جاودان

* * *

روز چهارشنبه از صبح که . محبوبم بود ي لهیبه وس میو هم روز محک درس دار،ید؛ چون هم روز دلذت بخش بو یلیفرد هفته، برام خ يروزها

.شدم، تا ساعت شش عصر مدام مشغول درس خوندن بودم داریب

.هم فصل به فصلشو از بر بودم یخسته شده بودم و از طرف گهید

.کنار گذاشتمشون داد، یکه شعاع دستهام اجازه م ییرو جمع کردم و تا اونجا کتابها

.و باال سوق دادم و با دست آزادم شروع کردم به مالش دادن گردنم نییبه چپ و راست، پا سرمو

.ام سر رفته بود حوصله

اآلن هم که عصرِ و سرکار . فکر نکنم هنوز از افتادنِ من خبر داشته باشه. نداشتم يوقت بود ازش خبر یلیخ. رو کرده بود هیهان يهوا دلم

:دیچیپ یتو گوش هیهان ياوج صداش بود که صدا. کرد یداشت آهنگشو تالوت م یبار، شهرام شکوه نیا. شماره اش رو گرفتم .ستین

.معرفت یسالم ب _

.سالم. يکوفت، کَرَم کرد _

بانـــــــــو؟ یخوب _

.شما یاز احوالپرس. یمرس _

من  ،یدون یخودت که م. يخاموش بود یمنم زنگ زدم به خدا، ول. چیاومد و ه شتبهیاومد، ارد دیع. نجایا يومدیسر ن هی. اینامرد یلیالسا خ_

. شه زنگ بزنم خونتون یروم نم

.غار افتادم، دست و پامو عمل کردم  يبابا من از باال ؟یگ ینفسِ م هیچه خبرت؟ چرا همش رو . آروم، آروم _

داً؟یجد يکار؟ سگ شد یچ یغار رفت! دروغ نگو _

.شعور یخفه شو ب _

.نظرِ لطفت ،یمرس _

.فکر کنم مامانش بود. صداش زد یکی

:زود قطع کرد و گفت. ازم معذرت خواست يفور

.زنه یبعد زنگ م _

.بعد لپ تاپمو گذاشتم کنار. رو انجام دادم مینترنتیا يدهایخورده تو نت گشتم و خر هی. از قطع تلفن، لپ تاپو برداشتم بعد

.اومد یخوندم، اصال خوابم نم یو درس م دمیظهر نخواب نکهیبا ا. برد یکردم، خوابم نم يکار هر

.امیب رنیامتحان، سر بلند ب نیاز ا دیمن مهم بود؟ در هر صورت، من با يِبرا ان،یامتحان ک نقدریا یعنیدونم چرا استرس داشتم؟  ینم

 ییحداقل هوا رون،یتونم برم ب یبودنِ بدنم بهم خورد، که نم فیحالم از ضع. هنوز هم استرس داشتم یاز شش بار دوره کرده بود،م ول شیب
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.خورده آروم بشم هیبخورم تا از استرسم کم بشه و 

.سر رفته بود دیحوصله ام شد. لپ تاپ رو برداشتم دوباره

.یشخص يها لمیتو ف رفتم

.يبدر و چهارشنبه سور زدهیو س دیع شِ،یچهار سال پ ایگشت به سه  یکه بر م يها لمیف

.کردم یم دیتجد بیرو به ترت نیریو درشت، تلخ و ش زیکردم و خاطرات ر یم نگاه

.کردن یشاهزاده باهاش رفتار م کیرو داشت و همه، مثل  گاهشیجا نیها، آرش لمیف يهمه  تو

.تمرو ازش داش یقشنگ يکه خاطره  ش،یسالِ سه سال پ لیتحو يشد به لحظه  یکه مربوط م پیکل هیافتاد به  چشمم

.هم شیو احسان کنارِ هم، بابا و مامان هم پ مانیشد به ا یمربوط م پیکل يمحتوا. گرفتم یم لمیمن ف. کردم بازش

بابا،  یسال نگذره، چون شگون نداره و ما همه حت لیکه از تحو رون،یاومد ب یبه دست، داشت با عجله از آشپزخونه م بیخانوم هم س يصغر

:بود که احسان گفت پیلیک يآخرا. میدیخند یبه حرکتش م میداشت

هان؟  ،یکه برس یکن یم زیمثل کبک جست و خ يپاهات درد داره، چطور یگ یخانوم، تو که م يصغر _

.رو قطع کرده بودم لمیاون لحظه، ف گهیمنم د. خنده ها باال رفت زِیحرف احسان، خ نیا با

 دنِیبا د. دلم هواشو نکنه گهیتونستم، گذاشتمش که د یکه م ينقطه ا نیر دورتردفعه د نیا. کرد یم ینیمجروحم سنگ يلپ تاپ، رو پا وجود

گرفتم  میتصم. نبود يقبل خبر ي قهیاز استرس چند دق گهیدلم باز شده بود و د لم،یگاهمون تو ف یگاه و ب يشاد، کنارِ هم و خنده ها يخانواده ا

.ادیاستاد ب يکردم تا آقا یدوره کوچک م هیشدم و  یم داریفردا زودتر ب. رمیامشب درس نخونم تا دوباره استرس نگ

فرار از  يمن برا. دونستم یرفتار خودمو خوب م لیدل یدونستم ول یرو نم شیکینزد لیدل. کردم یفکر م شیبودم و به اتفاق روزِ پ دهیکش دراز

شه و اگر هم باز بشه با دو  یکه در اتاق من باز نم میتدونس یوگرنه هم من، هم اون خوب م. اون حرف رو زدم ،یکیو شدت نزد یدلبستگ نیا

. رو رفع کنم يریدلگ نیا يو با چه رفتار يدونستم چه جور یو واقعا نم رِیدونستم دلگ یم. شه یورود، باز م يو بعد از گرفتن اجازه  هتق

استرس وار؟ ؟يمهربان؟ بد عنق؟ عاد خوشحال؟

.دونستم ینم واقعا

:در چرخوندم و هم زمان گفتم ي رهیسرمو به طرف دستگ. دیکش رونیاز افکارم بدر اتاق، منو  يصدا

.دییبفرما _

.طاق در اتاق ظاهر شد يجلو پیآماده، سرحال، خوشگل و خوش ت مامان

.سالم به دختر خوشگلم _

.نداشتم یگاهیاون لحظه، اون خوشگلتر از من بود و من جا يتو. ام گرفت خنده

_ دختر؟ يخند یچرا م! ا

. يآخه اآلن تو خوشگل تر از من شد _

:زد و گفت یحیبود خوشش اومد، لبخنده مل معلوم
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.یمرس _

.نشست شمیپ اومد

 ان،یچون اونا با همسراشون م یول ستا،ین يدیبا. باهاش برم دیداره، منم با يکار يجلسه  هیبابات . شمال میر یم میالسا مامان، من و بابات دار _

.رم یمنم م

:و گفتم دمیکش شیروسر يآزادم رو رو دست

.خوش بگذره _

چون  دیدونم، شا ینم. کرد یدکتر ارتوپد رفتار م هیگرفت، مثل  یاز کاراش خنده ام م. کردن یو شروع کرد به دست مجروحم رو وارس دیخند

. داد یم صیخورده وارد بود و تشخ هیخونده بود،  یتجرب يرشته 

.و شروع به نوازش موهام کرد کنارم نشست اط،یاحت با

:گفت ییلب، به طورِ زمزمه وار برام الال ریو ز آروم

الال الال، الال ال _

در خونه؟ ؟یپونه، کجا رفت گل

الال، الال ال الال

رو پشت بوما؟ ؟یکجا رفت ا،یاقاق گل

الال، الال ال  الال

رو به قبرس؟ ؟ینرگس، کجا رفت گل

الال، الال ال الال

مردم؟ ونِی؟میم، کجا رفتگند گل

الال، الال ال  الال

 چیبود که ه يقو یدستهاش، آرامبخش. کرد یم دنیدلم با هر گل گفتنش، شروع به لرز. شد یگفتنش، دلم هزاران بار آروم م ییهر الال الال با

.شد بهش نسبت داد یرو، نم یشگاهیآزما اسیمق

فهمه؟ یمادرش رو نم يقدر و اندازه  ،يودموج چیچرا ه! هیمادر بودن چه نعمت بزرگ ایخدا

پلنگ مادر، با چشم و گوش و پاهاش، مراقب پلنگ فرزند و با  هی یوقت. دمید وونایرو تو ح غشیدر یفقط محبت مادر و فرزند، از نوع ب من

.مهلک نخوره يکنه تا ضربه  یگردنش جا به جاش م

به محبت، بدون مادر به  ازمندیکنن، بعد فرزند ن یازدواج م شونیفکر یبا ب ایچرا بعض! ایاکنن؟ خد یم یبدون مادرشون زندگ ایچطور بعض ایخدا

کنه؟ یبدرود م یسالم و بدون مادر با زندگ یزندگ

:لبخند گفت هیبا . پرسشگرِ مامان رو صورتم نشدم يکه متوجه نگاه ها دم،یقدر سوال پرس نیخودم و خدا ا از

دخترم، هپروت؟ ییکجا _
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:از ندونستن تکون دادم و گفتم يسر

.حواسم نبود د،یمامان؟ ببخش نیگفت يزیچ _

:و گفت دیخند

.نگران نباش نجان،یا مانیو ا يصغر. ریبا همراه ها تماس بگ یداشت يکار. رم یگفتم من دارم با بابات م_

:سرم کرد و گفت يبه زنگ باال يا اشاره

.سفارش نکنما گهید. باال ادیم يزنگ رو بزن، صغر نیا یخواست یهرچ _

:ام گذاشتم و گفتم نهیس يسالمم رو رو دست

.چشم _

:هم آوردمش باال، رو چشمام گذاشتم و گفتم بعد

.چشم ها نیتخم ا يبه رو _

.میدیحرکتم، هر دو خند از

.آخر سر دل کند و رفت حت،یهزار تا سفارش و نص با

آورد،  یدر م يمنطق باز یاوقات ب شتریدرست بابا ب. کنه نیتوه ایکه بهم محبت،  ستین یچکیشده و ه یرفتنشون، احساس کردم خونه خال با

.نداشته باشم دهیو حکمش، حکمِ من بود؛ هرچند باهاش مخالف باشم و بهش عق دمشیپرست یاون بابام بود و من م یول

.خانوم نداشتم ين شام و صحبت با صغرجز خورد يکار گهیبابت قطع تلفن، د شیو عذرخواه هیبا هان یاز صحبت تلفن بعد

. فردا سپردم نیبه سر بردم و خودم رو به صبح پر تالطم و سهمگ یکیشب و تار رِیدلگ يبودن خونه، فضا یشب، با خال اون

* * *

دوست  يخواستن برا یعنی عشق

دوست  يبرا ستنیز

دوست  يبرا بودن

دوست يبرا مردن

پرستش بدون چشم داشت یعنی عشق

جفا یب فاقتر

ایر یب صداقت

یعنی عشق

دوست يبر شب ها دنیتاب دیخورش چون

...دوست يبرف آب شدن بر غم ها چون

.کردم یپاك م ادشی يبا رفتارم، اون روز رو از صفحه  دیاومد و من با یاون دوست م امروز
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خوش  يخانوم، لباس الجورد يرده بودم و با کمک صغرک شیآرا يتا حد. صبح دو بار درسم رو دوره کرده بودم و آماده، منتظرش بودم از

.بودم دهیهم پوش یدوخت

تمام بدنم سست . رو شروع کرده بود و قصد بدرود گفتن نداشت دنیکوب اریاخت یقلبم ب. زنگ در، دل من شروع به غل غل کردن کرد يصدا با

 یب يرو از مفصل ها يانرژ نیشتریب. دادم ینم صیدن و نبونم رو تشخدر اتاق، بو يبا صدا. شناختم یرو جز خودش نم یدرمان چیشده بود و ه

:فکر و ذهنم و از اون جا به قلبم انتقال دادم و گفتم هجونم، ب

.دییبفرما _

 یاهیاراده اون از س یب. میاراده به هم زل زده بود یب. کرد و با چشمهاش، خاکسترم کرد انیچشمام نما يبلند و تنومندش رو جلو قامت

.میدینوش یپر از حرفش شراب عشق م يخاکستر يمن، و من از چشمها يکرده  شیآرا يچشمها

.میو به اون توجه کرد میدست از دل برداشت ،یخانوم هر دو ساق يصغر يصدا با

.نیاز پنجره صدام کن ن،یالزم داشت يزیچ. مدرسه ست مانیا. یرم باغ پشت یمن م _

:به سمتش برگشت و گفت انیک

.چشم _

 یسرد و ب انیکرد و دوباره همون ک دایوجهه پ رییتغ يگرید انیبا بستن در، به ک. حرفاش بدرقه اش کردم دییبا حرکت سر، به منظور تا منم

.شد یوقت اون در بسته نم چیکاش، ه يکه هزاران بار آرزو کردم که ا يروح شد، به طور

.نکنم هیخودمو کنترل کردم که گر ییرویو با چه ن يدونم چطور ینم. کرد یلرنگارنگ خا يورقه ها اتیرو از محتو فشیو خشن، ک سرد

بدون کم و کاست، . تموم حواسمو جمع کردم و شروع به نوشتن کردم. دادن ورقه به دستم، دوباره برگشت سر جاش و دور از من نشست با

به . اش اعتماد کنه ندهینوشتم، تا راحت بتونه به کارِ آ یم. نبود بهشون يازیکه ن ياضافه ا حاتیتوض يتموم سوالها رو جواب دادم، به اضافه 

.بشه شیدرس ي نهیدر زم يتونه استاده خبره ا یم نکهیا

.نداشتن یخال يورقه ها جا گهیکه د ییتا جا. دادم یمن، باز ادامه م یکردن ول یاز حد خودکار، ذوق ذوق م شیاز تماس ب دستام

.استاد وارانه اش دوختم يمو به کاراها رو بهش دادم و نگاه ورقه

.با حرف زدنش وا رفتم. یشد، چقدر خواستن یم نیریش چقدر

.آرم خدمتتون یم حیبعد از تصح ا،یخانوم آر _

:ادامه داد یاز مکث کوتاه بعد

ن؟یستیخسته ن ن؟یرو دار دیکشش درس جد _

ن؟یخانوم رو صدا کن يشه صغر یم. تونم یبله، م _

.بله، حتما _

:به من، گفت یتوجه چیبدون ه. خانوم رو صدا کرد و برگشت يبدنش خم شد و صغر يها مهیشد و پنجره رو باز کرد و از تراس، تا ن بلند

.نیدار یباغ قشنگ _
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مبارزه  يع من براشرو نیباغ، اول نیا نکهیگفتم؟ ا یم یبودم و هستم و خواهم بود؟ چ نجایبا تو، ا اهامیگفتم من تو رو یم. بگم یدونستم چ ینم

باغ اجازه گرفتم؟ نیرفتن به شمال با تو، از مامانم تو ا يبرا نکهیگفتم؟ از ا یم یبا تو بوده؟ از چ

ن؟یدرس رو دار يکشش ادامه  نیمطمئن _

:گرفتم و گفتم دهیاش رو ناد طعنه

.آره _

.زنگ خورد نییپا تلفن

بعد از . به دست وارد شد ینیریشربت و ش یِنیو س ،یخانوم گوش يصغر قه،یز چند دقزنگ قطع شد و بعد ا يصدا اردش،یاومد که بره ب انیک

 ن،یآرش يصدا دنیبا شن یافتاده، ول نایمامان ا يبرا یاولش فکر کردم اتفاق. رو با اضطراب به طرفم گرفت یگوش ،یعسل يرو ینیگذاشتن س

.رو درك کردم ابشاضطر لیدل

.شدم یبردم؛ بلکه من هم ناراحت و سرخ م یبا سرخ شدنش، لذت نم گهید. دمیرو د انیک يه صحبت، صورت به شدت سرخ شد نیح در

.تونستم بهش نگاه کنم ینم اصال

.رو دادم دیدرس جد سِیشروع تدر يزود تلفن رو قطع کردم و بهش، اجازه  یلیخ

داشتم ازش نگاه، گدایی کنم ولی از یه طرف هم، نمی دوست ن. هنوز از دستم ناراحت بود. دونم چرا سعی می کرد نگاهشو ازم بدزد نمی

.خواستم از دستم دلگیر باشه

نمی تونستم بردارم، یه دستم تو گچ بود و اون یکی هم زیرِ خروارها . از اتمام درس، شربتش رو خورد و سینیِ شربت رو به طرفم گرفت بعد

.کتاب، جزوه و البته خودکار

:بهش نگاه کردم و گفتم مستقیم

.بعداً صغري خانم بهم می ده. اگه می شه بذارینش پایین. نمی تونم بخورم _

از شدت تعجب، با اولین جرعه، شربت تو گلوم گیر کرد و سیل . مکث کرد ولی بعد، بدون هیچ حرف یا نگاهی، لیوان رو به لبم نزدیک کرد اول

.سرفه روونه شد

. از اصابت دستش با کمرم، بهترین و رویایی ترین حس دنیا رو داشتم. وارد کردن فکر، شروع کرد به پشت کمرم، ضربه هاي خفیف بدون

.دوباره از لیوان، و از همه ي اشیا به خاطر نزدیک کردن اون به من، تشکر کردم

:گفت. از به دست آوردن حالت روحی و همچنین جسمیِ مطلوب، دوباره با فاصله نشست بعد

بهترین؟ _

.د و اصال بهش نگاه نمی کردماز شرم پایین بو سرم

دستم شروع به ریزش کردن و صداي آخم رو بلند  يخواستم کتابا رو بذارم پایین تا از سنگینی وزنشون رو دستم بکاهم؛ اما کتابا از رو می

اینو به جون . می شد براي برداشتنش مجبور به لمس دستم. آخرین کتاب در دستم جا مونده بود. بلند شد و یکی یکیشون رو جمع کرد. کردن

به احتمال زیاد اون هم . متوجه تغییر حالتش شدم. گرمشو، به دستهاي سردم به مدت چند ثانیه سپرد و اونا رو جا به جا کرد ستهايخرید و د
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.گوشه ي لبش جا خوش کرده بود ،يمتوجه تغییر حالتم شده بود که پوزخند

.خانم وارد اتاق شد صغري

.زاویه ي ایستادنش طوري بود که من و کیان رو به راحتی زیرِ نظر داشت. دست به کمر وایساددیدنِ من و کیان  با

:یه نگاه به اون، و بعد یه نگاه به من کرد و گفت اولش

امتحانت تموم شد؟ _

.آره، تموم شد _

:به کیان، با همون حالت گفت رو

.السا رو صدا بزن _

:با لبخند شیطنت واري گفتصغري خانم . متعجب بهش نگاه کرد کیان

.می گم السا رو صدا بزن. چشمات رو بدزد، ترسوندیم مادر _

:خونسرد، ولی متعجب گفت کیان

.منظورتون رو نمی فهمم صغري خانوم _

:خانوم کالفه گفت صغري

.دیگه واضح تر از این بگم؟ می گم السا رو صدا بزن _

:خونسرد رو به من کرد و گفت کیان

ریا؟خانوم آ _

:خانم چشم غره اي بهش رفت و گفت صغري

.صمیمیش کن _

.متعجب تر از کیان بودم، ولی یه جورایی، هدف صغري خانوم رو می دونستم من

:متعجب تر از قبل گفت کیان

.چرا آخه؟ ما همین طور راحتیم _

.می گم صمیمیش کن پسر _

:نگاهم کرد و گفت کیان

.السا خانم _

:کنارش و گفت يو البه، نشست رو کاناپه  خانوم با عجز صغري

..اسمشو صدا بزن، اسمشو. نه _

.دیگه خونسرد نبود و داشت کم کم عصبانی می شد کیان

.چرا؟ صغري خانوم به خدا خسته ام _
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.اسمشو صدا بزن. خسته نباشی پسرم، ولی باید بگی _

:سرد رو به من گفت کیان

!السا _

.دو روز دلمو لرزوندسرد بود، ولی بعد از  هرچند

:صغري خانوم ول کن نبود، چون رو به من کرد و گفت انگار

.تو هم صداش کن. السا مادر، کار دارم، باید برم، ولی این کار مهم ترِ _

:طبق مراحل کیان، اول گفتم منم

.آقاي معتمد _

:تنگ کرد و گفت چشماشو

.اسمشو صدا کن. حوصله ي دیکته کردن ندارما _

.نستم صغري خانوم ول کن نیست و می خواد به این نحو، ما رو آشتی بدهدو می

. صغري خانوم نگاه کردم، ولی اسم اونو صدا زدم به

!کیان _

.دوشم برداشته شد يتنی، از رو ستیالعملش رو ندیدم ولی حس کردم یه بار ب عکس

:ن گفتخانوم، حاال که به هدفش رسیده بود، با لبخندي رو به هر دومو صغري

.خوب حاال به بقیه کارتون برسید _

.هیچ حرفی، فقط با ناله هاي همیشگیش، ناشی از درد زانوهاش، رفت بیرون بدون

داشتم تو ذهنم، دنبال . حاال دیگه سخت تر می تونستم باهاش کنار بیام. عجب کاري کرده بود صغري خانوما. باید سر حرف رو باز می کرد یکی

.ن دادن به این وضع می گشتم که صداي به ظاهر یواشش رو شنیدمکلمه اي براي ساما

:هم قفل شده اش گفت يپایین بود و با دستهاي تو سرش

!چه کارایی می کنه این صغري خانوم _

چیزي گفتین؟ _

:و گفت خندید

چرا شدم شما؟. تو که االن گفتی کیان _

. من هم بدون واهمه، شروع به خندیدن کردم. منتظرِ یه تلنگر بودم. ستم وصف کنماز خوشحالی حالمو نمی تون. می خواست پر در بیارم دلم

:میونِ خنده هام گفتم

.آخه گفتم شاید واسه صغري خانوم گفتی _

:جدي شد و گفت خیلی
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تو چرا به خودت گرفتی؟. خوب معلومِ واسه اون گفتم _

تو افکارم بودم که صداي قهقهه اش، تمام فضاي اتاقو پر . رو بد جلوه داده بودم حاال چی کار کنم؟ منم مثل دختراي دستپاچه، خودم. رفتم وا

.کرد

.خوب منم که مطمئناً رو حرف صغري خانوم نمی تونم حرفی بزنم _

ند جوابش رو با یه لبخ. باید تالفی می کردم ولی االن وقتش و جاش نبود. فقط قصدش اذیت کردنِ من بوده و کامال هم موفق بود. فهمیدم حاال

:دادم که گفت

السا؟ _

روزي هزار بار از مامان و بابام به خاطر گذاشتن همچین اسمی، با همچین محتوایی،  دم،یوقتی اسمم رو از زبونش می شن. السا گفتنش بودم عاشق

.تشکر می کردم

بله؟ _

.می خندید و من رو مست خنده هاي شیرینش می کرد هنوز

.حاال بخند السا خانوم. ولی صغري خانوم نذاشت و نقشه ام رو خراب کردتنبیه ات بیشتر بود،  _

.دفعه، بر خالف دفعه هاي قبل ناراحت نشدم و خندیدم این

:چون لبخندي به پهناي صورت زد و گفت. می کردم با خنده ام، احساس خوبی بهش دست داد احساس

نمونه ي . ی یه امتحان قرار بود بگیره از همه ي فصل ها تا اونجایی که تدریس کردراستی، استاد خان. خوب دیگه، من باید برم تا یک شنبه _

.امتحانش رو برات می آرم

:پر از تشکرم رو نثارش کردم و آروم گفتم نگاه

. ممنون _

:زد و گفت لبخندي

.خواهش می کنم، قابلی نداشت _

:متوجه شد و گفت. پایین بود و با دست سالمم، با آستین کتم بازي می کردم سرم

.من می رم که راحت باشی. کندي اونو _

:یه تاي ابروشو انداخت باال و با دادن حرکت جالبی به لبش گفت. رو آوردم باال و بهش نگاه کردم سرم

برم؟ _

.وقت انتقام بود حاال

.هر جور راحتید _

:گفت. شد، کیفش رو برداشت و آماده ي رفتن شد بلند

فعال با من کاري نداري؟. این جور راحتم _
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. نمی دونستم چه کار کنم که صداي در اومد و مقارن اون، صغري خانوم وارد شد. تازه امروز بابام نبود که بخواد گیر بده. نمی خواست بره دلم

:یه نگاه به کیان، که حاضر و آماده بود، کرد و گفت

کجا پسرم؟ _

:خودش رو جمع و جور کرد و گفت کیان

.درس و امتحانِ امروز، خاتمه پیدا کرد. دیگهبرم  _

عصري، هر جا خواستی برو؛ منم . وایسا اینجا. امروز ما تنهاییم، نمی شه تنهاترمون کنی. من بمیرم هم، نمیذارم ناهار نخورده بري. تموم شه _

.کاریت ندارم

.ه و جواب صغري خانوم رو، براي دومین بار مثبت دادآخر سر کیان قبول کرد بمون. چقدر این اصرار می کرد، اون انکار می کرد هر

خیلی دوست داشتم ببینم، اونم تو . غیر از شمال، ناهار خوردن کیان رو ندیده بودم. ناهار، قرار شد همه، به خاطرِ من تو اتاق من بخورن براي

.شد و همه، گرد سفره جمع شدن با رسیدنِ ایمان، سفره پهن شد، دو نوع غذا، به اضافه ي دسر روش چیده. اتاق خودم

.از حرف زدنش معلوم بود مادرشِ. جواب داد. خواستیم شروع کنیم که موبایل کیان، شروع به نواختن زنگ کرد می

.سالم قربونت برم _

.من بعد میام. شما بخور. من خونه ي آقاي آریا می مونم _

.از بس تو ماهی _

.سه همینِ من زن نمی گیرم دیگهوا. لوس چیه؟ به خدا دارم جدي می گم _

.شما هم همین طور. چشم _

.یا علی. اي به روي چشم _

آخه چرا یه بار نشده بود با من، این طوري حرف بزنه؟. حرف زدن و صداي طنین اندازش تو اتاقم شدم محو

یلم فروکش کرد و بیشتر از چهار قاشق نتونستم م. چون هیچ وقت به من، بیشتر از یه هم دانشگاهی نگاه نکرده بود. خوب می دونم چرا خودم

!بی خبر از اینکه خواهرش تشنه ي همون نگاه، همون نگاه نامحرم. نگاه هاي کنترل کننده ي ایمان رو روي خودم و کیان حس می کردم. بخورم

اتاق چشم می دوختم، کمتر به نتیجه می  هر چی به در. جمع آوري وسایل، ایمان و کیان هم به کمک صغري خانوم رفتن ياز ناهار، برا بعد

.در اتاق باز شد و من با اشتیاق به سمت در برگشتم، ولی با دیدنِ ایمان وا رفتم. رسیدم که کیان دوباره بیاد تو

.لباسم رو پاك کنم ينشست و دستمال رو به دستم داد، تا یه تیکه خورشت رو کنارم

:لبخندهاش رو زد و گفت مهربونترین

می گفت بلد و من هم به دونستنش تو همه چی، . ی، صغري خانوم گفت بیام بهت بگم، کیان رفت کمکش تا باغچه رو براش تزیین کنهآبج _

.ایمان دارم

:هوشش احسنت گفتم، ولی خودمو به ندونستن زدم و ازش پرسیدم به

مثال چی بلد؟_
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:رو در بایستی گفت بدون

نتونسته رامشون کنه؛ درس دادن؛ بیش از یک ماه خراب کردن روحیه ي افراد، به آسونی هر چه تمام تر،  رام کردن اطرافیانی که هیچ کسی _

...

.انگار تلفن باهاش کار داشت و اون مجبور به رفتن شد. ورود صغري خانوم، حرفش نیمه تمام موند با

.ت بیرونخانوم کیف و وسایل کیان رو برداشت و با خداحافظی از جانب اون، رف صغري

.اون به من قولی نداده، اون به من تعهدي نداده، من به اون هیچ تملکی ندارم. نباید از رفتاراش ناراحت بشم من

.اینها حقیقت داشت و این حقیقت مثل همیشه تلخ و گزنده بود ي همه

.و پنج دقیقه، با صداي صغري خانوم و در حیاط، متوجه رفتنش شدم ستیاز حدود ب بعد

به سقف نقاشی شده ي اتاقم . خرسند از اینکه نیازي به جواب پس دادن نبود، دراز کشیدم. ایمان هم نیومد و من رو از اومدنش نا امید کرد دیگه

:چشم دوختم و دوباره با دکلمه هاي دلنشین خودمو دلداري دادم

نم زن ها یک چیز را خوب می دانند و آن هم مدارا کردن را، فکر می ک. چنان تاریکم، که همه ي ستارگان، هر شب به چشمانم کوچ می کنند من

می خواهم به . ولی من هنوز عاشقم، عاشق چشمانی خاکستري، عاشق دریایی طوفانی که هر دو سرد و بی مهر هستند. ساختن را، تحمل کردن را

عشق چیزیست که هرگز نمی توانم درکش . خوش کنممن می خواهم به باران و یاس دل . می خواهم ایمان پیدا کنم. دست پیدا کنم یروشنای

این دو راهی تا کجـــــا با من است؟. نمی دانم باید از آن بترسم و بگریزم، یا اعتماد کنم و بمانم. کنم

بیست و یکم فصل

به این نتیجه می رسیدم که  که سپري می شد، بیشتر يمن هر روز. ماه بود و حدود یک ماه از اومدنِ کیان به خونه ي ما می گذشت اردیبهشت

منکرِ حساسیت هاش به آرشین نمی شم، ولی . فکري کنم، خیالی بیش نیست نیاز ا ریمن رو بیشتر از یه هم کالسی نمی بینه و من اگه بخوام غ

قدار دختر بازِ، و دلش برام احتماال از زبونِ پردیس شنیده بود آرشین یه م. که من ازش داشتم، می دونستم بخاطر صالح منِ، نه عشق اختیبا شن

.سوخته بود

در هر صورت، اون متعلق به من نبود و من نباید در . گرفته بودم تا زمانی که اینجاست، کنارش خوش باشم و از بودنش کنارم، لذت ببرم تصمیم

.اون فقط تو رویايِ من بود. واقعیت، اونو طلب می کردم

اون هم فقط ده قدم، از روي تخت تا دم در اتاقم؛ و این . کم کم با عصا شروع به راه رفتن کرده بودم روزها با گذشت یک ماه از اون حادثه، این

به هیچ عنوان از درس عقب نمی موند و این باعث رضایت بابا، براي منع . ایمان سخت مشغول درس خوندن بود. دلخوشیِ این روزهام شده بود

احسان کم و بیش باهام تماس داشت؛ هر چی اصرار به . چنان به نگرانی و ناراحتیش ادامه می دادمامان هم هم. کالس گیتارش شده بود نکردن

بابا که طبق معمول، گرفتار شرکت و این . صحبت در مورد عشقش می کردم، به راحتی، هر چه تمام تر بحث رو عوض، و منو سردرگم می کرد

خودم هم، دیگه به این وضع عادت کرده بودم و . د و فقط از اطرافیان، حالمو می پرسیدکم تر به من سر می ز. خارجیش بود سفرهايروزها هم، 

.بعد از سالها، تازه به این حرف صغري خانوم رسیده بودم که سردي، سردي می آره. برام فرق چندانی نمی کرد

.ال منهم صداي بهم خوردن در ورودي، و باز هم آمدن دوباره ي کیان، و باز هم آرامش خی باز
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.از پایین می شنیدم که داشت، با مامان و صغري خانوم سالم و احوال پرسی می کرد صداشو

 میتصم. دیتا بیاد باال، پنج دقیقه طول می کش. از فکري که به ذهنم رسید، ذوق کردم. هنوز ندیده بود که من می تونم چند قدم راه برم کیان

.رو که باز کنه، با دیدنِ من، قیافش دیدنی می شهدر . گرفتم تو این فاصله، منم برم پشت در

که کرده بودم، نفس نفس می زدم و  ییاز شدت هیجان و تقال. طوري که پاهام متالشی نشه، بلند شدم و خودم رو به دم در اتاق رسوندم آروم،

.کنترل تنفسم از اختیارم خارج بود

.س هاي پی در پی، خارج شده از نایم کم کنمرو قفسه ي سینه ام گذاشته بودم؛ تا از شدت نف دستمو،

.کم کم داشتم نا امید می شدم. بیشتر از پنج دقیقه گذشته بود و کیان هنوز نیومده بود. در وایساده بودم و هیچ حرکتی نمی کردم پشت

.سختی برگشتم و پاهامو جفت هم، ولی با ارتفاع از هم گذاشتم به

کیان مات و مبهوت . واقعا بیش از حد، صحنه ي دیدنی بود. فقط تونستم سرمو برگردونم. م بوددر با ه يمن و چرخش دستگیره  چرخش

.پاهاي من، و من مات و مبهوت چشم هاي جذابش بودم

:زودتر از من، به خودش اومد و گفت اون

از کی تا حاال؟ _

:و گفتم خندیدم

_ خیلی وقت.

.هاز این که بهش نگفته بودم، ناراحت شد فهمیدم

:کاناپه گذاشت و در نزدیک ترین نقطه کنارِ من ایستاد و گفت يرو رو کیفش

.پس حتما خیلی وقت که ما هم، غریبه شدیم _

.اصطالحات زبون بندش، متنفر بودم از

:و گفتم دمیاز حرص روي هم ساب دندونامو

.کنم ریمنو بگو که اومدم تو رو غافلگ. نه خیر _

.داشتم با قدم هایی گر چه کوتاه، ولی بدون خستگی و نفس کشیدن پشت سر هم، می رفتم. ا نشئت می گرفتدونم این نیرو از کج نمی

قدم هام بود که تمام خستگی راه، به یک باره تموم بدنم رو در بر گرفت و من، فقط دستهاي پرقدرت کیان رو پشت شونه ام احساس  آخرین

.ختم و تماس ما، فقط از طریق دستهاي ستبر او، دایره وار، دورِ دستهاي باریک من بودبا این حال خودمو کامل رو تنش نیندا. کردم

.دستمو حائل سرم کردم تا تیرگی هاي چشمام بر طرف بشه. کمکش، روي تختم دراز کشیدم به

که از بیشترِ افراد، حتی  خیلی وقتها شده بود. نمی دونستم چرا در هیچ شرایطی، حاضر به معذرت خواهی نیست. هیچ حرفی نشست بدون

.اعضاي خوانواده ي خودم، عذر می خواست ولی با این که اآلن مقصرِ، حاضر به طلب بخشش نیست

.خاطرم آزرده شده بود، ولی مثل همیشه سکوت، چاره ساز روحم شد. رو شروع کرد و اصال توجهی به من، و حرفی که زده بود نکرد درس

:نداخت و گفتهاي درس، یه نگاهی بهم ا وسط
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من کردي؟ يِریواقعاً اون کار رو براي غافلگ _

:اینکه بهش نگاه کنم، گفتم بدون

.مهم نیست _

.بدون اینکه ادامه بده، یا خواهش کنه که حداقل بهش بگم، درس رو ادامه داد. رو کتاب گذاشتم که یعنی شروع کن دستمو

.نمی دونستم چرا رفتاراش، منو می رنجوند. اشکام کرده بودممدت، بیشترین تالشم رو براي کنترل و نریختن  تموم

.همه ي کارام و همچنین احساسم، از حیطه ي کنترلم خارج بود. دست خودم نبود. یه حرف خیلی کوچک رو هم، از طرفش نداشتم توقع

:رو به روم وایساد و گفت. از اتمام درس، وسایلشو جمع کرد بعد

. اگه تو اون نشست موفق بشن، یه دیدار در خارج رو هم، بعدش داریم. طرف شرکت، می خوان برن اهوازاز . من تا ده روز نیستم _

:ادامه داد یبعد از مکث و

.سوالی هم برات پیش اومد، حتما باهام تماس بگیر. تا جایی که برات تیک زدم رو بخون _

.فکر نکرده بودم چطوري کنار بیام با نبودنش؟ تا حاال اصال به نبودنش! روز؟ ده

:جایی که می شد، مثل همیشه فیلم بازي کردم و خودم رو بی خیال نشون دادم تا

.باشه، حتما _

.رفت و من رو، به غربت و غم نبودنش سپرد. سردي بیشتر از قبل، خداحافظی کرد و رفت با

.دلم از غصه پر و سرم از فکرش، انباشته بود. درنگ شده بو یرنگین کمونِ احساسم، ب. بود جانیروزها برام تکراري و بی ه دیگه

.حتی بابا به تغییر حالت هام پی برده بودن همه،

.یعنی مامان نمی ذاشت به گوشم برسه، تا یه وقت ناراحت نشم و اعصابم، رو پام و دستم فشار نیاره. از غرها و توهین هاش بی خبر بودم من

.ین تفاوت که شیطونی گذشته، تو صدام و حرفام نبودهمون السايِ الغر شده بودم، با ا دوباره

.دقیقه بیرونش می کردم کیو من مثل یه میت، فقط حرفاشو تو ذهنم جا می دادم و ظرف مدت . بیشتر از قبل می اومد و می رفت پردیس

.فهمیده بود، ولی خودشو به ندونستن می زد، تا یه وقت من ناراحت نشم پردیس

اینقدر به تلفن نگاه کردم که پلکام خسته شدن از باز و بسته شدن، و دیگه باز . ی گذشت، ولی من هیچ تغییري نکرده بودمروز از رفتنش م پنج

.نشدن

اما با دیدنِ عکس پردیس، بی حوصله جواب . از شوق اینکه کیان باشه، فوري از روي عسلی کنارِ تخت، برش داشتم. بیدار شدم لمیصداي موبا با

:دادم

؟بله _

خوبی؟. سالم بر الساي عزیزم _

تو خوبی؟. مرسی. سالم _

چته؟ حاال چماق دستت؟! هـــــــــو _
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کاري داشتی؟. پردیس اصال حال ندارم _

خونه اي بیام؟. آره، کارت داشتم _

به نظرِ تو، با این پاي چالقم، کجا دارم برم؟ _

:و گفت خندید

پس آخرش قبول کردي چالقی؟ _

.یه چیز بهت می گما. حال ندارم. ردیسخفه شو پ _

.تو، دو تا چیز بگو جناب آریا _

.از دست تــــــــــو! واي _

.فرش قرمز پهن کن. میام حاال. دو دقیقه دیگه حرف بزنم، از پشت گوشی منو قورت می دي. باشه بابا _

!پردیــــــــــــــس _

.بدرود خواهرِ بد خلق سیندرال. امگونی هم پهن کنی، راضی . غلط کردم. باشه بابا _

.خداحافظ _

دوباره چشمم . با این وضعیت، به هیچ کاري هم نمی رسیدم. بد عنق شده بودم که حرف هاي پردیس هم، من رو به خنده وا نمی داشت اینقدر

. کرده بودم و بهش زنگ نزده بودمتا اینجاش هم خیلی خودمو کنترل . به گوشیم افتاد و وسوسه ي حرف آخرش، مثل خوره به جونم افتاد

.هیچ سوال درسی نداشتم ولی یه سوال که تقریبا جوابش یه صفحه می شد رو طرح کردم و بهش زنگ زدم. شتمحالت خفقان دا

!، بوق هاي پیاپی... بوق، دومین بوق، سومین بوق، چهارمین بوق،  اولین

.نداد و منو نا امیدتر از پیش کرد جواب

.نفس عمیقی، به جاي خالیش روي کاناپه، چشم دوختم دنیش گذاشتم و با کشرو سرجا گوشی

براي قامت بلند و ستبرش تنگ شده بود؛ دلم براي لبخندهاي دلگرم کننده اش پر می کشید؛ براي پوزخندهاي تمسخر بر انگیزش، براي  دلم

.ط بود دل تنگ بودمکه به اون مربو ییزایچ يهمه  ي، برا... يقیافه ي اون روز بارونیش، برا

نمی دونستم چقدر حجم داره که هر چقدر بیشتر . از یادداشت هاي روزانه و دردودل هام پر شده بود، ولی دل من هنوز خالی نشده بود دفترم

.غم رو می پذیره، بیشتر جا باز می کنه

.از درد، خط خطی و فکرم از اون، تاریک و کدر شده بود دلم

حاال حالت هاي پردیس رو می فهمم؛ حاال گریه هاي احسان رو حس می کنم؛ حاال قلبمو لمس می . ان درك نمی کردمرو به هیچ عنو احساسم

...حاال. حاال درك می کنم. فهمم و خودم رو درونش، به روشنایی آینه می بینم یکنم؛ حاال درد رو جزء جزء م

* * *

البته به استثناي زمانی که بابا خونه . مثل همیشه، انگار سر آورده بود. حضورِ پردیس شدمصداي خنده هاي بدون وقفه از پایین، متوجه  دنیشن با

و  یدالبته با بعضی حرفاش، بابا رو خندونده بود و کلی هم، بابتش خوشحال شده بود، ولی در کل از بابا می ترس. بود و بهش احترام می ذاشت
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.زیاد دور و برش نمی چرخید

السا خانم، خانم خانما، عزیزِ دل ما، کجا رفتی بابا؟: ه اتاقم نزدیک می شد، مدام و بدون وقفه می گفتبیرون که داشت ب از

با دیدنِ حال پریشونِ من، چشمهاش غمگین شد و بدونِ ادامه دادن به خنده هاش و . در اتاق که رسید، با احتیاط سرك کشید و اومد تو به

:شوخی هاش، دستمو گرفت و گفت

ه السایی؟چی شد _

.هیچی _

:دستم فشار خفیفی رو وارد کرد و گفت به

السا؟ _

همیشه از چشمهاي غمگینش، تعجب می کردم؛ . واسه همین، ترجیح دادم بهش نگاه نکنم. بهش نگاه می کردم، اشکهام سرازیر می شدن اگه

.ولی حاال چشمهاي من، غمگین تر از اون شده بود

.ه زور سرمو باال آوردزیرِ چونه ام گذاشت و ب دستشو

طور فشار پلکهام روي هم، دو قطره اشک، هم جوار دو چشمم از صورتم  نیبر اثر فشار روحی و هم. روي هم فشار دادم تا نبینمش چشمهامو

.سرسره وار ریخت رو دستهاي گرم و التهاب بخشش

دوبار صداش . نبود. با احتیاط چشمهامو باز کردم. نکردم صورتم حس يدستی رو، رو يدونستم چطوري بهم چشم دوخته، ولی دیگه گرما نمی

.کردم، نبود

بدونِ هیچ سوال و محاکمه اي، آب رو به لب خشکیده ام رسوند و منو از . از سه دقیقه، تو چهارچوب در، لیوان آب به دست ظاهر شد بعد

.تشنگیِ این دنیا، سیراب کرد

!ابش رو خودش بهتر می دونه، می دونستمسوالی رو می پرسه که جو! دونستم می پرسه می

. ترجیح دادم تا اون موقع، بهش فکر نکنم اما

.صداش، از فکرهام دست کشیدم با

السا؟ _

.رو شکر، صداش توبیخ کننده نبود خدا

بله؟ _

!من نمی دونم، گل تختت چی داره که ازش دل نمی کنی؟. به من نگاه کن _

.باالخره به خودم جرأت دادم و بهش نگاه کردم. اش و لحن صداش، محکم بود جمله

.لبخند، خشک و جدي بسان کیان بهم نگاه می کرد بدون

از اون روزِ اول و روزهاي بعدش، برق . خیلی خوب هم می دونم. من هیچی بهت نمی گم، دلیل بر ندونستنم نیست یببین السا، وقت«  _

!اصال به من چه؟! اَه... چون هردوتون خیلی مغرورین که حاضر نیستین. نه اون چشمهات، و هزار تا نشونه ي دیگه بین من و خودت،
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موندم چطوري عاشق یه آدم یخی شدي؟ هان؟. بهت نگاه کنه ستیحاضر ن یحت اون

.نمی دونم. شاید من واقعا دوست قابل اعتمادي نبودم. وقت حاضر نشدي بهم بگی هیچ

.ن رو بهم بگیرو نگفتم که حاال بیاي و کل جریا اینا

.خودت بهتر از هر کسی منو می شناسی. یه هشداره، هشدارم هم جديِ اینا

». قبل می شی یا اینکه به جانِ عارفم قسم، بهش زنگ می زنم و می گم بیا اینو جمع کن، اینطوري آبروي خودت می ره يهمون السا یا

تختم زانو زد، نیمه ي سالم  يبا دیدنِ اشکهام اومد و جلو. ع به باریدن کردناشکهام با سرعت دیوونه واري شرو. وار بهش نگاه کردم التماس

.بدنم رو بغل کرد و اشکهاشو به لباسم هدیه کرد

:صورت خم، و رو به روي صورتم ایستاد و گفت به

خوبِ؟. نجام می دمبه خدا من هر کاري از دستم بر بیاد، برات ا. چته؟ الهی پردیس بمیره. آخه قربونِ اشکهات برم عزیزم _

:به نشونه ي نفی، به طرفین تکون دادم و گفتم سرمو

...نمی خوام، نمی خوام بهم رحم کنه، نمی خوام زور باشه، نمی خوام. نه _

ه اونم عشقی ک. اصال فکرشو نمی کردم یه روزي، جلوي پردیس به عشق یه پسر اقرار کنم. به آسونی به دوست داشتنش اعتراف کرده بودم من

.خوش، باشه یمی تونه نا فرجام و بدون پایان

:رقاص روي صورتم رو پاك کرد و گفت اشکهاي

منظورم اینِ که یه جوري بفهمیم یه طرفه ست یا نه؟. ببین السا، این که می گم کمک، منظورم لو دادنت نیست _

.تونستم با این قضیه کنار بیام نمی. بدترین احساسی بود که تا حاال تجربه کرده بودم. همه چیز می ترسیدم از

.همین که گفتم. نه_

اون هم قول داد چیزي نگه، ولی در عوضش ازم خواست من . خیلی اصرار کرد، ولی من قبول نکردم و ازش خواستم چیزي مطرح نشه پردیس

.حالم خوب بشه و دست از این بچه بازي هام بردارم

.اآلن با شنیدن بحث هاي مربوط به اون، دوباره تو الك خودم می رم می دونست من. هر دري حرف زد، به جز کیان از

.از ناهار، و یه خورده هم رفع اشکال سواالش، کم کم آماده شد که بره بعد

.اینکه بهش احتیاج داشتم، ولی می خواستم بره تا تنها باشم با

.ه درست شدنم بگیرمبا خودم، رو راست خلوت کنم، صادقانه حرف بزنم و منطقی تصمیم ب باید

.باید نقطه ي شروعی رو آغاز، یا اینکه باید نقطه ي پایانی رو طراحی می کردم یا

:بعد گوشیش رو در آورد و گفت. رفتن، تو کیفش دوربینم رو که در شمال پیشش جا مونده بود، بهم داد دم

.لوتوثت رو روشن کنب. با اینکه نمی خوام اذیت بشی، ولی این آهنگ باهات دردو دل می کنه _

.شاید این هم کمکم می کرد. از هر راهی، براي رهایی از این سردرگمی استفاده می کردم باید

از فرستادنِ آهنگ، و مطمئن شدن از درست شدن وضعم در چند روزِ آینده، با خداحافظی طوالنی ازم رفت و منو در درجه ي اول به خدا، و  بعد
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.سپرد بعد به مامان و صغري خانوم

.اول آهنگ فرستاده ي پردیس رو گذاشتم ،یبستنِ شدنِ در و اطمینان از نبودنِ هیچ کس با

:انگار لهراسبی براي من می خوند. اینکه قدیمی بود ولی حرف دل منو می زد با

فــــاصلـــه افتاد اگه

من با خودم سردم اگه

يبا دلم کرد يکار تو

کردم یفکــرشم نم که

يدیبرآسون دل  چه

ــرِیتو گ يکه پا یدلــ از

یبدترم، باش نیاز ا که

ره یتو، نفسـش م واسه

شه یاثــر م یدعــامون بــ ،یترسم اگه گاهــ ینم

شه یتر م کیآخـــر، خـــدا نزد يلحظه  ـشـهیهم

رو دست خودش دادم تو

از حـالم خبــر داره که

داره یلحظه بر نم هیاز تو، چشماشـو  یحت که

امـا یمـن دیامـ تو

ير یاز دسـت مـن مـ يدار

يخودت دار يدسـتها با

يریگ یم مویهسـت هـمه

کردم تو رو بـازم دعـا

دیکه نـخوابـ یچـشم با

یذاره دلتـنگ یمـ مگه

ده یامـون مـ هیگـر مـگه

ییکـرده تنـها ـضـمیمر

ـشونِیحـالم پر نیببـ

...زمیر یاونقدر اشـک مـ من

با دیدنِ اسم . با چشمک زدن صفحه اش، بی خیال برش داشتم. آهنگ به طوري گم شده بودم که متوجه صداي زنگ گوشیم شدماشکهام، تو  با
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با قطع . صفحه، همین طور خاموش و روشن می شد و من مبهوت، بهش زل زده بود. معمتد به التین، تمام روح و جسمم از هم می گریختند. ك

.ادامه ي آهنگ، خواهش من از اون بود. هم قطع شدخونِ من  ریانِشدنش، انگار ج

خـونه نیبه ا يبرگرد کـه

رفته از دسـتم حسـابش

دارمیرو کـه بـ ییشبـا

خوابـم بـرد هیاز گـر دیشـا

ذارم یرو باز مـ درهـا

.کنترل می کردم یونم رو به سختصداي لرز. گچ پام گذاشتم و با دست آزادم جواب دادم يبی اختیار دفتر طرح سوالمو، رو. زنگ زد دوباره

بله؟ _

.بیش از حد شلوغ بود دورش

...الو... الو؟ السا _

.چشمهام هم گوش شده بودن و داشتن گوشی رو می بلعیدن. قوي بود که من با داشتنش هیچ تملکی رو، به دنیا نداشتم یآرام بخش صداش

.صدام می آد؟ یه لحظه گوشی دستت... الو _

از شنیدن صداش، با وجود فرسنگ ها . قط به صداي نفس هاش، گوش می کردم و اون رو، تو گوش و ذهنم جاسازي می کردمف. نگفتم هیچی

فاصله، حس می کردم کنارم، روي جاي همیشگیش نشست.

.دورم شلوغ بود، نمی شنیدم چی می گفتی. الو _

.عیبی نداره _

خوب، خوبی؟ _

!حیف. حیف که نمی شد بگم. زدي و به الساي مرده روح می بخشیديمهمه؟ اگه مهم بود، یه زنگ می  مگه

تو خوبی؟. مرسی _

.فکر کنم اومدم، تو باید بهم درس بدي. یهیچ. نه خواب کامل، نه درس...! نه وا _

.لبام تعجب کردن، و از خشکی ترك برداشتن. خندیدم، اولین خنده ي بعد از رفتنش ریز

.تو کیفم، در حالت سکوت بود و منم تو جلسه بودم خوب، زنگ زده بودي؟ گوشیم _

.یه سوال درسی داشتم. آره _

.دفعه، اون بلند خندید و من رو به عرش، مهمون کرد این

.من که گفتم، تو باید از این به بعد به من درس بدي _

.باشه _

.خوب، حاال بپرس _
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نیم ساعت داشت توضیح می داد و من مدام خودم رو به . همیشه، کامل جواب داداونم مثل . رو کامل و بدون جا گذاشتن واوي پرسیدم سوالم

. ذهنم ذخیره کنم يندونستن می زدم تا بیشتر باهاش حرف بزنم و صداش رو تو

می خواست، ولی غرورم اجازه نمی داد تا ازش بپرسم کی بر می گرده؟ دلم

با مامانم خیلی جور بود و از صمیم قلب، دوستش داشت، . و من شرح حال کاملشون رو گفتماز توضیح دادنِ سوالم، از حال مامان اینا پرسید  بعد

 يخوشحال، قبراق و بدون مشاهده ي هاله ا. بعد از قطعِ تماسش، دقیقا همون السایی شدم که همه می خواستن. البته مامانم هم، همین طور بود

.از غم، تو چشمهاش

* * *

بیست و دوم فصل

.روز به آمدنش، مانده بود کیرفتنِ کیان گذشت و  روز از نه

. از اون تلفن و شنیدن صداش، به منظور رفع دلتنگی، حالم بهتر شده بود و کمتر تو فکر می رفتم بعد

تدارك دیده وضع راه رفتنم بهتر شده بود و با ویلچر موتوري که بابا برام . آهنگ لهراسبی رو گوش می دادم و تجدید دردودل می کردم مدام

.بود، می تونستم جابه جا بشم

.تخلفی ازم ندیده بود، رفتارش خیلی بهتر شده بود و کمتر بهم گیر می داد گهیهم بعد از اون روز، د پردیس

بچگیم  زیرِ چادرنمازِ يدفتر رو تو صندوقچه . ورقه هاي دفترم، سیاه و کدر شده بود و دیگه جایی جز یه تاریخ، براي نوشتن نداشت تمام

تمام درس هامو از بر بودم و منتتظرِ . گذاشتم تا چند سالِ دیگه، که تکلیف زندگیم مشخص شد، دوباره به سراغش برم و باهاش خلوت کنم

رتیب، رو به دوازده، و به همین ت ازدهیو  ازده،یدم به دقیقه، ساعت روزانه رو به همراه عقربه هاش، دوره می کردم و ده رو به  حبوبماستاد م

.ساعت قبلی رو به بعدي می سپردم

.خیلی وقت بود ندیده یودمش، و باهاش صحبت نکرده بودم. صبح دلم براي ایمان تنگ شده بود از

چون با فکر کردن بهش، قامت نسبتا بلندش، تو پهناي در اتاقم . به این حرف صغري خانوم که میگه دل به دل راه داره، اعقاد داشتم همیشه

.چقدر به نظرم بزرگ و برومند شده بود. دنمایان ش

.من چقدر غرق در درس و اطرافم بودم که بزرگ شدن ایمان رو ندیدم! خدایا! آه

.ریش خوش فرمی رو، به صورتش داشت و این، چشم نوازترش می کرد ته

سالم آبجی؟ _

! چه صدات کلفت شد. سالم داداشِ خوب خودم _

:ي مردونه اي کرد و گفت خنده

.امسال پیش دانشگاهی ام، و سال دیگه دانشجو. بزرگ شدیم خیرِ سرمون _

.، به امید خدا سال بعدش هم، من رقاص عروسیتم... ایشاا _

:به نشونه ي تسلیم باال برد و گفت دستاشو
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.هر چی بخواي چشم، جز زن. آبجی من تسلیمم _

حاال کی به تــــــــو، زن می ده؟! اوهو_

.بخواد خیلی دلشونم _

:اي به سر تا پاش کرد و گفت اشاره

.همه جاش ناز و زیبایی داره _

:و گفتم خندیدم

!بابا اعتماد به نفس _

.دو خندیدیم هر

.خورده که نشست، با گرفتن اجازه از من، رفت که خیلی زود برگرده یه

:ست سالمم رو به گچ اون یکی کوبوندم و گفتممنم که عشق کادو، د. برگشت کیاز پنج دقیقه، به همراه یه جا طالیی کوچ بعد

مال منِ؟ _

:و گفت خندید

.واسه عید برات خریده بودم که اولش وقت نشد، بعدش هم که اون اتفاق افتاد. آره، مال توئه. ذوق مرگ نشی حاال _

:و لوچه ام رو آویزون کردم و گفتم لب

.بهم بده دیگه، چشمام لوچ شد _

.لوچه ات رو ببر باال اون لب و _

با شوق کودکانه . شام امشب کنارم، بهم داد يکادو رو به همراه دادن وعده . قلبم يخنده اي از ته دل، خنده اي از دریچه اي تاریک تو خندیدم،

واقعاً هم ذوق با دیدنِ پالکی که اسمم، به صورت التین روش جک شده بود، . اي که همیشه موقع گرفتن کادو، بهم سرایت می کرد، بازش کردم

عسلی، که بعد یکی بیاد بذارتش تو جعبه ي  يپالك رو گذاشتم رو. از شدت خوشحالی جیغ خفیفی کشیدم و بوسه بارانش کردم. مرگ شدم

! باید حتما موقع شام دو نفره مون ازش تشکر ویژه اي کنم. طالهام

.از دادن کادوم، با خداحافظی کوتاهی ازم رفت بعد

بقیه ي وقتم رو هم به درس خوندن . کمی تو اینترنت گشت زدم. ظهر بود و تا ساعت نه، و اومدن ایمان خیلی وقت بودشش بعد از  ساعت

. فردا کیان می اومد و من دیگه تو درس خوندن و یاد گرفتن درسام، تنها نبودم. اختصاص دادم

* * *

دوباره . به احتمال زیاد، کسی جواب نداد. کلی زنگ خوردن، صداش قطع شدبعد از . و حوش ساعت نه بود، که تلفن خونه به صدا در اومد حول

.زنگ خورد و دوباره بی جواب موند

با حرص و از سر ناچاري به بابا زنگ زدم که . به همراه مامان زنگ زدم، جواب نداد. بار زنگ باالي سرم رو فشار دادم، ولی خبري نشد چندین

.ودنم رو هم نداداشغال بود و اصال جواب پشت خط ب
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.هر کی بود، حتما کارِ واجبی نداشت که دوباره زنگ نزد: خیال تلفن شدم و با خودم گفتم بی

.اولین صفحاتش مربوط به اواخر فرودین، و اولین روزهاي تدریس کیان بود. به خوندنِ دفترِ درد و دلم مشغول کردم خودمو

می . از دست این زنگ تکراري، مغزم در حال متالشی شدن بود. باره صداي زنگ تلفن بلند شدصفحه هاي اول رو رد نکرده بودم که دو هنوز

کجایین که جواب نمی دین؟ بعد از چهار تا زنگ، جواب دادن و متعاقب اون، صداي جیغ صغري خانوم و مامان، تمام فضاي : خواستم داد بزنم

.خونه رو پر کرد

یعنی چی شد؟. خبري از پایین پله هاي این خونه نداشتم دیوانه وار می کوبید و من، هیچ قلبم

!شاید سوسکی، چیزي دیدن! لیوانی شکست شاید

.بعد از تلفن، این صداها اوج گرفت! نه ولی

ه، می از اتفاق ناگواري که ممکن بود افتاده باش. بار زنگ رو زدم، کسی جواب نداد؛ داد زدم ستیبیش از ب. خواستم فکرِ بی مورد کنم نمی

با پایینیا، جیغ می کشیدم و با دادشون، . بی جواب تر می موندم. هر قدر صدام رو بلند و بلندتر می کردم. ترسیدم و اصال بهش فکر نمی کردم

در رو با  .به سختی و با تحمل درد زیاد، رو ویلچر نشستم و تا دم درِ اتاق، حاضر به برداشتن انگشتم از روي دکمه ي حرکت نبودم. می زدم ادد

.عذاب فراوانی باز کردم و در حالِ نفس نفس زدنِ حاکی از خستگی و ترس، خودمو به باالي پله ها رسوندم

.صحنه ي رو به روم رو هضم نمی کردم. گرفت، داد می زد و جیغ می کشید یمدام موهاشو چنگ می زد و صورتشو به ناخن م مامان

پس هنوز وقت . کرد، به سرعت نمی اومد یچون پاهاش درد م. صورتش زد و به سمت پله ها اومدخانوم با دیدنِ من، با دو دست به  صغري

.داشتم

:صداي فوق بلند صدا زدم با

مامان؟ چی شده؟ چرا چیزي نمی گین؟ تلفن کی بود؟ _

.یه نگاه بهم کرد و دوباره به چنگ زدن خودش ادامه داد مامان

:دوباره داد زدم. ی نتیجه، متحیر اطرافم بودخانوم داشت نزدیک می شد و من ب صغري

بگو چی شد؟. مامان؟ به خدا خودمو میندازما _

.خبري داد که اي کاش هیچ وقت نمی داد. زد که اي کاش هیچ وقت نمی زد دادي

.، صغري خانوم رو جلوم، به اندازه ي یه دکمه و بعد از گذشت چند ثانیه، تارِ تار کرد)خبر مرگ ایمان(

* *  *

با دیدنِ صغري خانوم بدون مامانم، باالي سرم، دوباره اون خبر برام . پاشیده شدن چند مشت آب به صورتم، چشمهامو با تردید باز کردم با

.رنگ گرفت، و ذهنم پر از شاید و اگر و اماهاي امید آور شد

:وارانه به صغري خانوم نگاه کردم و گفتم التماس

نه؟. استصغري خانوم ایمان زنده  _

اشکهایی که گویاي خیلی از جواب ها به من بود، اشکهایی که من رو سست، و چشمه ي اشک من رو از اون . نداد و فقط اشک ریخت جواب
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.لحظه بست

:التماس می کردم فقط

اون برام پالك خرید، . قرار داشتایمان براي شام، با من . صغري خانوم بگو که دروغِ؛ بگو که ایمانِ من زنده ست؛ بگو که بر می گرده؛ بگو _

.اون زنده ست. به خدا راست می گم. ایناهاش

:سقف نگاه کردم و گفتم به

...این بود جواب امانت داریت؟ خدایا. من ایمان رو براي سه ساعت به تو قرض دادم! خدایا _

. اي گلوم رو خراش دادخالی از اشک، تموم دیواره ه یو بغض غرق شده توش، تو گلوم خفه شد و هق هق صدام

:بی توجه به اینکه اینی که جلومِ صغري خانومِ، سرش داد زدم و گفتم. خانوم با حال خرابش، سعی در آروم کردن من داشت صغري

بلندت داداشم کجاست؟ داداشیِ قشنگم کجایی؟ ایمانِ من کجایی؟ قامت خونه ي آریا کجایی؟ آقاي آریاها کجایی؟ قربونِ قامت . برو کنار _

. بشم

.باید بفهمم، تا گله ام بی مورد نباشه. دونستم چه جوري خدا اونو ازم گرفته نمی

.درد رو حس می کردم ولی با تموم وجودم، لباس کهنه ي صغري خانوم رو چنگ می زدم. توجهی به دست سالم و مجروحم نداشتم دیگه

چطوري داداشم مرد؟ چطوري؟ _

.کهاش نمی کردتالشی براي پاك کردن اش هیچ

:بغض ناشی از گریه اش گفت با

...تلفن زنگ... نمی دونم مادر _

.گرفته بود و بغض لعنتی اجازه ي حرف زدن رو بهش نمی داد صداش

...منم چون... از من پرسید، ایمان با چه لباسی رفته... دیدم فقط داره جیغ می زنه و آدرس می گیره... زهرا گوشی رو برداشت.. خورد _

:تا سرفه کرد و بعد از قورت دادنِ بذاق دهنش ادامه داد سه

...بهش گفتم با لباس آبی و. دم رفتنش، دم در دیدمش _

.گریه و گریه دوباره

...کرده... فهمیدم تصادف... با نشونه هاي مامانت _

.اجازه ي حرف زدن رو ازش گرفته بود گریه،

.ي تلخ رو شنیده بودمشنیدنی ها. اصراري براي شنیدن نکردم دیگه

. باورش سخت که دیگه، ایمان رو نبینم چقدر

چطور دلت اومد؟ اون فقط هفده سالش ! خدایــــــا. حداقل من بیشتر از اون، جوونی کردم! خدایــــــا. کاش منو جاي اون می کشتی! خدایــــــا

.قربونِ اسمت برم که خدایی بود. بود

.هنوز تو شوك بودم اشکهام در نمی اومدن و اصال
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داداشِ کوچیک ... ایمــــــان. خیلی زود این کابوس به پایان می رسه، من مثل هر روز بیدار می شم و ایمان رو می بینم. می کردم تو خوابم حس

...من

.ابش، تا ابد بله بودمگه نه؟ کاش جو. تو هستی. قربونِ بچگی کردنات برم! چقدر اون زمان بچه بودي. عکسش روي عسلی چشم دوختم به

تنهاییم، چقدر

هوا مالل انگیز است، چقدر

.دیوار خانه مان عبوس و کج شده است چقدر

اطلسی همسایه مان،  چقدر

.سبز چمن، خشک و زرد و ماسیده شده اند بسان

گل هاي میمون،  چقدر

. عابران خسته، دهن کجی می کنند به

...  و

!ما تنهاییم چقدر

* * *

در فکر ایمان، خاطرات کوچیک و بزرگش، قول بی جواب براي شامش و ادامه ي درسش غرق بودم که نفهمیدم کی و چطوري من رو با  قدر نیا

.این ولیچر به پایین، تو پاگرد سالن بردن

!ومدنا یکسایی که شاید در سال، یه بارم به این خونه نم. شد انیعرض دو ساعت، خونه پر از اقوام، دوستان و آشنا در

هیچ کدوم، جز اتاق پایینِِ خالی از ایمان رو حس نمی کردم وجود.

.می اومدن و با بوسه اي رو گونه ام، تسلیت می گفتن و می رفتن؛ و من بسان مرده اي متحرك، فقط به حرکاتشون در دلم می خندیدم مدام

...چرا اینا هی می آن و می رن؟ چرا سیاه پوشیدن؟ ایمان ما زنده ست آخه

نه می خواستم، . کلمه ي تشییع جنازه، بین حاضرین تکرار می شد و من متحیر، این کلمه رو حتی براي یک دقیقه، نمی خواستم درك کنم مدام

.نه می تونستم

.گوشه از خونه رو، افراد به سرعت پر و خالی می کردن هر

.نترل، تو سر و صورت خودش می کوبیدوسط سالن، میون عمه و صغري خانوم نشسته بود و مدام بدون ک مامان

.طرف دیگه، همکارها و دوست هاي بابا بودن یه

.دیگه ي خونه، همسایه هاي کم پیدامون بودن طرف

سال، یاده تون به ما افتاد؟ کیخواستم داد بزنم، کجا بودین؟ کجا بودین، که حاال بعد از  می

بی دیوارِ ... بی ستون شدیم... بی ایمان شدیم... بی مرد شدیم... بی خونه شدیم... ه شدیمآره، چون ما بیچار. جوابشون ترحم و دلسوزيِ حتما

...بی پناه شدیم... ضخیمِ غیرت شدیم
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پردیس جلو نمی اومد و مسخ . دیدنِ پردیس، در ورودي خونه با کیسه هاي خرید به دست، با دست سالمم، اون رو به طرف خودم فرا خوندم با

.رو تحلیل می کرد یو فقط دیدن ،یاحتماال اتفاقاي ناگفتن. ایستاده بود

:قدر بلند این جمله ها رو می گفتم که همه، حتی بدجنس ترین افراد مجلس هم گریه می کردن و من رو با دلسوزي نگاه می کردن این

پرهام، ! پردیس... خواهرت بی برادر شد! پردیس... تو هم از این خونه می ترسی؟ آره؟... پس چرا نمی آي؟... بیا. سالم... سالم پردیسی _

... حاال بی برادریت رو می فهمم؛ حاال بی پناهیت رو می فهمم؛ حاال درد و دل دارم که با دریا کنم؛ حاال! پردیس... ایمان رو هم با خودش برد

چی داشت که من رو ... چی داشت که جذبت کرد؟ خدایا چـــــــــرا؟... خدایا خاکش رو، با چه دستی لمس کنم؟... پردیس دلم آتیش گرفت

...بی برادر کردي؟

:به پردیس نگاه کردم و گفتم دوباره

پردیس اون براي شام نرسید، اون !... حاال می فهمم چرا نمی آد... پردیس یادت شمال، کنار دریا، می گفتی السا، اون زمان، گریه ات نمی آد؟ _

. خونه بوي عطر رفتنش رو می ده! پردیس... سفره، خرماي مرگش شد و نیومد! پردیس... شام، کنارِ من باشهقول داد براي ... به من قول داد

...مگه نه؟

بدون قطره اي اشک فقط هق هق می کردم و از خدا ایمان رو . نزدیک و نزدیک تر می شد، تا زمانی که هیچ مرزي جز لباسامون نبود پردیس

.می خواستم

نمی دونم صداي جیغم تا کجا می رفت، ولی حتی بابا هم مقاومتی براي . رو آوردن مانیدم، که کیف گیتارِ آغشته به خون ابغلِ پردیس بو تو

.خونش رو، تو خونم جریان می دادم. خون ها رو به صورتم می کشیدم و با تمام روحم می بوییدم. کنترل صدام نمی کرد

:و گفتمهاي لباس پاره اش رو به قلبم چسبوندم  تکه

حاال ... ایمان چرا کادو رو امروز دادي؟ چــــــــرا؟ ... صغري خانوم شام رو آماده کرد... کجایی؟ پس چرا نمی آي داداشِ گلم؟. قربونت بشم _

...که دادي، چرا نموندي ازت تشکر کنم؟ چـــــــــــرا؟

.دونم چقدر زمان گذشت که تازه، صداي نامفهوم پردیس رو شنیدم نمی

...نکـــــن . قربونِ شکل ماهت بشم، تو رو خدا نکن... خودت مریضی... السا. نکن... السا نکن با خودت _

. ایمان قرار بود براي عروسیت برقصم، نه اینکه تو عزات بمیرم. ایمان بیا تا همه، بدونن تو هستی... پردیس، چرا همه گریه می کنن؟ _

...ایمـــــــــان

.و صدا کردم که از حال رفتمقدر ایمان ر نیا

* * *

.تکون هاي پردیس، چشمهاي بی جونم رو باز کردم با

از صدا زدن زیاد ایمان، تو سر و صورت خودم زدن و البته بی خوراکی و بی خوابی از حال رفته . دوازده شب بود و برام شام آورده بودن ساعت

.بودم، و اونا سعی در بلند کردنم داشتند

.هر جرعه اي که می نوشیدم، تا اعماق معده ام می سوخت و درد بدي، بدنم رو به رعشه در می آورد. رو پس زدم و طلب آب کردمغذا  سینی
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.خانوم مسنی، درست رو به روي من نشسته بود و صداشو از طریق میکرفن به گوش مردم می رسوند یه

از آقایی و منشش تو ... از قامت بلند و دل مهربونش می گقت... اکام رفتنش می گفتاز نا کام بودن و ن... بی ایمانی در آینده مون می گفت از

...می گفت و به صورت شعر می خوند... صحبت کردن می گفت

.سري گریه می کردن و یه سري هم، سعی در آروم نگه داشتن بقیه داشتن یه

.می شداینکه ساعت از دوازده گذشته بود، ولی از جمعیت خونه، کاسته ن با

حتی زمانی که عارف مانتو و چادر مشکی براش آورده بود، نذاشتم بره و صغري خانوم . براي چند ثانیه هم، از پردیس جدا نمی شدم حتی

.وسایل رو به دستش رسوند

ود، هضم بی ایمانی راحت تر اگه اون ب. کاش اینجا بود و آرومم می کرد. نا بسامان روحیم، کم تر اجازه ي فکر کردن به کیان رو می داد اوضاع

.بود

عکسِ، بر می گشت به یک ماه پیش، که براي آزمون آزمایشی سنجش گرفته . بهش نگاه کردم. عکس ایمان رو، به هیچ کس نمی دادم قاب

.دلم، هواي صداش با امواج تارهاي گیتارش رو داشت. صورتش مهتابی و نورانی، در قاب عکس جا خوش کرده بود. بود

.یه آه، که از تک تک سیم هاي گیتار عبور کرد و به دل پردیس رسید. اه به گیتار کردم و آه کشیدمنگ یه

.هر کی یه قسمتی داره. نکن با خودت السا. یقربون دلت برم که آه می کش _

.رو می گفتن، ولی زبونش، براي آروم کردن من یه چیز دیگه يیه چیزِ چشمهاش

.تو جمع، چشم دوختمنگفتم و به مردم حاضر  چیزي

.بهم نگاه کرد و با چشمهاش، حمایت بی سابقه اش رو نثارم کرد. چقدر تو این چند ساعت، تکیده و خمیده شده بود. بابا رو دیدم تازه

.می کردم کمرش خم شده و راست بشو نیست حس

.خدا هیچ خواهري رو، بی برادر نکنه. ایمان کمرِ همه ي ما رو خم کرد!... آره

.هیچی نمی گفت. فقط گریه می کرد، گریه و آه. در اومد و متعاقب اون، احسان با چهره اي بر آشفته و داغون ظاهر شد ايصد

.دونستم چه جوري خبر دارش کرده بودن، ولی هر چی بود، حالش بیش از حد وخیم و ناگوار بود نمی

ش رو رها کرد و با چشمهایی اندوهناك، با بدنی سست و بی توان، بدون هیچ ساک. سالمم رو به سمتش دراز کردم و گیتار رو کنار گذاشتم دست

.سالم و علیکی بهم نزدیک شد

.نگاهش، با لمس وجود گیتار، به همراه هم بود و این اندوه رو، فقط من درك می کردم. قدمیِ من، چشمش به گیتار خون آلود افتاد دو

.دادمموهاش می کشیدم و هق هق سر می  يرو دستمو

.نشونه اي که کاش هیچ وقت، به بهانه اي اون بیرون نمی رفت. هیچ کس جز من و احسان و نشونه ي ایمان نبود انگار

:خود آگاه، بی اراده گیتار رو برداشتم، با تمام قدرتم رو زمین پرتش کردم و بلند گفتم نا

...ـــرا؟چــ... چرا داداشمو کشتی؟ چرا ایمانم رو ازم گرفتی؟ چــــرا؟ _

من چیزي قیمتی تر از جونم رو از دست داده بودم و نمی تونستم کاریش . از پاره شدنش نداشتم ییها، با جر دادنِ گلوم همراه بود و من ابا چرا
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.کنم

.اومد و احسان رو بغل کرد و گریه ي سوزناکی رو سر داد بابا

.بار بود گریه ي بابا رو، از نزدیک می دیدم اولین

.از طرفی، دستام بی جون و کرخت شده بودن. نکه ازش مهربونی ندیده بودم، ولی نمی خواستم ناراحتیش رو ببینمای با

!دونستم چی کار کنم نمی

.می خواستن گیتار رو ببرن که با اصرار من، پیشم گذاشتنش و رفتند. تا مردهاي همسایه، بابا و احسان رو بلند کردن و به سمت نشیمن بردن دو

 ** *

.نه خواب داشتم و نه خوراك. از سه نیمه شب گذشته بود و من خواب به چشمام نمی اومد ساعت

:ضمن دست کشیدن رو عکسش، شروع کردم باهاش حرف زدن. ذهنم مملو از ایمان و فکرش شده بود تمام

دلت می آد من اآلن فقط با ... دل سیري خداحافظی کنم؟ پس چرا نگفتی، تا باهات با... داداشی، امروز کادو رو دادي که باهام خداحافظی کنی؟ _

بودي و مدام از کیفت که تازه خریده بودي، تعریف  یایمان، یادت رفته بودیم خرید؟ تو دبستان... یه عکس، با یه عکس بی جون، حرف بزنم؟

خودم صد ... ایمان بیا. یادش بخیر!... هی... یادت؟. می کردي؟ آخر سر من دعوات کردم که چه خبرِ؟ حاال یه کیف خریدیا، هی تعریف می کنی

من دیگه هیچی نمی . هر چقدر می خواي. هر چقدر دوست داري، ازشون تعریف کن. تا می خواي حرف بزن. تا از اون کیف ها رو برات می خرم

...تو بیا قطف. گم

.مامان باشم زور و بدون دخالت من، من رو بردن باال، تو اتاقم، تا دور از تشنجات به

.غش می کرد و با تزریق سرم، گاه و بی گاه چشمهاشو باز و بسته می کرد مدام

.چیزي رو نفهمیدم گهیاز مدتی حرف زدن و دردودل کردن با یه عکس تهی از احساس، چشمهام بسته شد و د بعد

* * *

کجاست؟  اینجا

!چقدر قشنگه. انگار اولین بار بود می دیدم. و همون رودخونه بودم در همون غار. نگاه کردن به اطراف، متوجه شدم شمال هستم با

:نمرده بود و سالم، داشت این ور و اون ور می پرید و من رو صدا می کرد. رو دیدم ایمان

.السا، بیا یه عکس ازم بگیر _

.باشه، می آم _

. زمان از حرکتم عکس بگیرببین، من می رم باالي دهنه ي غار دراز می کشم، تو هم، هم . بیا دیگه _

صحنه ي افتادنم، درد و عمل هاي پشت سر هم، یه لحظه آرومم نمی ذاشت یاد .

...نــــــه

.ایمان، داداشی، اون جا نه _

.من رفتم _
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.می رفت و من هیچ تملکی، نسبت بهش نداشتم اون

. ته بودن و، غل و زنجیر رو چفتش کرده بودنانگار پاهامو بس. چی بیشتر تالش می کردم، کمتر به نتیجه می رسیدم هر

:می زدم داد

...ایــــــــــــــمــــــــ ـــان. اون جا نه. نه. ایمان نه _

.اون بی توجه به من، از غار باال می رفت ولی

.می کشیدم، جیغ هاي بلند و گلو پر کن جیغ

.مدیجیغ هام، با افتادن ایمان همراه شد و من از خواب پر آخرین

من تا نیمه هاي بدنم بلند شده بودم و با خیسیِ عرق روي صورتم مدام اسم ایمان رو، با نفس هاي غیر قابل . و کیان باالي سرم بودن پردیس

.شمارش صدا می زدم

...دریغ از ایمان اما

اورم و خودش رو، مشغول جمع کردن پردیس رفت طرف در. دیدنِ کیان، غمم دوباره به دلم هجوم آورد و چشمه ي اشکم به راه افتاد با

.می دونستم می خواد با این کارش، من رو با اون تنها بذاره. لباسهام نشون داد

انگار که پردیسی . ترس از هیچ توبیخی، حتی ریختن غرورم بهش نگاه کردم و همراه با اشکهاي دیرجوشم شروع به حرف زدن کردم بدونِ

.لحنم کشدار بود، همراه با بغض نهفته در اون. نیست وجود نداشت و اینی که جلومِ، کیان

کیان یادت اون روز تو بیمارستان، منو با ... کیان یادت روزِ اول، تو ماشین تو، منو دید؟ کیان این قدر آقا بود که منو بدون توضیح، توبیخ نکرد _

یادت روزي که اومدي اینجا درس بدي، دیدت؟ اون قدر مهربون بود ... سِکه رفتیم خونه، بپر نیتو دید؟ کیان اون قدر مرد بود که بذارِ بعد از ا

تا  دیخند. غار افتادم؟ با اینکه می دونست من واسه یه عکس افتادم، هیچی نگفت و خندید يیادت شمال از باال... که بهم اعتماد کنه و شک نکنِ

.اش بگم؟ اون بدي نداشت یاز چ... خواهرش سرکوفت نخورده

کردن  نییچشمهاش رو به پایین بود و فقط با باال و پا انیک. می کردم و با سوز، از هر قسمت خوب و بد خاطرات بدون برگشتش می گفتم گریه

.سرش، تایید می کرد

:کردم و ملتمسانه گفتم صداش

یادت؟. کیان به من نگاه کن _

:کرد و با حلقه اي اشک تو چشمهاش، فقط گفت نگاهم

.می گم السا تسلیت _

...ام کرد کهیت کهیت یجمله بود، ول هی... یه جمله بود، ولی کمرمو خم کرد... یه جمله بود، ولی نابودم کرد... جمله بود، ولی آتیشم زد یه

...آره؟

...اونم نبود ایمان، تا ابد، رو تایید کرد؟ پس

.دادم یانجام م فکر، یب يفرمان گرفتن از مغزم، مدام کارا یدست خودم نبود و ب کارام
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.هدیه ي ایمان رو برداشتم و رو به روش گرفتم پالك

.بود دهیکش ریرو به تصو یوصف نکردن یهارمون ش،یخاکستر يِنور درخشان طال، با چشمها تاللو

:گفتم یزدم و م یپناه زجه م یب یغمناك تر از قبل، مثل طفل. چشمهاشو نداشت یرگیطاقت خ دلم

...می دونی چرا نداده بود؟. می دونی چرا؟ هدیه ي عیدم بود. می دونی کی؟ دیروز. آورده بوداینو، ایمان ! ببینش _

:رو قطع کرد و گفت حرفم

.خواهش می کنم آروم باش. می دونم السا، می دونم _

:توجه بهش ادامه دادم یب

!...ببین چقدر قشنگه _

.رام ساخت و آورددونست من عاشق متن اسمم، رو پالکم؛ واسه همین، رفت ب می

بود و مدام طعمِ گسش رو، به  یام، از شدت درد، خون قهیدم به دق يلبم از گازها. سوخت یم شیبود و چشمانم از شور سیاز اشک خ صورتم

.دیکش یرخ زبونم م

...اون منو له کرد... اون منو بی برادر کرد... کیان، اون من رو با خودش برد _

:سکوت می کرد، ولی من بی توجه بهش فقط می گفتم همچنان منو وادار به کیان

...بود... بد قول ن... اون... داد... ل...اون به من قو... کیان، می دونی چرا ازش تشکر نکردم؟ گفتم شب میاد _

.اومد یجز نفس نفس زدن ازم در نم ییصدا گهید

.ه بوددونم کی پردیس رفت، ولی اونجا نبود و ما دو تا رو تنها گذاشت نمی

از  یخال... از نبودن یخال... از درد یخال... شدن داشتم یبه خال لیانگار پر بودم و م. داشتم یبیحس غر. نفس گرفتن دوباره، شروع کردم با

امتداد  یب يشونه هااز ن یخال... مانیاز حرف ا یخال... مانیاز فکر ا یخال... ومدنیاز به حساب ن یخال... یاز دلواپس یخال... از عشق یخال... نهیک

...مانیا

. شناخت یارشد م یکارشناس يدانشجو ا،یاون بود که من رو به نام السا آر. کرد یخونه، فقط اون منو درك م نیتو ا. تونم ینم مانیا یمن ب _

...اون بود ؟یفهم یم... اون بود. کرد لیاون بود که وجود منو، از بود به هست تبد

 یوقت برداشته نم چیکاش، ه يمهر که ا هی. سبک بودن، محکم بود تیمهر که در نها هی. مهر رو لبم خورد هیگهان نا یول ،يدونم چطور ینم

.نداشت ازین يجوهر چیمهر که به ه هی. شد

! آره

هر روز، من به خودکار  که ییدستها. بر لبانم نشونده بود و من رو وادار به آرامش کرده بود یمن، مهرِ سکوت يرو ادهیبه خاطر ز ان،یک يدستها

و سوار بر  ،یهر شبم، شب عروس يایکه رو ییدست ها. لمس کردنشون رو داشتم يکه آرزو ییدست ها. کردم یم يرقصان درونش، حسود

، به که طوفان نبودنِ داداشمو یآرامش. کنه یداره منو به آرامش دعوت م. جاست نیاون دستها اآلن ا. در دست با اون بود دست دم،یاسب سف

.همراه داره
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:گفت دیبرداشت و با تهد دستشو

می فهمی؟. خورم یزنمت؛ قسم م یالسا یه کلمه ي دیگه بگی و خودتو عذاب بدي، م _

. دیگه چیزي نمی گفتم. حتی از فکر ایمان... از همه جا. قلبم جاري شد یبدنم، حت ياعضا يچنان تحکمی تو صداش بود، که سکوت از همه  آن

.ختمیکرم و اشک می ر یاه مفقط بهش نگ

.بهم نگاه می کرد و اجازه ي کوچیک ترین حرفی رو بهم نمی داد يبی هیچ غرور و سردي ا اونم

که  یبخش اتیح يگرما. یمطبوع و دوست داشتن ییشروع کرد به حرف زدن؛ آروم و دلگرم کننده، با گرما نمون،یسکوت ب قهیاز چند دق بعد

:دعوت نکرده بود شیمنو به مهمون تا حاال، شبیاز د یکس چیه

. میینجایو بگه بلند شو، ما ا رِیداشتم که دستامو بگ ينه برادر ،ينه خواهر. من بودم و مامانم. السا من هجده سالم بود که بابام فوت کرد _

روان پزشک،  شیبردمش پ نداشت؛ يا دهیفا م،یخونه مون رو عوض کرد. کرد یشادش نم يزیچ چیمامانم، شب و روزش، شب شده بود و ه

درس خوندم، تو . سالش رو با جون و دل گرفتم و بلندش کردم انیم يموندم و دستها. نکردم یبچگ یمن بچه بودم، ول. که، نکرد دنکر يرییتغ

با . میکرد یار معاش مبود و ما از اون جا امر یبابام فرهنگ. خوندم یکردم و زمستونا درس م یتابستونا کار م. دوست بابام کار کردم يمغازه 

شناختمش و با حرکاتش آشنا  یاز خودش، م شیب یپسرش بودم، ول نکهیمن با ا. داد ینشون نم یدانشگاه، مامانم سختش بود؛ ول وقبول شدنم ت

ما باهم شروع اومد و . به خاطر من، اومد یول ست؛یراغب ن یلیاز حد به شمال وابسته ست و به اومدن به تهران، خ شیدونستم ب یم. بودم

اون بود . دوست من، عارف بود نیو آخر نیاول. میکرد لیخونه رو کم کم رواج و در آخر هم پر از وسا م،یمن با مردونگ واون با محبت . میکرد

کنم و  شیا شهیخوام کل ینم. شهر رو، به من شناسوند نیا يها یها و خوش یکه منو با تهرون و آدماش آشنا کرد؛ اون بود که کلک ها و خوب

از  نکهیتر از ا شیب. رو از دست دادم میبگم من جوون بودم، بچه بودم، بابام و از دست دادم؛ سر پناه زندگ وامخ یم. ارمیسرت رو درد ب

خدا  یذاره؛ ول یره و منو تنها م یکردم مامانم هم م یهمش حس م. بعد از اون، واهمه داشتم یِاز زندگ. دمیترس ینبودنش ناراحت باشم، م

 يزیچ هی یوقت. که بهت داده، هضم کن يصبر يرویاعتماد کن و حکمتهاشو با ن تیپس تو هم، به اون باالسر. دنخواست و ما رو از هم جدا نکر

اون . یکن یرو درك م شیاون وقت که عظمت و بزرگ. ده یرو بهت م يبهتر زِیو حکمت نبود و در ازاش چ لیدل یبدون، ب ره،یگ یرو ازت م

یبال یو به بودنش کنارت، م یمفه یبود و نبود رو م نیکه فرق ب وقت.

:بازش کرد، جلوم گرفت و گفت. رو از توش در آورد یکیرو باز کرد و قرآن کوچ فشیک

و هم داغون تازه خودت ر. يهات، اونو عذاب بد هیبا گر نکهینه ا. خدا برسون یِقدم هیاونو به . کن کیاونو به آرامش نزد. براش قرآن بخون _

.یکن یم تیاذ يبه خدا، اونم دار... وا. يکرد

.رو از دستش گرفتم و از جزء اول شروع به تالوت کردم قرآن

.رو چشوند زایچ یلیکه به من خ ،يبزرگ به من داد ي هیتو دو تا هد. من به تو هیباشه هد نیا _

:متعجب بهش نگاه کردم و گفتم سم،یخ يچشمها با

بود؟ یخوب، چ _

 يرو داد روین نیو به من ا يکرد يرو سپر یکامل، امتحان به اون سخت يکه با نمره  نیا. گم یرو سر فرصت م یکیاون . گم یرو م شیکی فقط
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...تو یمن تو کالس از تو هم کمتر شدم ول. تونم یکه م

:زد و گفت يخندمن در آرامش، لب دنِیبا د سیپرد. ورود پردیس حرفش رو قطع کرد و به طرف در برگشت با

.میر یالسا، من و تو نم. جنازه عییخوان برن تش یهمه م گه،یساعت د میتا ن _

.کنم یخواهش م س،یپرد. امیخوام ب یمن م... نه _

؟يبر لچریو نیبا ا يخوا یچطور م. شه ینم. السا لج نکن _

:وسط حرفمون اومد و گفت انیک

.ارشیب نیهرجا هم خواستن برن، با ماش. کن شیتو همراه. داره ازین ارتباط آخر، نیاون به ا. ادیبذار ب سیپرد _

.اشک بارم بهش نگاه کردم يچشم ها با

.میبپوش، بر ؟يدار یلباس درست چ. اآلن ساعت هفت. باشه _

.رفت رونیکرد و ب یمعذرت خواه انیحرفش، ک نیا با

* * *

بیست و سوم فصل

فت پـر به پرواز ر ،یفـانـ يایدن نیا در

در غم و ماتم، از دنیا رفت برادر

پر از ماتم او ،ییایمانده ام و دن من

...رفت وار،یبر سر د امدهین دمیخورش که

.براي یه لحظه هم، چشم از روي اعالمیه ي تازه چاپ شده اش بر نمی داشتم حتی

.ي نورانیش، سمت چپ اعالمیه رو به خودش گرفته بود چهره

... "یاایمان آر"نا کام  جوان

. دلم درد بی طاقتش رو نمی فهمید. انگار می خواستن وجودشون رو، به رخ هق هق هاي روز پیشینم بکشند. اشکهام جوشش گرفتن دوباره

.قرآن کیان، لحظه اي ازم فاصله نمی گرفت

ین، از فاصله ي دور، جمعیت حاضر رو می تو ماش. طول تشییع جنازه رو، به خاطر ناقص بودن پاهام، نتونستم برم و داداشم رو راهی کنم تمام

.رِیاحسان زیرِ تابوتش رو محکم گرفته بود، که داداشم جاییش درد نگ. گویان ایمان رو به جایگاه ابدیش می بردن "اهللا اکبر"جمعیتی که . دیدم

الهی فداي ته ریشِ تازه ... قربونِ قد و باالت برمالهی ... خواهرت بمیره، این روزها رو نبینه... بمیرم براي جسم بی جونت، روي این تابوت الهی

... ردنکاش منو جاي تو می ب... کاش السا رو جاي تو کفن می کردن... بار دیدمش نیدر اومده ات بشم که منِ کور، بعد از چند مدت، واسه اول

...!کاش

...نکنی؟ قول می دي السا رو، نگران حالت... قول می دي مراقب خودت بــاشی؟... ایمانی؟

قول می دي با هم ساعت ها، بدون دغدغه ي ... قول می دي هر شب با هم، تو خواب شام بخوریم؟ به یاد آخرین شام که هرگز نرسید... ایمانی؟
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...قول می دي باهم بریم خرید؟ کیف بخریم،کفش بخریم... سردي یا گرمیِ هوا، پیاده روي کنیم؟

.تو فقط به این جلد با متانت، توي دست هاي من احتیاج داري. یزها احتیاج نداريیادم نبود تو دیگر به این چ...! آه

.می خونم تا بمونی و جاودانه شی. می خونم تا آروم شی. چشم، می خونم برات. چشمهاي خمارت بشم قربونِ

...ایمانـــــــــــی...! ایمانی

* * *

.زهرا بیش از حد شلوغ و دلگیر بود بهشت

.ر نمی کردم ایمان زودتر از من، تو مکانی به این تنگی بخوابِ و ما رو فراموش کنهوقت فک هیچ

.خواست خدا و حکمت بی دریغش، اینو به ما انسان ها چشونده... هیچ گله اي. شد و گله اي نیست ولی

.کم همه رسیدن و دورِ قبر مورد نظر، دوره گرفتن کم

می نشستم . روي ویلچر، احساس خوبی نداشتم، ولی باید می نشستم. ک ترین نقطه به اون قرار دادناصرار و خواسته ي آخرم، منو در نزدی طبق

.و آخرین وداعم رو با داداشم می کردم

.از چشمهايِ هیچکی، قصد رخت بر بستن نداشت؛ خشک و مصمم ایستادگی می کرد اشک

.در دل خودم رو به خواب هاي شبونه اش امیدوار می کردم .کارم، مناجات و دعا کردن براي درخواست آمرزش از خدا بود تنها

ازشون براي بودن در کنارم، اونم تو این شرایط ممنون . و ماهان و نعیمی کنارِ هم، سر به زیر ایستاده بودن و توجهی به بقیه نمی کردن کیان

.بودم

. دیدنِ مهسا و رعنا، سیل اشکهام بیشتر شروع به باریدن کرد فکر کردم پردیسِ، سرمو که بلند کردم با. دستی رو، روي سرم حس کردم لمس

.اون ها هم گریه می کردن و به من نگاه می کردن

راست که میگن آدم تو این شرایط، با دیدنِ کسایی که خیلی ازشون دل خوشی نداره، بیشتر ناراحت می شه و اونها رو به سوي خودش فرا  این

.می خونه

با اومدن جنازه ي ایمان، از جلوي چشمهام کنار رفتن و . هر دوشون بهم سالم کردن و تسلیت گفتن. وقعیت پیش اومده بودبراي من، این م حاال

.اجازه ي نظاره ي اونو بهم دادن

اهاش می خواستم همه چیز رو، از جمله رفتنش رو تو ذهنم حک کنم؛ ب. فقط نگاه می کردم. تو قسمت باور مغزم، رفتنش نمی گنجید اصالً

...عصبی شم، ناراحت شم. زندگی کنم؛ با یادش بگم، بخندم، گریه کنم

...خوام زنده باشه می

.تو دستم، حس و نقش یک آرامش دست نیافتنی رو، برام اجرا می کرد قرآنِ

بود، چه حسی بود که  نمی دونم چه نیرویی. شونه اش حمل می کرد و به جایگاه مورد نظر، نزدیک می کرد يداداش کوچیکش رو، رو احسان

:داد زدم

.خواهش می کنم. خواهش می کنم بذارین باهاش حرف بزنم... نــــــــــه... نــــــــــــه _
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:از میون جمعیت، اومد پیشم و گفت بابا

.السا اآلن وقت این حرفا نیست، بذار کارشون رو انجام بدن _

:بهش نگاه کردم و گفتم عاجزانه

.ش می کنمخواه... نه بابا _

دلش داغ . من رو جرعه جرعه، به آغوش افتادگی می فرستاد. حرفهاي مامان آتیشم می زد. بدون توجه به من و بابا، رفت باالي سرش مامان

...داغ. دیده بود

.بلند شو مامان، دیگه کاري به خوندنت ندارم... قربونِ قامت بلندت... پسرم _

:می زد خاك افتاده بود و از داغش حرف يرو

تو فقط بلند . بشی یه نوازنده، که همه حض کنن. خودم می فرستمت بري خارج و درسش رو بخونی... تو بلند شو، خودم کنیزیت رو می کنم _

 تر اون پسچطو. ایمان تو که خوب بودي... من یه مادرم، بلند شو و به همه ثابت کن زنده اي. ایمان، مامان، من نمی تونم ناتوانیت رو ببینم... شو

مامان، چطور می خواي من باور کنم؟ من ... بلند شو آب بده به مامانت، بلند شو. مامان گلوم خشک شد...! فطرت مست، جلوت ظاهر شد؟ ایمان

هنوز درد زایمانت یادم نرفت، می خواي درد داغت رو بکشم؟

رعنا و . حسان دستش گیر بود و نمی تونست بهش کمک کنها. رو، رو تابوت و سرش می ریخت و اسمش رو بدون وقفه صدا می کرد خاکش

.مهسا بلندش کردن و به اجبار آوردنش کنار

.سعی می کردن منو ازش دور کنن؛ ولی من با اصرار زیاد، خواستم باهاش حرف بزنم همه

یا از بدبختیِ من بود یا از . متأثر می شدننمی دونم چرا، ولی وقتی حرف می زدم همه . وجود بی قراري هاي مامان، شروع کردم به حرف زدن با

.جوونیِ ایمان، که حیف و پایمال شد

:به قبرکن، که مردي میان سال و رنج دیده بود، گفتم رو

.به خدا، فقط چند لحظه حرف می زنم _

...!چه مهمونی سختی. مهربون نگاهم کرد و با نگاهش منو به این مهمونی دعوت کرد اون

من داغدار بودم و مستحق . می دونستم به خاطر وجود پسراي حاضر در اونجاست، ولی من اصال برام مهم نبود. و عصبی بود برافروخته احسان

.این رفتار اون، نبودم

.این من رو معذب می کرد و نمی ذاشت با ایمان، درست خداحافظی کنم. تمام حواسش به من متمرکز بود کیان

.نم، خودم باشم و ایماندادم هیچکی رو اونجا نبی ترجیح

...اون روي تابوت نشسته بود، با یه لبخند عمیق و زیبا، با همون لباس، همون ته ریش، همون گیتار. هیچکی نبود، جز من و ایمان. شد درست

.داغ می گفتم، ولی تن ایمان یخ بود و این داغی رو حس نمی کرد. حرف می زدم، ولی حرفهام محکم بود آروم

پرهامشون مرد، اون فقط آهنگ داداشی رو گوش می کرد، درکش نکردم؛ فقط براي این سوگ،  یروزي که پردیس بهم گفت وقت داداشی، _

می گن خاك مرده سرد، پس چرا ... حاال بند بند وجودم، از بند بند دردش خبر داره. ولی خدا می دونه که حاال، درکش می کنم. ناراحت شدم
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. مراقب خودت باش و اصال ناراحت نباش؛ گیتارت سالم، گوشه ي اتاقمِ: ایمان یه قول بهم بده... منو مجذوب کرده؟ گرمِ و درخاك تو این ق

تو می . امتحاناتت رو هم سر موقع بده، می خوام تو کنکور الهی، رتبه اول بشی... راستی... نگرانش نباش، نمی ذارم حتی یه خط روش بیوفته

می دونی چرا؟ . کمرِ بابا رو ببین، خم شده. ایمان، احسان خیلی ناراحت... تو یه دونه اي، یه دونه. اینو ثابت کردن هم خودت و هم اسمت،. تونی

...به خاطر تو

:و می گفتم ختمیمی ر اشک

...ایمان، با اتاق خالیت چی کار کنم؟ هان؟ _

فقط با هق هق هاي بی جوابم، اسمش رو مدام صدا می . ازش دور کردن خواستم حرف بزنم، ولی نذاشتن و من رو، با اختیار و فرمونِ ویلچر، می

...زدم؛ ولی ایمان من، هیچ وقت بر نگشت؛ هیچ وقت

* * *

می بارد امشب  باران

غم دارد امشب  دلم

نگاهت ماند چشمم در

از فکر سفر برگردي امشب شاید

قطره اشک چشمم  قطره

چکد با نم نم بارون، به دامنم  می

...اي بار سفر را، با تو اي عاشق ترین بد کرده ام من تهبس

آید زیر باران  یادم

تو بودم  با

تو تنها  با

کالم آخرینت، برد میل زندگی را ز سر من  این

از سفر، اما نمی شه باور من  ییاي شاید بیا گفته

را کرد باور، التماسم را ببین در این نگاهم  رفتنت

...ردم، بلکه باران شوید از جانم گناهمباران گریه ک زیرِ

.ایمان رفت و من هم، بدون شک باید رفتنش رو براي همیشه باور می کردم. آره

خوشحال براي اینکه نیازي . هم خوشحال بودم، هم ناراحت. خاله با اولین پرواز تنها و بدون آرشین اومده بود. روز از رفتن ایمان می گذشت دو

.رم، ناراحت براي اینکه ما رو قابل ندونست که بیاد و همدردي کنه؛ فقط به یه تلفن و سیم ارتباطی بسنده کرده بودبه تحمل وجودش ندا

.از این حرکتش ناراحت بود، ولی سعی می کرد به روي خودش نیاره بابا

خواهرش می گفت و من هم،  يخرِ بچه همه اش، از دور بودن و غریب بودن، از ندیدنِ لحظه ي آ. مدام گریه و بی قراري می کرد خاله
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.همراهیش می کردم

.براي یک لحظه هم به خونشون نرفته بود، حتی شبها هم پیش من، تو اتاقم می خوابید تا اگه به چیزي احتیاج پیدا کردم، پیشم باشه پردیس

.ابت بديِ حالش، از من عذر خواهی می کرداز بغض و گریه ي زیاد، با سردرد می رفت و از خونه با یه تماس، ب. دو بار اومد هانیه

حتما اونم حسش به . نمی دونم چرا ازم فاصله می گرفت. مثل یه دکتر، من و حالم رو ویزیت می کرد و می رفت. هر صبح و عصر می اومد کیان

.ذاشته بودم و بهش فکر نمی کردمدرس رو به طور کلی، این روزها کنار گ. این وضع، داشت ناراحتم می کرد. من، بیشتر از یه ترحم نیست

:بی اختیار آهی کشیدم و با خودم گفتم. اردیبهشت، و نزدیک به امتحانهاي خرداد بود اواخر

...ولی کو؟. ایمان تو باید خرداد، امتحان می دادي.. آه _

هر عکس، بیانگرِ یه سن از . ن رو دوره کردمو دوباره، طبق برنامه ي هر روزم، آهنگ داداشی مجید خراطها رو گذاشتم و آلبوم عکسمو دوباره

.دوباره اشک، و دوباره هق هق هاي گم شده تو آلبوم خیس از اشک. اولین عکس، مربوط به بدو تولدش تو بیمارستان بود. ایمان بود

کردم یخدا فکر نم يا

روز ازم جدا شه هی که

گهیسخت که د باورش

اش رو سرم نباشه هیسا

رمتچه سرد دست گ گر

یواسه من همون اما

تمام خاطراتت با

یمون یذهن من م يتو

چشماتو وا کن یداداش

رمیدستاتو بگ بذار

به خوابم ایب دوباره

رمیم یم تیاز دور دارم

خوام یخدا، من اونو م يا

شیتو ازم گرفت اما

و جا گذاشت تو قلبم رفت

شیمثل آت خاطراتشو

شه رفت ینم باورم

دهگر یاون بر نم گرچه

ایدن يغم ها ،یداداش
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با دلم چه کرده نیبب

یچشماتو بست یداداش

تو سراغم يریگ ینم

مِیتنها دل خوش گهید

اتاقم يتو تو عکس

چشماتو وا کن یداداش

رمیدستاتو بگ بذار

به خوابم ایب دوباره

رمیم یم تیاز دور دارم

خوام یخدا، من اونو م يا

شیتو ازم گرفت اما

قلبم و جا گذاشت تو رفت

شیمثل آت خاطراتشو

...چشماتو وا کن یداداش

چی داشت که از ! اي خدا. من هیچ وقت فکر نمی کردم این روزها رو ببینم، یا یه روز دستهاي گرمش سردتر از یخ شه! اي خدا. می گه راست

...من گرفتیش؟ چـــــی؟

* * *

س اون چیزي که فکر می کردیم، بدون اون زنده موندیم، ولی به چه قیمتی؟ روزهاي بی ایمان خیلی سخت بود، ولی گذشت؛ و ما بر عک تکرار

به قیمت دل شکسته ي صغري ... به قیمت قامت خمیده ي بابا... به قیمت بیماريِ عصبیِ مامان... به قیمت فکرش و یادش... به قیمت نبودنش

...بی کسیِ من و در آخر، به قیمت... به قیمت داغ تازه شده ي پردیس... مخانو

. احسان برگشت اصفهان، تا به امتحاناش برسه. بوي خونه و فضاش، به کلی تغییر کرده بود. هفته از فوت عزیزِ از دست رفتمون گذشته بود دو

تو . ن و رفتناون نبود؛ از طرف شرکت، به پروژه ي خارج از کشور دعوت شد. من هم به اجبار، به درسهام، اونم بدون وجود کیان می پرداختم

.موفق شده بودن و شخص شاخص جلسه، مثل همیشه ي کیان و ماهان بود وازاه

نمی دونستم قبول کنه یا نه، ولی . به گفته ي پردیس هفت روز دیگه می اومد. روزهاي بدون اون رو، با قرآن و دلگرمی هاش سر می کردم تمام

.در هر صورت، اون خیلی به من کمک کرده بود و من، این موضوع رو انکار نمی کنم. کنهمی خواستم من رو، براي امتحان هاي پایان ترم آماده 

.هیچ میلی یه خورده کارهاي کارگاهیم رو، تا جایی که می تونستم، یه دستی انجام دادم بدونِ

الجم، تا اگر صالح دونست گچ ها رو دو هفته ي دیگه باید می رفتم پیش دکتر مع. دست و پام راحت تر شده بود و کمتر اذیتم می کرد حرکت

.با این حال، اصال نمی خواستم عقب بیوفتم و درسم براي آینده بمونه. باز کنه و اگه هم نه، باید منتظرِ جوش خوردنش باشم
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ر رو مبنی بر سعی کردم آروم باشم و همه ي این اتفاقاي اخی. هاي عمیقی که پشت سر هم می کشیدم، راه قلبم رو دچار مشکل می کرد نفس

.خیر و صالحِ همه، و حکمت خدا بدونم

.تا اومدن کیان درس می خوندم تا باز هم ناامیدش نکنم باید

* * *

و چهارم ستیب فصل

.شدم یم کیخودش رو به خرداد داد و من به امتحان ها نزد يجا بهشت،یماه ارد. چشم بر هم زدن گذشت کی یِهم به سادگ گرید يهفته  دو

که تا صبح، با  ییچه شب ها... بود یدلتنگ ياشک ها دنیقادر به چک ،یسیبالشتم از خ ان،یو ک مانیا ادیکه از شب تا صبح، به  ییاشب ه چه

خانوم، بسان نور مهتاب به  يکه با نور اتاق روشن صغر ییچه شب ها... شبانه اش، به خواب رفتم يها ییهق هق مامانم بسان الال يصدا

کردم و خودم  یتا صبح نت هاش رو جابه جا م مان،یا تارِیگ یالیخ يکه با صدا ییچه شب ها... دمیدادم و خواب هیرو هد یهتابم ي لوهچشمانم، ج

...کردم یتر م کینزد الشیرو به وهم و خ

! انیدرست مثل ک. اومد، انگار منو به کل، فراموش کرده بودم یخالف انتظارِ هر شبم، اصال به خوابم نم بر

روشنم رو، به شب  يروزها یحت. برام سخت تر بود مانیبعد از نبود ا ان،یدرك نبود ک یو درشتم نداشتم، ول زیر ياز لحاظ درك درسها یمشکل

احساس  هیکه تو رفتارش وجود داشت، منو به  ییزهایچ. به رفتارهاش در دوردست، به دور از احساسم نگاه کردم. کرده بود لیبدون ماه تبد

 هی. داد یفکر عذابم م نیا. تو ذهنش نباشه ن،یجز ا يزیحس برادرانه باشه و چ هیاحساس،  نیبود که ا نیترسم از ا یکرد، ول یک مینزد

.کرد یم کمینزد یکه از درون، به مرز افتادگ یعذاب

 یرو انتخاب م میمستق ریغ یعنیوم، د ي نهیهم عقلم، هم احساسم گز. میمستق ریغ ای میمستق قیاز طر ایشدم،  یاز حسش مطلع م يطور هی دیبا

.کردن

.مصمم تر کرد م،یمقارن موهام رد شد و من رو نسبت به تصم ،یافتنیدست ن يعطر، عطر هی ي حهیرا ممیتصم نیا با

.هم از من نگرفته بود یسراغِ خشک و خال هی یاون، حت یگذشت، ول یم انیروز از اومدن ک چهار

.زنم یم شهیهم يرو برا دشیق ومد،یاگر ن یشم؛ ول یاگه اومد، که ازش به خاطر تمام زحمتاش، ممنون م. زنمخودم قرار گذاشتم بهش زنگ ب با

.در انتظارمِ يا گهید يده و چه ضربه  یبهم دست م یجز بله، چه حال یجواب دنیاآلن تو هول و وال بودم که از شن نیهم از

من خودم نیازمند دست ... باید بهش کمک می کردم، ولی نمی دونستم چه جوري؟. ده بوددو روز بود رفته بود و مامان، بی طاقت تر ش خاله

.هایی آرامش دهنده بودم، ولی هیچ کس من و احساسم رو نمی دید

...السا جوونه؛ یادش می ره: می گن همه

...از یه نوازش دریغ

حتی به خاطر ایمان هم حاضر . ین، همه چیز رو به کامم زهر کرده بودام که با یادآوري عروس اون بودنم و تملک بی چون و چرام به آرش خاله

.انگار تموم دنیا کمر به ستیزِ با من بسته بودن. نبود دندون به جیگر بگیرِ

.بعد از ظهر باید با کیان تماس بگیرم. ظهر رو نشون می داد کیمعروف خانواده ي آریا،  ساعت
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.گم و از طریق اون مطلعش کنم، ولی منصرف شدم و ترجیح دادم، خودم رو جلو بندازمیه لحظه تصمیم گرفتم به پردیس ب براي

منم فقط خودم رو، با سه، چهار تا بیسکویت کوچیک سیر . روال این چند روز، بدون ایمان هیچکی میل به غذا خوردن و خندیدن نداشت طبق

دست سالمم رو زیرِ سرم جاسازي کردم و دست گچ گرفته ام رو، روي . شدم به سقف نقاشی شده ي پر از طرح اتاقم خیره. کردم و دراز کشیدم

.مشکمم گذاشت

.بعد براي چند ساعت با این دنیا وداع کردم. همه چیز و همه جا، به خصوص به کیان فکر کردم به

* * *

.مردد بودم، بین زنگ زدن و نزدن هنوز

.زنگ نزدنی که باعث سردرگمیِ دوباره زدنی که شاید، باعث فراموشی همیشه اش می شد و زنگ

بوق هاي تلفن، مرزهاي . دلم بسان سیر و سرکه می جوشید. زنگ زدن موفق شد و انگشتانِ من، رقصان شروع به شماره گرفتن کردن باالخره

:بین منو کیان بودن

...سومین مرز... دومین مرز... مرز اولین

:این مرز رو برداشت کیان

بله؟ _

. رسوندن آواي درونم رو نمی داد يدلم بود یا صدام، ولی به شدت می لرزید و به حنجره ام اجازه دونم  نمی

الو؟ صدام می آد؟ _

:اشکم روونه بود، ولی ثابت قدم شروع به حرف زدن کردم. چقدر دلم براش تنگ شده بود دمیشنیدن صداش، فهم با

.سالم _

.جون و روحِ من روونه کرد يلحظه مکث کرد و دوباره صداش رو، به سو یه

بهتر شدي؟. سالم السا _

از گالیه بودم، که مگه برات مهمِ؟ اگه مهمِ، چرا یه سراغِ خالی ازم نگرفتی؟ چــــرا؟ پر

.بد نیستم. مرسی _

مامانت اینا خوبن؟ _

کی ها بودن؟ خوش گذشت؟. سفر بخیر... الحمدا _

.ه جاش مهسا وارسته اومدچون تو نبودي، پردیس نیومد؛ ب. بد نبود _

.اسم مهسا، همانا؛ و جاري شدن کینه ي دوباره در دلم، همانا آوردن

.بهانه ي دیگه اي براي زنگ زدن، نداشتم. باید عملیش می کردم. تصمیم و پیشنهادم پشیمون شدم، ولی راهی نبود از

:زیادي سکوت کرده بودم، چون دوباره گفت انگار

السا؟ پشت خطی؟ _
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می خواستم بگم اگه می شه، برادري رو در حقم تموم کنین و منو براي امتحاناي آخر ترم آماده . نمی خوام زیاد مزاحمت بشم. ره، اینجامآ _

.کنین، البته اگر کاري ندارین و شرایط، همون طور جوره

:و گفت خندید

آخرش تو یا شما؟ _

یا شما؟... تو. ببخشید_

.تو بهتره_

کار می کنین؟ حاال چی. باشه _

.این سوال ها چیه می پرسین؟ برنامه هام رو جور می کنم، از پس فردا که سه شنبه باشه، دوباره شروع به تدریس می کنم _

.جبران کنم... ایشا. مرسی. باشه _

.با نمره هاي مثل همیشه کاملت جبران کن _

.مزاحمت نمی شم، به کارات برس. باشه _

.وم و مامانت سالم برسونبه صغري خان. مراحمی _

.فعالً. سالمت باشی _

.خداحافظ _

.خوشحال بودم از اینکه خدا هنوز فراموشم نکردهو به رویاهام احترام می ذاره. لبم نقش بست يخنده ي بعد از این چند روز، رو اولین

دلم براي همه چیزش و همه ي رفتاراش تنگ شده . ردماز همه ي دنیا، به درسهام رسیدم و خودم رو براي سه شنبه اي دور دست، آماده ک فارغ

.غرورِ بی مثالش، حتی براي اخم پینه بسته ي بین ابروهاش يبود؛ حتی برا

این دل چقدر جا داره که هر چقدر هم از همه جا پر می شه، بازم جا داره و کم نمیاره؟ خدایا

:قول بانوي موسیقیِ ایران، مریم حیدر زاده به

می شه خیلی برات، منو ببخش دلم تنگ اگه

نگام گم می شه تو شهر چشات، منو ببخش  اگه

ببخش اگه شبها ستاره ها رو می شمارم  منو

همش پیش همه، بهت می گم دوستت دادم اگه

ببخش اگه برات سبد سبد گل می چینم  منو

ببخش اگه شبها فقط تو رو خواب می بینم منو

ببخش اگه می سپارمت دست خدا  منو

پیش غریبه ها، به جاي تو می گم شما اگه

ببخش اگه واسه چشم هاي تو خیلی کمم منو
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یه فرشته اي و من، خیلی باشم یه آدمم تو

ببخش فقط می خوام بشی مال خودم  منو

....اگه کمم، ولی زیادي عاشقت شدم ببخش

.من رو بابت همه ي گناهاي این شعر، ببخش آره،

.یش زیادي تو خونه حس می شداز ایمان، وجود خال بعد

.صغري خانوم، با یه سینی پر از شکالت هاي رنگ و وارنگ، بود. در اتاق، من رو از فکر ایمان بیرون آورد صداي

:ملتمسانه اي بهش انداختم و گفتم نگاه

.نمی خواد معده ي داغونم رو پر کنی. بیا اینجا، دلم رو خالی کن... نمی تونم بخورم _

.میز دراور گذاشت و همانند همیشه، من رو تو بغلش جاي داد يسینی رو رو. تلخ زد، تلخ تر از هر زهر خنديلبخند  یه

وضع من، از . حرفاشو می فهمیدم، ولی نمی تونستم براش کاري کنم. از مامان می گفت و اشک می ریخت. هیچی جز آغوشش، مهم نبود دیگه

.حتی بابا هم حالش بد بود ولی خوب پژمان آریا، پژمان آریاست و خم شدنی نیست. دممامان و بقیه بدتر بود، ولی نشون نمی دا

.خانوم خیلی زود رفت و من رو، به یه مسکن خیلی خفیف بسنده داد صغري

.خدا رو شکر همدیگر رو داریم، وگرنه از بی کسی می مردم بازم

* * *

یبهشت ماه هواي معتدلِ مطبوعی رو به زیر پوست، هدایت می کرد و من، گدایی این مثل همیشه، صبح ارد. شنبه ي مورد انتظار من، رسید سه

.هواي دست نیافتنی رو می کردم

.لباسم رو، در عین تیرگی پوشیدم و آماده، منتظرش شدم بهترین

.الغر و تکیده تر شده بودصورت و هیکلش، . دیقرارهاي همیشه و خوش قولیِ ذاتیش، سر ساعت رسید و قامتش رو به رخ من ناقص کش طبق

چشم ... چشم هایی که می پرستیدم... براي چشم هاي پر بیننده ش تنگ شده بود و نمی دونستم چطوري این چشم ها رو از آن خودم کنم دلم

...هایی که براي به دست آوردنشون، همه چیزم رو لب مرز افتادگی می دیدم

:ورچید و با ژست خاص خودش گفت لبشو

.خانوم آریاسالم  _

:صداش رو خیلی زود شنیدم. به نشونه ي قهر ازش برگردوندم سرمو

.خوبِ؟ انگار قدیما صبور تر بودي! السا. باشه بابا، ببخشید _

.قدیما، به یاد ایمان افتادم و حالم عوض شد دنیشن با

:فرمان گرفتن از مغزم گفتم بدون

.اون وقت ها ایمان بود _

:پی برد که گفتکنم به اشتباهش  فکر
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.آخه با این اخم هات، آدم رو به یاد نامادري بد جنس سفید برفی می اندازي. می خواستم بخندونمت. من اشتباه کردم. ببخشید _

.این حرفش ریز خندیدم با

پس آشتی؟ _

.من قهر نبودم _

خوب، صلح؟ _

.من ناراحت نبودم _

.ونت رفتنی نیستخوشم میاد همه جات هم آتل بندي کنن، این زب_

چشمام و با دستم، از اشک پاك کردم که . ام عمیق تر و بیشتر شد تا جایی که از چشمام آب اومد و اون رو، فقط یه نقطه ي تار می دیدم خنده

:اومد و گفت خیلی زود به خودش. سرمو از شرم انداختم پایین. به من زل زده بود و لبخند ملیحی به لب داشت. اون رو غرق در چشمام دیدم

خوب، شروع کنیم؟ _

:اینکه سرمو بلند کنم گفتم بدون

دراور،به من می دي؟ يفقط دفترم رو از رو. آره _

.گفتنِ هیچ حرفی، دفتر رو به دستم داد بدون

.خدایا شکرت. شکرت که دوباره اتاقم بوي اون رو گرفت خدایا

.یه سالنامه ي خیلی غریب، که تا حاال ندیده بودمش، چشمامو گرفت. ر آوردکاناپه ي جلوي تختم نشست و کتاباي تو کیفش رو د روي

بهتر بود که از خودش . دانشگاه که رو به اتمام بود و دیگه جزوه نویسی معنی نداشت... خودم فکر کردم حتما دفترِ جدید دانشگاهشِ، ولی با

:رومو به طرفش گردوندم و گفتم. بپرسم

...کیان اون _

:کیان مردد بهم نگاه کرد که سریع گفتم. جیغ صغري خانوم از پایین، نا تموم موند يصدابا  حرفم

برو ببینم چی شده؟ _

. معطلی رفت بدون

.زمین، خم شدم برش دارم که نرسیدم يبس هول شده بود، گوشیش که رو پاش بود، افتاد رو از

.خیلی قشنگ و مینیاتوري داشت يه بود؛ از طرفی، جلدبرش می داشتم، ولی اون سالنامه، بیش تر چشمم رو گرفت باید

تونستم صفحه ي آخرش که با یه روبان وسطش، مجزا شده بود رو ببینم، یه جمله اي به چشمم خورد که چشمامو به تاریکی بعد از اغما  فقط

به تردید بی پایانی که، تموم ... به ندونستن... به وادي و سراي بی کسی.... به مرز نابودي... دییه جمله اي که وجودم رو به آتش کش... برد

...رو در بر گرفته بود گیمزند

نوشته ) 10/1/ کیان معتمد/ و مرا به عشق مبتال کرد دیو این گونه دریا، راز دلم را به تصویر عموم کش(در تاریخ ده فروردین، با مضمون  جمله

.شده بود
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.م دیگه بهش فکر نکنم؛ حتی علت جیغ هم از یادم رفته بوداومدن کیان و چهره ي خندونش، ترجیح داد با

به چی می خندي؟ _

تو چی کار می کردي؟! تا اآلن من و صغري خانوم داشتیم موش و گربه بازي می کردیم! شد یاگه بدونی چ. هیچی _

:یه دروغ شاخ دار گفتم. شدم هول

.همش داشتم سعی می کردم موبایلت رو بیارم باال. هیچی _

:و گفت خندید

خوب، به درس برسیم؟!... بـــــــــــــله _

آره، ولی کامل نگفتی چی شده بود؟ _

.مامانت هم وسط سالن ایستاده و صغري خانوم رو نگاه می کنه دمیرفتم د... صغري خانوم موش دید، ترسید _

:اش غمگین شد و گفت چهره

...چه الغر و نحیف شده! بیچاره خاله _

.همیشه مامانم رو یا زهرا خانوم، یا خانوم آریا صدا می کرد. ن بار بود از زبون کیان، لفظ خاله رو می شنیدماولی براي

.ترجیح دادم به روش نیارم، تا دوباره تکرار کنه. گفت یلفظ خاله رو خوب م چقدر

.قبول دارم. آره _

.شاید پردیس بتونه کمکم کنه. ی آوردمباید سر در م. درس هیچی نفهمیدم، ولی خودم رو به فهمیدن زدم از

.اینکه چیزي بفهمه، سالنامه رو برداشت بدونِ

:رفتن گفت دم

برم، چیزي می خواستی بگی؟ نییخواستم پا یکه م یراستی السا، موقع _

.به اندازه ي کافی بهش دروغ گفته بودم، ولی باز هم مجبور شدم دروغ بگم. دونستم چی بگم نمی

.اگه یادم اومد، می نویسم، می پرسم. رسی بود که یادم رفتآره، سوال د _

.اینکه معلوم بود قانع نشده، ولی قبول کرد و با خداحافظی کوتاهی، ولی پر از حکایتهاي ناگفتنی، رفت با

رفتنش، تموم ذهنم شروع به فعالیت کردن تا بفهمم اون شخص کیِ؟ با

...من بودمشاید ... لعیا؟... مهسا؟... رعنا؟... السا؟

.یه طوري از این راز سر در بیارم باید

.اینکه ممکن بود مهسا باشه، تمام رگ هاي سرم شروع به جوشش می کردن از

. پس چه بهتر که از همین اآلن بفهمم، تا بیشتر داغون نشم. هر حال من با وجود شخص سومی در کار، باید براي همیشه با اون وداع می کردم در

.داغون شدن عجین بودم هر چند من با

* * *
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نمی دونستم این درد لعنتی چیه که حتی دردناك تر از درد پا و دست پالتین . دیشب رو از فکرِ کیان، مهسا، لعیا و رعنا، تا صبح نخوابیدم تمام

. بسته ام هست

مچین چیزي بنویسه؟چرا کیان باید ه. نمی تونم، باید از این بالتکلیفی بدون سرانجام، نجات پیدا کنم دیگه

.جمله ي کذایی، همچنان رقصان، دریچه ي ذهنم رو به خودش اختصاص داده بود. ذهنم فشار آوردم به

به یاد آوردن تاریخ اون نوشته و متعاقبش اون روز، خاطرات اون روز، مثل جرقه اي تو ذهنم شروع به تابیدن کرد و چراغ خاموش ذهنم رو  با

.روشن کرد

. همون موقع که رفت کنارِ ساحل نشست و نیومد داخل ساختمون. ز، مصادف می شد با همون شبی که مهسا با توپ به من ضربه زدشب یا رو اون

...همون شبی که من رو پشت پنجره دید. آره، درست همون موقع

.دن و ازش شاکی شدن، ناراحت شده باشهطور که فکرش رو می کردم و همیشه ازش می ترسیدم، حتما باید از اینکه همه، سر مهسا داد ز همون

گفت اون، عاشق مهساست نه  یاینکه بعد از این همه فکر و صرف وقت و زمان، به به همچین فکر و هدفی رسیده بودم، بیش از حد، ذهنم م از

.من، ولی متاسفانه فایده نداشت و باید کامال مطلع می شدم

.م و به وسیله ي این پل ارتباطی، به حس و رازش پی ببرمیه نقشه ي کامال حساب شده رو طراحی کن باید

من دوستش داشتم و حس هام رو به عنوان یه دختر، از اون گرفته بودم و بهشون رسیده بودم؛ ولی نباید غرور و جایگاهم رو از دست  درست

.بدم

به آرومی و بدون کم ترین فشاري به پاي دردناکم، بلند شدم . رو با استرس و وقت کم خوندم و بی حوصله کتابام رو به یه گوشه انداختم درسام

.و با عصاي کمکیم شروع به راه رفتن کردم

کنم از اتاق خودم، تا پایین پله ها کشیده شده بود و این امر صغري خانوم رو  یتونستم ط یکه م یراه رفتن پیشرفت کرده بودم و مسافت در

.راضی و اسپند به دست می کرد

:یه نگاه به کل قیافه ام کرد گفت. رفتن بابا یکی شد با رفتنم

چرا با این حالت میاي پایین؟ می خواي وضع مامانت رو از این هم بدتر کنی؟ _

به قول صغري خانوم، به قیمت از دست دادن ایمان، خیلی مهربون شده بود و حاال بیشتر قدر ما رو می . مهربون تر از اول شده بود خیلی

.دونست

دلم براي . بعضی وقتها می نشست و باهام درد دل می کرد، کارایی که من هیچ وقت از بابا ندیده بودم. کم بود، ولی بازم براي من، زیاد بود یخیل

. همه ي خوبی هاي یه بابا، تنگ شده بود

.رداینکه می دیدم نگرانِ، یه دنیا برام ارزش داشت و من رو به آینده ي بی آرشین امیدوار می ک از

.از کمی نشستن تو نشیمن و حرف زدن با صغري خانوم، رفتم پیش مامان تو اتاقش بعد

عکس ایمان رو، رو به روش گذاشته بود و روي موهاي ایمان دست می . دیدنِ صحنه ي روبه روم، خیلی متاثر شدم؛ ولی کامال بهش حق دادم با

:کشید و می گفت
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...ر قشنگمپس... عزیزم... چه موهات نرمِ مامان _

یادم نمی ره روزهایی که غصه می خورد که چرا ایمان همش گرفتارِ درس خوندنِ و حاضر . چی باشه، اون پسر کوچیکش و همدمش بود هر

با هم  یادم نمی ره زمان هایی که سرِ گیتار، و کالسهاي بی موقعش همیشه... نیست از اتاقش بیاد بیرون و منو به دعوا کردن با ایمان وا می داشت

. هیچ کدوم از اینا رو نمی تونم از صفحه ي ذهنم پاك کنم... نزاع و دعوا داشتن

:یه نگاه به سر تا پاهام کرد و گفت. کنارش رفتم

تو هم می خواي دقم بدي؟ چرا با این وضعت اومدي پایین؟ _

.بدون چون و چرا اطاعت کردم. این وضعیت نداشتم يحرص خوردنش رو تو طاقت

.اومدم ببینمت، دلم وا شه. اآلن می رم .چشم _

:به گریه کرد و گفت شروع

...چشم رو فقط ایمانم می گفت... نگو چشم، نگو _

:رو بغل کرد و گفت زانوهاش

... خدایا چی می خواستی از جونم؟. قربونِ چشمهاي عسلی خمارت بشم که خمارم کردي پسر. همیشه چشم می گفت _

.وري دردناکی شدممن باعث چه یاد آ خدایا

.دیگه نمی گم. مامان، ببخشید _

.می خواستم پیشش بمونم ولی به شدت باهام برخورد کرد و منو به سمت اتاقم فرا خوند. هیچ حرفی فقط گریه می کرد بدون

م، یاد عزیز از دست رفته ي بر رفتم و مثل اون یاد کرد...رفتم و مثل اون تحمل کردم... رفتم و مثل اون ذوب شدم... و مثل اون گریستم رفتم

...نگشتنی

.رو خیلی کم، فقط در حد سیريِ کاذب خوردم و بعد از کمی وقت تلف کردن، به منظور هضم غذام، سر جام تو تختم قرار گرفتم شامم

.باید به نقشه ي فردا و پی بردن به اون راز فکر می کردم. ي درس خوندن رو نداشتم حوصله

...دوباره فکر... اره فکردوب... فکر دوباره

* * *

بیست و پنجم فصل

استرس ناشی از نقشه ام و عواقب . و براي درس خوندن، و هم چنین اجراي نقشه ام، حاضر و آماده شدم داریزودتر از ساعت هشت ب صبح

.بعدش، درست نمی ذاشت عادي باشم

خودم رو به آهنگ هاي گوشیم و دور و برم سرگرم . خوش قولی نمونه بوداون، تو . دلم شور اقتاد. از هشت گذشته بود و نیومده بود ساعت

.اومدم زنگ بزنم که صغري خانوم همراه با کیان، خندون وارد شدن. کردم، ولی خبري نشد که نشد

:با دیدنِ قیافه ي من، گوشی به دست، با اون دهنِ نیمه باز به خاطرِ دیدنِ اون، به خنده افتاد و گفت کیان

شده؟ شبیه جن شدم؟ چی _
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:ریز خندیدم و گفتم. از خوب بودن حالش قرص شده بود، پس ناراحتی جایز نبود دلم

چرا این قدر دیر کردي؟ _

:صغري خانوم که با لبخند، پشت سرش وایساده بود اشاره اي کرد و گفت به

ا جایی که می تونستم این اطمینان رو بهش دادم که سعی می رفتم و چند دقیقه اي با خاله حرف زدم و ت. پیش مامانت و صغري خانوم بودم _

.کنم جاي ایمان نداشته اش باشم و ازش خواستم در صورت نبودنِ پدرت و احسان، هر کاري داشت به من بگه تا براش انجام بدم

.تقدیمش کردمخدایا این کیان، چی از جون من می خواد؟ قلبم رو می خواست که دو دستی ... دو حس متناقض دوباره

خواد  ییکی خوشحال از شنیدن اسم مامانم به عنوان خاله از زبونِ کیان، و دومی ناراحت براي اینکه م... دو نام تردید وار... دو عاطفه... دوحس

.جاي ایمان، براي ما باشه

.ن شکست منِ، کنار بیاماز این که مال من بشه، دارم نا امید می شم و نمی دونم چه طور با این شکست، که اولی خدایا

خبري از اون سالنامه ي . کتابها رو در آورد. رفتنِ صغري خانوم و تنها گذاشتن ما دو تا با هم، با اشاره ي من سر جاي همیشگیش نشست با

.اگر منو می خواست، صد در صد می گفت و از من قایمش نمی کرد. ضربان قلبم رو به فوران بود. کذایی نبود

.برام یه داداشِ، نه یه عشق نزدیک می کرد نکهیر می گذشت، منو بیشتر به اچی بیشت هر

انگار از یه چیزي می ترسید، آخه دستاش مدام در حال لرزش . طول تدریسش، به هیچ عنوان چشم از ذست هاي لرزونش بر نمی داشتم در

با هر بدبختی و اذیت . لو می رفت و وضع، بد تر می شدنمی شد ازش بپرسم براي چی؟ چون احساس خودم و توجه ام به دست هاش . بودن

:رو بهش، خیلی عادي گفتم. کیفش رو که بست، نقشه ام رو جزء به جزء پایه ریزي کردم. و کتابها رو جمع کرد دشدنی بود، درس تموم ش

.برات بذارم، ببینی اگه می خواي بگو تا. راستی کیان، عکس هاي شمال رو دیدي؟ حتی، عکس افتادنم هم داخلش هست _

.صمیم قلبم، از خدا خواستم جوابم رو آره بده و نه نگه از

ولی من فقط همین یه راه . البته با مقداري شک، اندوخته شده درونِ چشمهاي به خاکستر نشسته اش. صدام رو شنید و جواب کیان مثبت بود خدا

.خودش زنده می کنه يخترهاي تو عکس خیره می شه و خاطراتش رو براباید از همین راه پی ببرم که به کدوم یکی از د. رو داشتم

من این وسط خیلی مهم و حیاتی بود و باید تمام سعیم رو می کردم و حتی گوشم رو هم چشم می کردم تا یه وقت یه جا قصر در نره، هر  نقش

.چند هم سخت بود و هم معذب بودن رو به همراه داشت

.شتم تا چهره اش به طور کامل جلوي دیدم باشهپاهام گذا يتاپ رو رو لپ

.خیلی عادي نگاه کرد و گذشت. عکس مربوط به من، رعنا، مهسا و لعیا بود که پردیس گرفته بود اولین

عکس به دست . عکس دوم که مهسا تنها بود، مکث کردم، مهسا دو دستش رو به صورت قلب درست کرده بود و رو به دوربین خندیده بود رو

نمی دونم چرا منتظرِ توجهی از جانبش بودم، ولی اون هیچ توجهی نمی کرد و عادي، فقط . دیس گرفته شده بود و من تو اون صحنه نبودمپر

.دبهش نگاه می کر

:کنم خیلی معطل کردم که گفت فکر

چرا ردش نمی کنی؟ _
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.هیچ حرفی، به تبعیت از حرفش، ردش کردم بدون

.ی این بار با رعنا بود، هر دو همدیگر رو بغل کرده بودن و رو به دوربین، اخم کرده بودنسومی بازم مهسا بود ول عکس

یعنی باید به کدوم شک می کردم؟. خندید و بند دل من رو پاره کرد کیان

اینا چرا اخم کردن؟ _

:تصنعی زدم و گفتم لبخند

.نمی دونم _

هم اجرا می کرد و منو به مرز مرگ می  يبعد يکس دومی رو، براي عکس هاها رو یکی یکی رد کردم ولی اون فقط عکس العمل ع عکس

.که به آخرین عکس، که مربوط به افتادنِ من از دهنه ي غار می شد، رسید نیتا ا. رسوند

:عکس رو خیلی سریع کردم که صداي اعتراضش بلند شد. موقعش بود اآلن

.السا بذار ببینم _

:مرو به بازیگري زدم و گفت خودم

.نمی خوام اون صحنه، دوباره برام زنده بشه _

.لج کردنش تو این زمینه رو، می پرستیدم. تر از این حرفا بود لجوج

.لج نکن دیگه! ا. بذار دیـــگه _

دم و نمی دونم تو عکس دنبال چی می گشت، که حرفش زیر لب رو بدون منظور شنی. نگاه کردم انیرو، براش برگردوندم و خودم به ک عکس

:جواب سوالم رو گرفتم

...اگه بدونی السا، چه فکرهایی که در موردت نکردم _

:ابهام رو تو چشمهام دید، پرسید یوقت. شنیدم ناخواسته

چیه؟ _

:زدم و گفتم لبخندي

خوب چـــی بوده اون فکرها؟. شنیدم گفتی در موردم فکرهایی کردي _

:با این حال انکار نکرد و گفت. ون اینکه بدونه من خودم بازیگرم و اونو رنگ می کنمبد. پرید، ولی خیلی خوب نقش بازي کرد رنگش

...آخه فکر می کردم وارسته اون جا بوده و تو. آره _

اون که دید دست من . اصال فکرش رو نمی کردم همچین دیدي نسبت به من داشته باشه. اش رو نگفت، ولی خودم یه حدس هایی می زدم ادامه

چطور به خودش، اجازه ي این مدلی فکر کردن رو داده بود؟. شده بودناکار 

من چی؟ _

آخه وقتی دیدم وارسته چطور نگرانِ و بعدش هم بدونِ هیچ مخالفتی، ساعت کاري منو تغییر داد، فکر کردم . اشتباه فکر می کردم. هیچی _

.ردهحتما باعث و بانیش اون بوده و به خاطر عذاب وجدان، این کار رو ک
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می دونستم رفتارهاش با من، حساب شده ست؛ ولی نمی دونستم تا . ماهان ضد و نقیض بود يچقدر کارها. سرم آوار شد يحرفاش، دنیا رو با

.این حد پیشرفت داشته که به چشم کیان بیاد

:رو بی خیال نشون دادم و گفتم خودم

!همین. ودم و پردیسنمی دونم دلیل کاراش چی بوده ولی در اون زمان فقط من ب _

بعد از مکثی تقریبا طوالنی، یه سوالی پرسید که از باریک ترین موي رگ سرم تا کلفت ترین رگ . رو چندبار به نشونه ي تایید تکون داد سرش

.هیچ وقت فکر نمی کردم تا این حد رك باشه. هاي دریچه ي قلبم، تیر کشید

.نگو کارِ تو نبوده، که اصال باور نمی کنم. ماسه ها دیدم يدي، یعنی چی؟ دقیقش رو، روحوله ام کشیده بو يکه رو) خ(السا اون حرف  _

خیلی رك، مثل . ناگهان سالنامه کذایی، جلوم نقش بست. دلم سنگینی می کرد يراست یا دروغ؟ تشویش و نگرانی، رو. دونستم چی بگم نمی

:خودش گفتم

بیانگر چیه؟) خ(دریا فاشش کرده، چی بوده؟ منم بهت می گم که این حرف هر زمان تو گفتی اون راز دلت رو، اونی که  _

.دونم با چه جراتی همچین حرفی رو بیان کرده بودم، ولی اصال از گفتنش پشیمون نیستم نمی

.خودش و اعصابش، کنترلی داشته باشه و این به نفع من بود يدیگه نمی تونست رو. به وضوح پرید رنگش

اصال تو، رو چه مبنا و اساسی می گی؟. داشتممن هیچ رازي ن _

بود که شناخته بودم و به این راحتی خودش رو لو نمی داد؛ ولی این که،  يهر چی باشه، اون مغرورترین فرد. از انکار رو درك می کردم هدفش

.اون طرف و شخص دوم کیه، منو بیش از حد کنجکاو و مضطرب کرده بود

:و محکم گفتم نباختم

.اون تاریخ نوشته شده بود، دیدم يالش باز شد و من فقط جمله ي آخرش رو، که تو. دفترتون دیدم يتو _

.عمیقی کشید نفس

:احتمال زیاد خودش خوب فهمید که دیگه انکار بی فایده ست، چون گفت به

.چی بود، بعدش من می گم) خ(تو بگو اون حرف  _

.طره ي به یاد موندنییه خا. خوب تو فکر کن منظورم، خاطره بوده _

:تو هوا تکون داد و گفت سرشو

.منم خودم رو به دو گوش جان بودن، می زنم و باور می کنم! آهان _

:رو به حساب بی خیالیش گذاشتم و با لبخندي گفتم حرفش

...!حاال نوبت توئه _

:ریلکس گفت خیلی

چون کنار دریا خوشحالی کرده بودم، دریا رازِ من رو فاش کرده . ن خوشحال بودممنظور منم، موفقیت تو پروژه ي در حال کار بوده، و بابت او _

.بوده
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دونم خدا چه نیرویی رو بهش ارزونی داشته بود که هر چی می گفتم، در عین ریزش، شروع به ساختن دوباره می کرد و من رو شکست می  نمی

.داد

:نگاهی به چشمهاي تب دارم کرد و گفت یه

ه تو فکرِ منه، تو فکرِ تو هم هست؟اون چیزي ک _

:عادي گفتم. شبیه پلیس ها، موقع بازجویی شده بود. خندیدم

درمورد چی؟ _

:درنگ گفت بدون

)خ( _

.پس حس شمالم به این معما، بی دلیل نبود و آقا رو کنجکاو کرده بود. کنجکاوش کرده بودم خیلی

.تنها سالحم رازِ درونش بود داشتم اذیتش کنم، ولی راهش رو بلد نبودم و دوست

چی تو فکرِ توئه؟ _

:کجی زد و گفت لبخند

همونی که تو چشمات؟ _

:سریع حرف رو عوض کردم و گفتم. خواستم احساس من رو، اون به زبون بیاره نمی

.تا تو نگی، منم هیچی نمی گم _

.کردم لبم ترسیم يهم به نشونه ي بسته بودنِ دهنم، یه زیپ خیالی رو، رو بعد

:سرخوش خندید، ولی بعد از یه دقیقه، نگاهم کرد و خیلی موشکافانه گفت اولش

.پس قبول کردي که می خواستی منو دو گوش کنی؟ دو گوش بزرگ و هاللی _

.سکوت کردم فقط

.من جلوئهاز  ک،یبا این حساب، دو به . حدس زده بود و من خودم، حرف خودم رو در کمال ناباوري، نقض کرده بودم درست

:سکوتم جواب داد که گفت. سکوت کردم بازم

.قبول. باشه _

امیدوارم رازدار خوبی . فردا که آخرین کالسِ و دیگه نمی بینمت، بهت می گم؛ چون اولین کسی هستی، که می خوام رازم رو بهش بگم پس

در عوضش، تو هم باید قول بدي . مورد تمسخر قرار بدن نمی خوام کسی، حتی پردیس بفهمه تا منو. باشی و واسه رسیدن بهش، بهم کمک کنی

.شاید منم تونستم کمکت کنم. پر از سوال رو براي من حل کنی) خ(این 

.رو بر زبون بیارم يآروم و ریز ي) باشه(تونستم  فقط

.ردممن از پایان می ترسیدم ولی آغاز ک. و جسوریم از بین رفته بود و غمگینی، بهم سالم کرده بود چموشی

.و ندیدنش رو حس نکردم رفتن
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. اون فقط و فقط، مهسا رو می بینه و منو به عنوان یه خواهر قبول داره و باهام جوره. من درست حدس زدم آره

...همه، فقط در حد رویا بودن... همه بدون سرانجام... همه واهی... و آرزو بودن دیامیدم و آرزوهام فقط در حد ام تمام

:زیرِ لب، شعر آخرین نگاهم، رو به عشق بی تمنام تقدیم کردم. نگاه کردم و با خدا درد و دل کردمبه آسمون  رو

می شی نیازِ من وقتی

نباشی پیش من اگه

چشمامو ببین که می ریزه به پاي تو اشکاي

که بی قرارمو دلواپس نگاه تو بازم

هستی من، بمون همیشه پیش من تموم

شدم عاشق تو اگه

بی تاب بمونمکه  نذار

ییشبام تو الالیی

که بی خواب بمونم نذار

برات شعر می خونم دارم

به یادم بمونی شاید

یه چیز ازت می خوام فقط

...عاشق بمونی همیشه

:خانوم با وارد شدن به اتاق، من رو تو اون شرایط دید و گفت صغري

.نذاشت واسه نهار که بابات نیست، نگهش دارم تا پیشمون بمونهچی شده مادر؟ شما دو تا چتونه؟ اونم که دستپاچه رفت و حتی  _

تو فقط یه نگاه رو دیدي؛ عاشق شدي؛ ازدواج کردي؛ و در آخر هم به بدترین شکل ممکن، ... تو چی می فهمی؟... خانوم، تو چی می دونی صغري

پس چرا همیشه بابا می ... مغرورِ و خود خواه رو نمی خواد کسی دخترِ... چه می دونی امروزه، مالك عشق، لونديِ دختراست... از دستش دادي

مگه چه فرقی بینِ بابا و کیانِ، جز اختالف سنی که خیلی ... گفت دختر باید سر سنگین باشه؟ من مامانت رو به خاطر سر سنگینیش دوست داشتم

؟خدایا پس دل چی؟ یعنی حتما باید تاوانش، از دست دادن باشه... ستیهم مشهود ن

.حرفام بین اعضاي بدنم گفته شده بود و صغري خانوم بدون شنیدن حتی آهی از من، اونجا رو ترك کرده بود تمام

.خواستم برم پایین، ولی منصرف شدم و نرفتم می

.ستبابا هم که نی. نمیب یچیکار؟ وقتی مامان رو با اون وضع، باغ رو به شکلی غیر قابل تحمل و اتاق ایمان رو خالی م برم

...ولی نه. همین جا بمونم و با عشق نه ماهه ي خودم وداع کنم بهترِ

...باید بدونم کی بوده که لیاقتش، از من بیشتر بوده. به حرفاش گوش کنم باید

...هیچ وقت... مهسا باشه، هیچ وقت از کیان به خاطر انتخابش نمی گذرم اگه
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* * *

.ر آماده روي دراور، چشمام میل به بیرون اومدن از حدقه رو داشتننگاه کردن به ساعت دیواري و دیدن ناها با

.چشمام متورم، و لپهام باد کرده بودن. نمی شد شش ساعت خوابیدن باشم باورم

هر جور بود، بیش از . به غذا خوردن نداشتم ولی براي جوش خوردن بخیه هام، بیش از حد موثر بود و باید تحمل به خوردن می کردم میل

.فیتم خوردمظر

.از ناهار، یه زنگ به پردیس زدم، قرار شد بیاد پیشم، تا تنها نباشم و دوباره فکرهاي بدون هیچ نگرشِ مثبتی رو به جون بخرم بعد

.اومدن پردیس، حالم بهتر شده بود و کمتر به کیان و آخرین حرف پس فرداش فکر می کردم با

به پیشنهادش جواب مثبت دادم و متعاقب جواب من، شروع به . ط به قول خودش چالقیم، رو دادبهم پیشنهاد پیاده روي، با این شرای پردیس

.شرایطم سخت بود، ولی براي تجدید روحیه ام عالی بود و من رو از این دنیاي واهی رها می کرد. پیاده روي کردیم

.وقایع دیروز، به طور خالصه براش گفتماز درس و، اوضاع و احوال حاکم بر اون پرسید و من با سانسور کردن  پردیس

 جشن عقدي که به خاطر من به تاخیر افتاده بود پرسیدم و اون با متانت تمام، موضوع ایمان و خوب نبودن حال من رو مطرح کرد و تاریخ عقد از

.رو به مهر یا آبان معوق کرد

.خاطر نعمت این دوست، از خداي آفریننده اش شاکر شدم داشتن دوستی به این خوبی و با ادراك زیاد، بر خود بالیدم و به از

.راحتی هر چه تمام تر، اون روز رو به خاطره هاي طرب انگیزم سپردم و به دفترچه ي زندگیم یه خط دیگه هم اضافه کردم به

خط به خط، خاطره هاست زندگی،

.اند یخوب و بد، ولی باقی ماندن گرچه

...ندچه تلخ و شیرین، ولی باقی ا گر

* * * *

کتاب چهار فصل زندگی در

ها پشت سر هم می روند  لحظه

یک از این لحظه ها، یک لحظه اند  هر

...ها با شادي و غم می روند لحظه

بیست و ششم فصل

.کر کیانروزِ بعد تا نیمه هاي ظهر، خودم رو با خواب، درس و پیاده روي کُند، سرگرم کردم؛ دریغ از یک لحظه دور بودن از ف صبح

:پرسیدم. جمع کردن دفتر و کتاب هام بودم که صغري خانوم رو آماده دم در اتاق دیدم گرفتار

کجا صغري خانوم؟ _

.ایمان و شوهرم بخونم و بیام يبرم یه فاتحه برا. دارم می رم بهشت زهرا مادر _

جود گذشت این همه سال به هیچ عنوان شوهر و زحماتش رو کسی که با و. یه لحظه، از داشتن همچین زنی تو خونه مون افتخار کردم براي
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.فراموش نکرده و حاضر نیست یه هفته رو بدون سر زدن به مزار اون باشه

.از صغري خانوم با التماس خواستم من رو هم با خودش، پیش ایمان ببره. اینکه اراده اي در کار باشه، صورتم از اشک خیس شد بدون

.درست اون بی معرفت بود و به من سر نمی زد، ولی من به یادش بودم. می خواستم آرومم کنه. واستم باهاش حرف بزنمگرفته بود و می خ دلم

.چند مامان خبر نداشت، ولی اندوهش رو تا اعماق وجودم حس کردم و به خودم قول دادم از قولش، به ایمان سالم برسونم هر

* * *

.آشناش مشامم رو پر کرد ياشک، بهشت زهرا و بو فاصله ي یک پلک و به سنگینیِ یک به

.به نزدیکیِ یک رویا، یک رویاي شیرین و تعبیر ناپذیر: که به سختی بر می داشتم، ایمان رو کنار خودم حس می کردم یقدم هر

کشیدم و شروع به گریستن قبر تازه خشک شده اش  يدستم رو رو. عمل کرده ام رو، راست گذاشتم و عصا رو کنار خودم به زمین زدم پايِ

تا  از درد خودم تا درد فقدان ایمان؛ از شکایت هاي خودم تا شکایت هاي سایرین از رفتنش؛ از نبودنِ اون تا نبودنِ من؛ از امید واهیِ من: کردم

...پردیس میدواريِا

.سراغ یار دیرینه و بدون بازگشتش رفت منو تنها گذاشت و به. دلم، اجازه ي حرف زدن با صغري خانوم رو، بهم نمی داد يرو بغض

با حرکت سر سالم کردم و داستان عشقم رو، از روز اول تا . ایمان رو کنار خودم، به فاصله ي چند قدمیِ دو پیراهن و یک نگاه می دیدم انگار

 میون کیان بودن در آینده، از بودن چند قدراه، از بد ياز سر درگمیِ اآلنم، از بی خبري از تصمیم کیان، از سختی ادامه . اینجا تعریف کردم

.می گفتم و قبرش رو لمس می کردم... خواهرش تا نابودي،

چقدر نیازمند یه نگاه بودم، یه دست، یه آرامش، یه قلب پر از امید، یه لبخند پر از شادي، یه بدن . به وجودش و محبتش، نیاز داشتم چقدر

.به همه ي این ها نیاز داشتم... سالم،

.قبره تکیده اش کشیدم و باهاش درد و دل کردم يرو که صغري خانوم پیش از رفنش، اونجا گذاشته بود، یه دستی رو آبی

ایمانی اون جا پیش فرشته ها، برام دعا می کنی؟ دعا کن من به یه نتیجه ... خالی یعنی بی تو. ایمانی جات خیلی خالیِ؛ به معناي واقعی خالی _

باشه داداشیِ . اگه قرارِ بهش نرسم، کاري کن دلم ازش کنده بشه و دیگه بهش فکر نکنم. خانوم عاقبت به خیر بشم يبرسم و به قول صغر

بم؟خو

.ناراحت نشه نیدیدنِ صغري خانوم، دست از گریه کردن برداشتم تا اون بدبخت، دیگه بیشتر از ا با

اشکام از چکیدن دست برداشتن، و من و صغري خانوم خیلی زود راه . کردیم از مدتی نشستن و فاتحه نثار روح جوونش کردن، عزم رفتن بعد

.افتادیم

.دوشم برداشته و من آروم شده بودم يبیش از صد تن از رو. تو حال و هواي ایمان بودم هنوز

.خلوص نیت برسونهرسیدن به خونه، مدام ایمان رو دعا می کردم تا خداوند روحش رو قرین آرامش کنه و اون رو به درجه ي  تا

.رو شکر مامان مثل همیشه تو اتاقش بود و از قبرستون بودن ما، بی خبر موند و من یک سره بدون کج کردن راهم، رفتم طرف اتاقم خدا

شب رو، به خاطر ترس از شنیدن چیزهایی که ممکنِ زندگیم رو دچار تشویش کنه،  تمام

این همه حس از کجا شروع شد؟ خیلی از خودم پرسیدم، کجا جرقه خورد؟ صبح پلک نزدم، خیلی با خودم فکر کردم که تا
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مانند جنینی که بطن مادر . اونم از همون اول، ولی شدتش و گرمیِ آتش سوزانش از دریا و کنارِ ساحل شکل گرفت. و فقط یه جواب داشت فقط

اون رو . ده بود، نمو پیدا کرده بود و هیچ سم کشنده اي، جز مرگخودش رو به دهن می گیره تا زمانی که رشد می کنه، کیان تو دل من رشد کر

.شب آخر تدریس کیان به من سپري شد و خواب منو به آغوشش فرا خوند. نمی برد یناز ب

* * *

.رو آماده کرده بود یکامل يخانوم طبق عادت هر روز، برام صبحونه  يصغر

.بود یو ذهنم از فکر خال یاز استرس، قالبم از جون ته نکهیبا ا. ساعت وقت داشتم مین ان،یبود و تا اومدن ک قهیدق یهفت و س ساعت

هرچند من از اول . ارمیوقت کم ن هیکنم؛ تا  يقو ان،یخواستم خودم رو در برابر ک یکار م نیبا ا دیشا. دادم صبحونه ام رو کامل بخورم حیترج

اواخر هم  نیو ا مانیاول ا: رو از دست داد زشیکه با غرورش همه چ يبازنده ا. دارهبه دست آوردن ن يبرا یچیکه ه يبازنده ا. بازنده بودم

.کرد یرو براش اجرا م یکه حکم زندگ یانیک. انیک

.سپردم ندهیکنار زدم و خودم رو به آ فکرامو

بهش کردم و  یسرشار از مهربون ینگاه. کرد یلباسش، اشکاش رو پاك م يخانوم افتاد که داشت با گوشه  يبلند شدن، چشمم به صغر موقع

:گفتم

.دل رو آزار داده؟ بگو تا خودم برم بکشمش نیا یک گهید. قربون دلت برم _

:زد و در جوابم گفت ياشک آلودش لبخند يهمون چشمها با

.يخور یمن صبحونه م شیپ ن،ییپا يهمه مدت، اومد نیکه بعد از ا يِروز نیاول _

.ددر اوم شیبه خاطر مهربون اشکم

بهترِ بگم خالصه کنه؟ ایآدم جا کنه،  هیتونه تو  یرو م یو مهربون یخودم گفتم خدا چقدر خوب با

ثن؟یاز حد وحشتناك و خب شیب ایخوبن، و بعض نقدریا ایبعض چرا

:جوابش گفتم در

خوبه؟. شتیپ امیاز حاال به بعد، هر روز م. قربونِ تو بشم _

:بود گفت ییظرفشو نکیکه مشغول پاك کردن س يجور همون

.نمیمادر، من که از خدامِ هر روز شکل ماهت رو بب. خدا نکنه _

.راه انداخته بودم ونیاما تو دلم ش دم،یخند

.سرخوشِ یبا دل دنم،یخند نیمطمئناً آخر یصبحونه ام باشه ول نیاول نیا دیشا

خانوم ازم به خاطر  يصغر. راست برم اتاقم هیدم، که از همون جا بلند ش. نمیبب یساعت رو به درست نیو هم چن منیتونستم نش ینم نجایا از

.بودن تو صبحونه، تشکر کرد کیشر

.پوشه یبدون مامان داره کتش رو م شه،یکه بر خالف هم دمیکه شدم بابا رو د منینش وارد

:زدم و بهش گفتم يلبخند
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.ریصبح به خ _

:گفت مانیبعد از ا يبهم انداخت و به عادت روزها ینگاه

.ریصبح تو هم بخ _

:جا به جا کردم و گفتم یبغلم، کم ریرو ز عصا

مامان تو اتاقِ؟_

:کتش بود گفت نیکه مشغول صاف کردن آست یحال در

.آره _

:کوتاه، صدام کرد یاز مکث بعد

السا؟ _

.و تو چشماش زل زدم ستادمیا

.کنه ی، اآلن السا صدام مکرد یمنو دختر صدا م شهیکه هم یکس. به کل فرق کرده بود بابا

من  یول ست،یخدا بدون حکمت ن يواقعاً که کارا. درست شده یبیبه خودش اومده و رفتارش به طرز عج مانیهمه، بعد از فوت ا ي دهیعق به

.بود یرانیو ا رانیا يجوونا نیاز بهتر یکیاون . خواستم ینم مانینبودن ا متیخوب بودن بابا رو به ق

...)دیهر چه خدا را خوش آ: (و با خودم گفتم دمیکش یقیعم نفس

:مجبور شد بازم حرفش رو تکرار کنه. من، و تکرار حرفش بود یحواس یب يداد نشون دهنده  یچشمام تکون م يبابا، که جلو دستان

باهاش درد و دل کن تا غصه اش  .هواشو داشته باش. به مامانت گفتم. گردم یپس فردا صبح بر م. پروژه دارم. رم اصفهان یگم من دارم م یم _

.کمتر بشه

.خانوم رفت ياز من و صغر یتاسف تکون داد و با خداحافظ يرو به نشونه  سرش

زد و مدام  یدلم شور م. بود ومدهیهنوز ن انیک. داد یرو نشون م قهیدق یهشت و س. چشمام نقش بست يجلو من،یشدن بابا، ساعت نش دیناپد با

.کردن یم ییسرا هیبد تو ذهنم مرث يفکرها

.داد یعذابم م یلیبود که خ شیخبر یروزها، در ب هیبار با بق نیتفاوت ا یاومد، ول یم رینبود که د يبار نیاول

.امیکنار ب ومدنشیجا، رو مبل نشستم تا راحت تر بتونم با ن همون

.مانیاز خبر مرگ ا یتلفن حاک يِبه بد. داد یاه بد مدلم گو. شد یجمع نم يا گهید يو در ساختمون به جا فونیاز ساعت، آ ریبه غ نگاهم

.رسه یاون االن م. یکینزد نیهم. نجاستیا انیک... نه

. ندونستم و با تلفن همراهش تماس گرفتم زیغرور رو جا. رفت یم شیپ یکار دلم از شور گذشته بود و رو به ترش. ومدین انینه شد و ک ساعت

.دمیرس یم جهینتزدم کمتر به  یزنگ م شتریب یهر چ

.وا رفت من،یوضعم تو نش دنِیخانوم با د يصغر

:زد تو صورتش و گفت یدست هی
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شده دختر جان؟ یچ _

:کردم و گفتم قیاضطرابم رو، آمپول وار بهش ترز يهمه . داد یرو بهم نم يگریباز ياجازه  م؛ینگران

. ده یدلم گواه بد م ومده،ین انیک. دونم ینم _

شده از پام نشست و منتظر پاسخ، از  میتنظ يذره جا به جا شد و کنارِ من با فاصله  هی. بردن یبد و خوبش، حساب م يگواه ها از دل من و همه

.اون طرف خط شد

 يته رش! افتاده باشه؟ یمامانش اتفاق ينکنه برا. افتاده باشه یاتفاق دیمطمئن شدم با گهید. موندم جهینت یاز چهار بار تماس گرفتم، و ب شیب

به تو  دیچطور با طیزدم که تو اون شرا بیدوباره به خودم نه. داد یمامانش بود، جواب م ياگه برا: فکرم گسسته شد و به خودم جواب دادم

...بده؟ جواب

ز ازدحام و نشون ا د،یرس یم یصدا به سخت. دینا آشنا از پشت خط، گوشم رو خراش ییزدم که صدا یخودم، دست و پا م یکلنجار درون ونیم

.داد یدورش م تیجمع

:شد یخاج م یاز ته گلوم، به سخت صدام

معتمد؟ ي؟ همراه آقا...الو _

.همش به خاطر خودش، وجودش و در آخر عشقِ لونه کرده اش بر دلم بود یداشت، ول یسوالها چه معن نیدونم ا ینم

:السا ينابود يایبار بدون خراش بود و گو نیا یصدا، ول دوباره

تا کمکت  يبگو افروز ،يجا اومد نیا. من مغازه دارم. ستیتصادف کرده و وضعش هم خوب ن... ابونیشناسم، تو خ یآقا رو نم نینوم، من اخا _

.تا من ببرمش دیبگ د،یایاگه نم یکنم، ول

 شتریب يکه من خواهر فیح ف،یح یول... منِ یواه دیام ياون همه ... منِ یِاون هست... اون تار و پود منِ... شناسمش؟ یم: خواستم داد بزنم یم

...و مهسا موفق تر از منِ ستمیبراش ن

آدرس رو ازش . گرفتم یگنگ تر جواب م دم،یپرس یهر چقدر از اوضاعش م. رفتم یزودتر به کمکش م دیبا. حرف ها نبود نیوقت ا اآلن

.میمورد نظر رفت يبه مامان، به سمت نقطه خانوم، بعد از خبر دادن  يبرق، به همراه صغر يگرفتم و به سرعت صاعقه 

جز  ،يدرد چیمن ه. ها مهم نبود نیکدوم از ا چیه یبر علت شده بود، ول دیبغلم رو به شدت زخم کرده بود، و عرق سوز شدنش، مز رِیز عصام،

.کردم یرو حس نم انیک

.نبود نیو ماش یبه تاکس يازیخودمون بود و ن ابونیمورد نظر، خ آدرس

 یرو حس نم يدرد چیمن ه یکرد، ول یبغلم وارد م ریز يرو به مفصل ها يادیز یلیکرد و فشار خ یمجروحم به شدت ذوق ذوق م يپا نکهیا با

.کردم

صلوات و  یلب ریز يبه جز صدا. دمید ینم انیک يخاکستر يها لهیرو جز ت یچشم چیه. دمید ینم انیرو، جز ک يعابر چیبه مقصد، ه دنیرس تا

 دنیشن يدلم برا. کردم یبهش استفاده م دنیرس يبرا ياز هر در. گفتم ینم يا گهید زیچ چیخانوم، ه يصغر يصدقه سر ،یسالکر تیآ

.برام مهم بود انیک یاآلن فقط و فقط، سالمت. هست انینظرِ ک رِیز يا گهیکسِ د ایمهم نبود مهسا  گهید. دیکش یصداش پر م
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.دمید یم از مردم رو از دور يادینسبتا ز تعداد

. کردم یرو حس نم يدرد چیدونم چرا جز درد دل، ه ینم

.بود که همش رو بعد از ذکر گفتن به دست آورده بودم یمیعظ يرویبود، ن یچ هر

.کرد یمن باز م يرفت و راه رو برا یمردم م نیخانوم، زودتر از من ب يصغر

.افتتاح شده بود يسه بعد نمایانگار س. رفتن و نمی خواستند صحنه رو از دست بدن یسخت کنار م یلیخ

.دیچک ینداشت و خون از سرش م یکه حال خوب یزنه، در حال یحرف م سیبا پل ابونیکه اونور خ دمیرو د يموتور هی

. ضیهم عر بود و لیهم طو ابونیچون خ. رخ داده باشه ابونیخ نیتصادف، تو ا نیشد ا یباورم نم. دمیرس نشیاز گذشتن از افراد، به ماش بعد

.نبوده انیتصادف، ک نیمطمئن بودم که مشکل ساز و مقصر ا

در رو باز کرده بودن و به . شده بود انیشدن ک یباعث زخم یفرو رفتگ نیکه مختص راننده ست به شدت داخل رفته بود و ا نیچپ ماش ي بدنه

.دنیپرس یکمک، همش سوال م يجا

:بود گفتم يافروز اتم،یبق حدسبود و بر ط سادهیکه همون جا وا يمرد هی به

.کنار لطفا دیبر _

:دیمردد پرس يافروز

ش؟یشناس یم _

:من جواب داد يخانوم به جا يصغر

.نامزدشِ. آره _

.سوق داد ینیریبه ش ،یطعم دهانم رو از گس و تلخ یبود، ول دروغ

بار دوم بود که به هوش  نیا دم،یشن یم فیضع یلیرفاش رو خزد و ح یخانوم حرف م يکه با صغر ،يافروز يبه گفته . بود اریهنوز هوش انیک

.اومد یم

از . موهاش، در هم شده بود یسرش از ازدحام خون، قرمز شده بود و با کرخت يمن باشه، باال انیک نیشد ا یباورم نم. خشکم زد دنشید با

. جاش هم، من رو داغون کرده بود نیتا هم. نمیدادم نب حیو ترج دمیدست و پاهاش رو ند. و روونه شده بود جادیا يا کهیگوشهاش خون بار

.مطلب نبود يبه ادامه  يازین گهید

کارها، اونم فقط از جانب اون  نیا يمن تشنه  یدونستم ول یکاراش رو نم لیدل. زد و دستش رو به طرفم دراز کرد یلبخند کم رنگ دنم،ید با

.يا گهیبودم، نه کسِ د

جون تر از خودش بهش نگاه  یب يکامال راستم، به خاطر وجود گچش زانو زدم و با لبخند يپا هیاهاش، اونم با پ يرو گرفتم و جلو دستش

.کردم

.شده قیبدنم تزر ي دهیتک يکردم خون به رگ ها یدستش رو به منم انتقال داد، حس م یِانگار داغ. گرم و داغ بودن دستاش

.بود نیاومده از دهنش ا رونیب يجمله  نیآخر
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...ت... دوس... ا... س... ال _

.هوش شد یدوباره ب و

 يبرا یتونست پل یم انشیکه صرفش، حال و ب یبه فعل داشت، فعل ازیجمله ن نیا یول. کرد یکه قلب من رو به اون متصل م ینا تموم ي جمله

.باشه ندهیآ

.قلبشِ يها چهیمتناسب با در یفعل ازمندیالسا ن دیهم نفهم نجایا یحت. کنه کینزد دمیهم نتونست منو به ام نجایا یحت انیک

.کرده بود دایپ شیگرا یبه سرخ يدیسرش، لباسش از سف يِزیکه از خونر فیح یول ده،یپوش یچه لباس دمید

...مرد هیدوماد شدن  ينشونه  د،یمامانم لباس سف يبه گفته ... دیسف لباس

 یمشاهده م طیشرا نیجا، تو ا نیوضع، و من رو ا نیجا، تو ا نیکه اآلن اون رو ا يراز... هخواست به رازش اعتراف کن یاون امروز م. اومد ادمی

.تموم موند مهیخنده و من باز کارم ن یکنه و به هر دومون م

.کردم یتموم بشه، آروم م) دارم(تونست با  یکه م) یدوست(دلم رو با  يحدود تا

* * *

.نداشت يادیز ماریخلوت بود و ب مارستانیب اورژانس

داره؛  هیبه بخ ازیگوش سمت چپش پاره شده، و ن یول. کنه ینم دشیتهد یرو بهم داد که شکستگ نانیاطم نیپزشک اورژانس ا ت،یزیاز و بعد

. داره هیبه ده تا بخ ازیسرش ن نیهمچن

:کامل و بدون نقص جواب داد یلیخ. دمیمکررش رو پرس يها یهوش یب لیدل

 نیتفاوت که ا نیبا ا ست؛یقاعده مستثنا ن نیشوهرِ شما هم از ا. شن یخود دچار مشکل م جگاهیاز طرف گ ،یتصادف انماریب شتریمعموال ب _

از نظرِ  نیالبته ا. کرد یم دشیتهد يکرد، حتما مرگ مغز یسرش اصابت م ییضربه به قسمت باال نیو مهلک تر بوده، و اگر ا شتریضربه ب

.کنه یرو حکم م يا گهید زِیخداوند چ امرو  یِپزشک

. زده بودم مانیبه ا روزیکه د ییجواب حرفا. ها، همه جواب گله هام بود نیآره، ا. جوابات، ممنون يبابت همه  ایخدا. شکرت ایخدا

رو هم  نیا تونم یمن م...! تونم یمن م نیخواسته بگه بب یدونم، که م یم. داده يطور نیازش کردم رو، ا مانیکه بابت بردن ا ییگله ها جواب

.ذاره یعظمتم نم یول رمیازت بگ

نشه، دست سالمم رو، رو به قبله گرفتم و به همون  تیکه پام اذ يدکتر رو به قبله، درست بسان سفرِ شمال خم شدم به طور ياراده، جلو یب

.رو هم نتونه جبران کنه شیهنگا مین دیکه شا يتشکر. و عظمتش نباشه یصدم از بزرگ کیجواب  دیکه شا يتشکر. شکل ازش تشکر کردم

:زد و گفت يلبخند دکتر

همسرِ  دنِیشکر خدا رو، زودتر از د. کنم یم نیتحس ،يهمسر نیجوون رو به خاطرِ داشتنِ همچ نیواقعا که ا. نیبا هم خوشبخت بش شاهللایا

.ارهیبه جا م مارشیب

وجود نداره؛ تا  یعرش، و فرش گهیکه د ییره، تا جا یو باال م رهیگ یاوج مبال، باز هم  هی یبال رو داشتم که با نداشتن حت یب يفرشته ا احساس

.ستین یدنیجز معشوق و معبود د ،يزیچ چیکه ه ییجا
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.کرد یم رابیروز، روح تشنه ام رو س هیهمه بار تو  نیاسم همسر، اون هم ا دنیشن

.رو از خودم و احساسم دور کنم انیتونستم ک ینم. قشنگم رو خراب کنم ياهایخواستم رو ینم. رو بهش بگم قتیخواستم حق ینم

:حرفش رو از سر گرفت يجوابش رو دادم که ادامه  يلبخند با

تا  ار،یاسکنش رو، حتما قبل از رفتنش ب یتیجواب س یراست. بمونه نجایا دیگوشهاش، با يزیاز خونر يریو جلوگ اطیاحت يامروز تا فردا رو برا _

.شینیبب يبر یتون یم ،يخوا یحاال اگه م. نمیبب

:میپرستار، هر دو به سمتش برگشت يصدا با

.نیدار یاورژانس ماریب ،یصالح يآقا _

.دمیازم دور شد و محو شدنش رو با چشمام د ان،یتکون داد و بعد از سفارشات الزم به وضع خودم و ک دییتا يبه نشونه  يسر دکتر

 انیو اوضاع و احوال امروز و فردا، بهش گفتم اصرار کرد با مامان ک انیاز حال ک یوقت. ته بودنشس انیپشت در اتاق ک ،یصندل يخانوم رو يصغر

.پسرش شیپ ادیکنم، تا خودش ب فیرو براش تعر انیجر يو همه  رمیتماس بگ

 چیبده و منم از ه ریود که گخدا رو شکر بابا خونه نب. گردم خونه یخانوم رو فرستادم خونه و بهش قول دادم شب بر م يزور و اصرار، صغر به

 يتخت اضافه هست و جا هیاتاق،  نیتو ا نکهیرو دادم که نگران شام و نهار من نباشه و ا نانیاطم نیقابل توجه نداشتم، بهش ا یلحاظ، مشکل

.من مناسبِ وابخ

.نها گذاشترو ت انیرفت؛ و من و ک ان،یو در آخر مراقبت از ک یمعمول یدرکم کرد و با سفارشات شهیهم مثل

.شد یکرد، بعداً خودش، با اصل موضوع رو به رو م یم يهر فکر یکنه ول یم يدونستم اآلن مامانم چه فکر ینم

. و حال اون مهم بود انیحرف ک ان،یفکر ک ان،یفقط ک اآلن،

.پس هنوز مامانش نگران نشده. شد یما معطل م يتا ساعت دوازده، خونه  شهیهم انیبود و ک ازدهی ساعت

.گم یتصادف رو تمام و کمال بهش م ي هیزنم و قض یخودم گفتم ساعت دوازده بهش زنگ م با

.پشت در رسوندم یِقدم هیلنگان و فاقد از اعتماد به نفس، راه رفتم و خودم رو به  يقدم ها با

.بود ضیضد و نق يحس ها نیحرف ها، و ا نیتر از ا يقو ییرویعشق، ن یروبه رو شدن باهاش رو نداشتم ول ییتوانا

.شد ینشستنم م ایباالتر از اون، مانع راه رفتن،  ییروین یکردم، ول یپام رو حس م يبه وضوح فشار رو. ستادمیا قهیدر، به مدت پنج دق پشت

.ندارم، وارد شدم ایسرشار از فعل دارم  يسرشار از تپش و فکر یبا قلب قه،یبعد از مدت پنج دق باالخره

.دمیخودم د يرو جلو يو کم سابقه ا ییاستثنا يحنه ص. شد ینم باورم

.شده بود رهیخ اریباز و هوش ییکامال از خون پاك شده بود و به رو به رو، با چشمها صورتش

.ما انتخاب کرده بود انیحرف، بعد از تصادف، م نیتاب من بود و سکوت رو به عنوان اول یب يِبه چشمها رهیخ نگاهش

مغزم تا انگشت  يبا نشستنم، خون از باال. کنار تختش نشستم یِاز دو صندل یکی يرو ،یحرف اینگاه  چیبدون ه. و بستمعصام، در ر نییپا با

.پاهام شروع به گردش کرد ي کهیکوچ

.باال آوردم يادیز اریبس يرویبهش نگاه کنم، سرم رو با صرف قدرت و ن دیبا. نگاهش رو حس کردم یِنیسنگ
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در کار  يتکبر گهید... مغرور نبود گهید... کردن یم ینیفقط نگاه ها، نقش آفر. اومد یاز دستم بر نم يکار. شد تو چشمهاش قفل چشمهام

...نبود یمعتمد از خودراض انیک گهید... روز اول، تو کالس نبود انیک گهید... نبود

...کرد یاقرار م دیبا. کرد یرو با گوش هام آشنا م کلمه نیا دیبا. تا مطمئن بشم دمیشن یفعلش رو م دیبا یبرام روشن شد؛ ول زیچ همه

:که در وجودم بود گفتم ییرویکردم و با تمام ن رهینگاهم رو به گچ پام خ ن،ییپا يبا سر. دادم یمیخودم جرات عظ به

...یچ یخواست یم نیتو ماش _

.قطع کرد و من مجبور به بلند کردن سرم شدم ي) سیه(رو با گفتن  حرفم

.رفتم کنار تختش ن،ییپا پا هیپا باال و  هیبچه گونه،  یل یبغلم، مثل حرکت ل رِیز يبلند شدم و با عصا. ششیزادش اشاره کرد برم پدست آ با

)صبر: (شناور تو مغزم يکلمه  هینداشتم؛ جز  نیسکوت سنگ نیشکستن ا يرو برا يا کلمه

.دیداشتم، نه شک و ترد مانیالل بودم؛ الاقل به ناقص بودنم، ا کاش يا یشن، ول یرو متحمل م يفهمم الل ها چه زجر یم اآلن

.تختش نشست يمن، بلند شد و رو دنِیرس با

:در کار گفتم ياراده ا چیبدونِ ه. هوش بشه یدوباره ب دمیترس یم

...سر انیک _

اون، تب عشق رو  يانگشت ها رِیلب من ز لب اون ساکت بود و. گرفته بود يلب من جا يبار انگشت هاش رو نیا یرو تکرار کرد، ول سشیه

.کرد یتحمل م

... با الفت و انس عشق ییگرما... سابقه یب ییگرما... یافتنیدست ن ییگرما... یتجربه نکردن ییگرما... لبم گرم شد يحرکت دستهاش، رو با

...ایبه عظمت در ییگرما

.کرد کیگرفت و به خودش نزدلبم برداشت و با اون دستش، دو طرف صورتم رو  يرو از رو دستش

.کشوند یمن رو به طرف مقصد م ا،یتر از خجالت و ح میعظ ییروین. شدم یم دهیاراده، به طرف جلو کش یو ب ناخواسته

من  یشونیاون و پ يلبها نیب يکه فاصله ا ییکرد؛ تا جا یتر م کیو نزد کیداشت لبهاشو به صورتم، نزد. دستهاش ساکن بود نیب صورتم،

.نداشت وجود

:زمان با برداشتن لبش زمزمه کرد هم

...تو... السا ياون راز تو بود _

 يمن و اون عاد نیب دار،ید نیانگار که ا. کرد یخونسرد، داشت به من نگاه م یلیخ انیک یاومدن پرستار داخل اتاق، من از شرم قرمز شدم ول با

.بود

.رفت رونیبهم، ب يدار یخند معنبا زدن لب ش،یاتیح تیبعد از چکاب کردن وضع پرستار

.قتیها همش حق نیشوهرمِ و ا انیخودم هم، باورم شده بود ک انگار

مسئله رو، هرچه زودتر به گوشش  نیا دیبا. شد ادآوریبه من  ان،یساعت اتاق، زمانِ زنگ زدن به مامان ک يرو قه،یدق یعدد دوازده و س دنِید با

.رسوندم یم
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:نگران بود که گفت از من شتریب انیک انگار

.نِیکجاست؛ احتماال تو ماش میدونم گوش یمن نم ؟يد یرو م تیالسا گوش _

 میتا ن ان،یک ينشد که نشد؛ و طبق گفته  یراض فتاده،ین یاتفاق خاص شمِ،یاز دوستام پ یکیاصرار کرد که مامان نگران نباش؛  یتلفن، هرچ پشت

.دیرس یم گهیساعت د

: قبول نکرد و گفت ست؛یذار من برم، اآلن موقع رو به رو شدن ناصرار کردم که ب یچ هر

.یفرارکن تینکن که مثل من، از واقع یسع. نتتیبب دیآخرش که با _

:رو به طرفم گرفت و گفت یگوش. دستش بود که زنگ خورد لمیموبا

_ مامانت.

.ل رو فشردماتصا يبا خارج شدنم، دکمه . رو از دستش گرفتم و از اتاق خارج شدم یگوش

السا؟... الو _

:کردم که دوباره صداش اومد میگوشم تنظ يرو، تازه با دست آزادم رو یگوش

...الو _

:و با آزاد کردن نفسم، جواب دادم تشستم

؟یبله مامان؟ خوب _

خوبه؟ انیک. يبابا دختر، تو که منو نصف جون کرد _

خانوم بهت نگفت؟ يمگه صغر. آره خوبه _

.خونه ایبلند شو ب. يدونم تو چرا موند ینم یول چرا گفت، _

درکم کن و بذار  شهیکنم مثل هم یخواهش م. دم یم حیرو برات توض زیاومدم خونه، همه چ. و اصفهانِ ستیبابا ن. مونم یم نجایمامان من ا _

.بمونم

: شد و گفت یآخر سر راض. کردم یم دیمن ثابت قدم، بر نرفتنم به خونه تأک یاصرار کرد، ول یلیخ

.بخشمت یوقت نم چینباشه، ه یمنطق لتیاگه دل _

.کنه یو فقط جبر و احتمال رو درك م ستین شیست که حساب و منطق حال یحس عشق،

 انیکه با ک يشونه اش، همراه با همون پسر يدرج شده رو يبا درجه ها سیپل هیاز قطع تلفن، قصد ورود دوباره به اتاق رو داشتم، که  بعد

تونستم برم داخل  ینم. وارد شدن ان،یبه در اتاق ک کیکوچ يپرستار، بعد از چند ضربه  ییدف کرده بود، به طرف پرستار رفتند و با راهنماتصا

فرشته ها،  ییِبایبرجسته، به ز يمعصوم و گونه ها ییبا چشمها يزن چادر هیخواستم برم تو محوطه، که  یم. رفتن نکردم يهم برا یتالشو 

.داشت که من رو به دنبال خودش کشوند یدونم چ ینم. گشت ینبال پرستارها مداشت د

:دیتو چشمهاش کامالً مشهود بود، ازم پرس یِکه نگران یدر حال يبا لبخند. بود یزوج ایازهر فرد،  یخال گاهشونینبودن و جا پرستارها

.نجایداد، آوردنش اکه خودش بهم  یتصادف کرده و طبق آدرس. گردم یدخترم، دنبال پسرم م _
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انِ؟یمامانِ ک ن،یا یعنی. اومد یداشت به دوران در م سرم

 هی: که من رو طلسم کردن ییمامانش بود جز چشمهاش، چشمها هیصورتش شب ياجزا يهمه . مامانشِ هیاز حد شب شیب انیک. یِمهتاب چقدر

)...يطلسم خاکستر(

بعد از اتمام حرفام، دستم . دادم حیاز خودم و کالس هام هم براش توض یشرح دادم؛ حت رو کامالً براش انیتصادف ک ي هیکنار و قض آوردمش

:رو فشرد و گفت

 یکیخودش هم چند بار سراغت رو از عارف گرفت؛ عارف  یحت. میبه فکرت بود یلیخ. دلم کباب شد ،يغار افتاد يبهم گفته بود از باال انیک _

.از دوستاشِ

.خبرِ یو عارف ب سیمن با پرد يکردم که اون از رابطه برداشت رو  نیحرفاش، ا از

.بدم حیتوض دیو عارف به طور خالصه و مف انیو بعد هم با ک س،یارتباطم با پرد نیشدم براش از اول مجبور

.ومدیکه ن ومدین رونیب سِیپل یول. هم براش گفتم انیاز حال ک یتموم شده بود؛ حت حرفامون

.به من، من رو هم با خودش برد داخل يبا اشاره ا. در اتاق رو به صدا در آورد بلند شد، رفت انیک مامانِ

:بود نیا انیحرفش به ک نیآخر. بود یدر حال خداحافظ سِیپل

ن؟یندار یتیشکا نیمعتمد مطمئن يآقا _

.در بخشش وا داشت یمطمئنش کرد و پسرِ رو، به تشکر، از بزرگ يبا لبخند انیک

 ریعصام رو ز. بشم یدنیمحفل صادقانه و د نیخواستم مزاحم ا ینم. و بغل کردنش به دست مامانش، روونه شد هیگر لیخارج شدنشون، س با

. رفتم رونیبغل زدم و ب

و هفتم ستیب فصل

 ادیو به بود و چشمهاش، من هیمحبتهاش به مامانم شب یلیگفته بود، خ سیکه پرد يدرست همون طور. بود یمهربون و دوست داشتن یزن مامانش

.انداخت یاون م

بعد از دست نماز، . تو نمازخونه میرفت. من رو بغل کرد و به ناهار دعوتم کرد، غذا رو با خودش آورده بود. مامانش، رفتم طرفش يصدا با

.کرد شیکرد و مشغول عبادت شد، و من رو محو خودش و مهربون ییقامتش رو به قبله، رخ نما

خودش و  انیبعد از تعارفات با جواب من، و با عاداب مشترك م واشی واشیبودن از حکمت خداوند،  یاز راض یحاک ياز نمازش، با لبخند بعد

.من هم به همراه اون، مشغول خوردن شدم. مشغول خوردن شد ان،یک

.کرد یاز حد راغب به خوردن م شیبود و آدم رو ب یپختش، اصل زنان شمال دست

.آورد یدر م انیمن به غل يکرد؛ و خون رو تو رگها یصدا م زمیعز يرو دخترم و السا زود باهام جور شد و من یلیخ

: به رفتنش کرد و گفت یباهاش، راض گهیبر حرف نزدنِ د یمبن يدیقبول نکرد و با تهد انیک یاصرار کرد بمونه، ول یلیخ

درضمن، تلفنم هم هست، پس نگران . پس برو و نگران نباش. شمیپ ادیزنم تا ب یفرستم خونه و به عارف زنگ م یرو هم اآلن م ایخانوم آر _

.نباش
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آخر سر مامانش رو . و به اصرارش ادامه داد اوردینگاهم رو به چشم ن. متعجب بهش نگاه کردم. رو باال آورد و به مامانش نشون داد تلفنش

. خونه کرد یو راه ،یراض

:که گفت دمیدوباه صداشو شن. شتم و سرم رو بر خالفش چرخوندممحلش نذا. از رفتنش، بهم نگاه کرد و صدام زد بعد

...سِیرو پل نمیماش چِیو سوئ لیموبا. مِیقدر وخ نیدونست وضعم ا یالسا، مامانم نم _

:رو قطع کردم وگفتم حرفش

...حیبهم توض ستیالزم ن _

:حرفم رو قطع کرد و محکم گفت اونم

.نگام کن. پس گوش کن ،یتو بدونبرام مهمِ . زنم، گوش کن یحرف م یوقت _

:با نگاه کردن بهم، دوباره ادامه داد. رو به طرفش چرخوندم سرم

.نگو يزیچ دش،یجد ي افهیو ق نیبه مامانم هم فعال از ماش. رم دنبال کاراش یمرخص شدم، م. نگیرو بردن پارک نمیماش _

.کوتاه اکتفا کردم يا) باشه(به گفتن . بودم ینگران م دیو مختصر، پس نبا یکل یلینه کامل، خ یبودم ول گفته

السا؟ _

:به چشمهاش کردم و گفتم ینگاه هی. آورد یبود که دلم رو به رعشه در م یبیصداش آرامش عج تو

بله؟ _

؟یدم، بگو از دستم ناراحت یقسمت م مانیبه ارواح خاك ا _

سوختن دست من، براش مهم نبود؛ حاال چطور شده که  یکه ناراحت بودن و حت يرمغرو انِیک. باشه انیک ده،یخواب نجایکه ا ینیشد ا ینم باورم

من، براش مهم شده؟ یناراحت

.بردم یخاطراتش لذت م يبودنش دوست داشتم و از ذره ذره  قتیرو با وجود حق ایرو نیهر حال، ا در

.دیچرخ یزبونم نم يرو يزیچ قت،یبه جز حق ،مانیقسم خاك ا يادآوریبا  یبدم، ول صلهیرو ف هیقض نیخواستم بگم نه و ا یم

؟يکرد کیو منو کوچ یمامانت گفت يچرا جلو. یگفت یاگه مزاحمتم، به خودم م _

:ابروش به وجود اومد و متعاقب اون شروع به حرف زدن کرد نیب ینیچ

 يسر هیاونم سرِ  ،یخواد برنج یدلم نم. آوردم من تازه امروز، تو رو به دست. یکن هیو آرامش رو بهم هد یباش شمیالسا، من از خدامِ پ _

 يخوام تو رو اون طور یمن م. نکنه رییگمانش، نسبت به تو تغ نکهیمن مجبور بودم بگم، تا هم اون شک نکنه و هم ا. لیو بدون دل یمسائل جزئ

.نشونت بدم ،یکه هست

.من نشوند يلبها يرو ،یبود و مهر سکوت یمنطق حرفاش

 اد،ین شیکه سوء ظن براش پ نه،ینب نجایمنو ا گهیمن برم تا د اد،یقرار شد مامانش ب نکهیبمونم و به محض ا ششیشدنش، پ شد تا مرخص قرار

.شک شده بود نیکاملش، مانع از ا يها حیازحد و توض شیاعتماد ب ان،یک يبه گفته  یداشت، ول يادیشک و شبهه ز يهم جا نجاشیهرچند تا ا

.مناسب نبود یلیهوش شده بود و حالش خ یاون امروز، هر دم ب. بود دهیدادم، اصال نخواب یحت مبهش فرصت استرا دیبا
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.کردم میپاهام تنظ يو ملحفه رو، تا باال دمیبعدش خواب یتخت خال يمنم رو دنش،یخواب با

* * *

کنجکاو به تخت  یبا نگاه. آوردم ادیرو به  تمیموقع مارستان،یاتاق ب دنِیبا د. باز کردم اطیآهنگ، غرق خواب، چشمامو با احت يصدا دنیشن با

. خوند یدل من، جا و مکانِ اآلنم م يبرا یخونه، آهنگ یکه سرشو مخالف جهت من برگردونده و با آهنگ، زمزمه وار م دمیرو د انیک ،يکنار

.داد یو عشق پاك سوق م ،يخداوندکرد و به مرز  یانسان بودنم رها م يمنو از واد ،يو موثر يبسان آرامش بخش قو انیک يداص

که  یِچه احساس نیا_

میتو مثل هم منو

جدا ایهمه دن از

 مینه کم میادیز نه

کنم یحست م دارم

یلحظه با من لحظه

تموم لحظه هام تو

 یزن یهوام پر م تو

کنم  یحست م دارم

و خواب  يداریب يتو

زنه  یواسه تو م دل،

تب و تاب  ایدن هی با

که  یِحساسچه ا نیا

تو آروم ندارم  یب

 یبا من یوقت یحت

 ارمیتو رو کم م باز

کنم  یحست م دارم

به من  یکینزد یلیخ

نشون بده  خودتو

حرف بزن  عاشقونه

کنم  یحست م دارم

 میقد يروزها مثل

عشق رو يکوچه  هنوزم
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 میتو خوب بلد منو

که  یِچه احساس نیا

تو آروم ندارم  یب

یمنبا  یوقت یحت

 ارمیتو رو کم م باز

که یِچه احساس نیا

یمن مقدس واسه

خواد یدلم تو رو م تا

یرس یبه دادم م تو

کنم  یحست م دارم

 یلحظه با من لحظه

تموم لحظه هام  تو

 یزن یهوام پر م تو

کنم  یحست م دارم

و خواب  يداریب تو

زنه  یواسه تو م دل،

تب و تاب  ایدن هی با

:گفت يام، سرش رو به طرفم برگردوند و با لبخندعطسه  يصدا با

.ریشب بخ _

!چقدر گذشته؟ یعنی. گرد شد جشمام

مگه ساعت چند؟ _

:تو چشمام، گفت رهیخ

.ينشد داریفکر کن که همه اومدن و رفتن، تو ب نیبه ا. به ساعت فکر نکن یساعت که هشت شبِ، ول _

:معمول گفتم ریغ ییبا صدا. دردناك از اعماق وجودم، وارد پام شد يریوا بلند شدم که ته یحواسم به پام و دستم باشه، ب نکهیا بدون

!يآ _

.با غضب نگام کرد، که مردم و زنده شدم چنان

. یتوجه به پات، بلند بش یب دیتو نبا نجا،یکل تهران اومده باشن ا ست؟یچرا حواست به پات ن _

:گفتم قهیاز دو دقبعد . نگفتم یچیو ه نییرو انداختم پا سرم
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.دیببخش _

.اتاق رو، به لرزه در آورد يها وارهیخنده اش، دل من و د کیشل يصدا

:رو بلند کردم و گفتم سرم

؟يدیخند یبه چ _

:چهار تا سرفه کرد و گفت سه،

.تو اومد يکنم، صدا یخواستم معذرت خواه یمن م. با حال بود یلیخ _

.گرفت هم از کارِ هردومون، خنده ام خودم

:دمیبهش، ازش پرس رهیاز آروم شدن دو تامون، خ بعد

نجا؟یاومده بود ا یک_

:زد و گفت یکج لبخند

.و عارف سیپرد _

:دست آزادم تو صورتم زدم و گفتم با

؟یپس چرا نگفت. خاك تو سر من _

:اخم کرد و فت دوباره

.کردن هات نیخودت توه به نیبا ا ،ياریسگمو باال م يالسا به خدا، اون رو. خدا نکنه _

نجام؟یمن ا دنیفهم _

عارف . ير یم ،یبلند بش نکهیخوابت برد و به محض ا یحال یاز ب نجا،یا يافتاده، منم گفتم تو که اومد یچه اتفاقات دنینفهم یول دن،یآره فهم _

.من، روونه شد؛ پس نگران نباش يبا خواهش ها یاصرار کرد بمونه، ول

.از خشم بعدش، لرزه به بدنم افتاد و ساکت موندم یخبر داره، ول سیخواستم بگم پرد یم

* * *

.رفتم و شام خوردم ان،یاصرار ک به

منت بهم  یکه خدا، ب ییبه جواب ها... دهامیبا ام... با آرزوهام... خلوت کردم مانیخورده با خدام و ا هیاز خوردن قرصام، تو نمازخونه  بعد

.ت کردمبا همشون خلو... بود دهیبخش

.سرشار از آرامش، به سمت اتاق برگشتم یآخر، با دل در

که  ینوع حرف زدنش، خبر از زن بودن کس. کنجکاو شده بودم یلیخ یشد، ول میگم حسود ی، نم. زد یداشت با تلفن همراهش حرف م انیک

.داد یکرد، م یباهاش صحبت م

.نیر کنوارسته تشک يبازم از آقا. خانوم وارسته يشما لطف دار _

 ینم! شه یسرم محو م يمهسا از باال ي هیسا یدونم ک ینم. دلم به تاپ و توپ افتاده بود. اسم مهسا، برق سه فاز از کنارِ گوشم گذشت دنیشن با
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...!دونم

دونم  ینم. سرش ياالمنقلب، رفتم ب یحال، درون نیآروم و در ع يبا ظاهر. از دستش ناراحتم نکهیا ایاعتمادم،  یخواستم فکر کنه بهش ب ینم

.دمیکش یکارش، فقط عذاب م نیخوند و من با ا یفکرم رو م شهیچرا هم

 یرو م مارستانیرد کردم، و آدرس ب یبراتون مرخص ن،یتصادف کرد دمیوارسته بود و گفت فهم. ينشون بد يخوا ینم یول یدونم ناراحت یم _

.خواست

...رو مکث کرد نجاشیا

سرش  يباال. ششیبا صداش و دستورِ محکمش، ازم خواست برم پ. نگفتم یچیو ه نییرش هستم، سرم رو انداختم پانظ رِیز نکهیا دنیفهم با

.نییسالمم، رها کردم و در حرکت آخر، سرم رو انداختم پا يپا يو تمام وزنم رو رو ستادمیا

.چونه ام گذاشت، سرم رو باال آورد و به چشمهام نگاه کرد رِیرو ز دستش

.رو ندادم ادیب نجایبه ا نکهیا ين بهش، اجازه م یول _

هم،  گهیاز طرف د. کرد یم تمیچشمهاش اذ یِن ین نمش،یخواستم بب یاصالً نم. هم گذاشتم يچشمهام رو، رو. نگفتم يزیکردم و چ سکوت

 یکه به اون مربوط م ییزهایچ ياز همه  دیبا. ..از اونجا فرار کنم دیبا... فرار بود ط،یتنها فکر مثبت در اون شرا. کرد یحرارت بدنش کالفه ام م

...نه... اون... نه... من... فرار کنم ،شد

 یآرامش جسم... زد یدرهمش، آرامشم رو بهم م ينفس ها يفقط صدا دم،ید یرو نم یچیه. دیچشمهام کش يگرم و تب دارش رو رو يدستها

...رو میو عاطف یآرامش ذهن... رو میو روح

.دمیکش یاز درون م يآزارِ بد. لحظه هی يبرا یخواستم چشمهام رو باز کنم، حت یه هم نملحظ هی يبرا یحت

بدون ... گرم و ملتهب... لبهام بود يرقص سر انگشتانش، رو ییخود نما نیآخر. چشمهام سرخورد و گونه ام به رقص در اومد ياز رو دستهاش

.از جانب دو طرف یکنترل چیه

...ترِ ابیکم يکه از هر عصاره ا ییخوشبو یِکینزد... شدم یم کیبهش نزد داشتم یخواستم برم، ول یم

.بهش اشاره کرده بود سیکه پرد يِهمون نشونه ا نیاحتماال ا. دیلرز یم صداش

...دورِ کمرت بود گه،ید یکی يدستها. شب تولد مهسا وارسته، مردم و زنده شدم _

:ادامه داد شتر،یبا شدت ب یون لرزش ولبا هم. هاش تند تر و ناهماهنگ تر شده بود نفس

.رونیو از بغلش، بکشمت ب زمیرو به هم بر ایخواستم تمام دن یم. رونیخواستم چنگ بزنم و بکشونمت ب یم _

اون حرف ... کشوند یم یوونگیزد و من رو به مرز د یاون حرف م... کرد یدست هاش، به بدنم منتقل م قیزد و تبش رو از طر یحرف م اون

...دیبخش یزد و لرزش صداش، به بدنم رعشه م یم

...ملتهب من نبود يلب ها يگرمش، رو يجز نفس ها يمرز چیکه ه ییشد تا جا یداشت کم و کمتر م نمونیب يمرزها

وب و با نگاهش، ذ. و چشم هام رو باز کردم دمیترس. چشم هام رو بستم، نفس هاش قطع شد. هام رو باز کردم، چشم هاش بسته بود چشم

.لب هام رو از لب هاش جدا کردم. منقلب شدم
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.کردم یفرار م انِ،یو فکر ک انیک یاز هر چ دیبا

:فرار کنم، دستم رو سفت گرفت، و هم زمان گفت اومدم

.نیخواستم مال من بودنت رو ثابت کنم، فقط هم یکارم، م نیبا ا. السا از من فرار نکن _

مهربون  يلبخند. تب دارش، من رو مجبور به نگاه کردن تو چشم هاش کرد يبار با چشم ها نیا. ر گرفتدفعه دستم رو تند ت نیبرم، ا اومدم

:زد و گفت

.آرامش، ازم گرفته نشه نیخدا کنه ا. وقت حس نکرده بودم چیآرامشش رو ه _

.کرد لیعاشق تبد يبه السا ا،یدو جمله، من رو از السا آر نیهم. اش هزار تا نامه، حرف و طومار عشق رو به همراه داشت جمله

.سرم بودم يباال يو خدا مانیا ونیجواب رو مد نیا من

* * *

.دیرس یمرخص شد و مثل قبل، هر روز به کاراش م انیک. روز گذشت دو

.میاصالً چطور مطرحش کن ای میبد حیتوض انیبه اطراف يکه چطور میدو سر در گم بود هر

.دیرو به رخم کش مانیا ي هیناراحت شد و قض یلیمامان اولش خ. جفتمون گفتم يقه مامان به طور سر بسته، از عال به

ما  يهمه  یقسمت باشه، ول یگفت هرچ یفقط و فقط م. رو ناراحت کنه نیخواست آرش یطرف نم هیاز  یول انِ،یدونستم عاشق ک یم خوب

.نداره یخاص هگایجا انیو ک ن،یآرش یعنی ن،یبابا گفت آرش یکه وقت میدونست یخوب م

از  دیزدم؛ شا یباهاش حرف م دیبا. موند یم شمونیپ شهیهم يشد و برا یوارد خونه م سانسشیاحسان با مدرك ل رماه،یخرداد ماه بود و ت اواخر

.کرد یحل م ينحو هیزد و مشکلم رو به  یباهام حرف م یکرد، ول یمنعم م زیهمه چ

.سوزان بود یمشعل يننده دوباره روشن ک ن،یبود و ا مانیچهلم ا گهیروز د ده

.میکه با هم داشت یو بزرگ کیتمام خاطرات کوچ يتنگ شده بود، برا شیبرادر يبرا دلم

.جواب نذارم یرو ب انیظاهر بشم و زحمات ک یرفتم، خوب و عال یکه کالس م ییمثل روزها دیمن با. بود گهیروز د هیامتحانم،  نیاول

.میدانشگاه بش یراه سیه بودم تا صبح، با پردرو کامل خونده، و آماد درسم

. بره شیحساب شده پ ز،یکدوممون شک نکنن و همه چ چیبه ه انیتا اطراف میداد یتو رفتارمون نم ،يرییتغ چیه انیخواست ک به

اش رو به صورتم  دهیپتا صبح، س. رو گذروندم یسخت یلیشب خ. و بدون کالس رو داشتم يحضور ریامتحان غ نیاول يشب، مدام دلشوره  تا

.بندازه، فکرم فقط و فقط معطوف به امتحان بود

* * *

.داشت یگرفته بود و من رو به عجله وا م شیباز یبود، ول گهیساعت د هیامتحان  نکهیبا ا. داشت یبوق بر نم يدستش رو از رو سیپرد

.نشستم نیو تو ماش نییتازه ام، رفتم پا يخانوم و با عصا يکمک صغر به

خنده هاش من رو هم به خنده  د؛یخند یرو باز کرده بود و م ششیفقط ن قهیتا پنج دق. کرد یخانوم خداحافظ يبلند سر داد و با صغر يا خنده

:باالخره به حرف اومد و گفت. انداخته بود
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آره؟ ن؛یمن و عارف رو دست بنداز ن،یخوا یم انیخوب حاال تو و ک _

:خودم رو متعجب نشون دادم و گفتم ید ولفکر بکرش خنده ام گرفته بو از

ه؟یمنظورت چ _

:متفکرش رو به چشمام نشون داد و گفت ي افهیق. شد يجد

.شِیکه در پ يِدیجد یمنظورم عروس _

!برو بابا_

.طلبت یکی یرم بابا، ول یمن م. باشه _

.یگ یم یفهمم چ یمن که نم _

.خواد به من بگه یو نم ادیمنِ؛ حاال افّه م ونِیرو مد انیچشم و رو، ک یب يدختره . کنما یم ياون پات رو هم آتل بند امیالسا م _

:تو سرم زد و گفت یکی. به طرفم برگشت

. گهیبه عارف م انیواهللا به خدا، ک. میکن یم يرویکه از اونا پ مییمن و و تو. گن یرو به هم م زیاونا همه چ. خاك تو سرت _

:د، مالوندم و گفتمکه زده بو ییجا يرو رو دستم

...که ب ستین يزیچ _

:رو قطع کرد و گفت حرفم

.الیخ یباشه بابا، ب. دم بلند دارم هیمنم که دو گوش دراز، و . دمیباشه، فهم _

.خودش و مادرشوهرش گفت و از بحث ما فاصله گرفت انِیاز جر. دیخند یمقصد، فقط م تا

 زهیر یفلفل م ییعمداً تو چا. کنه یدم م ییواسه عارف چا ادیکه مادرشوهرش خونه ست و م دونست ینم سیبود که انگار پرد نیسر ا موضوع

 یرو نوش جان و با معده اش وداع م يعارف، چا يو از قضا، مامان عارف به جا یاز بد شانس. مامانش زده بوده، جبران کنه يرو که جلو یتا حرف

.کنه

رو به عارف  زیخودش همه چ س،یپرد يهر چند به گفته . در موردم فکر بد بکنه انیواستم کخ ینم یدونه، ول یدونستم م یهر صورت، م در

.گفته بود

.نبود يا گهیکس د ایسر جلسه هم اصال حواسم به اون . نه مهسا رو دم،یرو د انیبه دانشگاه، نه ک دنمیرس با

.به راه افتادم سیدپر نیاز استاد تشکر کردم و به سمت ماش. خوب و آسون بود یلیخ امتحان،

.سالم کرد يجلوم ظاهر شد و با لبخند انیک

.چقدر دلم براش تنگ شده بود دمینگاه کردن به چشم هاش و قامت تکش، فهم با

.و من رو الل کرد د،یرس سیخواستم سالم کنم که پرد یم

.خاطر فاش کردن رازمون، ناراحت بودماز دستش به  ییجورا هی. ازش فاصله گرفتم و رفتم یحرف و سخن چیهر حال، بدون ه در

* * *
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و هشتم ستیب فصل

. بود انیامتحاناتم رو به پا. روز گذشت ده

گچ پاهام رو باز کرده بودم و کم کم داشتم به سبک بودن . کنم ییرایاز مردم پذ يدونستم چطور ینم. بود و خونه غرق آدم مانیچهلم ا امروز

.کردم یپاهام عادت م

 يگرم و خمارش بودم، چشم ها يعاشق نگاه ها. کرد یگرم کننده اش، من رو به آرامش دعوت م يحاضر شده بود و با نگاها از صبح انیک

.جذاب و ملتبهش

.ما يخانوم هم تو آشپزخونه و کنارِ همه  يصغر. حال، مثل روز اول یمامان ب. کنارِ من سیپرد. مدام در رفت و آمد بود بابا

.خودش یکرد، مثل عظمت واقع یم یینما خود نیوسط نشم قرآن

گم  یهق هق ان؛یپا یب يا هیکرد و رفت؛ گر یزود با همه خداحافظ یلیکه خ ،یدو چشم عسل يبرا يقرار یب. کردم یم يو زار هیروز رو گر تمام

.دل يدر پهنا یشدن

بودم و  دهیرو تختم برعکس خواب. م و به طرف اتاقم رفتمباالخره از اون جمع جدا شد. ملتهب شده بود ،یاز درد، متورم و چشمام از تنگ سرم

.به باغ دوخته بودم یمنته يچشم هام رو به پنجره 

:دیکش یدو نفر پر م يبرا دلم

...جوون مرگم یِداداش... زمیعز یِداداش. بود مانینفر، ا نیو مهمتر نیاول

.دیکش یم کرد و خودش رو به رخ یم ییمرگ، کنار اسمش خود نما يواژه  چقدر

:نفر متمرکز کردم نیدلم رو به دوم ،یآه با

.بود انیدلم ک ينفر و شاهزاده  نیدوم

وقت بود با هم  یلیخ. زد یقنشگش پر م يِتنها بودن باهاش و حرفها يدلم برا. کننده اش تنگ شده بود دواریام يو لبخندها انیک يبرا دلم

.میتنها نبود

مشترك  يحرفها م،یعاشق ها کنارِ هم بود يهمه  هیشب ییشب تا صبح با، حرفا مارستان،یتو ب ش،ید دو هفته پاوم ادمیفشار آوردن به ذهنم،  با

.دو دل نیب

.دو چشم متضاد به هم، به همراه بود یبر گشتنم با تالق. شونه هام حس کردم يرو رو یدست

. که همه، در حسرت هر جفتش بودن ییها چشم

:روم شروع به حرف زدن کردو آ دیرو تو موهام کش دستش

...تونم یو بدون تو نم ،يزیکه چقدر عز دمیاون وقت فهم. داد هیرفت، تو رو به من هد مانیکه ا يروز _

 دنیدر هر حال، االن وقت پرس. کرد یزد و من رو تشنه، رها م یدونم چرا از شروع عالقه اش و تلنگراش، فقط در حد دو جمله حرف م ینم

.نبود

.کرد یم یرو خنث انیک یمشهود بود و گرم یبه خوب مانیا يِاونجا سرد یول. کرد یمم مگر حرفاش
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من رو از آنِ خودش کرده؛ تملک چندجانبه  نیکه تمام دل و د يمرد. دستش گذاشتم و خودم رو به قدرت مردونه اش سپردم يرو رو دستم

.روش داشت و محاصره اش حساب شده بود ،يا

* * *

.گرفت یمامان آروم شده بود و کم تر بهونه اش رو م مان،یاز چهلم ا بعد

.محسوس نبود ادیز ن،یشیپ يِسرد گهیخونه به کل عوض شده بود و د يتموم شدنِ امتحان ها و اومدنِ احسان، فضا با

.واهمه داشتم ،یارتباط ادیز یِگو وابست تیچون از حساس م؛یکمتر در ارتباط بود یمن، تلفن شنهادیو به پ دمیهست که ند يرو دو هفته ا انیک

.ماه بود و هوا به شدت گرم مرداد

.بده رمییاتفاق، تغ نیبودم که ا یگرفته تر از اون یلیمن خ یمرداد تولدم بود ول ششم

 چیه. ه بودو عطر و ادکلن گرفت یشیآرا لیخاله هم، وسا. رو گرفته، و فرستاده بود يریچشم گ یمجلس يبرام لباس ها نیوجود، آرش نیا با

.کردن یخوشحالم نم نها،یکدوم از ا

.خوب و ممتاز بود شه،یدانشگاهم مثل هم يها جهینت

.خوشحال بودم یلیاز بودنش کنارم، خ. کرد یم قیخوشحال بود و منو تشو یلیخ انیک

مسئله رو،  نیا يطور هی دیمن خودم با. منگرانش کن ن،یخواستم با فکر آرش ینم. کردم یاصرار به، صحبت با بابا رو داشت و من انکار م هنوز

.کردم یرو به رو راه م

از  يدونم چه جور ینم نکهیده، از ا یبودنش عذابم م نکهیاز ا. خوام یرو نم نیآرش نکهیاز ا: کردم و با احسان حرف زدم یرو عمل ممیتصم

.عشق اولم وستنیو به تحقق پ انیگفتم، جز ک زیدستش خالص شم، از همه چ

.کنه یم یطراح ن،یآرش یواقع يپرده برداشتن از چهره  يبرا ،یعال یلیخ ينقشه  هیم بهم قول داد که ه اون

حرارت . دنیکش یبدنم در تالش بودن و خون رو به طرف خودشون م يتمام اعضا ان،یک يشماره  دنِیبا د. پنجم مرداد، تلفنم زنگ خورد صبح

.ادد یتمام روحم رو نوازش م ،یاز خوشحال یناش

بله؟ _

.سالم خانوم _

.کرد یم یلفظ غرق لذت و خوش نیصدا کرد من، خانوم بود و من رو با ا يبرا شیشگیهم لفظ

؟یخوب. سالم _

؟یتو خوب. شما، خوبم یاز احوال پرس. یمرس _

.ستمیبد ن _

:کرد و گفت یمکث

نمت؟یشه فردا شب بب یم! السا _

.ولدم نبودمو اصال به فکر ت هیچ لشیدونستم دل ینم
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؟یکجا؟ ک. دونم واهللا ینم _

.کشه، ساعت دوازده شب، باغ پشت خونه تون یچون که طول م _

.خورده فکر کردم و بعد، خبر قبول کردن درخواستش رو بهش دادم هی

خواد بگه؟ یم یو چ ادیخواد ب یم یچ يبرا انیک نمیخانوم گفتم و ازش خواستم حواسش به همه باشه، تا بب يرو به صغر موضوع

.زدم یگدار به آب م یب دیالزم بود و نبا اطیکه احسان اومده بود، احت چون

.قول داد مراقب باشه و چشم از در ساختمون بر نداره ،یخانوم همراه با خنده و شوخ يصغر

.کنه یخواد بگه و داره ازم پنهون م ینم یدونه، ول یم يزیچ هیکردم  یدونم چرا حس م ینم

.به خوردن صبحونه ام ادامه دادم ،یسوال دنیشدم و بدون پرس الشیخ یب

.خورده باهاش حرف زدم هیاز خوردن صبحونه، رفتم طرف اتاق مامانم و  بعد

:دلم رو از چشم هام خوند و گفت حرف

خودش . ت، همون بشهخدا خواس یبذار تا هر چ. یشناس یخودت پژمان رو بهتر م یدوستش دارم، ول یدون یو م يدونم دوستش دار یم _

. کنه یم ستیکنه و کارهات رو راست و ر یهمت م

:بعد ادامه داد و

.مخالفانمون کم نبودن یول م،یمن و بابات، دختر عمو پسر عمو بود نکهیشه؟ با ا یباورت م _

حق . خوام برم حموم یبلند شو، م حاال هم. میخوب، خدا خواست و من و اون، مال هم شد یبودن، هم من؛ ول ادیبابات ز يخاطر خواه ها هم

.یکه ذهنت رو مخشوش کرده، فکر کن ییزایچ نیبه ا يندار

.صورتم، حوله اش رو برداشت و رفت حموم دنیاز بوس بعد

فته از بر گر يبه آسمون نگاه کردم و دکلمه ا. راست رفتم تو باغ و با خودم خلوت کردم هیاز اون جا  نینداشتم که انجام بدم، واسه هم يکار

:دلم سر دادم

یبهشت انیهم تراز با حور باست،یآسمان ز _

هم تراز با دل عاشق  نِ،یرنگ آسمان

باالست، هم تراز افق  آسمان

ریدل پذ يا سهیپاك، هم تراز قد آسمان

که بود؟ يچه بود؟ باران برا يهمه حسن، اشک برا نیبا وجود ا ایخدا

* * *

.شدم داریامشب با محبوبم، ب دارید يابر ،يادیروز ششم، با شوق ز صبح

.کردم یپوستم احساس م ریرو ز یصبح، طراوت خاص از

.کردم یخوب برخورد م یلیخانوم هم، خ يبا صغر یخوره؛ حت یاون جاست و داره صبحونه م روزید ياخمو ينه انگار که اون السا انگار
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.آوردم یزشون سر در نممن ا یبود، ول یخوشحال نیخانوم قر يمامان و صغر يها نگاه

.اومد یکدوم از کارهاشون، به چشمم نم چیغرق بودم که ه المیتو فکر و خ انقدر

.از صبحونه، به اتاق احسان رفتم بعد

راهم رو کج کردم تا  ن،یده، واسه هم یرو انجام م شیشخص ياولش فکر کردم داره کارها. کردن بود پینشسته و مشغول تا وتریکامپ پشت

.که صدام کرد، و من رو به سمت خودش فرا خوند برگردم

:بهم گفت وترش،یکامپ توریبه سمت مان يچند قدم مونده بود بهش برسم که با اشاره ا هنوز

.نشیبب ایگفتم السا، ب یهست که م یهمون ن،یا _

.کردم توریبگم، فقط چشم هام رو مماس با مان يزیچ نکهیا بدون

قسمت  نیجذابتر. در کل خوشگل یالغر، ول یو صورت یهشت يگندمگون، با ابروها يدختر. گذاشته بود شینماوب کم به  قیرو از طر رشیتصو

.کردن یم ییسبزش بود که خود نما يصورتش، چشم ها

:ت گفتگله مند و ناراح. تخت نشوند يمن رو رو. رو خاموش کرد وتریکرد و متعاقب اون، کامپ یاحسان باهاش خداحافظ قه،یاز چند دق بعد

.نه ای شونیاز کار بنداز دنت،یکش يگاریب نیبا ا یتون یم نمیپاهات جون گرفته، بب ستین شتریچند روز ب _

:نشون دادم و گفتم يخودم رو جد یطرز حرف زدنش خنده ام گرفته بود، ول از

باهاش؟ یکن کاریچ يخوا یحاال م. خوبم بابا _

:شد و گفت رهیقش، خاتا میبه گل حک شده در وسط گل. زد يلبخند

.خوامش السا یم یلیخ _

.خنده رِیدفعه نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم ز نیا

:بهم نگاه کرد و گفت ،یاخم باور نکردن هی با

.دارم برات السا خانوم _

:لوس، بهش گفتم یدستش رو گرفتم و با لحن ن،یناراحت شده، به خاطر هم دمیفهم

احســـــــــان؟ _

:زد و گفت يلبخند

.اید یم یزود با خودت آشت يِخـــوب من رو به زود. نکن يطور نیلبات رو ا. نامرد يا _

:شدم و گفتم رهیرو به خودش گرفته بود، خ یقشنگ يبه چشم هاش که از صداقت، موج ها. کردم آروم باشم یدفعه سع نیا

؟یکن کاریچ يخوا یبا بابا م ش؟یخوا یاحسان واقعاً م _

:آروم گفت یلیه کرد و خنگ بهم

.خالصه شده گهیما، تو وجود همد یزندگ. میخوا یرو م گهیهمد یلیخ نیمن و نازن. کنم یم شیراض _

.کرد کینه چندان دور، نزد يا ندهیحرفاش من رو به آ. اش رو حس نکرده بودم حهیوقت را چیرو وزوند که ه یعشق میبه دلم، نس حرفاش
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با . کرد دواریام ن،یآرش يچند روز، من رو به پرده برداشتن از چهره  نیبابا گله کردم و اون هم طبق معمول ا يها و قول نیاز آرش شهیهم مثل

.گرفتم شیو راه اتاق خودم رو در پ رونیدو چندان، از اتاقش اومدم ب يو انرژ تیرضا

.نکردم دایام پ قهیمطابق سل يزیچ یرو عوض و بدل کردم، ول يادیز يشب، لباس ها يبرا

.لباس شدم و رو تختم لم دادم الیخ یب

. تو ادیو بهش اشاره کردم ب میخواب. شدم که اشاره کرد راحت باشم و بلند نشم زیخ میخانوم، ن يورود صغر با

از  یشک کنه، و نه کس یاتاقم برم تا نه کس يپنجره  قیرفتن به باغ، حتما از طر يراحت باشه و ذکر کرد برا المیبود تا بگه بابت امشب خ اومده

.بشه منیحواسش معطوف به نش ،يدر ورود يصدا

.دادم یرو م دارمونیکردن ساعت د رییزدم و خبر تغ یزنگ م انیبه ک دیبا

.رو برداشتم و شماره اش رو گرفتم یگوش

.من، حکم نفساش رو داشت ياما خانوم گفتنش برا دم،یشن یم یدورش شلوغ بود و صداش رو به سخت. بوق، جواب داد يصدا نیدوم با

جانم خانوم؟ _

:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

؟یخوب. سالم _

.دیرس یبه گوش م يشتریب یِاون، با سخت يشده بود و صدا شتریدور و اطرافش، ب يصدا

؟یتو خوب. ستمیبد ن ،یمرس_

.باغ امیخوام ب یباشن و بو ببرن من م داریب ترسم یآخه م. يایب یتون یبه بعد، م ازدهیخواستم بگم امشب ساعت  یم. خوبم ،یمرس _

:گفت هیبعد از چند ثان یول دم،یرو چند لحظه نشن صداش

...فقط السا. باشه _

. کرد یرو به رگ هام منتقل م ایحس دن نیلذت بخش تر ان،یاسمم از زبونِ ک دنیشن

جانم؟ _

.دینگفت و فقط نفس هاش رو به رخم کش يزیچ

:خش دار ید ولصداش در اوم باالخره

باشه؟. میخاطرات کن دیتجد دنشونیکه بعد ها با د م،یریبگ يادگاریخوام چند تا عکس  یم. لباسِ شب بپوش هی. یچیبال، ه یجونت ب _

.رو قطع کردم یقبول کردم و گوش. نقطه ضعف امروز من، دست گذاشته بود يدرست رو! يوا

.شده بود انیم با کامشب دارید يفکرم، مشغول لباس مناسب برا تمام

.گذاشتمش کنار ،یپاشنه پنج سانت یِمشک ریرو انتخاب کردم و به همراه کفش ج ییایتالیا يبسته  ي قهیبلند، با  یلباس مشک هیسر  آخر

.تونستم بپوشم یبلند، نم ادیز يخاطر مطمئن نبودن وضع پاهام، کفش با پاشنه  به

.نه چندان دور سپردم يا ندهیبه دست آ ،یخودم رو با آرامش خاص پم،یکامل شدن ت با
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 * * *

.نگرفتم یجواب یخانوم رو صدا زدم ول يچند بار صغر. و چراغ ها خاموش بود کیسالن تار. نییخانوم رفتم پا يصغر ينه شب، با صدا ساعت

تمام فضا رو ) تولدت مبارك( يروشن، و صدا خونه يپله، تمام چراغ ها نیاول يبا گذاشتن پاهام رو. حرکت بدم اطیکردم پاهام رو، با احت یسع

.پر کرد

ما  نیبود و ا شهیاون بود، که هم یواقع يبه معنا یوقت بود، نبود ول یلیهم که خ مانیا. خانوم اون جا بودن و بابا نبود يمامان و صغر احسان،

.شدن رو تجربه کرده بود یچون جسمش متالش م،یکرد یکه حسش نم م،یبود

خوندنِ  يدلم برا. خوند، تنگ شده بود یزد و م یم تاریتن گ يمردونه اش، رو يتولدت مبارکش، که با سر انگشت ها يگ هاآهن يبرا دلم

.بم شده اش تنگ شده بود يبا صدا ،یآهنگ ناصر عبداله

تو  یاونم انسان. داشتم جا کیانسان رو،  کیمتناقض  يتمام حس ها. نیشده بودم و هم خشمگ ریهم غافل گ. خوشحال بودم هم ناراحت هم

.رخ داده در دور و برش ضیمن، با اتفاقات ضد و نق طیشرا

.دادم و به طرفش رفتم هیرو هد يکرد، لبخند یبه مامانم که خوشحال بهم نگاه م. بغضم رو فرو خوردم ،یقینفس عم دنیکش با

.برام، ازشون تشکر کردم یکیجشن کوچ نیو از گرفتن همچخانوم رو، و در آخر احسان رو بغل کردم  ياز همه اون رو، و بعدش صغر اول

 یسالمت يو آرزو هیو تولدت مبارك، گرفته تا هد کیاز ک. دمیتولدم رس يمتفرقه  يزود به کارها یلیو قرار امشب، خ انیآوردن ک ادیبه  با

.کردن

.و قرار امشب بود انیک شیطول مراسم، ذهنم پ ي همه

.گذشته بود و من هنوز آماده نشده بودم قهیدق یساعت از ده و س. شون، به اتاقم رفتم تا زودتر آماده بشمدوباره از هم ياز تشکر بعد

________________________________________

.کردم و منتظر نشستم یمیمال شیآرا

.رفتم یم نییبه پا نردبون، قیاتاقم، از طر ياز پنجره  دیبا. باهام تماس گرفت، متوجه حضورش در باغ شدم یوقت

.بود، و خونه سوت و کور شب

رو  نییاز همون جا پا. بازش کردم، و وارد تراس شدم. کردم؛ آروم و آهسته به طرف پنجره رفتم دایپ نانیاز خواب بودن همه، اطم نکهیاز ا بعد

.نبود تیوجه قابل رو چیبه ه پش،یبود؛ لباس و ت دیفقط چشمهاش و برقشون، قابل د. کرد یبود و باال رو نگاه م ستادهیا نییپا. نگاه کردم

ارتفاع  نکهیبا ا. اومدم یم نییشمرده و حساب شده، پله ها رو پا یلیکفش هام رو، تو گردنم انداخته بودم و آروم، خ. کردم یم یاطیاحت یب دینبا

.پاهام بودم یو نگران وضع نسب دمیترس یم ینبود، ول ادیز یلیخ

.کنم یط اطیبا احت یلیتفاوت باشم و راه رو، خ یب انیجود ککردم نسبت به و یسع

 ان،یک يشدم که با احساس دست ها یفیخف غیج دنیباعث کش م،یاطیاحت یبا ب ن،یپله مونده؛ واسه هم هیکردم  یپله مونده بود و من فکر م دو

.رده بوداز افتادنم، دست آزادش رو دورِ کمرم حلقه ک يریجلوگ يدر گلو خفه اش کردم؛ برا

نجاتت بده و به  ،يخوا یاز جونت م شتریرو که ب یاون یداره وقت یحس خاص یلیخ. من رو به وجد آورده بود یرخ داد، ول یاتفاق یلیخ زیچ همه
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.یشدن باهاش باش نیعج یِدو قدم يدر فاصله  نکهیباالتر از اون، ا. وضع بغلت کنه نیا

.گذاشت و سرم رو به طرف خودش برگردوند نیزم يو من رو رو دیانگار خودش فهم. شد بهش نگاه کنم ینم روم

:دیلرزون و آهسته به گوشم طراوت بخش صداش،

؟...؟ خانوم...السا _

.تجسمش کرده بودم اهام،یکه فقط تو رو دمید یرو م يزیچ. جون شده بود یدست و پاهام کرخت و ب. مردم یداشتم م! يوا

براق، که اندامش رو مردونه  یِمشک يِهمراه با شلوارِ پارچه ا د؛یکش ینجش تاش کرده بود و بازوش رو به رخ مبلند، که تا آر نیآست دیسف لباس

لرزون تر از  ییدوباره صدام زد و منم با صدا. کردن یم ییرنگ شلوارش و لباسم، تو اون نور خودنما. بود دهیداد، پوش یو محکم جلوه م

:جواب دادم دش،خو

جانم؟ _

م؟یبر _

.دیچشمهاش و لبخندش، بهم جون بخش برق

.بارزتر از خودش دادم يلبخندش رو، با لبخند جواب

.میبر _

دست هاش . میدستش رو گرفتم و با هم به طرف تاب وسط باغ رفت. دستش رو به طرفم دراز کرد. دفعه، با جرات به چشمهاش نگاه کردم نیا

.یو آروم تر از هر مسکن يا ير بخارکرد؛ گرم تر از ه یم قیرو بهم ترز یخاص يگرما

.من نشست یِچند سانت يتاب نشوند و خودش هم کنارِ من، در فاصله  يرو رو من

دونم تا  ینم. رو بهم نداد يکار نیهمچ يغرورم اجازه  ینه، ول ایدونستم بگم  ینم. تنگ شده بود نشیگرم و دلنش ينگاه ها يهمه  يبرا دلم

.بود، فعال حضور داشت و قصد محو شدن نداشت یهر چ یکجا باهام بود، ول

.کرد، گوش چپ من و گوش راست اون میتقس مونییدوتا نیرو ب يریرو گذاشت و هندسف یآهنگ شیگوش با

.از سهراب پاکزاد بود، که وصف حالم بود یِچه حس نیا آهنگ

یمون یآروم تو گوشم بگو که م آروم

 ینمو یم ادمیشب، هر روز، هر لحظه، به  هر

 رمیم یذره از عشقت، من دارم م ذره

 رمیدستاتو بگ يتو فکرم چه جور من

دستات تو دستام، نگاتم تو نگام  حاال

... چرا من رو هوام؟ ؟یِچه حال ؟یِچه حس نیا

دستام رو فشرد، . دپر بو انیسرم از فکر ک. تو دستام، و نگاهش تو نگاهم بود انیک يچرا من رو هوام؟ دستها ؟یِچه حال ؟یِچه حس واقعا

.دستاش رو فشردم
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دستات تو دستام، نگاتم تو نگام  حاال

چرا من رو هوام؟  ؟یِچه حال ؟یِچه حس نیا

 یمون یآروم تو گوشم بگو که م آروم

 یمون یم ادمیشب، هر روز، هر لحظه، به  هر

 رمیم یذره از عشقت، من دارم م ذره

 رمیدستاتو بگ يتو فکرم چه جور من

دستات تو دستام، نگاتم تو نگام  حاال

چرا من رو هوام؟  ؟یِچه حال ؟یِچه حس نیا

 یمون یآروم تو گوشم بگو که م آروم

 یمون یم ادمیشب، هر روز، هر لحظه، به  هر

 رمیم یذره از عشقت من دارم م ذره

 رمیدستاتو بگ يتو فکرم چه جور من

دستات تو دستام، نگاتم تو نگام  حاال

... چرا من رو هوام؟ ؟یِچه حال ؟یِحسچه  نیا

.رو تو کل بدنم تاب داد یبیلرز عج هیتماس دستاش با گوشم، . رو از گوشم در آورد يریرو قطع کرد و هندسف آهنگ

. شده بود نییپر رنگ تز یِکم رنگ بود، که با روبانِ آب یِآب ییجا کادو هیدر آورد و جلوم گرفت؛  فشیاز تو ک کیکوچ يبسته  هیاز اون،  بعد

چشم هام به حلقه . من حلقه آورده باشه يبرا انیشد ک یباورم نم. زد یشب، چشمک م یکیآورد که تو تار رونیب ان،یبرل يحلقه  هیداخلش  از

.دست چپم، آشناش کرد يحلقه رو در آورد و اون رو با انگشت حلقه . دوخته شده بود نیزر

 دم؟یمن به آرزوم رس یعنی ایداخ. یبرق بود؛ برق خوشحال هیچشماش  تو

:از جا دادنِ حلقه تو انگشتم، گفت بعد

.تولدت مبارك خانوم _

.اجرا بشه ،یحد باور نکردن نیتا ا یکردم به شکل یاصال فکرش رو نم یول نِ،یو قرار امشب، به خاطرِ هم ادشِ،یدونستم  یم

 قتیداشت به حق يداریدر عالم ب ،ییایرو زِیبودم و همه چ داریخوشبختانه ب. دارمیو ب ستمیهام رو باز و بسته کردم تا باورم بشه خواب ن چشم

.وستیپ یم

...دنیمشتاق به نفس کش... ندهیمشتاق به آ... یمشتاق به زندگ... کرد یرو تجربه م یباور نکردن یشوق دلم

...چرا من رو هوام؟ ؟یِچه حال ؟یِچه حس نیا ایخدا

:بهم کرد و گفت رهیخ ینگاه

؟یکن یالسا با من ازدواج م _
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اون تشنه بودنِ من رو، . ابراز احساسات نکرده بود ق،یطر نیوقت از ا چیه یازدواج داده بود؛ ول شنهادیمختلف، بهم پ طیبارها و در شرا نکهیا با

.یواقع يبه معنا رابیکرد؛ س یم رابمیدرك کرده بود و داشت جرعه جرعه، س

...کرد دیبا یهست، زندگ قیتا شقاواقعا . نیا یعنی قیحق عشق

ان؟یک _

:گفت یخاص يگرما با

جانم؟ _

.میترس یمن از بابام م _

از تمامِ  دیمن بود و با یاون مرد زندگ. گفتم یم دیبا یول ،يدونستم چطور ینم. گفتم یرو بهش م نیآرش ي هیقض دیموقعش بود و با اآلن

.شد یمن آگاه م یِزندگ

.رو بهش گفتم؛ کامل و بدون نقص زیو بدون مکث، همه چ نییرو انداختم پا سرم

:گفت. بود نیناراحت و غمگ يچهره اش تا حد. تموم شدنِ حرف هام بهش نگاه کردم با

.یگ یدونستم چرا بهم نم یدونستم، فقط نم یموضوع رو م نیالسا من ا _

:دیپرس یبود، ول دیچشم هاش ترد تو

...ناو ایمن  ؟یکار کن یچ يخوا یم _

:جواب دادم دیترد بدون

کار کنم؟ یبابام به اون، چ نانیرفتن اطم نیاز ب يدونم برا ینم یمن تو رو انتخاب کردم، ول انیک _

:زد و گفت يلبخند

...بذار من با بابات حرف بز _

:رو قطع کردم وگفتم حرفش

.بدتر بشه نیتو رو خدا نذار وضع از ا! نه_

:و گفت دیرو تو چشم هام د التماس

.یتو بگ یباشه، هر چ _

.نگفتم يزیکردم و چ دییتا فقط

.میاز دو گذشته بود و ما هنوز در باغ بود ساعت

...يبرادر یتا ب يپدر یب... یابیتا کام يریاس... تا بند ییرها... از عشق تا نفرت... میحرف زد يهر در از

.هر روزه ام يِکاریگفت و من از ب یهاش م ياز گرفتار اون

.بشم الیخ یب میو درمان قطع گهیماه د هیبهم گفت تا . رو به رو شدم دشیادامه کار آماده کنه، که با مخالفت شد يخواستم من رو برا ازش

.حدود سه بود که بلند شد و عزم رفتن کرد ساعت
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.ه دادرقص دو نفر هی شنهادیباشه؛ و بعد بهم پ دهیبه سر تا پام کرد، انگار که تازه منو د ینگاه

.کردم قبول

.رو تو گوش خودم و خودش قرار داد؛ و فاصله مون، از چند سانت هم کمتر شد يریهندسف بازم

:زمزمه کرد میگوشِ خال رِیز. شب تولد مهسا رو گذاشت آهنگ

. یمزاحم چیبدون ه ،یدفعه تو بغلِ من نیا _

.از اعماق وجودش يداغ کننده بودن، با حرارت چند شعله ا حرفاش

.شروع آهنگ، بدن هامون شروع به رقص کردن با

نگاهو بشکن  يِسرد

 ستیما ن يسزا فاصله

 شهیبمون واسه هم تو

 ستیحق ما ن ییجدا نیا

تو آرزومِ  بودن

لحظه هی يواسه  یحت

...تو یبــــــــ رمیم یم

من رو  نیبود و ا دهیپوستم دو رِیز یخاص يگرما. بودم هدیدهانش، رس يکفش هام، تا رو به رو دنیبا پوش. دورِ کمرم حلقه شده بود دستاش

.کرد یم تیاذ

.کشوند یمن رو به سمتش م ،یحس هی. شد ینم یپروا باشم، ول یکردم آروم و ب یسع

.من رو به اوج برد ،يگذاشت و با بوسه ا میشونیپ يرو، رو لبهاش

بهانه ست  هیمن  خوندن

سرود عاشقانه ست  هی

گم  یبرات ترانه م من

که باهاتم  یبدون تا

بودنم لیخود دل تو

شه  یتو شب سحر نم یب

تو  یب ــــــــــــرمیم یم

دم  ینم ایعشقت رو به همه دن من

دم ینم ایرو به کوه و در ادتی یحت

شهیمونم واسه هم یتو م با
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میبخواد منو تو تنها بمون ایدن اگه

دم  یرو م ایجواب دن رمیم یم واست

شهیمونم واسه هم یتو م با

دم  ینم ایعشقت رو به همه دن من

دم ینم ایرو به کوه و در ادتی یحت

شهیمونم واسه هم یتو م با

کنم  یتو رو، چه خوب چه بد حک م خاطرات

کنم یفقط به تو فکر م امییتنها يتو

 شهیمونم واسه هم یتو م با

میبخواد منو تو تنها بمون ایدن اگه

دمیرو م  ایدن جواب رمیم یم واست

... شهیمونم واسه هم یتو م با

.تو گوشم جاش بده گهینکرد د یسع. ادیهم از گوش من، هم از گوش اون در ب يریشونه ش گذاشتم که باعث شد هندسف يرو رو سرم

.دمیچشم هام، مجسم شده د يرو جلو يرینظ یب يِنگاه کردن به چشم هاش، خمار با

.شدم یم دهیشد و من هم داشتم به سمتش کش یانگار نم یو نگاه نکنم، ولبشم  الیخ یکردم ب یسع اولش

بهش  دنیرس يبرا یتالش چیه یکنه، ول یدونستم بوسه رو طلب م یم. شد رهیحرکت، تمام بدنم رو از خودش جدا کرد و به چشم هام خ هی با

.کرد یرو به من ثابت م شیکارها داشت عشق واقع نیدونستم که با ا یم. نکرد

:من رو به آرامش دعوت کرد و گفت با،یز يلبخند با

... يرینظ یب يعجب تجربه  _

.رو بهش رسوندم نیحرفش موافق بودم و با حرکت سر، ا با

:یواقع يبه معنا و

...دوست يگم شدن در کو یعنی عشق

... میدیرو تدارك د يزیو وداع شگفت انگ میوندبه صبح رس یافتنیدست ن یاون شب رو با خاطرات انیمن و ک. دیمن به انتها رس يبایز شب

* * *

و نهم ستیب فصل

. نگران کنار تختم، نشسته دمید. مامانم، پلک هام رو از هم باز کردم يآشنا يصدا با

. بودم دهیموقع خواب نیبودم، امروز تا ا داریوقت ب ریتا د شبیچون د. . ظهر بود کیساعت . ساعت اتاقم نگاه کردم به

:گفتم مانهیشدم و با حالت تسل زیخ مین
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.برد یخوابم نم شبید. میتسل _

:زد و گفت يمادرانه ا لبخند

.کشتمت یتولدت بود، وگرنه م روزیکه د فیح _

.بود ختهیدر هم آم ت،یو جد یبا شوخ لحنش

مامانم پنهان  دیورتم رو در برگرفت که از دعرض ص ،یلبخند پهن گهیبدون بوسه و هزار تا خاطرات د یِکیحلقه، نزد شب،یآوردن د ادیبه  با

:دیازم پرس. نموند

خونه خانوم مرغِ؟ یشده که کبکت خروس م یچ _

بهش  شب،یرو به طور کامل، البته با سانسور اتفاقات و قرار د هیراحت شده بود، قض انیاز بابت ک المیچون خ ینه ول ایدونستم موقعش شده  ینم

.گفتم

رو  نانیاطم نیاون هم بهم ا. کار رو براش انجام دادم و ازش جواب خواستم نینه کامل و مطمئن، که من ا یدونست ول یاز عالقه مون م خودش

.رسونه یزنه و جواب رو به گوشم م یداد که با بابام حرف م

. کار کنم یدونستم چ ینم. زد یشور م یلیدلم خ. رفتنش، دلم به تاپ و توپ افتاد رونیب با

 میبا خودم، به طور مستق انیگم ک یمامان گفت، م. به من، و از من به مامانم انتقال داده شده بود انیبود، که از طرف ک شنهادیپ نیامهم  البته

.خبرِ یصحبت کرده و السا ب

* * *

.موضوع برخورد کنه نیشدت با ا نیکردم به ا یفکر نم یکنه ول یقبول نم یراحت نیدونستم بابا به ا یم

کرد و  یبابا قاط. من به اون، به بابا گفت یِنسب يرسونه، احسان اون جا بود و از عالقه  یرو به گوشش م شنهادیکه مامان پ ین روز، زمانهمو عصر

.منع کرد زیشد و من رو مثل قبل، از همه چ لیتبد مانیبه همون پژمان قبل از ا

بود که از  نیتنها کارِ مثبتم ا. جواب دادن بهش رو نداشتم يرو یه بود ولصداش رو کرد يدلم هوا. شده بود انیو بدون ک اهیو روزم س شب

.رو به پا کرده يو بابام قشقرق بد ستمیبهش رسوندم منتظرم نمونه؛ چون من مال اون ن سیپرد قیطر

 یحرفا پا پس نم نید که با اگفته بو سیبه پرد. کردم یچشمم بدرقه اش م يدادم و فقط با اشک ها یمن جواب نم یزد، ول یزنگ م میگوش به

.خواد یروزها م نیا یِسخت يکشه و من رو با وجود همه 

.شد یصبح م ادشیگذشت و شب هام، با  یروزهام، با فکرش م تمام

سوزم؟  ینفر دارم م هیطور، در تب  نیکه من ا نِیجز ا يزیمگر جهنم چ! من يخدا

که از صد تا زهر بدترِ؟  یِنیریش چه نیا! نِ؟یریآخرش ش یعشق واقع یمگه نگفت ایخدا

؟يانداز ینظر بهم نم هیشده و تو  کهیت کیباالترِ؟ پس چرا دل من ت یسگیدل پاك ارزشش از قد یمگه خودت نگفت ایخدا

؟...چــــــــرا

* * *
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 ایتلفن خونه، اون هم دو  قیز طرهم، ا سیبا پرد. دراورم جا خوش کرده بود يخاموش گوشه  م،یگوش. نداشتم يخبر انیهفته بود که از ک دو

.داد یم يو من رو دلدار دیپرس یشه، فقط از حالم م یحرفام هم کنترل م یحت نکهیبه گمان ا. بار، در ارتباط بودم کیسه روز 

رسه و  یه گوشش مب نیخبرِ ازدواجم با آرش ،يدونستم به زود یم. پر بود انیدلم از حسرت ک. شده بودم يا چهیاز هرگونه ماه یو خال الغر،

.شه یبدتر از من، رو متحمل م يضربه ا

.شد یکار م نیمانع از ا م،یاحترام و آبرو یبه فکر فرار از خونه افتاده بودم ول بارها

خانواده و خونه ارزش تملک من و جسم من رو داشتن یمن بود، ول یعشق اول و واقع انیک درست.

.کردمرو به خدا و حکمت هاش واگذار  زیچ همه

من و اون  نیمرز ب ،ییتلخ جدا قتیرسوند؛ اگر هم نه، که حق یکرد و من رو به اون م یبود، خدا خودش کارها رو درست م یعشق من واقع اگر

.شد یم

نه به  طیشرا نیدر ا. از طرف من، فقط سکوت و هق هق جوابش بود یکرد ول یم یاحسان مدام ازم عذرخواه. بود دهیبه سکوت رس بایتقر خونه

.اون نبود یداشتم، ول ازین مانیاحسان، بلکه به ا

.نداشته باشم انیاز عالقه، با ک یناش یعنوان ارتباط چیقسم داده بود که مراقبم باشه تا به ه مانیمامان رو به خاك ا بابا،

.من بودم، نه اونقولش نموند  يکه پا یاون. حرف زدن باهاش رو نداشتم يرو یمن حت ؟یگفتم چه ارتباط یخودم م با

جون نبود و کامال سالم شده بود،  یب گهیپاهام، حاال د. پله ها نییرفتم پا. حواسم رو به کل پرت کرد ن،ییاز پا بیمه ییصدا

.رفت، با احسان مشغول بحث کردن بود یم نییبه سرعت باال و پا تیکه از عصبان يا نهیعرق کرده و س یِشونیبود که با پ بابا

. يخواد به من درس اخالق بد یتو نم: داد یو بابا جواب م یکن یاشتباه م يدونم شما دار یمن م: گفت یم ممدا احسان

خانوم از آشپز خونه و مامان هم از اتاقش، وحشت زده  يصغر. کدومشون متوجه من و حضورِ من نشدن چیه. آوردم یحرفاشون سر در نم از

.بودم که متوجه شده بودم ينفر نیانگار من اول. ه بودنو مثل من، مسخ صحنه شد رونیاومده بودن ب

.نشستم منینش يبه راهرو یمنته ،يآخر يپله  يرو

.صورتم گرفتم يبلند شدم و دستم رو جلو. دمیاولش ترس. اومد کمیمن، به سرعت به نزد دنیبا د بابا

:بودم گفت دهیکه تا حاال ازش نشن ،یو ترسناک بیمه يصدا با

جاش  نیتا هم. کشمت یوگرنه م یقبول کن دیبا. ياریدر ب يلوس باز يحق ندار. ادیم گهید يهفته  نیآرش. گم یدارم م یچ نیگوش کن بب _

؟يدیفهم. يهم، کم آبرومو نبرد

.دمیشن یم یکردم نشنوم ول یم یسع

بود؟ يبابا چه جور موجود ،یستبابا مهم نبود؟ به را يهم، برا نیهرزه بودن آرش یعنی! و کارهاش بود نیبحث راجع به آرش پس

.بابا بود لیمطابق م يا) باشه(اومده از دهنم  رونیتنها حرف ب یچرا، ول دمینفهم

. کردم یهمشون رو حس م ي رهیخ يها نگاه

.گرفتم شیندونستم و راه اتاقم رو در پ زیموندن رو جا گهید
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 ست،یشم مهم ن یم یمال من باشه، پس من هم مال هر ک انیقرار نبود ک یتوق. دید یرو نم ییو چشم هام هم جا دیشن یرو نم يزیهام چ گوش

.نمیرو نب يا گهیبا کس د انیک یبرم، و هم آغوش نجایهمون بهتر که از ا. يا گهیچه هرکس د ن،یچه آرش

* * *

 يدو هفته  نکهیباره دعوت به کار کنه؛ اخواسته من رو دو یماهان م نکهیا: خبرها رو بهم خبر کرد یلیاون خ س،یتماسم با پرد نیاز آخر بعد

چون من رو  یاز من رو داشته، ول يماهان قصد خواستگار ده،یاز مهسا شن نکهیاز طرف من نبود؛ ا يخبر یبرم، ول دیانتخاب واحد و من با گهید

...انیشد به حال ک یمسئله، که مربوط م نیوقت بهتر واگذار کرده؛ و در آخر، مهم تر هیبه  ده،یند

.رسه یآرومِ و به کاراش م ش،یافسردگ نیگفت در ع یم

.عارف، آروم نگهش داره قیو ملتمسانه ازش خواستم تا از طر عاجزانه

 هیبه تمام معنا بود، اون  يزاده  بینج هیاون . گفت، نبود یم يا گهید زیهر چ ایبودن  میتیبر  یکه بابا، مبن ییها یحرمت یب نیمستحق ا انیک

.داد یکه بابا اون رو بهش نسبت م یاز هر صفت يك بود و مبرپا يفرشته 

* * *

.خاله و عمو اومدن ن،یو آرش دیروزِ مرگ من رس باالخره

.داد یم حیرو ترج انیوصلت نبود و ک نیبه ا یمامانم هم راض یحت. پر بود ن،یآرش يبابا و خونواده  يخنده ها ي لهیبه وس خونه

.مشخص شده بود نیقرار عقد من و آرش يه براشنبه بود و پنج شنب امروز،

.نرسه يزیتا بعد از منعقد شدن و تموم شدنش چ انیازش خواسته بودم به گوش ک. خبر داشت سیعقد ما، فقط پرد از

مئن بودم، که از بابا مط. خورد یهر چند چشمم آب نم. احسان بود يچهار روزِ آخر و حرف ها نیا دمیتنها ام. شده بودم ریس ایدن يهمه  از

.نه یعنیگفت نه،  یحرفش حرف و وقت

بعد از . به همشون بودم یدگیمجبور به رس ،یلیم یکه من با ب ییها دیخر. عقد گذشت يمتفرقه  يزهایلباس، حلقه و چ دیروز بعد، به خر دو

. کردم یم یهمه رو تو کمدم، دور از چشم هام مخف د،یخر

.دمییبو یکردم و با دل و جون م یرو جستجو م نایک يدور از چشم همه، نشونه ها به

.يا جهینت چیو بدون ه یواه يدیام یبود ول دشیدلم، سرشار از ام تمام

.جلوم زنده شد ،ییایشد و تمام اون شب رو ریشب تولدم، اشکم سراز يحلقه  دنِید با

.خالص شدم یساعات يبرا نیآرش از یناش يفکرها يکه خوابم برد و از همه  دمییو بو دمیقدر حلقه رو بوس نیا

* * *

.نییبعد از دوش و آماده شدن، رفتم پا. شدم داریب یخاص یروز چهار شنبه، با کرخت صبح

.داد یکرد و عذابم م یدرد م شبید هیبه شدت، از گر سرم

.تظار فردا بودمدر ان ،یشوق چیو بدون ه لیم یب گه،ید يبرعکس دخترها یفردا عقدم بود ول. از همه جا پر بود دلم

.باشن قیآالچ ریز اطیتو ح ای ،یحدس زدم همشون تو باغ پشت. از افراد خونه بود یخال ساختمون
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.سر داد هیخانوم از پشت بغلم کرد و گر يصبحونه خوردن، صغر ي موقعه

.ونه شدام رو هیگر لیکرد و سد چشم هام ناخودآگاه باز شد و س دایراه گلوم رو پ شبمیاش، بغض د هیگر با

.کرد یخانوم در گوشم زمزمه م يصغر

.یخوشبخت ش شاهللایا _

.کرد یکرد و بدتر دلم رو خون م یهم آرومم نم رزنیپ يحرف ها یحت

.نبود یذهنم حک شده بود و محو شدن يتو ن،یبا آرش میبدبخت يواژه  انگار

.اطیرهاش کردم و رفتم تو ح ،یلبخند تلخ با

.کردم یرو ترك م میپدر يخونه  يا مونهیپر و پ یِحداقل با خداحافظ دیکنم و برم، باکه قرار بود ازدواج  حاال

...پدر... آه

.از محبتش نبرده بود ییو بو دیکش یم دكیکه بابا فقط اسمش رو به  ،یحرف قشنگ چه

.نبود یکردن رییتش بود و تغتو ذا ت،یانگار اون شخص ینکنه؛ ول رییهمون بابا بمونه و تغ مان،یبودم بعد از ا دواریام چقدر

. کدومشون راغب نبودم چیه دنیهر چند به د. نبود نیاز احسان، بابا و آرش يخاله و مامان نشسته بودن و خبر عمو،

.جوابش رو دادم ،یاز دستش گرفتم و با لبخند تلخ. رو جلوم گرفت یشربت وانینگاهم کرد و ل نینشستنم، مامان غمگ با

:از شربتش گفت يجرعه ابعد از خوردن  عمو

شوهرت؟ شیاون جا پ يایاز درست مونده تا اگه بشه، ب گهیخوب عروس گلم، چقدر د _

...شوهر؟ رفتن به اون جا؟ عروس؟

اونجا  يو عمل ها یمن، مامان جواب داد و بحث رو به سمت پزشک يبه جا. اومدم یدر م نیبه عقد آرش ،یبود و من به راست يجد زیهمه چ انگار

.وق دادس

.دادن کرد حیزد و شروع به توض دنیخودش رو به نفهم یول د،یفهم عمو

.خواستم که بشم ینم یعنیشدم،  یحرف هاش نم متوجه

.کرد یم دییاوقات با حرکت سر، حرف هاش رو تا یشده بود و بعض رهیبا لذت به شوهرش خ خاله

.نداشتم قشیو عال نیبه آرش یو رغبت لیم چیبر عکس من، که ه! خواستش یعاشق شوهرش بود و م چقدر

.حواس همه پرت اون مکان شد ن،یبابا و آرش يو متعاقب اون، صدا اطیدر ح يصدا با

 یوصف نکردن یاحسان از خوشحال يو در آخر، چهره  دایاز شرم ناپ نیآرش يچهره  ت،یاز عصبان زیبابا لبر يچهره  یشده، ول یدونستم چ ینم

.بود

.میگفتن و ما فقط نظاره گر بود یرو به هم م یفهومنام يحرفا همچنان

.بود نیحال و عمو خشمگ یچشماش گشاد و ناراحت، خاله ب مامان

.عمو، همه سکوت کردن يبلند شدن صدا با
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.و بور عمو شد ییاروپا يمعطوف به چهره  ،یبابا متورم و عصب يچشمها

.نگفت يزیعمو ساکت شد و چ ياومد حرف بزنه، که با اشاره  نیآرش

:دیآروم پرس یلیخ عمو

شده؟ یپژمان چ _

:به بابا، گفت ياشاره ا با

.داد نزن، آروم بگو _

:بود گفت جهینت یکامال ب شیسع یکرد آروم باشه، ول یم یکه سع یبا لحن بابا

.داشتن یفتن، دروغ بوده و قرار دوستر رونیعقد ب ي لهیوس کی دیخر يبه بهونه  ،یخواسته بشه؟ امروز صبح که پسر جنابعال یم یچ ،یچیه _

:وسط حرفش و گفت دیپر نیآرش

...عمو پژمان من که _

.دوباره به سکوت مجبورش کرد باباش

:بدون نگاه کردن بهش گفت بابا

. بهم دادن شاپ، وسط شهرك غرب رو یکاف هیکارم بود که با دفترم تماس گرفتن و آدرس  يوسطها. رفته دیخر يمنم فکر کردم واقعا برا _

...نکهیخالصه ا. مثل خودش بوده يهرزه ا يدختره  دیعقد، خر دیخر! که نــــه دمید. اون جا میبه احسان گفتم و با هم رفت

.شد یکی نیعمو به صورت آرش یِلیبابا با س ي خالصه

.نبود یهضم کردن یلیس نیاز جمع حاضر، ا چکدومیه يبرا. میشد خکوبیم همه

شده  رهینبود، خ دیقابل د يا گهید زِیو تعجب، چ یاز ناراحت ریکه غ ییبه عکس العمل ها. کردم یو مبهم، فقط نگاه م جیگ یبودم، ول خوشحال

.بودم

.افکارم گسسته شد يعمو رشته  يصدا با

؟یگ یم یچ نجایهستن، ا تیاجتماع يدوستها یگفت یآره؟ اون جا م ؛یکن ییآبرو یطور ب نیکردم، که ا يهمه آبرو دار نیا _

... یاونور آب ياز دکتر گرفته تا مهندس ها ک؛یزد؛ از دوست گرفته تا مزاحم؛ از آشنا گرفته تا شر یم يدفاع از خودش به هر در يبرا نیآرش

.نکرد یرو راض یچکیکدوم ه چیاما ه

. ساعت کنسل شد کیبه مدت  زیبا صراحت تموم، عقد رو لغو کرد و همه چ بابا

باز کرده بود، ،يریبا محبت وصف ناپذ کارم رو، خدا گره

* * *

به در، وارد اتاقم شد و منم با  يدادم که احسان بعد از زدن تقه ا یقبل و بعدش رو م اتیزدم و خبر لغو عقد و جزئ یحرف م سیبا پرد داشتم

.حرفامون رو، به بعد موکول کردم يو ادامه  یخداحافظ سیپرد

 يدو طرفه ا يمحبت فشردم و ابراز عالقه  يدستش رو به نشونه  یهنوز از دستش ناراحت بودم، ول نکهیا اب. تختم نشست و دستم رو گرفت رو
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.کردم

.دمیشن یفقط صداش رو به وضوح م دم،ید یبود و چهره اش رو نم نییپا سرم

. جبران کنم يتم کارم رو با فکرِ همه جانبه اگرف میکرد، تصم یزندون يمحابا و بچه گونه، اون حرف رو زدم و بابا تو رو اون طور یب یوقت«  _

.کردم یم یرو عمل يمتفکرانه ا ينقشه  دیبا ن،یاومدن آرش با

از اون . میکرد ینقص رو طراح یب ينقشه  هیرو بهش گفتم و با کمک هم،  زیو از عالقه اش به تو مطمئن شدم، همه چ انیک شیرفتم پ یوقت

 مانشیبه ا یدونم چرا، ول ینم. خواست تو رو تو هول و وال بندازه ینم. شد یاون مانع م یهت بگم، ولبارها خواستم ب. نقشه و از من عمل

.یِهمش امتحانِ اله نایرسه و ا یداشت به تو م مانیاون ا. شد یم میحسود

.ر نظر گرفتمشناختم، د یم م،یبود یرستانیکه هم دب مون،یپیاک يدختر رو که تو دوست ها هینقشه مون، من  ياجرا يبرا

.نقشه شروع شد يشون رو رقم زدم، از اون جا اجرا ییسبز کردم و آشنا نیراه آرش يرو بهش گفتم، اون رو جلو هیقض

.قبول کرد نیو آرش م،یقرار رو تنظ مهناز

شاپ دوستم  یهناز اون رو به کافبه عمد م. دهیشاپ د یاز دوستام، اون رو تو کاف یکیمن بوده، گفتم  ينگفتم نقشه  یبه بابا خبر دادم، ول من

». به من وصل بشه يطور هیبرده بود، که 

.کردم یتموم، همه حرف هاش رو گوش م يِبا کنجکاو ،یناراحت چیسرم باال بود و بدون ه گهید

بابا  نیرو زده بود، و ا یجلف یلیخ پیو ت شیمهناز آرا. سرش خراب کرد يشاپ رو رو یشد و تموم کاف یعصبان دنش،یبابا با د نکهیخالصه ا _

 نیدر هر صورت ا. ازش ممنونم که خاله و عمو رو از من ناراحت نکرد یول اره،یدونم چرا بابا نخواست اسم منو ب ینم. کرد یم یرو بدتر عصبان

.به خاطر عالقه اش به تو کرد ان،یرو ک کار

». با من و از اون جا به بعدش با خودت يخواستگار قرارِ

.ازش تشکر کردم یستیو بدون رو در باکردم  بغلش

... خوشحال و خندون بودم، از همه جا رها، از همه جا آزاد. رو در خودم حس کردم یرفتنش از اتاق، هجوم خوشبخت رونیب با

:بود نینقش بسته تو ذهنم ا يجمله  تنها

...معتمد انیک يمرد یلیخ _

* * *

فصل آخر: ام یس فصل

.نکردن یبر موندن، توجه یمامان، مبن يتمام، رفتن و به اصرارها یبا شرمندگ نایقد، خاله اهفته بعد از لغو ع کی

.داد یم ریرفتارش نرم تر شده بود و کم تر گ بابا

.خودش، رفتارهاش و کارهاش تنگ شده بود يدلم برا. حرف نزده بودم انیبا ک هنوز

.و مادرش داد انیاول مهر ماه، به ک يرو در هفته  يخواستگار ياحسان و مامان، بابا اجازه  يصحبت ها با

.بود دهیفا یب یبار حرف زده بودم، ول ستیب سیاز صبح با پرد. پام بند نبودم يمضطرب بودم و رو یلیخ يخواستگار شب
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.خاطر بود نیبه ا شتریحرف نزده بودم و استرسم ب انیبا ک گهید ،ییایاز اون شب رو بعد

.ل منم به صدا در اومدزنگ در، زنگ د يصدا با

.کرد یجلب توجه م یلیبه مامان، خ غشیدر یشباهت ب. اومد یچقدر چادر بهش م. یو آسمون یمادرش وارد شد، اون زن مهتاب اول

 يمملو از محبت برا یآغوش دن؛یرو به آغوش کش گریموندن و بعد، تنگ همد رهیبه هم خ يلحظه ا گریهمد دنِیو مامان من، باد انیک مامان

.گریکدی

 نیاز خلقت ا ایخدا. بردم که چقدر دلم براش تنگ شده بود یپ نیتازه به ا دنش،یبا د. کرد دایپ دید يهمه، خطا يچشمم به رو ان،یک دنِید با

.من، ازت ممنونم يموجود فقط برا

.مونآخر، تو باغ خونه  ییایچشمام نقش بست؛ از روز اول، تو دانشگاه تا شب رو يخاطرات، جلو تموم

 یشدم، ول یانکار عالقه ام، متوسل م یحت ،يحرص دادنش، به هر کار يبرا ای دمیپر یبودم، بهش م شیهشت ماه پ ایهفت  ياگه السا دیشا

 يمثل قبل، از رفتارها گهید. رو به وجود آورده، تموم رفتارهام دگرگون شده و به کل عوض شدم ،یدرون یرزنیپ يها از من، السا یچون سخت

.دونم یبر صالحم م یشم چون اون ها رو، مبن ینم راحتم، نابابا

با  دیسف راهنیرنگ، با پ يکت و شلوار خاکستر دم؛یرو د انیتازه ک یزدم؛ ول یداشتم به فکرام دامن م ان،یبه ک رهیدونم چه مدت بود که خ ینم

.کرد یبه تن داشت که برازنده ترش م يخاکستر يخط ها

 دن؛یقصد خاکستر کردن نداشتن، و هدفشون فقط وصال بود و رس گهیکه د ییدادن؛ چشم ها یم هیعشق رو بهم هد يبه پهنا ،يهاش نور چشم

.انیک يدست ها یِدل بابا و گرم يِبه سرد یدنیگذر؛ رس ریز یپل یبه محکم یدنیمحبت؛ رس فیاز جنس لط یدنیپر از خواستن؛ رس یدنیرس

رو طلب  زیچ چیکس، ه چیمن و با منه و در کنارش خانواده ام رو دارم، از ه يبرا انیکه ک نیهم یول با من خوبه، یزندگ نیا ،یدونم تا ک ینم

.کنم ینم

.بود که تا حاال داشتم یِغیدر یب یِخوشبخت يبود؛ اونم ادامه  میباالسر يو خدا مانیطلب داشتم، اونم از ا هی فقط

. از خاکستر نگاهش برداشتم چشم

.سالم کردم و دسته گل رو ازش گرفتم ،یو به دور از هر تصنع یعیطب يبا لبخند. رو به دستم داد و سالم کرد ومیلیگ لبزر بایگل تقر دسته

.بود یکیبا لباس من،  انیرنگ کت و شلوار ک نکهیاون هم ا. بردم یجالب پ ينکته  هیوارد شدنم به آشپزخونه، به  با

و بدن  یاز برهنگ ياثر ما،یمثل قد گهیدوخته شده بود و د يریم که به سبک ماهرانه و چشم گبه تن داشت یرنگ يکت و دامن بلند خاکستر من

.نداشت یینما

!يد یم رییچقدر با رنج هات، ما آدم ها رو تغ...! ایخدا

.کنار هم نشستن و غرق صحبت شدن ان،یهمه با هم، مامان من و مامان ک یاز سالم و احوالپرس بعد

.رو به من واگذار کرده بود یینها میبله بود و تصم ان،یدر مورد ک مشیانگار که تصم. بود یبابا، غرق خوشحال يچشم ها یدونم چرا، ول ینم

چقدر دست . مردونه اش تنگ شده بود کلیه يدلم برا. رو به خودشون گرفتن یسیدلم گرفت و چشم هام رنگ خ مانیا یخال يجا دنِید با

.خونواده ام، تجربه کنم يلحظه رو با اون و همه  نیچقدر دوست داشتم ا. نهمنو خوشحال ک تارشیداشتم با گ
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.و از ته دل، ازش اجازه خواستم دمیکش یقیعم نفس

.داد یو دلم رو، به دور دست پرواز م دیکش یمهم بودنم رو به رخ م ان،ینگاه ک ینیسنگ

. بردم یم ییچا دیبود و من با دهیدم بخت رس يدخترها يبود، نوبت به کارِ همه  یکه به نظر من طوالن قه،یاز چند دق بعد

.انیبه ک دیتا رس ه،یرو اول به سمت بابا گرفتم، بعد مامان و بعدش هم بق ياز تعارفات معمول، چا بعد

.اضافه کرده بوداش  گهید يرفتارِ آقا منشانه رو به رفتارها هیکرد و  یبابا اصال بهم نگاه نم يجلو یدور از چشم بابا آره، ول ان،یک

.کارهاش، حساب شده و متفکرانه بود يهمه  چقدر

.رو گرفت انیمن و ک يصحبت دو نفره  ياز بابا، اجازه  انیمتداول، مامانِ ک يکارها هیو بق ياز تعارف کردن چا بعد

.ه نشست و بهم نگاه کردرو کاناپ ش،یشگیهم طبق روال هم انیک. و رو تختم نشستم دمیکش یقیوارد شدنم به اتاق، نفس عم با

.شد یروم نم یخواست حرف بزنم، ول یدلم م. شدم یم تیدستپاچه بودم و اذ ان،یک شیدونم چرا پ ینم

.اش، شرم سر تا پاش رو گرفته بود ندهیاون هم با همسرِ آ ،یحرف خشک و خال هی يشدن، حاال برا یم يکه از زبونش همه فرار ییالسا

. کنه یآرام بخشش رو م يو حرف ها سیوجود پرد يحاال، دلم تمنا. کنم یف رو درك مو عار سیاحساس پرد حاال،

:جمله گفتم کیبا خودم کنار اومدم و حرف دلم رو، در قالب  باالخره

.خوام یمن معذرت م ان،یک _

:و حق به جانب گفت دیخند

.از همه جا... ه زده شد و آتش به پا شد تاکه جرق ییرو بگم، از اون جا زیخوام، همه چ یحاال امشب م. باشه، قبول _

.به اقرار گرفته بود میتصم ان،یگشتم و حاال خود ک یجرقه م نیوقت بود دنبال ا یلیخ

:کرد ف،یکردم و اون شروع به تعر قبول

بعد و  يروزها نیم چنظاهر تو نبود که من رو جذب کرد، بلکه حرف زدنت بود؛ ه نیا یول ؛يتو چشم بود یلیروزِ اول تو کالس، خ«  _

که جشن وارسته بود، به عمد با اون، تو اتاق رفتم و اومدم، تا  يروز. حرص خودن و حرص دادنت بود که من رو مجذوب کرد نیا. بعدترش

 ین عذاب مدونستم از دور یهر چند م ،يآروم بود لیتو خ یول نم؛یرفتم، تا عکس العملت رو بب رونیبه عمد باهاش ب نم؛یعکس العملت رو بب

.کردم یرو به وضوح حس م نیچون ا ،یکش

خوشحال  دم،یو بعدش علتش رو فهم ياز پشت به من خورد یوقت ؛يکرد یرو به قلبم فرو م یزهرناک رِیانگار ت ،يدیرقص یتو بغلش م یوقت

»... یو تک یستیدخترا ن يبودم که مثل همه 

:ادامه داد ،یقینفس عم دنیکش با

 یوقت. به سرعت هر چه تمام تر، حاضر شدم و آدمش کردم. مزاحمت نشه یکس یول رم؛یه مزاحمت شد، دوست داشتم بماون شب که پسر«  _

.حال، مهم بودنت مشکل من بود نیدر ع ،یمهم یخواستم فکر کن ینم یسوخت؛ ول گرمیدستت سوخت، ج

.شده بودم و تمام حواسم، بهت بود میرفتم، پشتت قا شتیاز پ نکهیاز ا بعد

.یستیو سوسول ن یکن یحرص دادن تالش م يدونستم تو هم برا یچون م دم،یپرست یخوردنت رو م حرص
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.و تار شد رهیچشمام ت يجلو ایرو آورد، دن نیاسم آرش ن،یتو ماش سیکه پرد يشمال، روز میکه رفت يروز

.بار، دستت رو لمس کردم نیاول يکه برا یاون شب م،یبود ایکه کنار در یشب

.ه دستت رو پانسمان کردمک یشب

تو  یِتو رو، مهربون یِتو رو، خوب ییبایز دم؛یجرقه خورد و من تو رو د نیناراحت بودم ، خوشحال بودم؛ اون شب اول دم،یخند یکه باهات م یشب

.دخترا رو گریتو رو و فرقت با د يایرو، شرم تو رو، ح

.یحال دوست داشتن نیو در ع ق،یژرفا و عم یفرق

خواد؟ یم یچ ه؟یک ه؟یچ) خ( نیخواستم بدونم ا یم دم،یه حوله رو با نشونه دک یزمان

.يرو بهم ثابت کرد تیو زرنگ يلو نداد یبزنم، ول یدست هیاون شب هم اومدم . دمیرس یم جهیکردم، کمتر به نت یفکر م شتریب یهر چ یول

 ن،یفکر کردم مقصر ماهان بوده، واسه هم دم،یعلتش رو فهم یوقت. میدیرس ماستانیبه ب يچطور دمینفهم د،یو خبر بهم رس يکه افتاد يروز

حال، مدام حالت رو به طور  نیبا ا یبرگشتم، ول نایچند روز بعدش هم با وارسته ا. نبود میحال یچیحالم بد بود و ه. و کالفه برگشتم یعصب

.دمیپرس یاز عارف م انهیمخف

.رفتم یدورتر م یشدم؛ ول یتر م کیبهت نزد ست،یشروع تدر با

.رهیم شیداره بد پ زیشده، که همه چ یدونستم چ ینم

 ت،یسوال طوالن دنیبا شن. دمیخودم د يشده جلو هیرو هد ایدن ،يزنگ زد یوقت. ذره شده بود هیازت دور شدم و رفتم اهواز، دلم برات  یوقت

.یحلش کن ینتونبود که تو  یخودت هم دلت تنگ شده؛ چون اون سوال راحت تر از اون دمیفهم

.شدم نیناراحت شدم و با غمت، غمگ ت،یرفت، با ناراحت شمونیاز پ مانیا یوقت

.وقت بود که عشق رو حس کردم، درك کردم اون

که خدا . یخودت بهم زنگ بزن ،يخوا یتا اگه خودت منو م. ومدمیبعد از سفرم ن ن،یواسه هم. کنم لیخواستم خودم رو بهت تحم ینم یول

». داد هیو رو به من هدخواست و ت

.گذشت یم يا نندهیکه از ذهن هر ب قت،یحق هی دن؛یکش یم ریمحض رو به تصو قتیهاش، حق چشم

.گفتم یرو بهش م زیاز روز اول، جواب همه چ دیبا

.رونیب ختمیداشتم رو ر یهرچ... و گفتم گفتم

پاهاش به . به هم گره خورد زیکه همه چ یتا زمان... شی، از هدفم و معنداشتم؛ از نوشتنش و نقشه ام يخاکستر) خ(نوشتن  يکه موقعه  یحس از

از حس تا ... از صبح تا عصر... از شب تا روز... از اول تا آخر. داشتم یکه ممکن بود از دستش بدم و چه حس ییما باز شد؛ تا اون جا يخونه 

... از دل تا قلب... جسم

:به چشمام گفت رهیرو داشت؛ خ دیجد ییمشکالت و ساخت السا ،یسخت ارزش ایدن هیکه برام،  ییاز حرف ها بعد

...من. خوام خوشبختت کنم یالسا، من م _

.خفه شد نییاز پا یغیصحبتش، با ج ي ادامه
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.نییپا میدو، هراسون رفت هر

.دنیسر م هیگر رو در آغوش گرفتن و گریکه سخت همد دمید یرو م انیشده؛ فقط مامان خودم و مامان ک یدونستم چ ینم

اون هم  دمیبا چشم هام، جستجوگر به بابا نگاه کردم که د. دونستم یو اندوه رو نم هیهمه گر نیا لیدل. بودن ونیخانوم و احسان هم گر يصغر

.دید ینم یچند سانت يرو کنار من، به فاصله  انیک یکرد و حت یفقط به آن دو نگاه م ن،یجو غمگ ریتحت تاث

:، بغلم کرد و گفتاومد طرفم احسان

.آوار رِیز يخاله مونِ السا؛ خاله معصومه  ان،یمامان ک _

.یو باور نکردن میعظ یشوك آور بود؛ شوک انیک يمن، هم برا ياحسان، هم برا يها حرف

:کردن کرد فیکردن؛ مامان شروع به تعر یم هیاز نشستن و آروم شدن همه، مامان و خاله هنوز گر بعد

.انِیخاله معصومه ات، مامان کالسا مامان،  _

:دمیپرس جیگ

ن؟یبد حیتوض شتریشه ب یم. مامان، من تو شوکم _

:حرکت سر، بله رو به ذهنم رسوند و گفت با

من از مادرم، پدرم و جنگ گفتم و اون  نجا،ینشست ا یوقت. مهرش به دلم نشست و حس کردم خواهرِ نداشتمه دم،یکه معصومه رو د یاز زمان _

.ما هست يمعصومه  دمیکه فهم نیگفت و گفت، تا ا. مادرش، پدرش و خودش يها يدر به در هم از

:جواب داد دنیو بدون پرس دیدوباره سوال بپرسم که خودش فهم خواستم

در اون . نهک یم داینامه شون باشه رو پ تیکاغذ که وص هی رن،یم یتصادف م هیکه مادر و پدرش تو  یزمان گه،یطبق اون چه که معصومه م _

 شیخواست پدر و مادر اصل يکه اگه روز نیکردن و بزرگش کردن؛ و ا داشینامه نوشته شده بود، معصومه رو فالن موقع، تو فالن جا پ تیوص

.رهیتونه بره اون جا و سراغشون رو بگ یم نه،ک دایرو پ

از به . و تو در تو کینزد یلیتنگ، از فام یبغلشون کردم؛ بغلاشک بار به هردوشون نگاه کردم و  ییبا چشم ها یول ،یو ک يدونستم چطور ینم

.یاوردنیو به دست ن زیعز يدست آوردن خاله ا

.بابا یحال، غرق در اشک شوق بودن، حت نیو در ع يمن، همه غرق لذت و شاد نه

.غشیدر یب يها جهیهمه نعمت ها و نت نیا يخدا رو سجده و شکر کردم؛ برا نیچندم يبرا سم،یخ يچشم ها با

* * *

 یهم دخترا، هم پسرا کم تر دور و برِ ما م گهیو د میبودن ما با هم نامزد دهیهمه فهم گهید ان،یشدن دانشگاه و رفت و آمد من و ک باشروع

.دنیپلک

پر از حسدش، به من  ياهمچنان چشم ه. کرد، ماهان رفت و مهسا هم قرار شد بعد از درسش بره دایبه خارج از کشور انتقال پ نایمهسا ا شرکت

.زمینبودم که به مبارزه با اون به پا خ ییاون السا گهیمن د یبود، ول رهیخ

. شدن یم کاریو رعنا هم ب ایاحتماال با رفتنشون، لع. تو شرکت اون مشغول به کار شد انیبابا، ک شنهادیانتقال شرکتشون، به پ با
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.ذاشتن یو منو راحت م دنیچیپ یپام م کمتر به پر و ان،یک دنِیو ماهان هم با د یمینع

من و  هیقض يآور ادیمامان و  يبعد از اصرارها یبابا مواجه شده بود، ول يها يریبا سخت گ لیاوا. حرف زده بود نیبا بابا، در مورد نازن احسان

.رهیرو ازش بگ ندهیقول سالِ آ نکهیکرده بود به ا یاون رو راض مان،یاز دست دادنِ ا

. شد یحس نم مانیجز نبود ا ،يگذشت و غم و غصه ا یم یو خوش یبه خوب زیال بودم که همه چخوشح یلیخ

مقارن بشه با روز  ان،ینشون نداد و خودش خواست که روز عقد من و ک یمامان اعتراض یگذشت ول ینم مانیاز مرگ ا شتر،یپنج ماه ب نکهیا با

.میگرفت روز، جشن هیهر دو عقد رو در . و عارف  سیعقد پرد

.ست يِهم مدل و مردهامون با کت و شلوار، نک مداد ،يلباس نقره ا هیبا  سیو پرد من

.عروس و دوماد عاشق دو

.ما برگزار شد يمامان، جشن تو خونه  يخواست من و اصرارها به

. کرد یمن رو راحت م ن،یو ا ومدنیان نمهسا و ماه. دانشگاه اومده بودن يبچه ها شتریب. شد داریمهمون ها پد لیبه سالن، س دنمونیرس با

.و رعنا هم اومده بودن و منو خوشحال کرده بودن ایهانیه، لع

.مینشست سیخودمون، کنار عارف و پرد گاهیتو جا ان،یمن و ک. پر از مهمان بود سالن

.پشت هم سپردن يخودش، همه سکوت کردن و گوش به چهار بله  گاهیاومدن عاقد و نشستنش در جا با

.شد یشدم، تپش قلبم باالتر، و عرصه برام تنگ تر م یتر م کیگفتن بله نزد يچقدر به لحظه  هر

.تو دست عارف فشرده شد سیبله گفتن، و دست پرد سیعارف و پرد اول

.کرد یفشرد و من رو به آرامش دعوت م یدستم رو م انیک. بود انینوبت من و ک حاال

.دوباره ساکت شدن و صحنه رو به من واگذار کردن ،یبعد از لحظات. ت همه بلند شدکل و دس يصدا ان،یبله گفتنِ ک با

:لرزون و پر از اضطراب گفتم ییبا صدا. داشتم یکه اون لحظه چه استرس بماند

.روح داداشم و بزرگترها بله يبا اجازه  _

.شد یکیآهنگ ارکستر  يگفتن من، با بلند شدن صدا بله

.کردنیم یخودشون رو از حرص رقص، خالرفته بودن وسط و  همه

. سرو شد قهیدق یتا ساعت ده و س ینیریو ش شام

.میدیو رقص میبلند شد ان،یباالخره با اصرار اطراف. مینشده بود رابیبه هم س دنیهنوز از رس انیمن و ک یول دنیرقص یو عارف، مدام م سیپرد

.دیرقص رس ستیپ يزوج ها نیبدوازده شب بود که نوبت به رقص تانگو،  يحدودا ساعت

.فارغ شدم ایگذاشتم و از تمام دن انیک يها نهیس يرو رو سرم

.رسوند یم انیبا ک یپارچگ کیخوند و من رو به مرز  یم نیشرو

:نیشرو آهنگ

When I am down and oh my soul so weary
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شه  یافسرده م یلیکه من از پا در میام، روحم خ یوقت

When troubles come and my heart burdened me

که سختی ها میان، قلب من اونا رو به دوش می کشه زمانی

And I am still and wait here in the silence

من هنوز اینجا، تو سکوت منتظرم و

.Until you come and sit a while with me

.لحظه بشینی کنارم کیوقتی که تو بیاي و  تا

You raise me up, so I can stand on mountains

ستمیکوه ها با يمنو بزرگ کردي،حاال می تونم رو تو

You raise me up, to walk on stormy seas

منو به اوج رسوندي ،تا روي دریاهاي طوفانی قدم بزنم تو

I am strong when I am on your shoulders

ل می کنمخیلی قدرتمندم، وقتی شونه هاي تو رو بغ من

.You raise me up to more than I can be

منو باال بردي و بزرگ کردي، بیشتر از اونی که بتونم باشم تو

You raise me up, so I can stand on mountains

ستمیکوه ها با يمنو بزرگ کردي، حاال می تونم رو تو

You raise me up, to walk on stormy seas

رسوندي، تا روي دریاهاي طوفانی قدم بزنم منو به اوج تو

I am strong when I am on your shoulders

خیلی قدرتمندم، وقتی شونه هاي تو رو بغل می کنم من

.You raise me up to more than I can be

منو باال بردي و بزرگ کردي، بیشتر از اونی که بتونم باشم تو
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You raise me up, so I can stand on mountains

ستمیکوه ها با يمنو بزرگ کردي، حاال می تونم رو تو

You raise me up, to walk on stormy seas

منو به اوج رسوندي، تا روي دریاهاي طوفانی قدم بزنم تو

I am strong when I am on your shoulders

خیلی قدرتمندم، وقتی شونه هاي تو رو بغل می کنم من

.You raise me up to more than I can be

منو باال بردي و بزرگ کردي، بیشتر از اونی که بتونم باشم تو

.You raise me up to more than I can be

منو باال بردي و بزرگ کردي، بیشتر از اونی که بتونم باشم تو

 * * *

 هیدو هد م؛یشد دهیدو زوج تازه به هم رس سیو السا، عارف و پرد انیک. دیرس انیزود بدون حضورِ خاله و خونواده اش به پا یلیعقد من، خ شب

.دو زوج تازه متولد شده ؛یآسمون ي

.شد خته،یبه هم ر لیخانوم مشغول جمع کردن وسا يخارج شدن همه، صغر با

.ما، رفت که بخوابه يهر دو يبر گونه  يما، و کاشتن بوسه ا يبرا یخوشبخت يبعد از آرزو احسان

پدرانه  يبوسه  نیاول. دیبار بهم لبخند زد و سرم رو بوس نیاول يبابا برا. اومدن انیدو شب بود که بابا و مامان، به سمت من و ک يحدودا ساعت

.رسوند یرابیبه س ،یبابا، من رو از تشنگ ي

:گذاشت و گفت انیرو تو دست ک دستم

.سپارم؛ خوشبختش کن یدخترم رو به دستت م _

.شد، پاش رو ببوسه که بابا اجازه ندادخم  انیک

 نیاز نازن المیمن چون خ یول ست،یو السا هم تو خونه ن رمیبود که من، کم کم م نیغمگ یلیخ. از تمناش سیخ ياز اون، مامان بود و اشکها بعد

.مطمئنش کردم يو احسان راحت بود، با لبخند و بوسه ا

.کردن تیاتاقمون هدارو به سمت  انیاز اون، هردوشون من و ک بعد

:رو بغل کردم و گفتم انیوارد شدنم به اتاق خواب، دست هام رو باز کردم، ک با

ان؟یک _

:دستم گفت يبه رو يزد و با بوسه ا يلبخند
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جونم؟ _

؟يدیبهم م یقول هی _

:نشوند و گفت میشونیرو پ گهید يبوسه  هی

.یکه بگ یهرچ _

.میبذار ایدختر سالم و خوشگل داد، اسمش رو در هیم اگه خدا بهمون خوا یم ام،یدر ونیچون عشقت رو مد _

.قول رو بهم داد نیرو لبم، ا يو با بوسه ا دیخند

.میدر اون شب، به نام هم شد انیو ک ایطور بود که من و در نیا و

...ایو در انیک السا،

.شکر غتیدر ینعمات ب يبه پاس همه  ایخدا

ست از عشق  يسفر تیآواز خوان، که صدا يبخوان ا... ستیو در زبان حال جار روزیدر صبح فردا، در شب د تیاآواز خوان، که صد يا بخوان

آواز  يا... یعصر آواز عشق يکه تو بازمانده ... خداست یارزان نیابتریآواز خوان، که شعرت، نا يبخوان ا... دنیتا رس يقرار یتا ماندن، از ب

...بخوان... نخوا

)انیپا(

1391بهمن ماه : انتشار
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