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در نيمه باز شركت رو هل دادم و رفتم تو ،نگاهم افتاد به محرابي كه با يه لبخند گل و گشاد چشم دوخته بود توي 

  . چشمام

  ! به به خانم آراسته ! مي بينم كه امروز آراسته نيستي -

ست . همين آراسته اچشمامو تنگ كردم و خواستم چيزي بهش بگم ،كه ديدم حق با اونه! من تنها چيزي كه نيستم االن 

اين اثاث كشي حسابي اوضاعم رو بهم ريخته بود . واسه زني مثل من كه حتي بوي عطرمم با لباسم ست مي كردم كه 

اسپرت باشه يا رسمي ،شايد ديده شدن توي شلوار جين رنگ و رو رفته و مانتوي كوتاه سرمه اي و شال نخي مشكي كه 

ربطي به وسواس هر روزه ام واسه انتخاب كردن لباس نداشت ، چندان عادي به در عين تميزي و اتو كشيده بودن هيچ 

شونه باال انداختم و نيشخند زدم ! هنوز دهنم براي سالم گفتن باز نشده بود كه صداي خندونش باز رفت  ! نظر نمي اومد

 : روي اعصابم

شتلق حسابي دارم برات ! آقاي پايمرد امروز رو كجا خانم بداخالق ! سالم كه نكردي ! جوابمو كه نمي دي اما من يه م -

  ... به همه مرخصي تشويقي داده ! مي دوني كه واسه

از همون دم در يه ماچ هوايي براش  .براي اولين بار بعد از بيدار شدنم و خواب آلود تا شركت اومدنم لبخند زدم 

  . ردمفرستادم و بدون اينكه صبركنم تا بقيه حرفاش رو بشنوم عقب گرد ك

همونطور كه به طرف الين ديگه بلوار مي رفتم تا مسيري رو كه تا شركت اومده بودم به طرف خونه برگردم، با خودم 

فكر كردم كه محرابي دختر بدي نيست حتي با همه فضولي ها و شوخي هاي لوسش مي شه دوستش داشت ! گرچه 

عاشقش بشم ! با چهره اي خندان از تصوراتم، ناپرهيزي  امروز با اين خبرش يكي از روزهاي بود كه حتي مي تونستم

 : كردم و جلوي اولين تاكسي رو گرفتم و محكم تو چشماي راننده عبوس نگاه كردم و مطمئن گفتم

 ! دربست -

تمام راه چشمام رو بستم و داشتم برنامه ريزي مي كردم كه وقتي رسيدم خونه چي كار كنم . ديدم بهترين گزينه اينكه 

 ل برم سرجام و خواب نصف و نيمه ام رو كامل كنم و بعد باقي وسايل كه هنوز تو كارتن بودن رو سرجاشون بگذارماو

قبلش هم بايد تلفن كنم به ناهيد خانم و بگم كه امروز از صبح خونه ام و مي تونه كه براي كمك كردن بياد . به حس  !

 :موزي كه زمزمه مي كرد

 "پس نمي ري دنبالش ؟ "

 : ن كجي كردم و لبخند بدجنسي زدم ! هنوز چشمام بسته بود كه راننده گفتده

 خانم اينم بهار شمالي كجا برم ؟ -

پياده كه شدم چشمم افتاد به سربااليي ماليم كوچه و نفس  !صاف نشستم و با دست به انتهاي خيابون اشاره كردم 
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تهران ! حيف كه بهار بود و من يه دختر ارديبهشتي ... حيف كه بهار بود و من عاشق ارديبهشت هاي  .عميقي كشيدم 

روبروي ساختمون نوسازي كه  .حتي اين رخوت توي هوا رو دوست داشتم . سالنه سالنه سربااليي رو باال رفتم 

آپارتمانمون توش بود ايستادم و به نماي سياهرنگ مدرنش خيره شدم . دلم براي آجرهاي قرمز و نماي انگليسي و 

وچك غرق تو شمعدوني تنگ شده بود ! اين برج سياهرنگ اصال اشتياقم رو براي وارد شدن تحريك نمي كرد . تراس ك

 ! شونه باال انداختم و با بي ميلي كليدم رو در آوردم . با خودم فكر كردم چه حيف كه خونه امون رو فروختيم

رفت . شايد به اين ساختمون موسيقي متن فيلم تو آسانسور داشتم به سمفوني بتهون گوش مي دادم و باز خنده ام گ

جنگ ستاره ها بيشتر مي اومد . بتهون با همون آجرهاي قرمز و شمعدوني هايي كه هميشه دلم ميخواست جاشون 

شاهپسند بكارم و ياور سرايدار ساختمون مي گفت نميشه بيشتر جور بود ! با خودم فكر كردم كاش به حرفش گوش 

  ... ش چي مي شد مگهنداده بود... نهايت

مجال پيدا نكردم تا به سوالم جواب بدم . آسانسور كه رو طبقه هفت موند ، هنوز لبخند رو لبم رو جمع نكرده بودم و به 

بتهونِ زنداني شده تو آسانسور مي خنديدم . بوي نوي چوبِ در واحد تو دماغم پيچيد! رنگ سياهش تو ذوقم زد، اما بوي 

يدم . با خودم فكر كردم حيف كسي خونه نيست وگرنه با صداي زنگ كه اونم احتماال از رو يه چوب رو عميق نفس كش

موسيقي دان مادرمرده اي الهام گرفتن واسشون بادا بادا مبارك باد مي زدم . در رو با همون لبخند گل و گشادم باز 

يين نيومده بود،كه صداي ساكسيفون تو كردم، اما هنوز پاهام رو سراميك سياه و مات كف راهروي كوچيك ورودي پا

سرم پيچيد . با ترديد وارد خونه شدم . پرده هاي خاكستري تا اخر كشيده شده، نور خونه رو مثل دم دمهاي صبح كرده 

 "بود! با خودم فكر كردم ، يعني نرفته سركار ؟ يا نكنه باز يه جوري كار رو پيچونده؟

ر كه داشتم دكمه هاي مانتوم رو باز مي كردم با حرص به طرف اتاق خواب كيفم رو انداختم رو جا كفشي و همونطو

رفتم . نزديك بود پاهاي پوشيده شده با جوراب نخي سفيدم روي سراميك سياه سر بخور! هنوز كامل نزديك نشده 

 : بودم كه يهو سرجام موندم . با خودم فكركردم

اش سر زدم تصميم گرفته بمونه خونه و كارهاي ناتموم رو تموم كنه نكنه بعد از غر غر هايي كه ديشب به خاطر تنبلي  -

 ! ! اونم با موزيك مورد عالقه من

لبخندم برگشت . مانتوم رو از تنم بيرون كشيدم . تاپ مشكي ام تا باالي نافم كشيده شد ، لبه اش رو كشيدم پايين و 

زيك كه بيشتر خواب آوره تا نشاط آور . خواستم برم فكر كردم حتما داره پيچ هاي تخت رو سفت ميكنه ! اما اين مو

سمت آشپزخونه تا چايساز رو روشن كنم كه قبلش چشمم افتاد به مانتوي مچاله شده توي دستم به طرف چوب لباسي 

دم در برگشتم و با خودم فكر كردم . بايد جاي اين چوب لباسي رو با جا كفشي عوض كنم . انعكاس كفش ها تو آيينه 

 ! يلي ناجوره ... هنوز دستم به ميله آهني روي چوب رختي نرسيده بود كه صداي ناله اي سرجا ميخكوبم كرداش خ
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ترس پيچيد توي دلم،به سرعت به طرف اتاق رفتم. نگرانش شده بودم !خودم رو لعنت مي كردم كه چرا انقدر بهش 

ره ! دستم كه روي دستگيره در اتاق نشست صداي سركوفت زدم تا بخواد تنهايي بمونه خونه و يه باليي سر خودش بيا

اونقدر آشنا كه شناختنشون برام غير ممكن به نظر  ! ناله دوباره تكرار شد اما اين بار تنها نبود . صداها خيلي آشنا بودن

صداي  تو يهو ترس تو دلم خالي شد . اين ناله درد آلود نبود . ديگه حس نگراني نداشتم . تنم يخ كرده بود .مي رسيد 

شهوت الودي كه با فراز و فرود ملودي ساكسيفون باال و پايين مي شدن ! آب دهنم رو قورت دادم . نمي تونستم چشمم 

  .. رو از روي چوب سياه در اتاق خواب بردارم . يه صدايي تو ذهنم مي گفت ارغوان فرار كن ! در و بار نكن

. انگار منتظر بودم يكي پيدا شه كمكم كنه يا جاي من اين در رو باز  نفس عميقي كشيدم ،مستاصل به اطرافم نگاه كردم

كنه ! يا اينكه يكي صدام بزنه و بگه عزيزم بيدار شو داري خواب مي بيني ! گره افتاد تو گلوم . صدايي كه بايد بهم مي 

پشت در حس كنم . و  گفت عزيزم ،تو اتاق داشت ناله مي كرد! زمزمه مي كرد! و تب تندش رو مي تونستم حتي از

همراهش صداي زنونه اي كه نفس مي كشيد و با هر نفسش خراش مي انداخت روي قلبم ... بايد مي رفتم تو ، اما بيشتر 

دلم ميخواست فرار كنم چرخيدم و به در پشت كردم . انگار يهو ذهنم روشن شد . اين بار اولم نبود ، پس چرا باز من 

زنونه آشنا باشه اما بسه فرار، ارغوان ... ديگه فرار بسه ! به دور و بر نگاه كردم، چشمم فرار كنم ؟ هرچقدر كه صداي 

افتاد به راهروي كوچيك سمت راست هال كه تهش اتاق خواب مهمون و سرويس اضافي خونه قرارداشت . همونطور كه 

 كارتن هايي بود كه ديشب بهش گفتممانتوم رو تو دستم مچاله تر مي كردم بي صدا دويدم به طرف اتاق . توش پر از 

بيا بازشون كنيم ،اما گفت كه خسته است ، كه دركش نمي كنم و يه باري از رو دوشش بر نمي دارم . كارتن ها رو عقب 

زدم و در كمد ديواري رو باز كردم دلم مي خواست مثل جنين برگردم به رحم مادرم . روي بقچه پيچ بزرگ رختخواب 

جمع كردم. موبايلم رو از جيب مانتوم بيرون كشيدم و در حالي كه سعي مي كردم جلوي بريده  ها نشستم و خودمو

  !بريده شدن نفس هام رو بگيرم شماره اردالن رو گرفتم 

 !سالم! جانم آجي ؟ -

 ... اردالن -

 جانم ؟ چي شده ارغوان ؟ چرا صدات انقدر خفه است ؟ -

 مي توني دانا رو بياري خونمون ؟ -

 نا ؟دا -

آره همين االن بيارش خونه ما ... نه فكر كنم دير برسه اگر بخواي بري دنبالش ...! بهش آدرس بده بگو بياد اينجا ...  -

 ! فقط بيا، شماره منو بهش بده بگو وقتي رسيد در نزنه، تلفن كنه ،من در رو براش باز مي كنم

نمي تونستم گريه كنم . اما هر نفسي كه مي كشيدم  .م تماس رو قطع كردم و سرم رو به چهارچوب در كمد تكيه داد

ديوارهاي ليمويي و پنجره بلند بدون پرده انگار داشتن بهم نزديكتر و نزديكتر مي شدن .  . سينه ام رو مي سوزوند
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  . صدايي از تو هال شنيدم . يهو سرپا وايستادم

 ! نكنه برن ! نكنه بخوان بيان حموم -

خواب يه سرويس مستر داريم ! با وان ! اگر بخوان برن حتما ميرن اونجا . صداي ساكسيفون كمي  يادم اومد كه تو اتاق

بلندتر شده بود ،انگار ديگه در اتاق رو باز كردن ! دعا مي كردم قبل از اومدن اردالن يا دانا نرن ! . صداي زنونه ي 

 : آشنايي كه آشنا بودنش داشت روحم رو دوپاره مي كرد گفت

 رفتي ؟ باز انرژيت ته كشيد رفتي فيلم ببيني ؟ كجا -

  .. نه عشقم دارم ميام ! نمي دونم ارغوان اين چيز رو كجا گذاشته -

  ... بيـــــــــــا ديگه ! من االن خوابم مي بره -

روي  مدوباره صداي ساكسيفون كمتر شد و به دنبالش جيغي پر از شادي و كرشمه به گوشم رسيد ... خودم رو رها كرد

گرمي خون لزج روي پيشوني ام انگار حالم رو به  .رختخواب پيج و بي هوا سرم محكم به گوشه چهارچوب در خورد

نمي  . شايد بيشتر از يك ربع گذشت كه لرزش گوشي توي دستم باعث شد از جا بپرم !جاي اينكه بدتر كنه بهتر كرد 

يم گرفتن ،از كجا آوردم ! اونم من ارغواني كه هيچ وقت اصل دونم اون همه انرژي رو براي اونجا نشستن ،براي تصم

 : نبودم

 بله ؟ -

  ... دانا هستم ارغوان خانم! اردالن آدرستون رو بهم داد االن پشت در واحدم -

يواش ازاتاق اومدم بيرون . چشمم رو توي هال چرخوندم و تازه تكه تكه لباسهاشون رو روي كاناپه ديدم و چشمم افتاد 

صفحه تلويزيون، پوزخند زدم . دستم رو توي موهام فرو كردم و بي توجه به خوني كه از كنار صورتم سر مي خورد و به 

 : پايين مي اومد تا راهش رو روي گردن و بعد شيب سينه ام باز كنه با خودم فكر كردم

اين مبتذلي ... چطور وقت كردن  من كه همه اش يه ساعت بود از خونه رفتم ! چطور وقت كردن واسه ديدن فيلمي به -

اينجا عشق بازي كنند و برهنه برن تو اتاق خوابي كه مال منه، كه هنوز پيچ تختش سفت نشده ،كه صداي ساكسيفون 

 !مورد عالقه ام داره توش بال بال مي زنه

ريش كم پشت و نگاه  قد بلند چهارشونه با .به سمت در رفتم . دانا رو همونطور كه هميشه مي ديدم به خاطر اوردم 

 . سرد

با ديدن من تو اون تاپ استين حلقه اي مشكي و شلوار جين نگاهش رو به زمين دوخت . پوزخند زدم انگار رد خون 

 : زمزمه كردم . روي صورتم هيچ اثري روش نگذاشته بود

 شما هنوز مامور آگاهي هستين ؟ -

لبم بردم و اشاره كردم كه يواش حرف بزنه ! با سر جوابم رو  با تعجب نگام كرد و خواست چيزي بگه كه انگشتم رو به
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  . داد . نفس عميقي كشيدم وبغض لعنتي ام رو عقب و عقب تر فرستادم

  ..... مي خوام از شوهرم شكايت كنم به جرم -

 . پر از سوال نگاهم كرد

 !به جرم هرزگي  -

 : رده بود عقب برد و گفتچشماي سردش يخ بست . سرش رو كه براي شنيدن حرفام جلو آو

  ... ارغوان خانم من كه مامور مبارزه با مفاسد اجتماعي نيستم ! اداره آگاهي ربطي به -

توانم تموم شده بود ، مي خواستم فقط يكي بببينه!عقب عقب به طرف در اتاق رفتم . بايد همين االن تمومش مي كردم 

بچرخونمش اردالن رو ديدم كه نفس نفس زنان پشت سر دانا ايستاد و !دستم رو گذاشتم روي دستگيره در قبل از اينكه 

به سرعت وار خونه شد، بدون اينكه بتونم درست فكر كنم كه چرا با آسانسور نيومده و بدون اينكه بهش اجازه بدم تا 

 . بپرسه چي شده دستگيره رو چرخوندم

 ! ه ي هنوز آويزون نشده اتاق خواب، جلوي پنجره زده بوددر اتاق كه باز شد اول چشمم افتاد به مالفه اي كه جاي پرد

با خودم زمزمه كردم چه مقيد .. و بعد تا اونجا كه مي تونستم كشش دادم تا چشمام هرچه ديرتر بيافته تو چشماشون ! 

هاي و پوستو انگار از يه ارتفاع بلند به يه ارتفاع پست پرت شدم ! چشمام از روي چشماشون سر خورد و اومد پايين ر

برهنه ي به عرق نشسته . حاال كه بهار بود ! حاال كه هوا انقدر خنك و كرخت بود ،چرا اينا عرق كردن ! اگر گرمشونه 

در رو بستم و قبل ازا ينكه ببينم مثل دوتا موجود مفلوك داران خودشون رو با مالفه مي  . چرا اينطوري بهم پيچيدن

هنوز تو دستام بود از تو اتاق ديگه صداي ناله نمي اومد . اما انگار همه اثاث خونه ناله  پوشونند ازشون رو گرفتم . مانتوم

 : مي كردن . صداي فرياد اردالن رو شنيدم كه مشت كوبيد تو ديوار

  !!!!!!!!!!!!تو چرا ؟ -

به  ا كه مي رفتكيفم رو از رو جا كفشي چنگ زدم . هيچ صدايي از پشت سر صدام نكرد چشمم افتاد به دستهاي دان

خودم رو انداختم توي  ... طرف كمربندش و اون فلز حلقه اي سرد و قدمهاش كه حاال ديگه بدون ترديد تو خونه ما بود

 ...آسانسور 

كوچه رو كه به طرف خيابون مي دويدم ،حس مي كردم كه چقدر پايين اومدن از اين سرازيري سخت تر از يه ساعت 

كه سر بااليي مي رفتم انقدر نفس گير نبود ! هق هق خشكم گلوم رو مي سوزوند و نفسم رو  پيش شده .. تازه اون موقع

بريده بود ! دلم نمي خواست گريه كنم ! اما اشك پشت پلكهام جمع شد بود و فرياد مي كشيد ! نرسيده به سر كوچه 

با صورت خوردم زمين . حس كردم پام رفت توي چاله اي كه انگار مي خواست سد مقاومت منو در هم بشكنه . محكم 

حاال ديگه عالوه بر سرم داره از دماغمم خون ميره . زن جواني كه داشت پشت سرم با چرخ دستي خريديش مي اومد ، 

 : چرخ رو رها كرد و به طرفم دويد
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 خانم چي شده ؟ حالتون خوبه ؟-

تما خيلي ترسناك شده بود كه رنگ از روي زن سرم رو باال بردم صورتم با اون خونريزي بيني ام و زخم روي سرم ، ح

 : بيچاره پريد . محكم كوبيد تو صورتش و گفت

خدا مرگم بده ! اخه عزيزم چرا جلو پات رو نگاه نميكني ! اي درد بيافته به جون اين شهرداري كه فقط بلده چاله بكنه -

 ! و بس

روي لبه جدول بشينم . از توي سبد خريديش يه رول همينطور كه به زمين و زمان بد و بيراه مي گفت كمكم كرد تا 

دستمال يك بار مصرف آشپزخونه در آورد و شروع كرد به پاك كردن صورتم . و بعد آهسته دستي روي دماغم كشيد 

 : و گفت

 ! نه خدا رو شكر نشكسته ! اما باز بذار تلفن كنم اورژانس-

 : انه زمزمه كردمدستش رو كه رفته بود تو جيب مانتوش گرفتم و ملتمس

 ... ! خواهش ميكنم 311تروخدا تلفن كن -

 اخه كجا مي خواي بري با اين وضعت ؟-

 : سوالش بغضم رو سنگين تر كرد ! جايي نداشتم كه برم. اما نمي خواستم اينو بفهمه زير لب زمزمه كردم

 ! ميرم پيش مامانم-

 : زن كه انگار خيالش با همين جمله من راحت شده بود گفت

 باشه ! تو هم سرت رو باال بگير تا وقتي تاكسي مياد خون ريزيت هم قطع شده باشه ! خونه مادرت كجاست ؟-

فكر اين سوال رو نكرده بودم . ياد شمعدوني هاي سرخ و آجرهاي مرتب نماي ساختمون، دلم رو با خودش برد . زمزمه 

 : كردم

 ! ميدون نيلوفر-

لخِ خون و بوي تهوع آورش كه تو مشامم پيچيد باعث شد حس كنم همه دل و روده سرم رو كه باال بردم طعم شور و ت

ام داره مياد تو دهنم. هر طور بود جلوي خودم رو گرفتم كه باال نيارم ، مطمئن بودم اگر باال بيارم اين زن جوانِ نگران 

 ! اه نگرانم توي ماشين نشستمرسيد . به كمك همر 311نمي گذاره از جام تكون بخورم ! بالخره تاكسي زرد رنگ 

 : پيرمرد عبوس راننده از آينه نگاهي به صورت درب و داغونم انداخت و گفت

 ميدون نيلوفر تشريف مي بريد ؟-

 ! بله-

دعا مي كردم سوالي نپرسه كه نپرسيد! سرم رو تكيه دادم به صندلي و چشمام رو بستم . دلم ميخواست به خواب مرگ 

نبود كه بشه به اين راحتي برآورده اش كرد ! من سخت جون تر از اين حرفام! اينو تو اين چند سال  برم، اما اين آرزويي
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،ديگه حداقل خودم فهميده بودم . جلوي ساختمون كه پياده شدم دست بردم تو كيفم مي دونستم اون كليد هنوز تو 

م دلم نيومده بود اينا رو هم باهاش بدم تا جيب كوچيكه كيفم جا خوش كرده ! وقتي كليدهاي خونه رو تحويل مي دادي

بره ! عاشق اين خونه بودم . سريعتر از اينكه يكي از همسايه ها پيداش بشه و منو ببينه در رو باز كردم رفتم توي خونه ! 

 ! مي دونستم كه مالك جديدش هنوز اثاث نياوردن . غريبه كه نبودن ! قرار بود كارهاي ما كه تموم شد بريم كمكشون

اما انگار حاال ديگه كارهاي مهمتري داشتن . در واحد رو كه باز كردم بوي خالء يي كه تو فضا پيچيده بود بغضم رو 

سنگين تر كرد . در رو بستم و در حالي كه بهش تكيه مي دادم سر خوردم و روي زمين نشستم ! شونه هام لرزيد و 

در چشمم افتاد به ساعت ديواري قديمي دوست داشتني ام كه  بالخره بغضم شكست . سرم رو تكيه دادم به چهارچوب

روي ديوار اين خونه جا مونده بود . چون فكر مي كرد كه به ست مدرن خونه جديدمون نمياد ! با لبه آستينم اشكامو 

، شايد يدمپاك كردم ، كاري كه هميشه ازش بيزار بودم . انگار اين بار با وجود همه دردناكيش از هميشه كمتر آسيب د

همونجا كنار در دراز كشيدم و پاهامو مثل جنين تو خودم  !چون طرف مقابلش كسي بود كه سرش به تنش مي ارزيد 

جمع كردم . پاركت سرد و روشن كف سالن با تنم آشنا بود و سرماش اذيتم نمي كرد ! حداقل مهربون تر از اون 

تم و با خودم فكر كردم تا حاال چند بار اين حقارت رو حس سراميك هاي سياه و سخت به نظر مي رسيد . چشامو بس

 . كردم . چند بار فرار كردم كه حاال مي تونم اينطوري اشك بريزم اما به فردا فكر كنم و كارهايي كه بايد بكنم

ازم ب چقدر سخت بود برام فكر كردن به گذشته اي كه توش حاال آدم خائن به جاي يكي دو تا بود، شايدم بيشتر شايد

 ... روحم خبر نداشت . اما بايد فكر مي كردم ، بايد يادم مي اومد تا دوباره دلم نلرزه ، تا دوباره

يادمه اون موقع هم بهار بود ، بهار پنج سال پيش يه تولد ارديبهشتي بين دوستايي كه همه دنياي كوچيك دانشجويي من 

اشكام هنوز جاري بودن ، ديگه جلوشون رو نگرفتم ، گذاشتم تا چشامو بستم اما  . رو تو اون شهر غريب تشكيل مي داد

 ! همراه خاطراتم ببارن

 : ترمه سرش رو از پشت دوربين عكاسي باال آورد و رو به سعيد كرد

  ! سعيد بخدا اگر صاف يه جا نموني كاري مي كنم كه عكست بشه مضحكه كل دانشكده -

  . برداشتسعيد خنديد و دستاشو از دور گردن پيمان 

  ! اي بابا خيلي بي جنبه اي ! خواستم ژست عاشقانه بگيرم -

 ! *به اين ژست شما نمي گن عاشقانه ميگن ژست همجنس*گر*ا ها -

  ! جدا بي ادبي -

 ! بي خود نيست هر بار ميري آرايشگاه يارو يه رديف بيشتر زير ابروت رو بر مي داره ! تو هم جدا كه مشكل داري -

 : كالفه از شروع شدن كل كل هاي آبكي سعيد و ترمه اعتراض كرديممن و سايه 

 !مي گذاريد دوتا عكس بگيريم يا نه ؟ !بابا االن خامه هاي كيك آب ميشن  -
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سايه بعد از گفتن اين حرف با حسرت به هاله خامه در حال ذوب شدن دور كيك خيره شد . موهاي مجعدم رو كه يه 

 : ا دست مرتبش كردم و گفتموري روي صورتم ريخته بودم ب

ترمه جون بابات بس كن ! مي خوام اينا رو بكنم تو شالم كالفه شدم ! االن بارون ميگيره همه برنامه هامون خراب  -

 ! ميشه اه

 : ترمه با اخم دوربين رو باال برد و گفت

 ! حاال نميشه به خاطر اين آدم همجنس*گرا ! اسم باباي منو نياري وسط -

 . سعيد واسه جواب دادن باز نشده بود كه صدايي از سمت راستمون ما رو متوجه خودش كرد هنوز دهن

 ! تو بساطتتون واسه دوتا دانشجوي گشنه ي ورزشكار هم كيك پيدا ميشه -

قبل از اينكه صورتم رو برگردونم به طرف صاحب صدا مي دونستم كه كيه ! چشمام تو دوتا چشم درشت و مشكي و پر 

فرهان فخرايي قفل شد، كه همراه هامون مهرپويا ،يكي از ديگه از همكالسيهام ، باراكت هاي تنيس در دست و  از انرژي

موهاي خيس از رطوبت هوا، سرشار از خواهش و مظلوميت به ما و كيك روي ميز زل زده بودن . ترمه زير لب زمزمه 

 : كرد

 ! برخرمگس معركه لعنت -

 : هانه رديف دندونهاي سفيد و مرتبش رو به رخ ما كشيدفرهان لبخندي زد و كامال آگا

 ! راحت باش خانم ستوده! اصال ما چيزي نشنيديم -

 :هامون هم با خونسردي اضافه كرد 

 .... راست ميگه فرهان ! ما كال وقتي گشنه امون باشه حس شنواييمون رو از دست مي ديم -

 : ترمه پشت چشمي نازك كرد و گفت

 ! د ارغوانه ! از اون بايد اجازه بگيرينبه من چه تول -

چشماي سياه فرهان دنبال چشماي قهوه اي من گشت و دوباره غافلگيرم كرد . مثل اولين روزي كه به عنوان دانشجوي 

انتقالي اومده بود به دانشكده ما ! يادمه خيلي راحت و از خود مطمئن رفت كنار هامون نشست ، و وقتي نازنين با تمسخر 

 : گفت

 ! گل بود به سبزه نيز آراسته شد -

 : به سمت دخترها برگشت و در حالي كه به هامون اشاره مي كرد گفت

 در گل بودن ايشون ، شكي نيست ! اما شما هميشه رو يه تازه وارد اسم علف مي گذاري ! اينه رسم مهمون نوازي...؟ -

 : سعيد از دو رديف عقبتر با خنده گفت

منظورشون به تو نبود كه، منظورشون به ارغوانِ نه كه فاميليش آراسته است داشت ازش تعريف مي  داداش به دل نگير -
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 ! كرد

 : با بي خيالي رو به سعيد كردم و گفتم

آقاي دادفر شما به همون موي دماغت بچسب كه دو ساعته داري سعي مي كني درش بياري ! چيكار به اين حرفا  -

 ! داري

به طرف ترمه بر مي گشتم تا كف دستامون رو بهم بكوبيم ، از بين فاصله اونا دوتا چشم مشكي  و در حالي كه با خنده

 . رو ديدم كه با لبخندي بانمك تو اون صورت گرد گندمگون دنبال نگاه من مي گشت

 : صداي پر از طعنه ي هامون، رشته افكارم رو پاره كرد

 !قهرمان مي دين يا بريم سراغ اقبال بعدي ؟خانم آراسته بالخره يه تيكه كيك به اين دوتا  -

نگاهم رو از روي فرهان برداشتم و به چشماي قهوه اي رنگ و نافذ هامون انداختم ! تو برخورد با آدما اولين چيزي كه 

  ! جذبم مي كنه چشماشونه ، چشماي فرهان شيطون و بي قرار بود ،چشماي هامون عميق و پر از تمسخر

 : جلوي صورتم كنار زدم و گفتمبا دست موهامو از 

 اينطوري كه شما گردن كج كردين و به اين كيك بينوا خيره شدين ،ين بيجاره از رو رفت و آب شد ، چه برسه به من -

! 

 : ترمه دست به كمر چشم غره اي به من رفت و گفت

  ! ارغوان بالخره ميخواي عكس بگيري يا نه -

 : و سايه بين سعيد و پيمان جا دادند و فرهان گفت فرهان و هامون خودشون رو پشت سر من

  ! بگذار ما هم تو عكس ها باشيم كه بعدا اگه خواستين سرمون منت بگذارين با مدرك اينكار رو بكنيد -

 : صداي هامون كه سعي مي كرد ماهرانه اداي لهجه مازندراني رو در بياره همه امون رو به خنده انداخت

  ! اقتت منو كشتهاخ باور كن اين صد -

و ترمه درست در اوج خنده ي ما چند تا عكس گرفت و بعد وقتي يواشكي عكس رو نشونم داد از فرهان و هامون چيزي 

  .كه تو كادر ديده مي شد بيشتر دست و پاهاشون بود 

 : به سعيد گفت فرهان رو . بالخره عكس گرفتن و كيك خوردن تموم شد و سعيد پيشنهاد داد كه پانتوميم بازي كنيم

شما خيلي دل و جرات داريد ! اومدين تو اين پارك جنگلي تازه پيشنهاد بازي هم مي دين ، احيانا از اين برادرهاي  -

 غيور نيروي انتظامي واهمه اي ندارين ؟

 : سايه با خنده گفت

من ! اونكه بايد نگران باشه شما من و پيمان كه زن و شوهريم ! سعيد هم كه راننده امونه ارغوان و ترمه ام دوستاي  -

  ! دوتايين كه مزاحم يه جمع خانوادگي شدين
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 : سعيد معترض گفت

  !تا حاال تو هيچ مهموني تولدي انقدر بهم توهين نشده بود ،راننده ي همجنس*گرا -

 : فرهان دستي به پشت سعيد كوبيد و گفت

توهين هايي بهش كردم كه لپ هاش عين انار گل انداخته ! ناراحت نباش سعيد وضعت از اين هامون خيلي بهتره ! من  -

  .. اما مي بيني كه هنوز زنده است

 : هامون سرش رو پايين انداخت و گفت

  ! آره راست ميگه زنده ام اما شرمسار از زنده بودنم -

اي جمع و جور بارش يكهو و تند بارون باعث شد نفس عميقي بكشم ! در حالي كه به جنب و جوش سايه و ترمه بر

كردن خودشون و پناه بردن به ماشين سعيد نگاه مي كردم ، بي اختيار لبخند زدم . مگه ميشه يه دختر ارديبهشتي 

جدا شدم و صورتم رو به  "فين"درست تو روز تولدش از بارش بارون ناراضي باشه ! از ميز و صندلي مدور وسط پارك 

چشمام رو بستم ! مهم نبود كه ته مونده آرايشم داشت تو اين بارش بي در حالي كه مي چرخيدم .طرف آسمون گرفتم 

وقفه حل ميشد ! و موهاي مثل فنرم حاال ديگه به اطراف صورتم چسبيده بودن ! مهم اين بود كه تولدم بود و من يه 

  !دختر ارديبهشتي عاشق بارون 

 : صداي ترمه از توي ماشين سعيد به گوشم رسيد

  ! دو بيا مريض ميشي! ذات الريه مي كني! بيا بريمارغوان ديونه ب -

 : داد زدم

 ! فقط چند دقيقه صبر كنيد -

  ! اگر نياي ما ميريم تو مي موني و اين جنگل و جاده -

سرجام وايستادم وصورتم رو آوردم پايين ! خواستم برگردم سمت ماشين كه پام روي زمين سر خورد . دستاي محكمي 

مامو كه از وحشت بسته بودم باز كردم و به ناجيم نگاه كردم . هامون بود ، نفس عميقي كشيدم و بازوم رو گرفت . چش

 : گفتم

 ! مرسي آقاي مهرپويا ! اگه زمين مي خوردم امكان نداشت سعيد تو ماشينش رام بده -

 : بازوم رو رها كرد و گفت

  ! نمهمين حاالش هم بايد منتظر دعواي سختي باشي ! در ضمن من هامو -

 : با تعجب پرسيدم

 دعواي سخت چرا ؟  -

با چشماش اشاره اي به ماشين سعيد كرد ! قبل از اينكه نگاهم برسه به ماشين سعيد با خودم فكر كردم چقدر رنگ 
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اما تا نگام افتاد به ماشين سعيد هرچي رنگ و مخمل بود از يادم رفت .  ! چشماش شبيه چشماي منه ! قهوه اي و مخملي

تو گل زير چرخا گير كرده بود و سعيد با در جا گاز دادن هي داشت اوضاع رو بدتر و بدتر مي كرد . سايه با  ماشين

 : حرص سرش رو از توي پنجره بيرون آورد و گفت

 ! انقدر معطل كردي كه زير چرخا همه اش شد گل -

 : با پر رويي تمام گفتم

 ! كه رفته رو يه كپه گل پارك كردهبه من چه كه اين آقاي دادفر انقدر عقل نداره  -

 : سعيد با حرص گفت

يه وقت چيزي تو دلتون نمونه ها !  ! دست شما درد نكنه خانم آراسته حاال شدم راننده ي همجنس*گراي بي عقل -

 ! هامون جان تو هم تعارف نكن بالخره تازه وارد جمع شدي گفتم شايد خجالت بكشي

بازشده به خنده ام رو بست . فرهان دويست و شيش نقره ايش رو كنارمون پاك  صداي ترمز ماشيني پشت سرم لبهاي

با خودم فكر كردم من تو اين سه ماهي كه اومده به دانشكده امون هيچ وقت  .كرد و با لبخند از ماشين پياده شد 

خره ماشين رو از گل صورتش رو بدون خنده نديدم ! هامون و فرهان به طرف ماشين سعيد رفتند و با كمك پيمان بال

در آوردن اما سعيد تا كنار من رسيد چنان ويراژي داد كه ذرات گل تمام لباسمو كثيف كرد . با حرص به طرف 

ماشينش دويدم اما انقدر عصبي بودم كه پام سر خورد و اين بار هامون انقدر نزديكم نبود كه باز مانع ام بشه ! و بالخره 

 . محكم خوردم زمين

  . شمام رو از روي حرص و عصبانيت بستم . به همين راحتي روز تولد ارديبهشتي ام به گند كشيده شداين بار چ

  . ارغوان خانم بلند شو االن سرما نفوذ ميكنه به تنت مريض ميشي -

سرم رو بلند كرد و به چشماي سياه فرهان زل زدم ! دستشو دراز كرده بود طرفم . دوست داشتم محكم بزنم زير 

 : شو و بگمدست

  !صبر كن يه چند مالقات ديگه بعد اينطوري پسرخاله شو -

هنوز هيچ عكس العملي نشون نداده بودم كه يكي از پشت شونه هام رو گرفت، به سرعت به طرفش برگشتم و متوجه 

ونه هام رو ون شسايه شدم . با اينكه مي دونستم اين شيطنت زير سر سعيدِ اما از دست همه اشون عصباني بودم با يه تك

از دست سايه خارج كردم و از جام بلند شد م ! مچ دستم درد مي كرد و كوله مشكي ام خيس و گل آلود شده بود . 

 : سايه غر زنان كنار گوشم گفت . دست بردم تو جيب جلوييش و گوشيم رو در آوردم

  ! ارغوان بيا بريم تو ماشين خيس خالي شديم -

 : رومو برگردوندم و گفتم

  ! من سوار ماشين اين عوضي نميشم ! تا چالوس پياده ام برم سوار نميشم -
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 : سايه شوك زده از لحن من گفت

  ! بيا بريم ! ارغوان لج نكن -

  ! گند زد به خودم و تولدم ! حوصله چرت و پرت گويي هاش رو ندارم ! من ميرم سر جاده دربست مي گيرم -

 : سايه كالفه دستمو گرفت

  ! ان جان من ميگم اصال سعيد غلط كرد !شكر اضافي خورد بيا بريم تو كه مي دوني من اينجا تنهات نمي گذارمارغو -

 : صداي فرهان هر دومون رو از اين بحث مسخره نجات داد

  ! شما برين من ارغوان رو ميارم -

 : با حرص گفتم

 ! دوما ممنون كنار جاده ماشين مي گيرماوال كه خانم آراسته ! يه خورده زوده واسه پسر خاله شدن  -

 : سايه كه انگار خيالش از اومدن من راحت شده بود رو به فرهان كرد و گفت

  ! آقاي فخرايي تروخدا بياريدش اين يه لج بازيه كه لنگه اش نيست -

اشين بيرون اومد بود و بعد از گفتن اين حرف به طرف ماشين سعيد دويد و از ما دور شد . فرهان هم كه تا نصفه از م

دوباره نشست توي ماشين و تك بوق كوتاهي زد . بي توجه به اون و هامون به سمت در خروجي پارك فين راه افتادم . 

صداي ويراژ ماشينش باعث شد لبخند بزنم شايد توقع داشتم كه بياد و ازم خواهش كنه اما در كمال تعجب ديدم كه از 

ه وايستادم انقدر عصبي بودم كه دلم ميخواست سرم رو به ميله هاي شهرك كوچيك پارك خارج شدن . كنار جاده ك

روبروي پارك فيَن بزنم . به خاطر مه و بارون حتي تو اون ساعت هم جاده نيمه تاريك به نظر مي رسيد . مزه پروني و 

ي بهشون بگم . همه اون خنده پسرهاي محلي دستفروش كنار جاده به شدت رو اعصابم بود ، اما جرات نداشتم چيز

لجبازي و شجاعتم دود شد و رفت رو هوا . دعا مي كردم كه هرچه زودتر يه اتوبوس مسافر بري يا يه تاكسي ويژه خط 

چالوس تا پارك فين سر برسه و منو از اونجا نجات بده . بغض گلوم رو فشار مي داد چه تولدي داشتم ! همونطور كه به 

دوخته بودم صداي كشيده شدن الستيك ماشيني روي سطح لغزنده جاده باعث شد از ترس  مسير اومدم ماشين ها چشم

يه متر عقب بپرم ! قبل ازاينكه متوجه بشم ماشيني كه با اين سرعت جاده ي باريك و كم تردد رو با يه فرمون دور زده 

شد و هامون با عصبانيت از ماشين پياده بود و جلوي من وايستاده بود همون دويست و شيش نقره اي فرهانِ ، در اون باز 

  ! شد و بي توجه به اعتراض من كه چندان از ته قلب نبود درعقب رو باز كرد و منو تقريبا هل داد رو صندلي عقب

صداي سوت از اون طرف خيابون بلند شد و سايه اي رو ديدم كه به اين سمت مي دويد ! هامون به فرهان كه دست 

 : تشر زد كمي از خودش نداشت

  ! منتظر چي هستي ؟ راه بيافت دستشون برسه بهمون داستان درست ميشه -
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ماشين به حركت در اومد ، چشم انداختم تو آينه ماشين و تو اوج بغض تعجب كردم كه حتي زير اخم و ناراحتي 

 ! ابروهاي كشيده اش ! هنوز چشماي فرهان مي خنده

شت سر هامون نشستم ، سرم رو تكيه دادم به شيشه و رد بارون رو دنبال خودم رو به طرف شيشه پنجره كشوندم و پ

كردم . دلم گرفته بود ، تولدم به اين راحتي خراب شد و من بايد از دوتا پسر نچندان مودب زور مي شنيدم و كاري هم 

 : ه خودم آورداز دستم بر نمي اومد . نفس عميقي كشيدم و سعي كردم به هيچي فكر نكنم . صداي فرهان منو ب

 خانم آراسته خوبي ؟ سردته ؟ -

  ! طعنه و تمسخرش رو وقتي گفت خانم آراسته به خوبي حس كردم . جوابي ندادم و باز زل زدم به بيرون

 : هامون صداي پخش ماشين رو كم كرد و گفت

  ! با اين مصيبتي كه تو گذاشتي فقط باعث ميشي گريه اش بگيره -

  . پشت تو قايم شده شايدم گرفته كه رفته -

  . با حرص سرجام صاف نشستم و خيره تو چشماش توي اينه نگاه كردم

 ! ديدن گريه من آرزويي نيست كه به اين راحتي برآورده بشه اقاي فخرايي -

 : خنديد و گفت

  !اتفاقا بهت هم نمياد زياد اهل گريه باشي ! خصوصا االن كه داري مثل قاتال نگام مي كني -

 : مكثي ادامه داد بعد از

 .. خوب ارغوان خانم بگو -

 : خواستم اعتراض كنم كه بي توجه دستش رو از روي فرمون ماشين برداشت و تكون داد

ببين من وقتي با چند نفر بشينم سر يه ميز و كيك تولد بخورم ! ديگه نمي تونم رسمي باهاش حرف بزنم ! حاال تو  -

  ... هرچقدر دلت ميخواد بگو فخرايي

 : با تمسخر گفتم

 ! يادتون نرفته كه شما خودتون رو تحميل كردين به تولد من ! دلم سوخت براتون -

  ! صداي خنده هر دو فضاي ماشين رو پر كرد

 خوب ارغوان خانم حاال لطف كن دلت بسوزه و به من بگو كجا ميخواي بري؟ -

 ! خونه ام -

 : هامون پرسيد

 يعني تولد تموم شد ؟ -

  ! تكون دادم و با خودم گفتم اينا ديگه چي ميگن اين وسطسرم رو 
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  ! من يه پيشنهاد خوب دارم -

  ! بي توجه دوباره به سمت پنجره برگشتم

  ! مرسي از اين همه استقبال -

 : فرهان بعد گفتن اين حرف پيچيد تو جاده كمربندي نوشهر ! با تعجب نگاش كردم

 وشهره ؟شما از كجا مي دونيد خونه من تو ن -

  ! خوب آدم هميشه بايد درباره همكالسي هاش اطالعات جامع و كامل داشته باشه واسه روز مبادا -

 كدوم روز مبادا؟ -

  ! همين امروز -

 ... شما بايد به جاي مديريت بازرگاني مي رفتين سراغ -

 : فكر كردنم رو پاره كردمكث كردم رشته اي كه مترادف كلمه فضولي باشه به ذهنم نمي رسيد ! هامون رشته 

  ! زحمت نكش ارغوان رشته معادل اين فرهان هنوز ايجاد نشده -

 : شكلكي براي صندليش در آوردم و با خودم گفتم

  ! اين دوتا كال پرو اند ! خدا در و تخته رو خوب با هم جور كرده -

و داشتم صاحبخونه يا همسايه ها منو تسر خيابوني كه سوئيت دانشجوييم توش بود بهش گفتم كه نگهداره ! دوست ن

 : اونا هم انگار دليلش رو فهميدن و هيچ اعتراضي نكردن ! قبل از اينكه پياده شم فرهان گفت !ماشين اين دوتا ببينن

  . خواهش ميكنم ارغوان جان! منكه كاري نكردم وظيفه بود -

 : يادم اومد كه تشكر نكردم . زير لب گفتم

  ! ممنون -

  ! پيشنهاد من و اما -

  ! كالفه و عصبي نگاهش كردم

امشب خونه يكي از دانشجوها جلسه نقد فيلمه ! فكر مي كنم بد نباشه واسه تكميل روز تولدت بيايي . مطمئن باش  -

 ! بهت خوش مي گذره

 : با عصبانيت نگاهش كردم

اينكه با همكالسي هام راحتم و شوخي  نمي دونم درباره من چي فكر كردي ! اما من هيچ خونه دانشجويي نمي رم ! -

  ...ميكنم دليل

 : هامون حرفم رو بريد

يواش تر برو ! اونكه تو خونه اش جلسه نقد فيلمه خانم ميهن دوستِ ! در ضمن جمع ما نزديك ده نفر ميشه كه تقريبا  -
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 ! نصفشون دختر خانمها هستن! سعيد هم گاهي مياد

هامون . خانم ميهن دوست رو مي شناختم حدود سي و يكي دو سال داشت و  حس كردم كال ضايع شدم با اين جوابِ

متاهل بود . هميشه تحسينش مي كردم كه با وجود داشتن يه دختر بچه كوچيك كه با همسرش و مادر همسرش تو 

يش ه رو پساري زندگي مي كرد ، همچنان يكي از دانشجوهاي برتر دانشكده به حساب مي امد . تقريبا سه روز در هفت

 : خانواده اش بود و چهار روز ديگه اينجا . نفس عميقي كشيدم و گفتم

 ! چندان تو اصل قضيه فرق نميكنه اما تاببينم چي ميشه -

 : در ماشين رو كه باز كردم فرهان پرسيد

 بيام دنبالت ؟ -

 !اگر خواستم بيام با سعيد و ترمه هماهنگ مي كنم . خداحافظ -

پيدم تو حمومِ قد قوطي كبريت سوئيتم حس مي كردم گل و بارون تا زير پوستم نفوذ كرده . دوش به خونه كه رسيدم چ

گرفتنم كه تموم شد روي تخت خواب چوبي يك نفره ام كه تو تنها اتاق خونه كه هم نقش اتاق و هم نقش سالن 

و تلويزون چهارده اينچ كوچيكم رپذيرايي و نقش هال رو داشت و يه آشپزخونه دو متري هم تكميلش مي كرد نشستم و 

روشن كردم . هيچ وقت دوست نداشتم موهامو با سشوار خشك كنم . حتي تو اين شهر كه رطوبت هوا گاهي نفس گير 

مي شد . صداي زنگ موبايلم از روي اپن آشپزخونه كه درست تختم زيرش قرار داشت باعث شد دستم رو دراز كنم و 

 : زير لب به خودم گفتم . ترمه عصباني تماس رو قطع كردم اونو بردارم . با ديدن شماره

  ! باز صد رحمت به سايه كه يه دوقدم دنبالم اومد ! بي معرفت -

 : صداي رسيدن اس ام اس باعث شد صفحه كشويي گوشي رو باال بدم

 " ارغوان جون به جون خودت كِكه خوردم ! جواب بده دارم از نگراني سكته مي كنم "

گرفت . ترمه اصفهاني بود و مي دونست كه چقدر به اين كلمه كِكه خوردن حساسيت دارم و تا مي شنوم خنده  خنده ام

ام مي گيره ! به صفحه گوشي كه دقت كردم نزديك سي تا ميس كال داشتم و تقريبا همه اش مال ترمه بود و يكي دوتا 

  . موبايل روشن شد و اين بار اسم سعيد رو ديدم مال سعيد ! تا خواستم جواب اس ام اس ترمه رو بدم باز صفحه

 ! بگو -

  ! به به جناب خانم اراسته ! بالخره افتخار دادين گوشي رو جواب بدين -

 خيلي بي غيرتي سعيد ! من رو با اين دوتا لندهور ول كردي وسط جنگل و رفتي؟  -

ي از اين جوونهاي خوش تيپ تو جنگل رها بشن ! تازه بابا لندهور چيه ! نصف بيشتر دخترهاي ايران از خداشونه با يك -

 ! تو كه دوتا دوتا خدا نصيبت كرده بود

  ! خفه شو فقط بلدي مزخرف بگي -
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 باور كن فكر نميكردم دلت نخواد باهاشون بري ! حاال نكنه اذيتت كردن ؟ -

  ! اونا غلط كردن با تو -

  ! ميشي ! يادت نرفته كه عزيزت تو رو به من سپردهاوي ! هرچي هيچي نمي گم روز به روز بي ادب تر  -

بي اختيار خنديدم . ياد روز اول ثبت نام دانشكده افتادم كه عزيز هم همراه ما از تهران اومده بود . مامان مي گفت 

ال ما بوقتي خواستيم بياييم براي ثبت نام هر كاري كرديم تو هتل نموند و دن ! براش خوبه يه آب و هوايي عوض ميكنه

راه افتاد و اومد دانشكده و وقتي كارهامون تموم شد و مامان بهش اشاره كرد كه بلند شه تا بريم، رو كرد به سعيد كه 

 : درست صندلي كناريش منتظر انجام شدن كارهاش نشسته بود و گفت

  ! شما هم تو اين دانشكده مي خواي درس بخوني -

 : سعيد مودبانه سالم كرد و گفت

  !حاج خانم بله  -

 : عزيز با عصاي خوش نقش و نگارش ضربه اهسته اي به پاي سعيد زد و گفت

اوال كه حاج خانوم عزيزته ! دوما اين دختر منم مثل خواهر خودت بدون ! مراقبش باش تو اين شهر غريب كسي  -

  . اذيتش نكنه

به عزيز قول مي داد كه حتما مراقب من با ديدن قيافه سعيد كه به زور سعي مي كرد جلوي خنده اش رو بگيره و 

 : عزيز هم همراه مامان اومد بيرون و گفت .خواهد بود، از خجالت سرم رو انداختم پايين و از دفتر آموزش بيرون رفتم 

  ! ارغوان جان مادر نگران نباش اينجا پسرهاي مودب و خوبي داره -

 : صداي سعيد منو به خودش آورد

  ! برم كه هر وقت اسمش مياد تو يخت وا مي شهاي قربون اين عزيز  -

 : صدام رو صاف كردم و با خشم ساختگي گفتم

اگر ميخواي از فرداتو دانشكده بيچاره ات نكنم امشب ميايي من رو مي بري جلسه نقد فيلم خونه خانم ميهن دوست !  -

 !من ساعت هشت منتظرتونم خداحافظ .به اين ترمه بيشعور هم بگو بايد بياد 

  . تلفن رو انداختم روي تختم و خزيدم زير مالفه گلدارم

با دست هاي جمع شده زير چونه ام ،زل زدم به گوشي ، از صبح منتظر يه تلفن يا اس ام اس از طرف مامان يا اردالن 

ن همه قتي ايبودم ! گاهي وقتا فكر مي كردم مامان با مستقل بار آوردن من فقط بار مسئوليت خودش رو كم كرده ! اما و

سال تنش و درگيريهاش رو با بابا مي ديدم ،نمي تونم واسه اينكه وقتي براي تنها دخترش نداره ازش دلگير باشم . و 

هيچ وقت هم درك نكردم كه چرا همچنان اصرار داره تا به اين زندگي ادامه بده . زندگي كه تا يادمه توش جنگ بود و 

كه به قول خودش جون به لبش مي رسيد و يه مدت كوتاه قهر مي كرد ، با ديدن گريه و كتك و تحقير...وقتهايي هم 
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  .رفتار بابا كه تالفي نبودنش رو سر ما در مي آورد، پشيمون مي شدو بر مي گشت

دلم نمي خواست به بابا فكر كنم ! زهر خندي نشست روي لبام . سه سال بود كه مي دونستم پدر حقيقي من نيست ، اما 

حتي با همه ي نفرتي كه تو قلبم موج مي زد . تنم يخ كرد؛ نبايد به وحشتناكترين خاطره  "بابا  "اش مي زدم هنوز صد

  . زندگيم فكر كنم ... ! نفس عميقي كشيدم و بغضم رو هلش دادم پايين

 : نفهميدم كي خوابم برد كه با صداي هشدار اس ام اس گوشي بيدار شدم

مامان خيلي سعي كرد يكي دو  . بخوري كه تو رو يادمون رفته ها ، تولدت مباركآجي خوشگله باز نشيني غصه  "

 " ساعت پيش شماره ات رو بگيره اما در دسترس نبودي گفت شب بهت زنگ ميزنه

خوابالود لبخند زدم ! دلم براش تنگ شده بود ، براي رنگ عسلي چشماش ، صورت كشيده و استخونيش ، لبخند پر از 

گاهي بدجنسي اش .... هيچ وقت فكر نميكردم جدا شدن ازش انقدر سخت باشه . جدا شدن از اون و عزيز مهربوني و 

جون ! سه سال بود مي دونستم عزيز جون ، مادربزرگ واقعي من نيست و همچنان عاشقانه دوستش داشتم . تمام اين 

نفس عميقي كشيدم در عين اينكه .رش نبودممنو كه حتي دختر واقعي پس ! سالها ديده بودم كه خالصانه دوستم داره

مامان و اردالن رو داشتم و كنارش محبت عميق عزيز،مثل كسي بودم كه خانواده داره و خانواده نداره ! ناپدري كه ازش 

مياد اول  "نا  "بيزارم ، مادري كه رنج هاش انگار هيچ وقت تموم نميشه ، برادري كه با همه عالقه ام بهش وقتي يه 

 : ش دلم مي گيره! با خودم زمزمه كردماسم

  ! امروز نه! ارغوان خانم امروز نبايد به هيچ كس فكر كني ! امروز تولدته -

از جام بلند شدم و نگاهي به رديف محدود مانتو شلوارهام كردم . نمي دونستم كه امشب اونجا با چه جوي روبرو ميشم ، 

طمئن بودم كه مهمون هاش هم نبايد زياد فرقي با خودش داشته باشند ، باتوجه ظاهر متين و موقر خانم ميهن دوست م

گرچه با به ياد آوردن فرهان و هامون و سعيدِ هميشه سرخوش، كمي به اين نظريه ام شك كردم . شونه باال انداختم و 

رده و يه خورده پف ك يه مانتو شلوار ارتشي رنگ با يه شال مشكي برداشتم . صورتم به خاطر حموم و خوابيدن بي موقع

رنگ پريده به نظر مي رسيد . سعي كردم با كمي ارايش يه خورد رنگ به صورتم بدم . امروز از روزايي بود كه بر 

ابروهام رو با برس ابرو صاف كردم و به چشماي قهوه اي ام خيره شدم .  . خالف هميشه چندان از چهره ام راضي نبودم

نبود تا باهاش حرف بزنم . با خودم فكر كردم اين پف گرد باالي چشمم كه مال اين  اينبار انگار ته چشمام هيچ كي

حتي به برجستگي لبهام ! صداي تك زنگ باعث شد دل از تصوير  . خواب دم غروبيه چقدر به انحنا هاي صورتم مي آد

 پره تو خونه ، شالم رو كشيدم رويمي دونستم ترمه پشت دره بي اونكه در رو باز كنم تا مثل هميشه ب . تو آينه ام بكنم

سرم و موهاي سركشم رو زيرش مخفي كردم . پشت در با چهره دمق ترمه روبرو شدم كه با ديدنم نيشش باز شد و 

 : گفت

الهي من قربونت برم كه چقدر اين رنگ بهت مي آد ! اصال منكه مي گم امشب جاي فيلم تو رو نقد كنيم تا بفهميم  -
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  . دوست داشتني هستي چرا انقدر عزيز و

 : از خودشيريني هاي افتضاحش خنده ام گرفته بود با دست كنارش زدم و گفتم

  .... اين دغل دوستان كه مي بيني -

 ! باشه اصال من مگس تو هم شيريني ! تو كه معلومه شيريني ! شيريني مني ؟ تو عسل مني -

  ... گند امروزت رو . فقط يكي طلبت تا برسم به تولدت اه بسه ترمه حالم بهم خورد نمي خواد ماست مالي كني -

 : همونطور كه دنبالم مي اومد گفت

  ... بخدا ديدم چشات برق مي زنند ! گفتم حتما دوست داري با اون دوتا بري -

 : يهو سر جام وايستادم و كامال عقب گرد كردم

 ...تو يعني من رو اينطوري شناختي ؟ ترمه بخدا -

 ! بام شوخي كردمبه جون با -

 !لياقتت همون سعيد ديونه است كه دنبالش راه مي افتي  -

تو ماشين كه نشستم متوجه اشاره ترمه به سعيد شدم كه مي گفت هيچي نگو قاطي قاطيه ! و سعيد فقط پنج دقيقه اول 

  . راه رو تونست ساكت بمونه

  ! رض بشم كه واقعا ماشين بنده رو مزين فرمودينسركار خانم نواده ي عزيزِ عزيز خانم . خواستم خدمتتون عا -

  ! سعيد ساكت شو راهتو برو -

  ! بنده بابت اين همه التفات به راستي مفتخرم -

 ! همون مفت خري -

 : اين بار با اعتراض از توي آينه نگاهم كرد و گفت

  ! يه ذره تربيتمن موندم عزيز به اون مودبي يعني وقت نداشته به تو يه ذره ادب ياد بده ؟ -

  ! اتفاقا بلدم خوبشم بلدم اما جلوي آدماي متشخص خرج مي كنم -

 احتماال منظورت فرهان فخرايي و هامون مهرپويا كه نيست ؟ -

  ! بخدا اگر ساكت نشي طوري با اين كيف مي زنم تو مالجت كه تا ابد اللموني بگيري -

 : سعيد رو به ترمه كرد و گفت

  ! اري ؟! صد رحمت به مادر فوالد زرهاينم دوسته تو د -

 : ترمه به طرفم چرخيد و گفت

  ! ماشاهلل مثل يه تيكه ماه مي مونه عزيزم ! تو لياقت نداري -

  !شما دوتا امروز واقعا بنده حقير رو تركوندين ! من موندم اين افتخار رو كجاي دلم بگذارم -
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با ديدن يكي دوتا ماشين آشنا متوجه  .ر ديوار خونه اي پارك كردو بعد از گفتن اين جمله با مهارت ماشينش رو كنا

شدم كه بعضي از بچه هاي كالس خودمون هم تو اين جلسه نقد فيلم ، هستند . هنوز سعيد زنگ در خونه رو به صدا در 

 : نياورده بود كه گفتم

  ! ي راه افتادم اومدمسعيد صبر كن ! اخه خانم ميهن دوست كه منو دعوت نكرده ! االن بگم واسه چ -

  ! مي گذاشتي وقتي داريم بر مي گرديم يادت مي افتاد -

  ! اه حاال تو هم هي مزه بريز -

 : صدايي از پشت سر باعث شد به عقب برگرديم

  ! من باهاشون هماهنگ كردم و اتفاقا گفتن كه خيلي خوشحال ميشن شمام تشريف بيارين -

  .فرهان از ماشين پياده شده بود به طرف هامون برگشتم كه قبل از 

 اونوقت از كجا مطمئن بودين كه ما هم مي آييم ؟  -

 ! كه آخر جمله ات گفتي "تا ببينم چي ميشه"از اون  -

  ! عجب -

  .واسه من تشخيص دادن نيت خانم ها خيلي راحته ! حتي وقتي از افعال معكوس استفاده مي كنند -

 : سعيد برگشتمچشم غره اي بهش رفتم و به سمت 

  ! بزن ديگه زنگ رو منتظر چي هستي -

 . . . تكليفت با خودت معلوم نيستا ارغوان -

  . صداي فرهان رو از جايي خيلي نزديك به خودم شنيدم

  . سالم عرض شد ؛ ارغوان خانم -

  . به طرفش برگشتم

  .... اشخدايي خشمِ توي چشمات اصال به انحناي صورتت نمياد ! يه كم مهربون ب -

چشمام ازتعجب گرد شد . اونم تو تمام صورتم به نكته اي اشاره كرده بود كه بيشتر از بقيه چيزها دوست داشتم . چيزي 

كه باهاش صورتم رو تعريف مي كردم . و اگر ميخواستم صورت فرهان رو تعريف كنم فقط دوتا چشم مي ديدم ! كه 

  . باشن. هامون يقه بلوز بهاره ي فرهان رو از پشت گرفت و كشيد انگار نمي تونستن يه جا آروم و قرار داشته

  ... بسه ديگه ! بريم تو... كامال اثر كرد -

 . صداي خانم ميهن دوست از جلوي در مانع جمله تندي شد كه تا نوك زبونم اومده بود

 ! ه خودته عزيزم بيا توبيا تو ارغوان جون چرا اونجا وايستادي ! آقاي دادفر ميگه خجالت مي كشي ! خون -

در حاليكه عصبانيتم به خاطر خودشيريني سعيد دو برابر شده بود ، لبخندي زوركي زدم و دستش رو كه به طرفم دراز 
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شده بود گرفتم . برخالف اونكه انتظار داشتم بعد از فشاردادن دستم اونو رها نكرد و منو دنبال خودش كشيد تو حياط 

ن بهارنارنج هاي به گل نشسته نفس عميقي كشيدم و لبخند زدم . وقتي منو با خودش برد با ديد .كوچيك خونه اش 

توي خونه ؛ متوجه شدم فقط يه كم از خونه من بزرگتره ! انگار يه اتاق خواب اضافي داشت و هالش هم بگي نگي دلباز 

نشون مي داد كه يه خانم خونه دار اينجا تر و بزرگتر بود . اما دكوراسيون خونه در عين ساده بودن و كم بودن اثاثيه 

صداي سالم از هر طرف بلند شد و تازه متوجه چند تا از همكالسي هام و چند  ! ساكنه نه يه دختر دانشجوي بي تجربه

نفر از رشته هاي ديگه شدم كه دور تا دور هال بدون مبل نشسته بودن و با نيش باز منو نگاه مي كردن . قبل از اينكه 

دليل خنده اشون بشم چشمم افتاد به نگاه شيطنت آميز فرهان كه كنترل رو به طرف ضبط صوت نسبتا كوچك  متوجه

 . توي ميز تلوزيون گرفته بود و همون لحظه آهنگ تولد مبارك با صداي عمو پورنگ تو فضا طنين انداز شد

خروجي رفتم. قبل از اينكه بتونم در رو  به سمت در . اين آخرين چيزي بود كه فكر مي كردم ممكنه باهاش مواجه بشم

 : هامون سرش رو خم كرد به طرفم و تقريبا به حالت زمزمه گفت .باز كنم دستي محكم روش نشست 

ارغوان خانم شما همونقدر كه به ديگران طعنه مي زني بايد تحمل شوخي هم داشته باشي . گرچه قصد فرهان  -

  ! االن دلخور از اينجا بري ديگه نمي توني تو اين جمع حضور پيدا كني اگر ! خوشحال كردن و خندوندن شما بود

 : خانم ميهن دوست به سمتمون اومد و گفت

 چيزي شده ارغوان جان ! كجا داري ميري ؟ -

 :بعد از لحظه اي مكث به صورت نگرانش نگاه كردم 

  ! هيچ جا خانم ميهن دوست -

 ... خوب نيست روز تولدت بداخالقي كني ! دست آقاي فخرايي دلخور نشو ترانه صدام كن ارغوان ! بيا بشين و از -

  ! حتما مي خواسته خوشحالت كنه

هامون با لبخندي پر ازطعنه ابروهاش رو باال دادو به سمت فرهان برگشت و كنترل رو از دستش گرفت . كمتر از يك 

ريك گفتن . به اجبار لبخند مي زدم و ازشون تشكر مي ثانيه بعد صداي ترانه قطع شد و بچه ها با هم شروع كردن به تب

 : كردم.ترمه كه فهميد كالفه شدم اومد طرفم و گفت

 ! ارغوان بيا بشين كه انگار ترانه جون ميخواد فيلم رو بگذاره -

وع شد بي رتب تبريكها بالخره فرو كش كرد و فرهان با اشاره هامون بلند شد و نور سالن رو كم كرد . تيتراژ فيلم كه ش

اختيار لبخند اومد روي لبم . قرار بود فيلم ذهن زيبا رو نقد كنيم و من عاشق اين فيلم بودم . سرم رو باال آوردم و نگام 

  . افتاد تو دوتا چشم قهوه اي كه در امتداد نور كم سالن خيره شده بودن به لبخند من

چيزي كه باعث مي شد از شوخي ها و طعنه هاش ساده تر حس خوبي نسبت به هامون نداشتم . درباره فرهان هم تنها 

رد بشم فقط خنده ي توي چشماش بود كه نمي گذاشت نسبت به اونم حس بدي داشته باشم . با ضربه آهسته ترمه به 
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 : خودم اومدم

  ! خورديش پسر مردم رو با چشمات . فيلمو ببين -

  . وبمچشم غره اي بهش رفتم و نگاهم رو دوختم به فيلم محب

وقتي داشتيم برمي گشتيم سمت خونه از اينكه به اين جلسه اومدم احساس رضايت مي كردم. بهم خوش گذشته بود 

باورم نمي شد يه مشت دانشجو كه رشته هيچ كدوم مربوط به هنرو سينما نبود، انقدر قشنگ و ساده درباره يه فيلم و 

  . مسائل مربوط بهش بحث كنند

نس برگردم ، چون هم انصاف نبود كه سعيد رو تا نوشهر بكشونم و خودمم دوست نداشتم اون موقع تصميم گرفتم با آژا

فرق نمي كرد كه خانواده م در جريان روابط كامال سالم و دوستانه جمع ما بودند ،  .شب با ماشين يه پسر برگردم خونه 

ار ، معتقد بودم كه بايد به اصول اوليه زندگيم وفاد يا اينكه حس خودم به سعيد كامال مثل حسي بود كه به اردالن داشتم

دلم ميخواست اردالن و مامان  .ترمه هم گرچه از خداش بود اما بعد از كمي ناز كردن راضي شد تا با من بياد  .باشم 

سر  ه كماجازه مي دادن من وترمه باهم همخونه مي شديم . برام عجيب بود كه با همه بي خياليشون نسبت به من ، با هم

زدن ها و كم سراغ گرفتن ها . مخالف سرسخت همخونه شدن من با كسي بودن . منم تو دلم به اين تصميم بي فايده 

  ! اشون مي خنديدم آخه من و ترمه كه هر شب تقريبا با هم بوديم چه فرقي مي كرد كه اسمشو چي بگذاريم

اي رنگ فرهان كه سرپيچ خيابون از نظرم دور شد . يه حس  قبل ازا ينكه سوار آژانس بشم چشمم افتاد به ماشين نقره

  ! طلبكارانه تو سرم مي گفت بي شعورها حتي يه تعارف نزدن كه رد كنم دلم خنك شه

*** 

 

صداي زنگ موبايلم منو از خاطراتي كه توشون شناور بودم بيرون كشيد . كيفم رو كه مثل نوازدي بغل كرده بودم عقبتر 

  . بيروني اش گوشيم رو در آوردم . اسم اردالن رو از الي پلك هاي متورمم ديدمبردم و از جيب 

  ! الو آجي كجايي ؟ ارغوان -

 ! من خوبم اردالن نگرانم نباش -

 ! كجا رفتي؟ بگو بيام دنبالت -

  ! نه ! تروخدا بگذار چند ساعتي تنها بمونم -

  ! مامان داره از نگراني سكته مي كنه -

 ! قت واسه منم داره ؟ واسه نگران شدنمگه اون و -

  ! حق با توئه قربونت برم ما همه امون اين سالها رو كوتاهي كرديم ! فقط بگو كجايي -

  ... نگران نباش هم جام خوبه هم خودم خوبم -



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

ه خودش كسكوت بينمون برقرار شد ... نمي خواستم اسمشون رو بيارم نمي خواستم چيزي بپرسم ! اردالن انگار فهميد 

 : به زبون اومد

دانا هر دوشون رو برد بازداشتگاه! اما گفت تا فردا صبح بيشتر نمي تونه نگهشون داره و بعد بايد بفرستدشون  -

  ! دادسراي ارشاد

 ! خوبه -

سرا دارغوان مي دونم انصاف نيست ! مي دونم نبايد بپرسم ! اما مطمئني از كاري كه داري مي كني ؟! اونا اگر برن دا -

  ! هر دوشون سنگسار مي شن

  ... مي دونم -

  .... تو كسي نيستي كه واسه سنگسار اونا دست بزني -

  .... مي دونم -

نمي خوام هيچ فشاري بهت وارد كنم ! فقط ميخوام درست فكر كني و تصميم بگيري ! اونا هر باليي سرشون بياد  -

  .... حقشونه حتي باليي به بدي سنگسار

- ....  

  ! من يكي دو ساعت ديگه بهت تلفن مي كنم بگي كجايي بيام دنبالت -

 ! نه اردالن خودم تلفن مي كنم . فقط يه زحمت بكش -

  ! مي دونم چي مي خواي بگي خيالت راحت باشه -

 !ممنون  -

زشت هم بدون خداحافظي تماس رو قطع كردم . زير لب زمزمه كردم سنگسار ! لبخند كجي كه نديده مي دونستم 

 "هست روي صورتم نشست . سنگسار! كاري كه در تمام اين مدت با من كرده بود،دقيقا مصداق همين كلمه مي شد 

 " سنگسار

از جا بلند شدم ، همه تنم درد مي كرد ! انگار از وسط يه دعواي مفصل بيرون اومدم . به سمت پنجره ها رفتم . دلم براي 

 .شمعدوني هام تنگ شده بود

به تراس گذاشتم تركيب قرمز تيره آجرها و قرمز روشن شمعدوني ها و سبزي برگهاشون دلم رو تو اون  قدم كه

با اينكه وقت براي اومدن "وانفساي حيروني روشنتر كرد . دست كشيدم روي گلبرگهاي شمعدوني با خودم فكر كردم 

گوش نمي كردم كاش شمعدوني هام رو تنها نمي به اينجا نداشتن اما انگار واسه آب دادن اينا اومدن ! كاش به حرفش 

 " . گذاشتم

آب پاش قرمزم هنوز كنار نرده هاي سياه تراس بود . برش داشتم و از سنگينيش مطمئن شدم كه نياز نيست پرش كنم . 
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نم نمك آب ريختم روي گلبرگ هاي قرمز و رقصشون رو تماشا كردم .  ... يه حس خاص داشتم ، زخمي اما رها شده

س مي كردم نفس كشيدن برام آسون تر شده . آب پاش و من هر دو تو يه لحظه كنار نرده ها جا خوش كرديم پشت ح

  ! به خيابون

چشمامو بستم تا سوزششون بيشتر از اين بي قرارم نكنه . با خودم فكر كردم كاش هيچ وقت به جلسه نقد نرفته بودم ... 

  ! موندم و هجوم خاطرات پنج سال پيش باز من .چشمامو بيشتر رو هم فشار دادم 

*** 

اون شب ،خونه كه رسيديم ، تا نزديك صبح پشت سر بچه ها حرف زديم و خنديديم و آخرش نمي دونم وسط حرف 

كدوممون بود كه يهو خوابمون برد. نگران اين بودم كه نكنه فرهان و هامون بي جنبه باشن و بخوان تو دانشگاه كاري 

ماو كالسهاي تموم نشدني و  ... شه آبرومون بره ! اما اينطور نشد ، از فرداي اون روز دوباره روز از نوكنند كه باعث ب

  .درسي كه هيچ وقت به طور كامل بهش عالقمند نشدم

همه چيز انگار عادي و سر جاي خودش بود تا غروب سه روز بعد ، من و ترمه از خونه نازنين كه براي ناهار دعوتمون 

بود ،بيرون اومديم و چون خونه اش تو جاده كمربندي شهر قرار داشت ، درست كنار جاده منتظر ماشين شديم . كرده 

 : هوا كم كم تاريك مي شدو ترمه مدام به جونم نق مي زد كه

اخه ارغوان چقدر تو بي فكري! آژانسشون كه تا شب بي ماشين نمي موند بالخره يه ماشينش از سرويس بر مي گشت  -

  ! ما رو مي برد و

 : با اونكه ته دلم حق رو به ترمه مي دادم چشم غره اي بهش رفتم و گفتم

  ! مثل اينكه تو خيلي وضعيت ماليت خوبه هي پشت هم آژانس مي گيري ! من واال بودجه اين ماهم داره ته مي كشه -

 ! از بس ميري كتاباي مزخرف مي خري -

 ! يدا ميشهاه انقدر غر نزن االن يه تاكسي پ -

  ! حتما ميشه ! صبر كن تابشه -

حدود پنج دقيقه ديگه هم صبر كرديم اما خبري از تاكسي نشد. كم كم داشتم نا اميد مي شدم و مي خواستم بگم 

برگرديم سمت خونه نازنين تا منتظر اومدن آژانس بشيم كه صداي بوق ماشيني از چند قدمي به گوشم رسيد . فرهان با 

 : ترمه از خوشحالي جيغ كوتاهي كشيد و گفت . ون مي كرد و بر خالف هميشه هامون همراهش نبودلبخند نگاهم

  ! واي ارغوان خدا كمك رسوند بيا با فرهان بريم -

 . دو دل بودم از يه طرف دلم ميخواست با اخم روم رو برگردونم و از يه طرف ديگه هوا داشت رو به تاريكي مي رفت

كوچه اي با جاده ي خاكي كه ما درست در ابتداي اون رو به كمربندي وايستاده بوديم بيرون  فرهان ماشينش رو از

كشيد و دوباره بوق زد! بالخره دو دلي رو كنار زدم و همراه ترمه به طرف ماشينش حركت كردم با خودم گفتم فوقش 
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 هان با شيطنت ماشين رو چند متر جلو برد .ازميگم ما رو جلوي يه آژانس پياده كنه . اما همينكه رسيديم كنار ماشين ،فر

 : رو به ترمه كردم .شدت عصبانيت صورتم گر گرفت 

  ! خاك تو سرت همين رو مي خواستي ديگه ! ضايع ات كنه -

 ! بابا داره شوخي ميكنه نگاش كن -

 : به طرف فرهان برگشتم در ماشين رو باز كرده بود و تا نصفه از اون بيرون اومده بود

  ! شوخي كردم -

 : با عصبانيت چند قدم از ماشين دور شدم و پشتم رو بهش كردم . صداش بازم به گوشم رسيد

 ! باور كن داشتم شوخي مي كردم ارغوان ! اصال هامون غلط كرد! بيايين سوار شيم بريم -

 : ترمه استين مانتوم رو كشيدو گفت

  ! ه خدا ماشينش رو همينطور ول كرده و داره به طرف ما ميادارغوان بيا بريم انقدر بي جنبه نباش ! ببين بند -

 : با عصبانيت دوباره به طرف فرهان چرخيدم

  ! ممنون از شوخي خيلي بانمكتون ! مي تونيد تشريف ببريد -

 : فرهان در حالي كه هم چشم و هم لبش مي خنديد بدون توجه به حرف من گفت

  ! اشي ! مي موني رو دست باباتخوب نيست انقدر بداخالق و زودرنج ب -

نمي دونم از شنيدن كلمه بابا بود كه عصباني تر شدم يا خنده ي توي صورتش كالفه ام كرد. به سرعت در جهت 

مخالف ماشينش شروع به حركت كردم و ترمه بيچاره هم تقريبا دنبالم مي دوييد . در همون لحظه رنگ نارنجي يه 

از اينكه مي تونستم تا چند ثانيه ديگه فرهان رو كه حاال  .زنم و سر جام وايستم تاكسي از دور باعث شد لبخند ب

وايستاده بود و داشت نگاهمون مي كرد سنگ روي يخ كنم خوشحال بودم .با غرور به سمتش برگشتم و ابروهام رو باال 

هنوز نگاه پيروزمندانه ام رو  .هم ريخت انداختم.اما قبل از اينكه بتونم طعم اين پيروزي رو بچشم تو چند ثانيه همه چيز ب

از روي فرهان برنداشته بودم كه صداي جيغ بلند ترمه باعث شد به طرفش بچرم و نور كور كننده ي چراغ هاي يه 

ماشين كه به سرعت به طرف ما مي اومد، چشمام رو خيره كرد ! انقدر فاصله اش كم بود كه فرصت پيدا نكردم تا 

كر كنم كه چرا اين ماشين داره به صورت كامال اريب به طرف ما حركت ميكنه قدرت هر عكس درست به اين سوال ف

با خودم فكر كردم يعني اين آخره راهه ؟ چشامو بستم و منتظر برخورد ماشين شدم، امايهو  .العملي ازم گرفته شده بود 

داد روي زمين پرت شدم و سرم به سنگ  با ضربه اي كه ترمه به من واردكردو تقريبا خودش رو بين من ماشين قرار

نسبتا بزرگي كه كنار جاده بود برخورد كرد . درد شديدي تو جمجمه ام پيچيد و تو تاريكي فرو رفتم و در همون حين 

 ! صداي فرياد مردونه اي رو مي شنيدم كه نزديكتر مي شد
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 : ه به ذهنم رسيد رو به زبون آوردمچشمامو كه باز كردم نگاهم افتاد تو صورت نگران سعيد . اولين چيزي ك

 ترمه كجاست ؟ حالش خوبه ؟ -

 : سعيد كه ديگه از لودگي هميشگيش خبري تو صورتش نبود گفت

 ! حالش خوبه ! بردنش اتاق عمل -

 : نمي دو نم تو نگاهم چي ديد كه سريع اضافه كرد

  ! چيزي نيست نگران نباش ! پاش شكسته بردن پاشو گچ بگيرن -

 : اوري پرسيدمبا ناب

 واسه يه پا گچ گرفتن بردنش اتاق عمل ؟ -

  !خوب انگار بايد پالتين كار بزارن تو پاش  -

 : نفسم رو با حرص دادم بيرون

  ! معني چيزي نيست رو هم فهميدم -

 :سرم به شدت درد مي كرد ،اما سعي كردم سر جام بشينم ! سعيد به طرفم خم شدو گفت

 ! تاجواب سي تي اسكنت بيادسرت رو بلند نكن !  -

 سي تي اسكن براي چي ؟ -

 ! خوب سرت خورده به سنگ االن نزديك دو ساعته بيهوشي -

تازه متوجه بانداژ دور سرم شدم ، انقدر نگران ترمه بودم كه متوجه حال و روز خودم نبودم ! چشمام رو با درد روي هم 

 : گذاشتم و پرسيدم

 راننده رو گرفتن ؟ -

 : ان وادارم كرد چشمامو باز كنمصداي فره

  ! بله ! االن هم راننده هم دوستش تو كالنترين ؟ -

 !شما اينجا چيكار مي كني ؟ -

 : چشماي فرهان از تعجب گرد تر شد و گفت

خواهش ميكنم ! اصال قابل شما رو نداشت ! فقط نزديك بود تو تعقيب و گريز ضاربين شما ماشين اقساطي بنده چپ  -

 ! كنه

 : شمامو تنگ كردم و پرسيدمچ

 ضاربين ؟ مگه يه تصادف نبود ؟ -

 : سعيد روي لبه كشوي فلزي كوچيكي كه كنار تختم بود نشست و گفت
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  ! نه تصادف نبود -

 يعني از عمد مي خواستن ما رو بزنند ؟  -

 ! نه -

 : عصبي پرسيدم

  ! ميشه درست جواب بدي ! بالخره عمدي بود يا نبود -

ش اونا چند تا از بچه هاي محلي همون قسمت از شهر بودن كه شما رفته بودين ! يه سري اوباش . بعدش خوب راست -

براي اينكه مثال شما رو بترسونند ماشين رو منحرف مي كنن سمت شما ! لحظه آخر نمي تونند سروقت به مسير اصلي 

خورد مي كنه و باعث ميشه صدمه ببينه ... برگردن و ترمه كه تو رو پرت مي كنه يه طرف گوشه سپر ماشين بهش بر

  ! فرهان هم ميره دنبال ماشين و با پليس تماس ميگيره

باورم نمي شد كه همه اين اتفاقها به خاطر يه شيطنت مسخره به سر من و ترمه اومده باشه ! فرهان كمي به تخت 

 : نزديك تر شدو گفت

 . ام كه بشنومحاال اگه ميخواي ازم تشكر كني من كامال اماده  -

 : به زور جلوي لبخندم رو گرفتم .خنده ام گرفته بود 

 ! خوبه تو اين حال مي توني هنوز شوخي كني -

 . من جدي گفتم ! بالخره هر عمل خيري يه پاداشي داره -

 : رو به سعيد گفتم

  ! به جاي اينكه ور دل من بشيني برو ببين ترمه رو از اتاق عمل آوردن بيرون يا نه -

 : سعيد با تاسف سري تكون داد و در حال رفتن گفت

همه اش داشتم دعا مي كردم اين ضربه كه خورده تو سرت باعث بشه يه كم مودب و خوش اخالق بشي اما انگار  -

 ! بدترم شدي

 : فرهان همچنان خيره نگام مي كرد ،كالفه گفتم

 ! مي توني تشريف ببريخيلي ممنون آقاي فخرايي از اينكه بهمون كمك كردي ! حاال  -

 : ابروهاش رو باال برد و شيطنت چشماش بيشتر شد

 ! براي كاري به اين بزرگي فكر ميكنم اين تشكر خيلي كو چيكه ! در ضمن من جايي نمي رم فعال هستم در خدمتتون -

 چرا ؟ -

 چرا چي ؟ -

  ! همينكه نميري ! ديگه كاري نداري اينجا كه -
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  ! اتفاقا كار زياد دارم -

 : چپ چپ نگاش كردم

اي بابا ! من يكي كه كال ازت مي ترسم ارغوان ! هامون رفته خونه دوست دخترش منتظرم بهم تلفن كنه برم دنبالش  -

خونه اش هم همين نزديكياست ! مي دوني كه شما تقريبانزديك بيمارستان تامين اجتماعي چالوس تصادف كردين ! 

 ! امون رو برسونموقتي هم كه ديدمتون رفته بودم ه

 : با تعجب پرسيدم

 گفتي كجا برسوني ؟ -

  ! خونه دوست دخترش -

 !خوب حاال چرا اينا رو به من ميگي ؟ -

چند ثانيه با تعجب نگام كرد و بعد بلند بلند زد زير خنده ! پرستاري كه مشغول چك كردن سرم تخت روبرويي بود به 

 : طرفش برگشت و گفت

 !كنيد اينجا اورژانسِآقا لطفا رعايت  -

 : فرهان خنده اش رو قورت داد و رو به من گفت

خانوم آي كيو ! داشتم توضيح مي دادم كه فكر نكني تنها به خاطر شما اينجا موندم ! هدف اصلي وقت كشيه تا برم  -

  !دنبال هامون 

يدي كه تو سر و گردنم حس مي چشمامو با حرص روي هم فشار دادم و سعي كردم روم رو ازش برگردونم اما درد شد

 .انگار اونم فهميد كه من عصبي ام و ديگه هيچي نگفت . كردم ،باعث شد فقط به بستن چشمام اكتفا كنم

نمي دونم چند ساعت خوابيدم كه صداي سعيد و پچ پچ يواشش با هامون باعث شد كمي هوشيار بشم و تو حالتي بين 

 :خواب وبيداري حرفاشون رو گوش كنم

 تيجه سي تي اسكن خوب نبود ؟ن -

 بد كه نييست اما ؟ -

 اما چي ؟ -

 ! حس كردم خنده از توي صداي سعيد رفته . دلم هري ريخت

  !اما دكتر مي گفت شدت ضربه به نحوي بوده كه ممكنه تا مدتها مشكالت بينايي و شايد هم سر درد همراهش باشه  -

 تا مدتها يعني تا كي ؟ -

  ! د هم بيشترشايد يك سال شاي -

  ! عجب ! ترمه چي ؟ حال اون خوبه -
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  ! ...وضعيت عموميش خوبه اما -

 : صداي هامون خشن تر به گوش رسيد

  ! مرض ِ اما ! دو كلمه درست حرف بزن ببينم چي شده -

 : صداي زنونه آشنايي پريد وسط حرفش

  ! الق شديهامون جان بگذار آقاي دادفر داره مي گه ديگه ، چرا انقدر بداخ -

 ! نمي دونم چرا حس بدي داشتم دلم ميخواست به اون صداي زنونه بگم لطفا خفه شو

انگار شكستگي پاش خيلي ساده نيست . دكتر مي گفت ممكنه مدتهاي طوالني مجبور بشه از عصا استفاده كنه، يا حتي  -

 !البته احتمال دوم خيلي ضعيفه ! براي هميشه تو راه رفتن لنگ بزنه

كشيدن برام از هميشه سخت تر شده بود . حس كردم يه چيزي مثل بغض تا ته گلوم باال اومده و داره خفم مي  نفس

كنه . نمي تونستم چشمام رو باز كنم شرمنده بودم از خودم و روم نمي شد تو چشماي بقيه نگاه كنم . با يه لجبازي 

  ! بچگونه چه باليي سرمون آوردم

 : و هامون سكوت برقرار شد تا اينكه دوباره صداي زنونه اعصاب خورد كن گفت براي چند لحظه بين سعيد

 آقا دادفر به خانواده هاشون خبر دادين ؟ -

  ! راستش هنوز فرصت نشده -

 ! فكر ميكنم بهتره زودتر خبر بدين -

انند و مي تونند زود بيان! درسته! ارغوان كه بيدار شد ازش شماره تماساشون رو مي گيرم ! حاال خانواده ارغوان تهر -

 ! مامان باباي ترمه كه بايد از اصفهان بلند شن بيان اينجا

با شنيدن كلمه خانواده بغضم سنگين تر شد ! احتماال تنها كسي كه سراغم رو بگيره اردالنه ! مامان كه مي دونم اگر 

چرا  ! بود . عزيزجون هم كه پاي اومدن ندارهبخواد هم بابانمي گذاره بياد ، چون از اولش با دانشگاه رفتن من مخالف 

بايد اردالن رو به خاطر حماقت خودم تو دردسر مي انداختم . سعي كردم به پدر و مادر ترمه و اينكه چي بايد جوابشون 

 رو بدم فكر نكنم ! اما نگراني و غصه در سطح وسيعي به قلبم هجوم آورده بودن . صداي گرفته سعيد دوباره افكارم رو

 : پاره كرد

  ! راستي تو اينجا چيكار مي كني؟ ! فرهان مي گفت بايد بياد دنبالت -

  ! وقتي شنيدم چي شده نتونستم بمونم ، اومدم شايد كاري از دستم بر بياد -

 : صداي فرهان كه مشخص بود تازه وارد جمعشون شده باعث شد با دقت بيشتري گوش كنم

  ! تو حياط بيمارستانم! مي گم نكنه تلفن كني و گوشيم آنتن نده هامون تو اينجايي ؟من يه ساعته -

  ! اتفاقا تلفن كردم و گوشيت آنتن نداد -
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 ديدي سعيد ؟من هميشه درست فكر ميكنم فقط نمي دونم چرا هيچ كي كشفم نمي كنه  -

 : صداي برنده هامون نطق فرهان رو كوركرد

  ! كردي رفتي دنبال آرتيست بازي ؟ خدايي ته غيرتيساكت شو ! تو واقعا اين دوتا دختر رو ول  -

  ! دليل اين همه عصبانت هامون برام واضح نبود

ترمز بريدي داري همينطوري ميري واسه خودت دادا ! همون لحظه كه اون عوضيا زدن به ترمه و در رفتن يه تاكسي  -

منم ترمه و ارغوان رو سپردم دستشون تا به اونا سريع اومدن به كمكمون و  !رسيد كه توش دوتا مسافر خانم بود

 دوست نداشتم در برن و بعد اين شوخي رو با يه دختر ديگه بكنند .اورژانس تلفن كنند ، خودمم رفتم دنبال اون عوضيا 

.  

 : سعيد ميون بحث رو گرفت و گفت

ان دست تنها فكر نكنم بتونه يه بي خيال اين حرفا ! خدا رو شكر كه راننده تاكسي و اون خانما رسيدن وگرنه فره -

  ! گربه رو هم ببره بيمارستان چه برسه به اين دوتا

  ! دست شمادرد نكنه سعيد جان ! اصال اين ديگه آخر حمايت بود ! من تا رفيقي مثل تو دارم ديگه دشمن واسه چيمه -

نگراني واسه ترمه ديونه ام مي  حوصله حرفهاي مفت اونا رو درست باالي سرم نداشتم . سرم داشت منفجر مي شد و

كرد . دست از تظاهر به خواب بودن برداشتم و چشمام رو باز كردم اولين چيزي كه ديدم نگاه سنگين هامون بود روي 

 : لبم رو با زبونم تر كردم و گفتم ! صورتم

 !سعيد ميشه يه ليوان آب بهم بدي ؟ -

 : برداشت و سريع به طرفم اومدسعيد با شنيدن صدام دست از كل كل كردن با فرهان 

  ! ساعت خواب خانم ! فكر كنم دعام داره مستجاب ميشه چون اين جمله ات خيلي عجيب مودبانه بود ازت بعيده -

 : كالفه گفتم

  ! از تو به من خيري نمي رسه -

 !تو كال نقطه شوخي مغزت تعطيله ! االن ميارم  -

وقتي  ! رو انداختم به سمت ديگه هامون و در كمال ناباوري الدن رو ديدمسعيد كه از كنار تخت دور شد تازه نگاهم 

 : نگاه منو متوجه خودش ديد به طرفم اومد و گفت

  ! سالم ارغوان جون خدا بد نده -

زير لب تشكر كردم ! الدن يكي ازدخترهاي سال بااليي رشته كامپيوتر بود و اون شب تو خونه خانم ميهن دوست بيشتر 

س ديگه اي تو بحث نقد شركت مي كرد و نظراتش درست نقطه مقابل اونكه من فكر ميكنم بود ! تازه معني از هر ك

احساس نا خوشايندي كه از شنيدن صداش بهم دست داده بود رو متوجه شدم . باورم نمي شد كه دوست دختر هامون 
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زنم االن چيزهاي مهمتري داشتم كه بهش فكر باشه و اونو به خونه اش دعوت كرده باشه ! سعي كردم افكارم رو عقب ب

 . كنم مثل وضعيت سالمتي ترمه كه خيلي از رابطه ي صميمانه اين دوتا آدم نچسب واسم مهمتر بود

 : هامون كمي نزديكتر به تختم شد و پرسيد

 حالت خوبه ارغوان ؟! درد نداري ؟ -

 : سوالش به نظرم احمقانه مي اومد . با بي حوصلگي گفتم

  . رم داره منفجر ميشه ! دلم مي خواد هرچه زودتر از اين بيمارستان لعنتي برم خونه امس -

 : سعيد با يه آب معدني كوچيك برگشت و در حالي كه ليوان يك بار مصرف تو دستش رو پر از آب مي كرد گفت

  ! اشيشرمنده بايد تا صبح اينجا بموني ! دكتر ميگه چون سرت ضربه خورده بايد تحت نظر ب -

تصور تحمل كردن اون وضعيت ، اون بيمارستان شلوغ ، نگاه خيره هامون ، متلك هاي بي مزه فرهان و سعيد و لوس 

  . بازي هاي الدن از آستانه تحملم خيلي فراتر بود

  ! سعيد من ميخوام برم پيش ترمه ! بايد ببينمش -

مرخص ميشه . االن هم شماره خونه اتون رو بده كه به فرهان رفته پيشش . اونو بردن بخش جراحي ، و فردا صبح  -

 ! مامانت اينا خبر بدم ،بعد برم سراغ ترمه

سرم رو به زحمت باال آوردم و بي توجه به دردي كه تو گردنم پيچيد ليوان آبي كه نزديك لبهام گرفته بود ، سر كشيدم 

  .تغيير بده  . حتي رطوبت آب نتونست خشكي كه تو وجودم حس ميكردم رو ذره اي

  ! نيازي نيست به خانواده من خبر بدي -

 : بدون اينكه سعيد رو ببينم تعجب رو توي صورتش و بعد صداش حس كردم

يعني چي ارغوان ! داري با كي لج مي كني؟ اونا بايد بدونند . وقتي رفتي خونه بايد حداقل يه هفته استراحت كني .  -

  . د پيشتبهتره يا بري تهران يا يه نفر بيا

بهتره به  . سعيد من انقدر سرم درد ميكنه كه حوصله بحث كردن با تو رو ندارم . خودم مي تونم مراقب خودم باشم -

  ... مامان باباي ترمه خبر بدي

  .... ارغوان -

 : صداي هامون نطق دوباره باز شده سعيد رو كور كرد

  ... ه ! بعد تصميم مي گيره خودش كه چي براش بهترهسعيد جان فعال بحث نكن فكر نمي كنم براش خوب باش -

 .... اخه اين دختر انقدر لجبازه كه -

 ! به هر حال اين بار اگر لجبازي تو كار باشه هم داره با خودش لج ميكنه ! پس بهتره ما دخالت نكنيم -

 شت بي تفاوتي خودش رو نسبترنجيده نگاهش كردم ، از اينكه مثال مي خواست سعيد رو ساكت كنه اما در كنارش دا
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به حال و روز من نشون مي داد دلخور شده بودم . دلخوري كه به نظرم بي معني مي اومد . بي اختيار پوزخند زدم و با 

حاال چه گيري به اين بدبخت دادي كه  ! خودم فكر كردم . تو كه هيچ جاي دنيا كسي نيست تا واقعا دل نگرونت بشه

  . هاش هم صحبت نشديسر جمع سه جلسه هم با

رسيدن فرهان رشته افكارم رو پاره كرد و باعث شد تا چشم از روي هامون بردارم و حرصم رو از لبخند پر از كنايه اش 

  . فرو ببرم

 : سعيد سوالي كه روي زبونم اومده بود رو زودتر پرسيد

 ترمه حالش چطوره ؟ -

 : فرهان دستش رو به پيشوني اش كشيد و گفت

  ! ت عموميش خوبه فقط كمي درد دارهوضعي -

حس كردم قلبم تير كشيد . كاش مي تونستم كنارش باشم و بهش دلداري بدم يا حداقل همپاش درد بكشم . ترمه تنها 

دوستم تو اين دنيا بود كه حاال به خاطر نجات دادن من داشت درد مي كشيد . باورش سخت بود ، تو زندگي خالي من ، 

  . اسش بهم باشه كه حتي جونش رو به خاطرم به خطر بندازهيه نفر انقدر حو

 : سعيد نفس عميقي كشيد و گفت

من برم ببينم مي تونم شماره خانواده اش رو بگيرم و بهشون تلفن كنم تا بيان . به سايه هم تلفن كنم تا امشب به  -

  ! ز ما كنارش باشيمعنوان همراهش بياد اينجا فكر نميكنم تو بخش جراحي زنان بذارن كه يكي ا

 : فرهان پوزخندي زد و با لحني پر از خنده گفت

اونوقت اگر بگذارن تو به عنوان همراه مي خواي براش چيكار كني ؟! منظورت اين نيست كه احيانا ببريش دستشويي  -

 ... يا لگن براش بياري

 : با خشم رو به فرهان كردم و گفتم

  ! باشه كه بتوني براش جك بسازي و بهش بخندي فكر نميكنم اوضاع من و ترمه طوري -

 : سعيد در حالي كه به طرف در خروجي اورژانس مي رفت گفت

  ! خدا به دادت برسه فرهان -

 : فرهان سرش را كمي كج كرد و با مظلوميت گفت

 ! بهتر بشهاخه چرا هرچي من ميگم خار ميشه ميره تو چشم تو ! ؟ من فقط خواستم شوخي كنم تا حالت كمي  -

حال من با اين شوخي هاي مبتذل بهتر نميشه ! شما هم بهتره ديگه تشريف ببريد منزل تا همين جا هم خيلي زحمت  -

  .. كشيدين

در هر صورت چشم حاال كه انقدر حضورم اذيتت ميكنه ميرم ! اما  ! واال اين لحن تو بيشتر شبيه بد و بيراهِ تا تشكر -
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 .... دارم فرهيختگي از خودم نشون ميدم .احت شدم مديوني اگر فكر كني نار

 : و بعد رو به هامون گفت

 بريم ؟ -

 : هامون به الدن اشاره كرد

 ... تو الدن رو برسون خونه اش من بعد باسعيد ميام -

 : الدن كه بعد از اون چند جمله اول ديگه هيچي نگفته بود با دلخوري گفت

  ...مگه قرار نبود امشب بيايي -

  ... ميام الدن جان ! سعيد كه برگشت اگر كاري نبود ميام تو فعال برو -

 : فرهان سوئيچش رو به طرف هامون پرت كرد و گفت

  ! پس ماشينم پيش تو باشه ! من الدن رو با آژانس مي رسونم و ميرم خونه -

 : م شدو گونه ام رو بوسيدالدن با چهره اي گرفته و حالتي كه كامال غير طبيعي بودنش مشهود بود به طرفم خ

 ! خداحافظ ارغوان جون ! انشاهلل كه زود خوب ميشي -

  ! مرسي -

نتونستم جز همين يك كلمه چيز ديگه اي در جواب الدن بگم، اما وقتي چشمم افتاد به فرهان كه داشت از تختم دور 

 : ردمكالفه و مردد صداش ك .مي شد ، احساسي بهم گفت كه در حقش بي انصافي كردم 

  ... فرهان -

 : با تعجب به طرفم چرخيد و نگاهم كرد . در حالي كه سعي مي كردم لحنم كامال دوستانه باشه گفتم

 ! ممنون به خاطر كارهايي كه امروز برامون كردي . نمي دونم اگر نبودي چي به سر من و ترمه مي اومد -

ه طرف پيشوني اش برد و همراه الدن از اورژانس خارج لبهاش دوباره مثل چشماش پر از خنده شد و دو انگشت رو ب

 . شدن

بعد از رفتن فرهان، هامون از پشت پرده هاي دور تختم يه صندلي بيرون آورد و نشست روش . با تعجب نگاش كردم . 

 : لبخندي زد و شمرده شمرده گفت

ه ، يه كم استراحت كن تا سعيد فكر كنم نيروت بر اثر شستن و پهن كردن و خشك كردن فرهان تموم شده باش -

  .. برگرده

 : چپ چپ نگاهش كردم و گفتم

 !از كجا مي دوني كه با تو بحث نمي كنم ؟ -

 : لبخند كجي تحويلم داد
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 ! از اونجا كه برق تو چشات كال پريده ! احتماال خودت هم تا چند دقيقه ديگه ور مي پري -

 : هش رفتم و گفتماز لحن كشدارش عصبي شده بودم . چشم غره اي ب

  ! حيف كه سرم درد مي كنه وگرنه بهت مي گفتم كه كي ور مي پره -

 : چشمم رو بستم و سعي كردم تا اومدن سعيد بخوابم.اما صداش باعث شد حواسم پرت بشه

 ي بارونيادمه بچه كه بودم تو محله امون يه پيرمرد چرخي بود كه با چرخش واسه ي مغازه دارها بار مي برد، يا وقت -

مي اومد و ما نمي تونستيم از آب بندون خيابوناي تهران رد بشيم و به مدرسه بريم نفري بيست تومن ازمون مي گرفت و 

ما رو رد مي كرد اونور خيابون ! عصر كه مي شد كاله مخملي اش رو كه حتي تو تابستون از روي سرش بر نمي داشت 

د ! ما هم كه تازه تونسته بودم مادرامون رو خواب كنيم يواش با يه ميذاشت روي صورتش و روي تختش دراز مي كشي

بعضي وقتا از عمد و  !توپ دو اليه و گاهي سه اليه پالستيكي در مي رفتيم تو كوچه و شوت يه ضرب بازي مي كرديم 

! اونم عصباني گاهي هم بي هوا توپ رو مي فرستاديم سمت چرخ دستي صفدر ! و اون بي نوا رو از خواب مي پرونديم 

سرجاش مي نشست و داد مي زد كه حيف حيف سرم درد ميكنه وگرنه كاري مي كردم كه كال از روي زمين ور بپريد ! 

اون هر روز سرش درد مي كرد و ما هر روز توپ رو مي كوبيدم به چرخ دستيش و هيچ وقت هم دنبال ما ندوييد و 

يدن چطوريه .... تازگي ها هم شنيدم كه به رحمت خدا رفته ... حال تو آخرش آرزو به دل ما موند كه ببينيم اين ور پر

  .. بيا يه لطفي بكنه

الي چشمام رو باز كردم ، انقدر سرگرم لحن بامزه اش تو تعريف كردن خاطرات كودكيش شده بودم كه سردرد از 

 : يادم رفته بود . وقتي نگاهم رو متوجه خودش ديد لبخندي زد و با بدجنسي گفت

فقط خواهشا قبل از اينكه به رحمت خدا بري اينكار  !بيا و يه بار ما رو وربپرون تا ببينم كه اگر آدم وربپره چطور ميشه  -

 ! رو بكن

 : چشمام رو كامال باز كردم و در حالي كه به سختي جلوي خنده ام رو مي گرفتم گفتم

  ! رم ! به وقتش هم كاري مي كنم كه ور بپريخيالت راحت من تا تو رو تو گور نذارم خودم هيچ جا نمي  -

 : خنديد و مستقيم توي چشمام نگاه كرد

 ! پس منم تا اون موقع خوب ازت مراقبت ميكنم كه از دنيا نري و باعث نشي منم به آرزوم نرسم -

  ... الزم نيست شما زحمت بكشي، خودم بلدم مواظب خودم باشم -

 : براي لحظه اي خنده از تو صداش رفت

  ! اگر بلد بودي كه االن اينجا نخوابيده بودي دختر خانم لجباز -

لحنش و گرماي پنهان تو نگاهش باعث شد براي لحظه اي زمان و مكان فراموشم بشه و با تعجب نگاهش كنم . تازه 

ه انگار بهاي كانگار در كنار مخمل قهوه اي چشماش مي تونستم پوست گندمي تيره و موهاي خرمايي رنگش رو ببينم و ل
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هميشه با استهزا و تمسخر به همه چيز پوزخند ميزنه! تو اون لحظه نمي تونستم تو ذهنم ظاهرش رو تجزيه و تحليل كنم 

...كمتر پيش اومده بود به پسرها اينطوري خيره بشم و بخوام فكر كنم كه ظاهرشون جذاب و دلنشينه يا برعكس ! شايد 

 .... چشم سياه و بي قرار و خندون سر كالس برگشت و زل زد تو چشمامفقط يه بار اونم وقتي كه دوتا 

به خودم كه اومدم ديدم همچنان دارم نگاهش مي كنم اما اون چشماش رو بسته و سرش رو تكيه داده به ستوني كه 

 . مب رفتپرده دور تخت هاي توي اورژانس رو بهش وصل كرده بودن. منم چشمام رو بستم و نفهميدم دوباره كي بخوا

وقتي چشم باز كردم اورژانس به طرز قابل توجهي خلوت تر شده بود و اكثر كساني كه در اونجا تردد مي كردن چهر ه 

هاي خواب آلود و خسته اي داشتن . با تعجب ديدم كه هامون هنوز روي همون صندلي نشسته ! صداي پرستار جواني منو 

 : متوجه خودش كرد

  ! بالخره بيدار شدي ؟! دستت رو دراز كن مي خوام فشارت رو بگيرمخوب زيباي خفته  -

 : در سكوت دستامو به سمتش دراز كردم . وقتي كارش تموم شد ازش پرسيدم

  ... ساعت چنده -

 : دستش رو توي جيب مانتوي سفيد رنگش فرو كرد و به صفحه گوشيش نگاه كرد

 و سرگيجه كه نداري ؟حدود سه ... فشارت كمي پايينه ! حالت تهوع  -

  ! نه اما سرم خيلي درد ميكنه -

خوب اين درد طبيعيه االن برات يه مسكن ديگه تزريق ميكنم . اگر تا صبح سرگيجه و حالت تهوع نداشته باشي دكتر  -

 ! مرخصت ميكنه، البته قبلش بايد چشم پزشك هم ببيندت

 دي كه شايد بيشتر شبيه شكل كج و كوله نقاشي بچه هاي دو سالهسرم رو به نشونه تاييد تكون دادم و لبخند زدم . لبخن

  . بود

 خوب وقتي خنده ات نمياد مگه مجبوري بخندي ؟ -

به طرفش برگشتم خودش رو روي صندلي صاف كرد و كش و قوسي به بدنش داد و بعد با كف دست چشماش رو ماليد 

اون تو جام كش و قوس مي اومدم و بعد چشمام رو مي  . خنده ام گرفت منم صبح ها كه بيدار مي شدم دقيقا مثل

  ... ماليدم

  !نه مثل اينكه وقتي منو نگاه مي كني خنده ات واقعي تره  -

 : به سرعت لبام رو جمع و جور كردم و پرسيدم

 سعيد كجاست ؟ تو چرا اينجايي ؟ ترمه چي شد ؟ -

اومده پيشش . يه ساعت پيش هم يه سر به تو زد اما  صبر كن بگذار يكي يكي جواب بدم! ترمه حالش خوبه سايه -

 . خواب بودي . سعيد هم بايد مي رفت خونه يه كاري براش پيش اومده بود
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 خوب تو چرا موندي ؟ -

 !نمي شد كه تو رو تنها بگذاريم ؟ -

 ! منكه چيزيم نيست -

  ... به هر حال فعال اينجا بستري هستي و بايد يكي همراهت باشه -

 : ب زمزمه كردمزير ل

  ... ببخشيد باعث دردسر همه اتون شدم -

 : براي اولين بار در تمام مدتي كه شناخته بودمش يه لبخند كوتاه اما مهربون روي صورت خسته اش نشست

 ! اين چه حرفيه ! اتفاق ممكنه براي هر كسي پيش بياد .. شايد يه روز هم براي من -

 . هيچ كس ديگه خدا نكنه ! نه براي تو نه براي -

 ... ممنون اما به هر حال زندگي قابل پيش بيني نيست ... االن هم استراحت كن تا صبح -

چيزي نگفتم اما سعي كردم سرم رو از روي بالش بلند كنم . تالشم بي فايده بود درد بدي تو تمام سر و گردنم مي 

بي شده بودم بايد مي رفتم دستشويي . به طرفم خم پيچيد و احساس ميكردم از هميشه كرخت تر و سنگين ترم .... عص

 : شد و گفت

 چي شده ؟ چرا مي خواي بلند بشي ؟ -

 ... درمونده نگاهش كردم

انگار تو نگاه من خجالتم رو خوند و بي اونكه چيز ديگه اي بپرسه از جا بلندش و به سمت ايستگاه پرستاري رفت . نفس 

لش رها كردم . كمتر از يك دقيقه بعد همون پرستاري كه فشارم رو گرفته بود عميقي كشيدم و دوباره سرم رو روي با

 : همراه هامون به تخت نزديك شدند . لبخند كمرنگي روي صورت ظريف و بانمكش نشست و پرسيد

 ميخواي بلند بشي ؟ -

  ! بله -

  ! نگيري باشه من يه كم تخت رو ميدم باال كه راحت تر بتوني سرت رو بلند كني و سرگيجه -

هامون قبل از اينكه حرف پرستار تموم بشه شروع كرد به آرومي تخت رو باال دادن . با اونكه باز هم احساس درد مي 

كردم اما ترجيح دادم كه چيزي نگم و تحمل كنم . وقتي تونستم صاف روي تخت بشينم پرستار در حالي كه سِرم رو مي 

  . م كرد تا از تخت بيام پايين . سرم گيج رفت، دوباره لبه تخت نشستمبست به طرفم اومد و دستم رو گرفت و كمك

  ... عزيزم اگر خيلي سرت گيج ميره همينجا بمون من برم برات لگن بيارم -

هجوم خون رو به صورتم حس كردم و سرم رو به عالمت منفي تكون دادم . زير چشمي نگاهي به جايي كه هامون 

كمال تعجب و خوشحالي ديدم كه ديگه اونجا نيست . بعد از اينكه كمي حالم بهتر شد به ايستاده بود انداختم و در 
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تو خونه هم كه بودم هميشه  . سختي از تخت پايين اومدم. و با راهنمايي اون پرستار مهربون تا دستشويي رفتم و برگشتم

  . كه از دوران بچگي ام برام مونده بودعادت داشتم نصف شب از خواب بيدار بشم و برم دستشويي . اين يادگاري بود 

وقتي دوباره و اين بار بدون كمك كسي روي تخت دراز كشيدم . هنوز خاطره تلخ دوران كودكي رهام نكرده بود . 

مامانم مي گفت تقريبا تا شش سالگي مشكل شب ادراري داشتم و هر چقدر هم اونا منو دكتر بردن اين مشكلم رفع نمي 

يه دكتري پيشنهاد داد از ساعت استفاده كنم و هر شب وقتي زنگ ساعت به صدا در مياد بيدار بشم و برم شد . تا اينكه 

 : دستشويي . يادمه وقتي بابا از مامان شنيد كه دكتر چه راهكاري داده لبخند تمسخر آميزي زد و گفت

  . من خودم درمانش ميكنمهمه اينا مسخره بازيه تو فقط پول اضافه داري بريزي تو شيكم اين دكترا  -

و از اون به بعد هر وقت كه جام رو خيس مي كردم صبح يه سيلي محكم از بابا ميخوردم . صورت كوچولوم تا ساعتها از 

اين سيلي هاي بي رحمانه مي سوخت و عجيب بود كه حتي يك قطره اشكم نمي ريختم . نمي دونم كه ترس از تنبيه 

ر جواب داد، اما هر شب با صداي ساعت از خواب مي پريدم و ياد سيلي كه قرار بود شدن بود يا واقعا راهكار دكت

بخورم مي افتادم ، كال خواب از سرم مي پريد و با ترس به دستشويي پناه مي بردم . و خيلي وقتا از دستشويي كه بر مي 

  .... گشتم تا خود صبح بيدار مي موندم و گوشه اتاقم به تاريكي خيره مي شدم

حاال بعد از گذشت سالها هنوز نيمه شبها با ترس و دلهره بيدار ميشم و بايد برم دستشويي .بغضم رو فرو بردم و سعي 

كردم دوباره بخوابم . مسكني كه پرستار چند دقيقه قبل تزريق كرده بود كم كم اثر مي كرد و آرامشي نسبي به سراغم 

اينكه به خواب برم از بين مژه هام هامون رو ديدم كه بي صدا روي  اومده بود . پلكهام دوباره سنگين شد و قبل از

  . صندلي كنار تختم نشست و اونم چشماش رو بست

*** 

  . با نوازشي روي پيشوني ام به خودم اومدم ،چشمام رو باز كردم و نگاه نگران سايه رو منتظر خودم ديدم

  .... ر كردي با خودت دخترسالم عزيزم صبحت بخير ! بهتري ارغوان جون ؟ چي كا -

 سالم مرسي بهترم .... ترمه چطوره سايه ؟ -

 : سايه لبخندي زد و مالفه روم رو مرتب كرد

  ! خوبه ! مامانش اينا اومدن، صبح زود رسيدن -

  ! چقدر زود رسيدن -

  ! مدن اينجاآره همون موقع كه سعيد بهشون تلفن كرده با هواپيما خودشون رو رسوندن تهران و بعدش او -

 دكترش چي گفت ؟ -

 فعال مار و بيرون كردن كه دكترها بيان براي ويزيت ! فقط يه چيزي ترمه گفت بهت بگم؟ -

 : با نگراني پرسيدم

 چي ؟ چيزي شده ؟ -
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  ! نه نگران نباش . فقط ميخواست بهت خبر بده كه نمي خواد اصل قضيه رو به مامانش اينا بگه -

 يعني چي ؟ -

مثل اينكه ترمه براي اينكه تورو هل بده كنار خودش آسيب ديده ! اما به اونا گفته كه هر دوتون تو تصادف اخه  -

  .... اينطوري شدين

  . بغض بي اختيار تو گلوم نشست . چشمام براق شد و نوك بيني ام تير كشيد

 ! بالخره كه چي اونا مي فهمن -

  ! اصفهان تا اين دو ماهي كه بايد پاش تو گچ باشه رو اونجا بمونه نه قراره مامانش اينا با آمبوالنس ببرنش -

 پس درسش چي ؟  -

 : سايه روي صندلي كه تا چند ساعت قبل جاي هامون بود نشست و گفت

 ! نمي دونم يا مرخصي مي گيره يا براي امتحانا بر مي گرده -

 : نفس عميقي كشيدم و پرسيدم

 هامون تا كي اينجا بود ؟ -

  .. نيم ساعتي ميشه رفته ! گفت ميره كه چهل و هشت ساعت بخوابهيه  -

 : شرمنده لبم رو گاز گرفتم و گفتم

  ! كاش از اولش نمي موند! تو هم برو سايه جان من حالم خوبه االن دكتر بياد مرخصم ميكنه . ميرم خونه -

 ... نه من هستم تا -

 لرزوند  هنوز جمله سايه تموم نشده بود كه صدايي قلبم رو

 .... جاي نميره سايه خانم تا من برسم كه رسيدم -

ديدن اردالن كه درست در نيم متري تختم ظاهر شده بود خيلي دور از ذهن و باور نكردني به نظر مي رسيد . چند بار 

رم ، پلك زدم و به صورت خندونش نگاه كردم ، بي اختيار از ذهنم گذشت من چقدر دور و برم صورت هاي خندون دا

 يعني يه روزي منم مي تونم به هر دليلي بي بهانه بخندم ... حتي وقتي خوشحال نيستم ... ؟

 : زمزمه كردم

 ! اردالن -

 : سايه از جا بلند شد و گفت

  ! ارغوان معرفي ميكنم آقا اردالن ، آقا اردالن معرفي ميكنم ارغوان -

 : و با بعد با خنده به طرفم برگشت و گفت

 ! به توصيه هاي تو گوش نكرد سعيد هيچ -
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 : اردالن به سمتم اومد و نگران نگاهم كرد

 چي كار كردي با خودت ارغوان ؟! االن خوبي؟ دكتر اومده ببيندت ؟ -

هنوز نميتونستم جوابش رو بدم ... وقتي ديدمش تازه فهميدم كه چقدر دلم ميخواسته يكي از خانواده ام اونجا باشه . تازه 

نيدم كه مامان وباباي ترمه خودشون رو به اين سرعت رسوندن چه حسرتي توي دلم نشسته ! انگار يهو فهميدم وقتي ش

 : جون گرفتم ... سايه به جاي من جواب داد

دكترش هنوز نيومده ! اما ديشب گفتن كه اگه تا صبح حالت تهوع و سرگيجه نداشته باشه مي تونه بره . قراره بود يه  -

  .... بيندش كه انگار عصر بايد بره مطبشچشم پزشك هم بياد ب

 : اردالن با نگاهي پر از قدرشناسي به سايه نگاه كرد و گفت

  ! ممنون سايه خانم كلي باعث دردسر شما شديم -

 ... منكه تا صبح باالي سر ترمه بودم ، نتونستم واسه ارغوان كاري بكنم .. يكي از همكالسي هامون پيشش بود -

ن بودم كه اسمي از هامون ببره . اردالن رابطه دوستانه من و ترمه و سعيد رو مي دونست ، اما هيچ وقت رنگم پريد نگرا

از هامون و فرهان اسمي نشنيده بود دلم نمي خواست تا قبل از اينكه من براش توضيح بدم فكر ديگه اي درباره اين 

بط من با دوستام داره ... يعني انقدر بابا تو همه چيز قضيه بكنه . گرچه هيچ وقت حس نكرده بودم كه حساسيتي روي روا

دست و پامو رو مي بست كه ديگه نوبت به اردالن نمي رسيد . اما اردالن هيچ واكنشي به حرف سايه نشون نداد و در 

 : جوابش گفت

ن .. راستي آقا پيمابه هر حال شما هم خسته شدين حاال چه پيش ترمه چه اينجا ! انشاهلل تو عروسيتون جبران كنم . -

 ... كجاست ؟ اون موقع كه اومده بودم واسه ارغوان دنبال خونه بگردم كلي بهش زحمت دادم

  .... خوبه االن كالس داره ! چه زحمتي وظيفه بود -

  ! نه ديگه شما رو با اين دختر مشكل پسند غرغرو تنها گذاشتن خودش بالي بزرگيه -

 : با دلخوري گفتم

 از تهران تا اينجا اومدي كه منو دست بندازي يا اينكه اومدي حالمو بپرسي اردالن تو  -

 : اردالن با مهربوني دستم رو گرفت و گفت

  ! آجي كوچولو اومدم با خودم ببرمت خونه -

  ! نه ! من همينجا مي مونم -

 : ابروهاش رو باال برد و گفت

  ! نگرانتهيعني چي كه همينجا مي مونم !؟ مي دوني مامان چقدر  -

 : روم رو برگردوندم و گفتم
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  ! اگر نگرانم بود همراهت مي اومد -

  .. حال عزيز خوب نبود .. بابا هم -

قرار بود از كرمانشاه واسه بابا مهمون بياد .. ..نمي خواد بگي .. حال عزيز خوب نبود ... بابا رگ سياتيكش گرفته بود  -

  .... همه رو خودم بلدم

 : گفتسايه با تعجب 

  ... ارغوان ! آروم باش -

 : اردالن صندلي رو كامال كنار تختم كشيد و گفت

  ! باور كن دلش ميخواست بياد ...اصرار كرد تو رو حتما برگردونم با خودم -

  ! من هيچ جا بر نمي گردم اينجا راحتم -

 باشه االن درباره اش حرف نمي زنم  -

 : صداي پرستار كه مي گفت

 ! تخت مريض رو خالي كنيدلطفا دور  -

 . باعث شد سايه و اردالن چند قدمي به عقب برن

بالخره وقتي دكتر دست از سر من و سي تي اسكنم و نتيجه آزمايشهام برداشت و اجازه داد تا به خونه برم نفس عميقي 

ه بيماري كه به سرش كشيدم و سعي كردم به غرغرهاي اردالن سر دكتر كه از نبودن امكانت و اينكه چطور ميشه ي

ضربه خورده رو تو بخش اورژانس تحت مراقبت قرار بدن ، گوش نكنم ... و همچنين به توجيح هاي دكتر كه مي گفت 

بيمارهاي بد حال تر از من تو بخش مراقبت هاي ويژه بسترين و اينجا يه بيمارستان كوچيك تو يه شهر كوچيكه كه 

  ... تعداد تخت هاش خيلي محدوده

 . ي از تخت پايين اومدم اولين كاري كه كردم به سمت بخش جراحي و اتاق ترمه رفتموقت

*** 

منظره اي كه مقابلم مي ديدم بي اختيار باعث شد آه عميقي بكشم ! مادر ترمه روش خم شده بود و داشت پيشوني اش 

 : رو مي بوسيد . سرش رو كه بلند كرد ترمه منو ديد

 ني ؟ حالت خوبه ؟ مرخصت كردن... ؟ارغوان اينجا چيكار ميك -

 :لبخند روي لبهاي مادرش نشست و به طرفم اومد ، زير لب زمزمه كردم

 ! سالم -

 . سالم ارغوان جون !خوبي دخترم ! ببخش از صبح انقدر درگير ترمه بودم كه نشد بيام بهت يه سر بزنم -

  ... خواهش ميكنم ! خوبم -
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ا انگار تنم مثل تكه چوبي خشك و بي حركت قادر به تكون خوردن نبود . زير لب لحظه اي بعد در آغوش او بودم ام

تشكر كردم و بعيد مي دونستم صدام رو شنيده باشه . به طرف ترمه رفتم . اشك پرده كشيد جلوي نگاهم . چشمم از 

  . روي پاش سر خورد و رفت به طرف چشماش ،و تورنگ سبز كدر و مات نگاهش غرق شدم

 : ي لباش نشست و سرش رو تكون دادخنده رو

  ... نچ نچ انگار من مردم اين قيافه رو به خودت گرفتي -

بي حرف به طرفش رفتم و بي اونكه بفهمم روي صندلي كنار تختش نشستم . دستش رو كه آنژوكت و سرم بهش وصل 

 : دستش رو تكون داد و گفتبود گرفتم و سرم رو روي اون گذاشتم . اشك بي محابا صورتم رو خيس كرد . ترمه 

 ارغوان چت شده؟ تو داري گريه ميكني ديوونه ؟... اونم به خاطر همچين چيز بي اهميتي ؟ -

 : سرم رو با خشم بلند كردم و تو چشماي سبزش كه حاال درخشانتر از قبل بود نگاه كردم

 ... !بخدا ديونه اي ... كاش مي گذاشتي بميرميه بارديگه بگي بي اهميت مي زنم اون يكي پاتو ميشكنم .. تو ديونه اي  -

! 

  . به سرعت نگاهي به مادرش انداخت كه دم در وايستاده بود و داشت با سعيد و سايه حرف مي زد

  ... هيس !هيچي نگو! نميخوام مامان اينا اصل قضيه رو بدونند -

 ! يعني چي آخه ؟ من ميخوام بهشون بگم -

 : چشماش نگران شد

  ... اهش ميكنم اگر بفهمند ديگه نمي ذارن برگردم اينجاترمه خو -

 : كالفه سرم رو تكون دادم و خواستم چيزي بگم كه سعيد مثل خروس بي محل اومد جلو

 ! .. سالم عرض شد ارغوان خانم .. اومدم اين گوشي شما رو تحويل بدم كه تمام ديشب تا صبح رو داشت مي لرزيد -

 : شتم دستم رو دراز كردم و گوشي رو گرفتم . نگاهش افتاد به صورتمحوصله كل كل باهاش رو ندا

 باورم نميشه داري گريه مي كني تو .. مگه اصال غده اشكي داري ؟ يا يه چيزي به اسم قلب ؟ -

 ! سعيد بي خيال شو اصال حوصله ندارم االن -

  ... تيزت رو نشون ميدي مي گم كه اشك و عاطفه ات مال ترمه است به من كه ميرسي فقط چنگاالي -

 : اردالن از پشت سرم گفت

  .. مگه خواهر من گربه است كه چنگاال نشونت بده -

 : سعيد با مظلوميت سرش رو خم كرد و گفت

  ... ببربنگال ! كاش گربه بود اردالن ! ببره -

 : اردالن خنديد و گفت

  .. .. اگر اينجا ببره حتما اينطوري به نفعش بودهمن كه تو اين چند سال جز مظلوميت چيزي از خواهرم نديدم . -
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 : سعيد سرش رو تكون داد

 ! ... منم همچين داداشي داشتم كه ازم حمايت كنه بيشتر از اينا خط و نشون مي كشيدم -

 : ترمه با اعتراض به طرفش برگشت

 انقدر اين دوست منو اذيت نكن ... تو اصال خودت بگو ديشب كجا غيبت زد ؟ -

 : سعيد ابروهاش رو باال برد و با خنده پرسيد

احيانا طلبكاري شما از من ؟ برام ازتهران مهمون اومد ... مجبور شدم برم تعاوني دنبالش ببرمش خونه ! هامون و سايه  -

 ! كه بودن اينجا

 : اردالن با كمي مكث پرسيد

 هامون ؟  -

  .. ارش ...ديشب اينجا مونديك اژدهاي دوسريه كه نگو احتماال صبح برگشته به غ -

 : زير لب گفتم

  .. اي مار بزنه زبونت رو سعيد -

شونه ام رو باال انداختم و لبم  ...دست اردالن روي شونه ام نشست . به طرفش برگشتم تو نگاش هم خنده بود هم سوال 

  . رو دادم جلو ... تا بفهمه قضيه اصال برام مهم نيست

 : و متوجه خودش كردصداي باباي ترمه همه ما ر

  ... خوب آمبوالنس رو هماهنگ كردم تا يه ساعت ديگه مي تونيم ببريمش -

 :با ناراحتي به ترمه نگاه كردم از توي نگام حرفم رو خوند

  ... اما مامان نمي تونه بمونه ! مي دوني كه دبيره ! باور كن خودم دلم نميخواد برم ارغوان -

  ... از كنارت جم نمي خورم ... خوب من خودم مراقبتم -

 : صداي مهربان مادر ترمه حرفمو قطع كرد

نه ارغوان جون .. مي دونم اين ترم بار درساتون سنگينه ! شما هم به نظر من بهتره يه مدت بري خونه تا حالت كامال  -

  ! خوب بشه

 پس امتحاناي اين ترمش چي ؟ -

نه برگرده ... از اينجا هم براش نامه گرفتيم كه آقا سعيد قرارشده تا اون موقع زمان استراحتش تموم شده و مي تو -

 زحمت دادنش به دانشگاه رو بكشه 

 : نا اميد آهي كشيدم و زير لب گفتم

  ... دلم برات تنگ ميشه ديونه -
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 : دستم رو فشرد و لب زد

 ... من بيشتر -

كه نمي تونستم كنترلش كنم . نگاه كردم به مسير دور  با اونكه بهار بود اما تنم از فكر تنها شدن دچار لرزي شده بود

 .... شدن آمبوالنس و لبام رو برچيدم

 : اردالن دستش رو دورم حلقه كرد و گفت

چشم بهم بزني اين مدت تموم ميشه .... تو هم ميايي خونه ... فكر كن تعطيالت تابستونيه .. اصال اگر حالت بهتر شد  -

 ... ديدنشيكي دو روزي ميريم اصفهان 

 : نگاه گذرايي بهش انداختم و گفتم

 .. اردالن من جايي نميام -

 : كالفه دستي به موهاش كشيد و گفت

 بيا بريم خونه درباره اش حرف ميزنيم -

*** 

براي حريم امن خونه ام .. براي  ... لبه تختم كه نشستم تازه حس كردم كه چقدر دلم براي اينجا تنگ شده بود

رنگش .. براي تابلوي سياه قلمي كه از حراجي دوشنبه بازار خريده بودم ... براي تلويزيون كوچيك  ديوارهاي بدون

 . چهارده اينچم... و اينهمه دلتنگي در عرض بيست و چهارساعت وجودم رو پركرده بود

قابلم وكرده بود مسايه و سعيد بعد از رسوندن ما رفته بودن و اردالن در حالي كه دستش رو تو جيب شلوار كتونش فر

 : ايستاد

 ... ارغوان يه خورده استراحت كن بعد از اينكه چشم پزشك ديدت برميگرديم تهران -

اما هيچ وقت جلوي اردالن راحت  . روي تخت دراز كشيدم دلم ميخواست برم حموم . دلم مي خواست لباس عوض كنم

  ... با هم يكي بوديم ... با ااينكه نبودم . با اينكه نابرادريم بود . با اينكه حداقل از مادر

اردالن تو هم استراحت كن ديشب تا صبح رانندگي كردي . فردا صبح برو تهران . من دكتر هم نميرم چشمام هيچيش  -

 . نيست

 : اردالن كنارتختم چهارزانو روي زمين نشست

 ! عزيزم چرا با خودت لج مي كني ؟ مي دوني كه نمي توني تنها بموني -

 . مو جمع كردم توي شكمم و مالفه رو كشيدم روي خودمپاها

 ... لج نمي كنم اردالن ! من اينجا راحتترم .. حالم كه خوبه . دكترهم كه ديدي گفت چيزي نيست -

 ... تو فقط چيزي نيستش رو شنيدي . نشنيدي گفت كه ممكنه دچار سرگيجه بشي .. ممكنه عوارض داشته باشه -
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 ... ه قطعيهگفت ممكنه ! نگفت ك -

 ... ارغوان بگو مشكلت چيه ؟ فكر كن تابستونه فكر كن ترمت تموم شده -

 من هيچ فكري نميكنم ... من هر چقدر ديرتر برگردم اونجا واسه مامان هم دردسرش كمتره -

 ندادي ؟خيلي بي انصافي ارغوان مامان تا صبح نخوابيده ميدوني چقدر بهم زنگ زده چقدر به تو زنگ زده و جواب  -

گوشيم دست سعيد بود ... بهش بگو وظيفه اش رو خوب و كامل انجام داده ! نگرانيش رو با تلفن كردن نشون داده ...  -

  ... مثل هميشه

 : عصبي از جاش بلند شد

ا ... بابواقعا كه ! تو مي دوني به اون زن چي مي گذره .. چرا به چشم دشمنت به ما نگاه ميكني ... به من به مامان به  -

چرا هميشه وقتي ازم حرف ميزني مي گي نابرادري ... منكه برادرتم ... من و تو از يه مادريم ... چرا وقتي از مامان حرف 

 .. مي زني تو صدات فقط كينه مي بينم

ابرادري سرم رو تكون دادم . شنيدن اين حرفا از اردالن چيز تازه اي نبود ... هر بار كه دعوامون ميشد . هربار كه ن

بودنش رو به رخش مي كشيدم هر بار كه مامان رو با حرفام كنار ميزدم .. همينا رو مي گفت ... دستم رو بردم تو جيب 

تا ميس كال از مامان داشتم . انگشت  25مانتوم كه هنوز تنم بود . گوشيم رو در آوردم و به صفحه اش نگاه كردم . 

 ... ير يه شب تاريك تو چشمام نقش بست . تصوير نيازم به مامان و نبودنشكشيدم رو اسمش .... دلم لرزيد ... تصو

اردالن من با شما هيچ مشكلي ندارم مخصوصا با تو ... باور كن اينجا باشم برام بهتره ... قول ميدم اگر حس كردم حالم  -

 ... ه نبودناشبه مامان هم از طرف من بگو اين نبودنش هم كنار هم ...خوب نيست خودم بيام اونجا 

 . نا اميد به طرفم برگشت

 .. گاهي فكر ميكنم تو يه چيزي رو تو دلت نگهداشتي كه اينطور باعث شده تلخ و گزنده بشي -

 : لبخند تلخي زدم و گفتم

 ... منم االن زنگ ميزنم يه چيزي بيارن برامون بخوريم ...به جاي اينكه منو تجزيه تحليل كني .. يه كم استراحت كن  -

 ... يخچالم از خونه خدا پاكتره

نگاه پر از كنايه اي بهم ا نداخت و از در زد بيرون . وقتي برگشت دوساعتي گذشته بود . داشتم جزوهام رو زير و رو مي 

دستاش پر از پالستيك هاي خريد بود . با خوشحالي از جا بلند شدو به طرفش  . كردم و به ترمه اس ام اس مي دادم

 : رفتم

ــــــــــــــي هيچي يه دانشجو تو شهر غريب رو به اندازه چند تا پالستيك پر از خريد خوشحال نمي كنه .... مرس -

 ! اونم يه دانشجوي گشنه

لبخند روي صورت خسته از بي خوابيش نشست و دستش رو آورد جلو تا مثل هميشه موهام رو بهم بريزه كه چشمش به 
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 ... ردبانداژ روي سرم افتاد و نچ نچي ك

 : خريد ها رو توي آشپزخونه گذاشت و گفت

 ... ساندويچ هم خريدم -

 : دستامو بهم كوبيدم و گفتم

 ... آخ جون -

وقتي روبروي هم پشت ميز كوچيك و پالستيكي تو آشپزخونه كه دوتا صندلي بيشتر نداشت و مهمون هميشگي اش ترمه 

 : بود نشستيم ازم پرسيد

 .. مي توني بموني واقعا فكر ميكني تنهايي -

 : گاز بزرگي به ساندويچم زدم و گفتم

 اوهوم ... مي بيني كه مثل فيل دارم مي خورم ... آدم بدحال كه نميتونه انقدر اشتها داشته باشه -

 : خنديد

 ... هنوز ياد نگرفتي با دهن پر حرف نزني ... من معدم ام ضعيفه .. االن حالم بد ميشه -

 .. باز به طرف ساندويچم حمله كردمشونه باال انداختم و 

 :قبل از اينكه گاز بعدي رو بزنم ازم پرسيد

 هامون كيه ؟ -

 : از سوالش جا خوردم ، گرچه زودتر از اين انتظارش رو مي كشيدم

  ! هم كالسيمه -

 فقط ؟ -

  . با خودم فكر كردم فقط همكالسيمه ؟ جوابش تو ذهنم برجسته بود اما واضح نبود

  .. فقط -

  .. مطمئني نميخواي چيز بيشتري بگي -

كالفه از سماجتي كه تو صداش بود ساندويچ رو توي پيش دستي جلوي روم گذاشتم و دستمال سفره يك بار مصرف 

گلدارم به طرف لبام بردم . ترمه هميشه از اين همه دقتي كه تو چيدن ميز غذا حتي واسه يه املت دا شتم خنده اش مي 

 : گرفت و مي گفت

 شكم گشنه و آروغ فندقي ؟ -

اما من عاشق چيدن ميز بودم . عاشق دستمال سفره هاي رنگارنگي كه هر بار به يه شكل روي ميز مي چيدم و شمعدون 

چوبي كوچيكم كه شمعهاي وارمري معطر توش خودنمايي مي كرد . دستمال رو با دقت گذاشتم روي ميز و شروع كردم 
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ون رو به تولدم تحميل كردن تا امروز كه خيلي هم ازش نگذشته بود . لبخند گنگي تعريف كردن از روزي كه خودش

روي لباش خودنمايي مي كرد . حرفام كه تموم شد هيچي نگفت و فقط سرش رو تكون داد . بقيه غذا خوردنمون به 

  . حرف زدن درباره ترمه و سعيد گذشت

منو با خودش نبره بايد همراهش برم مطب چشم پزشكي و منم عصر اون روز برام شرط گذاشت كه اگر ميخوام به زور 

 : از سرناچاري قبول كردم . وقتي از مطب اومديم بيرون سرش غر زدم كه

  ! ديدي دكتر هم گفت چيزيم نيست -

حاال چه اشكالي داشت مطمئن شديم؟ ... در ضمن دكتر گفت اين طور ضربه ها ممكنه يه مدت طول بكشه تا عوارض  -

  ... بشه ! بنابراين هر دردي يا تاري چشمي كه داشتي رو بايد سريع بيايي و بهش بگي مشخص

  .... چشم !چشم! چشم !ديگه دست از سر كچل من بردار ... مي خواي بريم دور بزنيم -

  .رنگ و روي خودت رو توي آينه ديدي ؟! انگار زرد چوبه به صورتت ماليدن ! بريم خونه استراحت كن  -

 : لتماس نگاش كردمبا ا

  ! تروخدا اردالن بريم سي سنگان -

 :كمي سكوت كرد و بعد گفت ؟

  ! دوتا شرط داره -

 : لبام رو روي هم فشار دادم و با حرص گفتم

 حاال چي هست شرطت؟ ! تو هم كه براي هرچيز شرط بذار ! حاال خوبه يه سال ازم كوچيكتري -

 : ماشينش گرفته بود گفتدر حالي كه كنترل دزدگير رو به طرف 

مي توني قبول نكني و يه سره بريم خونه ! اول اينكه وقتي رفتيم اونجا هر جور جست و خيز و تو آب رفتن ممنوعه ! با  -

  ! ماشين يه دور تو پارك جنگلي مي زنيم و بعد ميريم كنار ساحل روبروش يه ساعتي مي مونيم و بر مي گرديم

  ! حال باال پايين پريدن ندارم قبول ، خودمم زياد حس و -

و مهمترين شرط اينكه همين االن يه تلفن به مامان مي زني ! از صبح انقدر صداي بغض كرده اش رو شنيدم دلم  -

  ! ميخواد االن خودم يه بار ديگه سرت رو بكوبم به سنگ

نديده گرفتم . بي حرف گوشيم رو از مي دونستم كه به اندازه كافي تماس هاش رو  .تو ماشين نشستم و در محكم بستم 

و آخرش هم مجبور شد قطع كنه  .حرف زدنمون بيشتر از دو دقيقه طول نكشيد  . جيبم در آوردم و شماره اش رو گرفتم

  . چون بابا داشت صداش مي كرد

ي رسيديم س حرفم كه با مامان تموم شد اردالن هيچي ازم نپرسيد و منم چشمام رو بستم و تا بيست دقيقه بعد كه

سنگان بازش نكردم . عاشق اين پارك جنگلي و دريايي روبروش بودم .... واقعا بعد از اون تصادف و رفتن ترمه اين 
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تصميم داشتم صبح روز بعد برم و رضايت بدم تا راننده هم آزاد بشن . گرچه اردالن مي  .آرامش و زيبايي حقم بود 

ون نمي كنه ! اما در هر صورت دلم نميخواست به خاطر اون تصادف مجبور گفت كه حتي اگر من رضايت بدم قانون ولش

نگاهي به اردالن انداختم و با  . بشم هر روز هي برم دادسرا و برگردم .. اونم حاال كه قرار بود از هميشه تنها تر بشم

 ...وشبخت تر از منه خودم فكر كردم . چطوره كه اردالن با اين تفاوت يه ساله انقدر عاقلتر از منه انقدر خ

بعد از رفتن ترمه انگار همه چيز رفته بود روي دور كند ! يه هفته اول رو كه اصال دانشكده نرفتم و بيشتر تو خونه موندم 

. سايه گاهي مي اومد بهم سر ميزد و سعيد هم تلفني يا اس ام اسي حالم رو مي پرسيد . بعد از يك هفته تقريبا سر 

  . بانداژ دور سرم رو باز كردمدردهام كمتر شدن و 

زندگيم داشت به روال عاديش برمي گشت و تنها چيزي كه خيلي اذيتم ميكرد جاي خالي ترمه بود . هر چند مدام از 

طريق اس ام اس با هم در ارتباط بوديم اما بازم دلم براش تنگ مي شد . حتي حوصله اينكه تو كالس سر به سر سعيد 

  . بگذارم رو هم نداشتم

  . با خودم فكر ميكردم كه وقتي درسمون تموم شد چطوري ميخوام از اين وابستگي و دلبستگي به ترمه رها بشم

حدود بيست روز از رفتن ترمه مي گذشت و من تو آنتراك بين دوتا كالس تصميم گرفتم برم بوفه اما هنوز از در كالس 

 : م متوقف كردبيرون نرفته بودم كه صداي خانم ميهن دوست منو سر جا

 !ارغوان ؟ -

  . به طرفش برگشتم و لبخند زدم ، ترانه جزو معدود كسايي بود كه باعث مي شد لبخند بزنم

  ! سالم خانم ميهن دوست -

 : اخم شيريني كرد و گفت

 اين صد بار ترانه صدام كن  -

  ...ببخشيد ترانه جون اخه شما ازم بزرگتري خواستم احترام -

 : تلبخندي زد و گف

  ... عذر بدتر از گناه مياري ؟ هي اين چند سال رو به رخم بكش تا حس كنم سنگواره ام -

  ! اين چه حرفيه ! چشم ديگه اگر جز ترانه صدات كردم بيا منو بزن -

  ! كال خشني ها دختر ! خوب بگذريم مي خواستم بگم امشب باز يه جلسه نقد داريم ، خواستم بگم تو هم بيا -

 : دو گفتممكثي كر

 ... مرسي ترانه جون اما -

اما نداره ديگه ! ترمه كه نيست همه اش تنهايي . اين چند مدت حواسم بهت بود خيلي تو خودتي ... يه ذره بيا تو جمع  -

  ! شايد حالت بهتر شد
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 : دستش رو جلوي صورتم تكون داد و گفت "حواسم بهت بود "همه فكرم مونده بود روي جمله 

 حواست كجاست ! ميايي ديگه ؟ هي دختر -

 : بي حواس گفتم

  ! باشه ميام -

 : لبخندش عميقتر شدو گفت

  ! مرسي پس ساعت هفت منتظرتونم يكي از بچه ها قراره براي همه آش دوغ درست كنه -

 : پشيمون از جواب بي فكري كه داده بودم پرسيدم

 كي ؟ -

  ! ساچلين -

يدي كه اهل اردبيل بود . فكر كردن به آش دوغ ترش مزه باعث شد به وسوسه ساچلين رو مي شناختم دختر بور و سف

  . بيافتم

  !كمك الزم نداري ؟ مي خواي زودتر بيام ؟ -

باورم نميشد اين منم كه دارم همچين پيشنهادي بهش ميدم . انگار اين مدت تنها موندن و نبودن ترمه داشت كار دستم 

  . مي داد

 : شحالي گفتدستم رو گرفت و با خو

 ! اتفاقا خوشحال ميشم اگر يه خورده زودتر بيايي! شايد يه كاري برات پيدا شد -

 : سرم رو به نشونه تاييد تكون دارم و در حالي كه به طرف بوفه مي رفتم گفتم

 ! پس حدود پنج ميام -

چند لحظه حس كردم همه جا يهو قبل از اينكه صورتمو به طرف روبرو برگردونم محكم با چيزي برخورد كردم . براي 

تيره شد و پرده تاريكي جلوي چشمم رو گرفت .دستم رو گرفتم به ديوار روبروم و دست ديگه ام رو گذاشتم روي 

 : چشمام . صداي آشناي نگراني پرسيد

  ... خوبي ارغوان ؟ ببخشيد من اصال حواسم نبود -

د تو دوتا گوي سياه براق كه حتي پشت نگراني نگاهش خنده به زحمت الي پلكام رو باز كردم و چشمم باز گره خور

  . موج مي زد

  ! چيزي نيست ... ببخشيد من خوردم به شما -

 خوب حاال ميري كنار يا بگم افسر بياد كروكي بكشه ؟ -

 : نگاش كه كردم حساب كار اومد دستش و در حالي كه از كنارم دور ميشد گفت
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  ... شب تو خونه ترانه مي بينمت -

 فهميدم فالگوش وايستاده بود و حرفاي منو ترانه رو گوش مي كرد 

با پوزخندي به طرف بوفه رفتم ، انگار اينا عادت داشتن با هم زود پسرخاله بشن ، فرقي ام نمي كنه يه دختر بيست ساله 

د از اون تصادف زياد باهاشون فقط خوبيش اينكه تكليفم با خودم روشنه ! گرچه بع ...باشه يا يه زن شوهر دار سي ساله 

روبرو نشدم . جز يه بار كه هامون جلومو توي راهرو گرفت و پرسيد كه چرا رفتم و رضايت دادم .... منم بهش گفتم 

به بوفه كه رسيدم مثل هميشه يه دلستر ساده با يه برش ليمو ترش گرفتم و  ...مسائل شخصي ام به خودم ربط داره 

يبر گالس دسته دار نشستم . همونطور كه ذره ذره ليمو رو توي ليوان بزرگ دسته دار مي روي صندلي هاي سفيد فا

چكوندم به اين فكر كردم كه طعم اين دلستر و ليمو مثل زندگي منه ! تلخ و ترش ... ذره ذره مزه مزه اش كردم و 

ي سرش مي گذاشتم و حوصله ام بر منگاهم رو تو بوفه به گردش در آوردم . دنبال سعيد مي گشتم تا شايد يكم سر به 

اما انگار بعد از برخوردم با فرهان همه جار رو تار مي ديدم . چند بار پلكهام رو محكم بهم فشار دادم و  !گشت سرجام

دوباره نگاه كردم . اين بار نگاه هامون كه كنار پنجره ايستاده بود و آرنجش رو تكيه داده بود به لبه ي اون . ا زهاله 

كه دور سرش پيچيده بود مي دونستم داره سيگار مي كشه ! اخمام از تلخي طعمه دلستر و طعنه بي معني توي  دودي

داشتم به اين فكر ميكردم كه كاش يكي بياد و به سيگار كشيدنش گير بده ! گوشيم رو در  .نگاه هامون رفت تو هم 

بعد از اينكه جوابش اومد كال از كاري كه كردم پشيمون  آوردم تا به ترمه خبر بدم كه شب ميخوام برم خونه ترانه . و

انقدر فحش و نفرين و شكلك تحويلم داد كه حس كردم هر لحظه ممكنه دود بشم برم هوا . اما آخرش بعد از  !شدم

اينكه سفت و سخت قول گرفت تا هرچي اتفاق مي افته رو مو به مو براش تعريف كنم دست از كولي بازي برداشت . 

 م قضيه برخوردم با فرهان رو براش اس ام اس مي كردم كه داشت

صندلي مقابلم عقب كشيده شد و با صداش سرم رو از روي صفحه موبايلم بلند كردم و نگاهي به صورت كسي كه 

 زروبروم نشسته بود انداختم . ديدن هامون باعث شد بي اختيار ابروهام رو ببرم باال ، حس مي كردم دود سيگاري كه هنو

 : دور سرش داره مي چرخه باعث شده مخمل قهوه اي چشماش كدر و بدرنگ به نظر بياد ، بي مقدمه گفت

 امشب جلسه نقد فيلمه! اونم فيلمي كه مي دونم دوستش داري ... ميايي ؟  -

 : شونه هام رو باال انداختم و گفتم

 ! ... اين دفعه به طور رسمي دعوت شدم ... احتماال بيام -

  ... ! پس من و فرهان مياييم دنبالت خوبه -

 : متعجب از اين همه پررويي كه حتي اجازه هم نمي گرفت گفتم

  .... شما بهتره بري دنبال الدن خانم ... من خودم بلدم بيام -

 : تكيه داد به صندلي و لبخند معني داري زد
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  .... ارستان هم ماشين نياورده بود چونشما نگران الدن خانم نباش ! خودش ماشين داره ... اون روز تو بيم -

حرفشو قطع كردم ،تازه فهميدم كه چي گفتم . خودم رو لعنت كردم كه چرا اصال بايد برام مهم باشه كه اون با كي 

  ... ميره

  ! حق با توئه به من ربطي نداره ! به هر حال من خودم تنها ميرم -

 تو مي دوني منو ياد كي مي اندازي ؟ -

 : يد سكوت كردم گفتوقتي د

يه شخصيت تو كارتون گاليور بود كه همه اش ميگفت من مي دونستم .... ما نمي تونيم ... ما نميريم ... ما مي ميريم ..  -

  ... من از روزي كه با تو همكالم شدم يه جمله كوتاه مثبت ازت نشنيدم ... حتي بابت تشكر

 اونوقت تشكر از كي ؟ -

  ! از شخص شخيص بنده -

 اونوقت چرا ؟ -

 : لبخندش رو پر رنگ تر كرد و گفت

  ... چون اون شب تا صبح نقش فلورانس ناينتينگل رو بازي كردم برات -

يه لحظه از ذهنم گذشت حق با اونه چون من اصال بابت موندش تو بيمارستان ازش تشكر نكردم . اما االن وقتي نبود كه 

 . جلوش كم بيارم

  .. د كه ازت خواسته باشم بمونيخوب من يادم نميا -

 : با صداي بلند خنديد و گفت

  ... واقعا از ابراز لطفتون ممنونم -

از همونجا با  . كالفه از حضورو پر حرفي هاش سرم رو به طرف ديگه چرخوندم و سعيد رو ديدم كه وارد بوفه شد

 : صداي بلند گفتم

  ... سعيد من شب ميخوام برم نقد ! ميايي دنبالم -

 : سعيد با نيشي باز تعظيم كوتاهي كرد و گفت

  ... راننده شخصي شما در خدمت شماست خانم . فقط اين عيدي و سنوات منو هنوز ندادي هفت سر عائله -

لبخند پر از كنايه  .قبل از اينكه با بي مزگي هاش سرسام بگيرم دلستر تلخم رو تا ته سركشيدم و از جام بلند شدم 

 . ي هامون خودنمايي مي كردهنوز روي لبا

از در خونه كه اومدم بيرون يه اس ام اس به سعيد دادم كه نياد دنبالم . توي بوفه هم مي دونستم كه فقط براي كم 

كردن روي هامون دارم چنين پيشنهادي به سعيد مي دم وگرنه هيچ وقت بدون ترمه سوار ماشين سعيد نمي شدم. 
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رو روي سرم جا به جا كردم و به سمت ديگه خيابون رفتم . عجله اي براي رسيدن به روسري ساتن براق زيتوني رنگم 

خونه ترانه نداشتم و دلم ميخواست يه مقدار از مسير رو پياده برم . سوئيت كوچيك من تقريبا تو جاده بين نوشهر و 

هم هيچ فاصله اي از هم نداشتند مي چالوس قرار داشت و از اونجا كه اين دوتا شهر مثل دوتا خواهر دوقلوي چسبيده به 

تونستم از اونجا تا ميدون مخابرات رو پياده برم و بعد با يه تاكسي خودم رو به خونه ترانه برسونم . همه چيز اين شهر 

رو دوست داشتم ، هواي مرطوبش كه باعث ميشد جعد موهام بيشتر بشه و پوستم لطيفتر . بوي نمك و ماهي و دريا كه 

درخت هاي هميشه سبز پرتقال  . ح كنار در تراس كوچيكم مي ايستادم و با كماال ميل استنشاقش مي كردمهر روز صب

و نارنج كه مثل صف بهم ريخته يه مدرسه دخترونه كنار هم در امتداد جاده خودنمايي مي كردن. و چنارهاي بلند كه 

ل شدن تو جايي به اين قشنگي و آرومي يكي از معدود تنها وجه شباهت اين شهر با تهران بود . مي دونستم كه شايد قبو

شانس هاي زندگي ام به حساب مياد . وقتي خبرقبولي ام رو به همه دادم تقريبا مطمئن بودم كه بابا باهام مخالفت مي 

 : و همين طور هم شد . با نگاهي پر از تمسخر بهم خيره شدو گفت !كنه 

ذاري از سرت بيرون كن ! تازه من با همين توي تهران دانشگاه رفتنت هم مخالفم فكر اينكه پات رو از تهران بيرون بگ -

 ... ! به اندازه كافي سرخود و زبون دراز هستي

و من سرخورده و تحقير شده با لحني كه خودم هم سرماي توش رو به خوبي حس مي كردم . زل زدم توي چشماش و 

 : گفتم

پس بيشتر از اين اجازه نميدم تو زندگي شخصي ام دخالت كني ! اگر الزم باشه واقعا ؟ اما تو كه پدر من نيستي !  -

 !اسمت رو از تو شناسنامه ام بيرون مي كشم 

براي چند لحظه بهت زده نگام كرد انگار باورش نميشد اين همون ارغوان تو سري خور باشه كه دهنش رو روي هر 

دكي سمت چپ صورتم به شدت سوخت . لحن پر از تحقيرش چيزي مي بنده خفه ميشه و بعد درست مثل دوران كو

 : تنم رو لرزوند اما سرجام محكم وايستادم

پس برو هر غلطي دلت ميخواد بكن ! از من و مادرت هم توقع هيچ كمكي نداشته باش ! ديگه هم با تو مثل دخترم  -

 .... رفتار نمي كنم چون لياقتش رو نداري

 :دم حتي قطره اي اشك نريزم بهش گفتمدر حالي كه به شدت سعي مي كر

 .. باشه ! اما تو مطمئني كه تا حاال مثل دخترت با من رفتار كردي ... ؟ يعني انقدر -

سيلي ديگه اي زبونم رو بند آورد و باعث شد روي زمين پرت بشم . مامان هراسون از اتاق عزيز بيرون اومدو بين ما 

 . ه قلب و صورتم نبودقرار گرفت . اما بودنش هيچ مرحمي واس

اون شب تا صبح گريه كردم و دنبال راهي بودم كه بتونم بدون تكيه به ناپدريم به دانشگاه بيام . هيچ عالقه اي به رشته 

اي كه مي خواستم توش درس بخونم نداشتم . فقط ميخواستم از اونجا دور بشم . اما به هيچ نتيجه اي نرسيدم . تا اينكه 
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مايي سرخ از بي خوابي اومد تو اتاقم و بهم گفت كه وقتي از پدر اصلي ام جدا مي شده تونسته مهريه صبح مامان با چش

اش رو بگيره كه اونو براي من كنار گذاشته . و بعد از گذشت اين سالها اصل و فرع پول چيز قابل توجهي شده كه هيچ 

 .كس حتي بابا ازش خبر نداشت 

گوشه اتاقم جمع كرده بودم و چشمام از شدت بي خوابي و گريه مي سوخت با در حالي كه با بيچارگي خودم رو 

التماس ازش خواستم تا برام بگه چرا از بابام جدا شده و اصال اون چيكاره بوده و االن كجا زندگي مي كنه . دلم مي 

 همه چيز رو بفهمم . و مامانخواست تا قبل از اينكه ناپدريم برگرده خونه و به يه بهانه اي از اتاق من بكشدش بيرون 

هم كه انگار اون روز ميخواست تمام رشته هاي مربوط به گذشته اش رو از خودش جدا كنه و به من بسپره بهم گفت 

كه پدرم داوود ملكي يه فيلم بردار و كارگردان تو صدا و سيماي استان گيالن بود و يك روز موقع فيلمبردراي از 

رنامه تلويزيوني، عاشق مادرم كه يه دختر زيبا و ساده روستايي بود ميشه و با دادن هديه شاليزارهاي شمال براي يه ب

هاي زياد به پدربزرگم و بدون اطالع از خانوده اش با مادرم كه اون زمان هنوز به سن قانوني نرسيده و اختيار ازدواجش 

كردن آتيش عشق اوليه اش تازه پي به  دست پدربزرگم بود ازدواج مي كنه ،اما بعد از گذشت چند وقت و فروكش

تفاوت زياد فرهنگي بين خودش و مادرم مي بره و از يه طرف هم خانواده اش بهش فشار مي آوردن كه بايد تن به 

بنابراين تصميم مي گيره كه مادرم رو از زندگيش حذف كنه و حتي بعد از اينكه مي  . ازدواجي از پيش تعيين شده بده

رو بارداره باز هم هيچ تغييري تو تصميمي كه گرفته بود ايجاد نميشه و بعد از پرداخت كردن مهريه فهمه مادرم منو 

مادرم طالقش ميده و ميره دنبال زندگيش و ديگه هيچ وقت هيچ سراغي از ما نمي گيره ! اسم داوود ملكي توي ذهنم پر 

هايي كه به خاطر نبودنش متحمل شده بودم مثل يه  رنگ ميشه و نفرت از اين اسم همه وجودم رو پر ميكنه ! تمام رنج

پتك مي خوره تو سرم ... و بيشتر ازاون از پدربزرگم متنفر ميشم كه بالفاصله بعد از طالق مادرم ، به خاطر فرار از بي 

اسگاه و پآبرويي هاي بعدي توي روستا و حرف مردم اونو به عقد ناپدريم كه اون موقع ارتشي بود و دوره ماموريتش رو ت

محل زندگي مادرم مي گذروند در مياره . و مادرم بالفاصله بعد از ازدواج اردالن رو باردار شد و براي هميشه پابند 

 .زندگي شد كه هيچ وقت توش احساس خوشبختي نكرد

وقتي  . دونستن واقعيت زندگيم هيچ كمكي بهم نكرد و تنها نفرتم رو روز به روز از آدمهاي توي زندگيم بيشتر كرد

مامانم بهم مي گفت كه پدربزرگم تهديدش كرده و گفته اگر بدقلقي كنه و زير بار اين ازدواج نره من رو سر راه مي 

گذاره . دلم بيشتر به حال تنهايي خودم مي سوخت. و به ساده لوحي مادرم كه فكر ميكرد با اين ازدواج از من حمايت 

 . سرگردون بودم كه متوجه نشدم كي به ميدون مخابرات رسيدم كرده . انقدر تو افكار دور و دراز خودم

ترانه با خوشرويي در رو به روم باز كرد ،صورتم رو بوسيدو منو به داخل خونه دعوت كرد. دفعه قبل ديده بودم كه 

 مبعضي از دخترها با بلوز و شلوار تو جمع حاضر ميشن و حتي بعضي هاشون روسري هم سرشون نمي كردند . من ه

زيرمانتوم تونيك بلند آجري رنگي پوشيده بودم كه تا نزديك هاي زانوم مي اومد و تضاد قشنگي با شلوار كتون زيتوني 
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رنگم داشت . وقتي از اتاق كوچيك ترانه بيرون اومدم با ديدنم لبهاش به لبخندي مهربون باز شد و به طرفم اومد و در 

 : حالي كه گونه ام رو مي بوسيد گفت

 . ر خوش سليقه اي و چقدر اين رنگا بهت ميادچقد -

 : زير لب تشكري كرد و گفتم

 . خوب ترانه جان بگو چه كاري هست كه كمك كنم -

 : در حالي كه به ساچلين اشاره مي كرد گفت

 . منكه كار خاصي ندارم اما برو پيش ساچلين شايد اون كمك الزم داشته باشه -

درخواست كمك من رو با مهرباني رد كرد ! من هم كه زياد دل خوشي از ساچيلي سخت مشغول پختن آش بود و 

اشپزي نداشتم به طرف ترانه رفتم و دستمال گردگيري رو به زور ازش گرفتم و مشغول تميز كردن ميز تلويزيون 

 : وشيشه اش شدم . وقتي كارم تموم شد ديدم كه با لبخند نگام ميكنه . نگاه متعجبم رو كه ديد گفت

 . يدوني ارغوان من خيلي ازت خوشم ميادم -

 : بي اختيار چشمام رو از تعجب گرد كردم و بهش نگاه كردم

 ... اونطوري نكن قيافه ات رو دختر ... باور كن من عاشق شوهرمم هيچ نظر سوءي هم به تو ندارم -

 : خنده ام گرفت و او هم خنديد و ادامه داد

گ و ملوس و چشماي زيبايي داري اما اينكه مي گم خوشم مياد ازت به خودت هم حتما مي دوني كه صورت قشن -

 ... خاطر اين تضادي كه تو رفتار و ظاهرت مي بينم

 يعني چي ؟ يعني رفتارم زشت و وحشتناكه ؟ -

 : در حالي كه دستمال رو ازم مي گرفت و در دستشويي رو نشونم ميداد گفت

رفتارت زشته ... فقط رفتارت حتي موقع تميز كردن اين ميز، خشن و محكمه و برو دستات رو بشور .... نه من كي گفتم  -

 ... ظاهرت نرم و منعطف ... همين

 : به سمت دستشويي رفتم و گفتم

 ! منكه نفهميدم چي گفتم اما اگر تعريف بود مرسي ! اگر بد و بيراه بود كه اونم مرررررررررررسي -

به يادم مي آورد كه از صبح تا حاال همون دلستر رو توي بوفه خوردم و ديگه بوي اش دوغ تو كل خونه پيچيده بود و 

هيچي ... تحملم رو از دست دادم و به طرف اشپزخونه رفتم و به ترانه كه كاسه هاي يك بار مصرف رو روي اپن مي 

 : گذاشت گفتم

 حاال كه انقدر از من خوشت مياد ميشه من آشم رو قبل از بقيه بخورم ؟ -

دي زد و بي حرف يك كاسه گل سرخي از آبچكون آشپزخونه برداشت و برام آش ريخت . همونجا سرپا ايستادم و لبخن
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خوشحال از اينكه از شر كاسه هاي يه بار مصرف خالص شدم شروع به خوردن كردم. صداي زنگ در نشون مي داد كه 

در حال هورت كشيدن آش داغ بودم و چشمم افتاد  اولين دسته از مهمونا سر رسيدن . و وقتي در ورودي هال باز شد من

 :ترانه با شنيدن صداي سرفه ام به سمتم اومدو گفت . به فرهان و هامون و بي اختيار آش داغ پريد توي گلوم

 چي شد ارغوان جان خوبي؟ -

 : صداي فرهان رو شنيدم كه با خنده مي گفت

 ! اين سزاي كسيه كه تك خوري كنه -

 : ه به آهستگي به پشتم ضربه مي زد گفتترانه همونطور ك

 . آقاي فخرايي ارغوان االن چند ساعته اينجاست و داره به من كمك ميكنه !بايد يه تفاوتي بين اون و شما باشه -

ليوان آبي كه به طرفم گرفته شد باعث شد صورتم رو باال بيارم . هامون بي حرف نگام مي كرد با خودم فكر كردم اين 

 : كرد آب بياره ،ترانه به سرعت ليوان رو ازش گرفت و گفتكي فرصت 

 ! بيا ارغوان يه ذره بخور ... فكر كنم امروز من چشمت كردم -

 : خنكي آب كمي حالم رو بهتر كرد، رو به ترانه گفتم

 .... مرسي ! خوبم نگران نباش ! در ضمن چشم كردن يعني چي اوال كه خرافاته دوما كه همچين تحفه هم نيستم -

 : فرهان كه حاال كمي نزديكتر به ما وايستاده بود نگاه دقيقي به من انداخت وگفت

 ! نه شكسته نفسي نكن در حد چشم زدن هستي -

 : با اخم صورتم رو به طرف ترانه چرخوندم و پرسيدم

 ! اگر با من كاري نداري برم بشينم -

 نه عزيزم اما مگه آشت رو نميخوري ؟ -

 : ه تلويزيون مي نشستم با طعنه گفتمدر حالي كه رو ب

 ... فعال كه كوفتم شد ... هر وقت بهتر شدم -

صداي زنگ در حرفم رو قطع كرد و هامون كه تا اون موقع هنوز ساكت بود به طرف در رفت . كم كم همه بچه ها 

 توزيع كرد و بالخره نورهاي اومدن اما خبري از سعيد نشد . ترانه آش رو با كمك ساچلين و يكي ديگه از بچه بين همه

خونه كم شد و فيلمي كه قرار بود ببينيم به نمايش در اومد . لئون ) حرفه اي( . هامون كنار الدن نشسته بود و يهواش پچ 

پچ مي كردند . صداي خش خشي در كنارم منو متوجه نشستن كسي كرد . به سمتش كه برگشتم فرهان رو ديدم كه 

اتاق بيشتر از هميشه مي درخشيد . انگار سوال توي نگاهم رو ديد و در حالي كه پاكت پفك چشماش توي اون نور كم 

 : نمكي تو دستش رو به طرفم مي گرفت گفت

 .. ديدم ترمه نيست گفتم احساس تنهايي و غريبي نكني ... اگر بودنم ناراحتت ميكنه برم -
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 : با بي تفاوتي گفتم

 ... شينبراي من فرقي نداره هرجا راحتي ب -

 . با تموم شدن فيلم قبل از اينكه برقها روشن بشه صورتم رو پاك كردم تا كسي اشكهام رو نبينه

 : فرهان به سمتم خم شد و اهسته گفت

 ! ...... دختر خانوم ! چرا با آستين اشكاتو پاك مي كني -

با شروع شدن نقد و بررسي فيلم  . با عصبانيت به طرفش چرخيدم تا جوابش رو بدم كه روشن شدن برق ها مانع ام شد

 : اولين كسي كه شروع به حرف زدن كرد الدن بود . سعي كردم سكوت كنم و بيشتر شنونده باشم

اين همه واسه ديدن اين فيلم اصرار كردين واقعا ارزشش رو نداشت . اين فيلم حتي در حد و اندازه اسكار هم نبود .  -

 . . . به نظرم ارزش ديدن نداشت حتي براي يه مورد هم كانديد نشد .

 : ماهان يكي از بچه هاي سال بااليي رشته كامپيوتر با تعجب پرسيد

 الدن تو دقيقا معيارت واسه ديدن يه فيلم چيه ؟ اينكه كلي جايزه برده باشه تو جشنوار ه هاي مختلف؟ -

 ! اينم مي تونه باشه ! وقتي هيچي نبرده يعني توجه كسي رو جلب نكرده -

بحث به جاي اينكه درباره فيلم ادامه پيدا كنه درباره جشنواره هاي مختلف داخلي و خارجي دنبال شد . اصال دلم 

 . نميخواست بيشتر از اين بشنوم . كالفه خواستم چيزي بگم كه صداي فرهان از كنارم توجه ام رو جلب كرد

اگر كسي هم فكر ميكنه ارزش ديدن يا  .ون حرف بزنيمشما مثل اينكه موضوع رو كامال قاطي كردين بهتره درباره لئ -

 ! بحث كردن نداشت مي تونه تو بحث شركت نكنه

 : الدن با دلخوري گفت

 . شما كه فكر ميكني ارزش داشت يكم از ارزشهاش رو بگو -

ايه اما در  هخيلي داليل هست كه من اين فيلم رو تحسين ميكنم . همين شخصيت لئون با وجود اينكه يه آدم كش حرف -

طي فيلم طوري شخصيتش تغيير پيدا ميكنه كه عواطفش تحت تاثير يه دختر بچه قرار ميگيره و بهش كمك ميكنه ! و 

 .... منكه يه جاهايي كامال فراموش ميكنم اون يه آدم كش حرفه اييه و ناخودآگاه تحسينش ميكنم

 : الدن با تمسخر گفت

تلقين كردن اين موضوع كه آدمكش حرفه اي مي تونه احساسات زيبايي داشته يعني فكر ميكني قدرت كارگردان در  -

 ... باشه روبايد تحسين كنيم

 : بي اختيار به دفاع از حرفهاي فرهان گفتم

قدرت كارگردان رو بايد تحسين كنيم چون خيلي سخته بشه كاري كرد تا مخاطب با شخصيت منفي يه فيلم احساس  -

زي .. گاهي آدم دلش براي يه شخصيت منفي كه قرباني اشتباهات خودش ميشه مي سوزه اما تو همدردي كنه ... نه دلسو
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 .. اين فيلم كارگردان ما رو وادر ميكنه كه لئون رو تحسين كنيم

 : فرهان بدون مكث دنبال حرف من رو گرفت

و پنهاان  له موفق باشه فرانسوي بودنشهدقيقا ! به نظر من يكي از داليل اينكه كارگردان تونسته انقدر راحت تو اين مسئ -

نشدنش در چهارچوب فيلم هاي آمريكايي از اين دست . .. فقط ارغوان جان بايد بگم كه لئون تو اين فيلم شخصيت 

 .. منفي نيست ... حداقل نه تا وقتي اون افسر پليس قاتل و قاچاقچي هست

 . سرم رو به نشونه تاييد حرفش تكون دادم

 : ا كه اسمش رو نمي دونستم با تحسين گفتيكي از دختره

من كه عاشق بازي شخصيت منفي فيلمم . انقدر قشنگ تو قالب يه افسر پليس فاسد و قاتل فرو رفته كه انگار خودش  -

 . . . و نقشش يكي شدن

شخصيت ها و بحث ادامه پيدا كرد و من همراهش رفتم . شنيدن حرفهاي فرهان بي اندازه برام جالب بود . نگاهش به 

كارگرداني فيلم خيلي شبيه به من بود و حتي گاهي افكار من رو اصالح مي كرد . هامون هم كه فقط از موسيقي فيلم 

 . حرف ميزد و زياد كاري به كار كارگرداني و بازي هاي فيلم نداشت . منم شيفته موسيقي بي نظير فيلم بودم

از اونكه اومده بودم رو به ترانه كردم و درخواست آژانس كردم . فرهان بالخره جلسه تموم شد و با احساسي خيلي بهتر 

 : با طعنه گفت

 !يعني راننده هاي غريبه آژانس از همكالسي هات قابل اعتماد ترن ؟ -

 : شونه باال انداختم و گفتم

 ... به نظر منكه هيچ مردي قابل اعتماد نيست اما فعال چاره اي نيست -

 ! ممنون از لطفت -

 : ترانه با لبخند حرفمون رو قطع كرد و گفت

 ... آقاي فخرايي فكر كنم ارغوان جون امشب بايد اينجا بمونه ! چون آژانس گفت تا يه ساعت ديگه ماشين نداره -

 : با نگراني پرسيدم

 ... آژانس ديگه اي نيست اين اطراف -

 ... نگران نباش اينجا بمون صبح مي ري ديگهنه تنها آژانس شبانه روزي اين نزديك همين يه دونه است ...  -

 : مي دونستم كه اين كار شدني نيست . هيچ جا جز خونه خودم راحت نبودم. با لبخند نگاش كردم و گفتم

 مرسي از لطفت ترانه جون ! نم نم ميرم تا سرخيابون بالخره يه آژانس يا تاكسي مي بينم -

 : صداي هامون من و ترانه رو متوجه خودش كرد

 ... فرهان من دارم با الدن ميرم ! فردا مي بينمت ... خداحافظ خانم ميهن دوست خداحافظ ارغوان -
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در حالي كه درست مطمئن نبودم كه چي شنيدم سرم رو تكون دادم و به رفتنش نگاه كردم . فرهان مثل بچه هايي كه 

 : تقاضاي آبنبات دارن سرش رو كج كرد و گفت

 ! هم رفت منو تو اين جاده تنها رها نكن ... تازه تو ماشين يه چيزي هست كه دوست دارم ببيني ارغوان ببين هامون -

 چي؟ -

 ... نه ديگه نشد -

 : چند ثانيه مكث كردم و بعد براي فرار از اصرارهاي بي اندازه ترانه گفتم

 .. باشه اما به شرطي كه من رو تو نوشهر جلوي يه آژانس پياده كني -

 ... من ميرم ماشين رو روشن كنم تو هم بياباشه پس  -

 : به طرف ترانه چرخيدم و به سرعت گونه اش رو بوسيدم ... دلخور گفت

 .. يعني فكر مي كردي اينجا بهت بد مي گذره -

نه بخدا اينطوري نيست ! فقط تو خونه خودم راحتتر مي تونم بخوابم در ضمن اگر نرم خونه صاحبخونه به خانواده ام  -

 .. االن هم خيلي ديره كه بخوام بهشون بگم ... ر ميده كه من شب بيرون موندمخب

 : ظاهرا با دروغ هاي من قانع شد و صورتم رو بوسيد و گفت

 ... پس دفعه ديگه باهاش هماهنگ كن تا پيشم بموني -

نيست و بعد از در  زير لب قولي دادم كه خودمم مي دونستم عملي شدنش حداقل از نظر خودم به اين راحتي ممكن

 . خونه زدم بيرون

فرهان ماشين رو درست جلوي در نگهداشته بود وقتي كنارش نشستم قبل از اينكه ماشين رو به حركت در بياره الدن رو 

 " يعني باز داره ميره خونه الدن "بي اختيار از ذهنم گذشت  . ديدم كه با بوق كوتاهي از كنار ما گذشت

افكار بي معني از اون خارج بشم و تازه متوجه فرهان شدم كه با خنده به خود درگيري من نگاه سرم رو تكون دادم تا 

 : مي كرد . كمربند ايمني ماشين رو بستم و ازش پرسيدم

 ... چي بود تو ماشين كه مي خواستي ببينم -

 : در حالي كه با يه دست و ژست قشنگي فرمون ماشين رو مي چرخوند گفت

 از كنداشبورت رو ب -

*** 

با ترديد خم شدم و در داشبورت رو باز كردم اولين چيزي كه حس كردم بوي شديد توتون بود كه باعث شد سرم رو 

 .عقب بكشم

  ! اه چه بوي بدي مي ده اين تو -
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 : فرهان با خنده گفت

 ببين هامون جورابهاش رو جا نگذاشته اونجا؟  -

 : آوردم و روي داشبورت انداختم بسته سياهرنگ سيگار و فند همراهش رو بيرون

  .... نه خير بوي گند ايناست -

 دلت مياد بو به اين خوبي؟ -

 پس تو هم سيگاري هستي ؟ -

  !من هم ؟ مگه جز من ديگه كي سيگار مي كشه ؟ -

  ... هامون -

  ... برنامه ها نيستآها ... اون كه ماهي يه بار ميره سمت سيگار اونم وقتي خيلي قاطي باشه ... اهل اين  -

 : با سرزنش نگاش كردم و گفتم

 . ... از اينكه اهل اين برنامه هايي مثل اينكه خيلي خوشحالي -

  ... بي خيال سخت نگير ... حاال اون كتابچه رو در بيار جاي بازجويي -

انگار  .ار لبخند زدم با دقت كه نگاه كردم كتاب كوچكي رو ته داشبورت ديدم . وقتي به جلدش خيره شدم بي اختي

 : مچم روموقع لبخند زدن گرفت و گفت

  ... پس دقيقا درست حدس زدم -

 : كتاب مسخ رو پايين آوردم و پرسيدم

 درباره چي ؟ -

  .... اينكه كافكا يكي از نويسند ه هاي مورد عالقه اته -

 : با پوزخند گفتم

  ... اما كافكا رو كه نميشه يه نويسنده دونست -

  ... چرا لبخند زديپس  -

  ... خوب حس خوبي دارم نسبت به نوشته هاش -

 : براي لحظه اي حس كردم لحن فرهان جدي شد

 !چرا انقدر تاريك فكر مي كني ؟ -

 يعني چي ؟ -

  ... من هيچ نقطه روشني تو اين كتاب نمي بينم اما تو لبخند زدي وقتي جلدش رو ديدي -

 : با كنايه پرسيدم
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  .... روشن نمي بيني چرا اين كتاب تو ماشينته ! چرا خريديشا گر نقطه  -

 : لبخند كمرنگي از روي لبش عبور كرد

  .. نخريدمش مال يه دوسته كه تو ماشينم جا گذاشت منم محض كنجكاوي خوندمش -

ي حجوم م شگفت زده از اين فكرهاي بي سابقه كه به ذهنم "يه دوست مثل الدن براي هامون  "تو ذهنم قياس كردم 

 : آورد پرسيدم

من دنبال روشنايي نيستم .. تو اگر خيلي نور دوست داري برو سراغ همون اعتقاد امشب ماهان كه مي گفت همه  -

آدمهاي خوب در نهايت به سمت نور ميرن و آدم هاي بد مثل لئون بدي شون نمي گذاره تا به نور برسن و بايد بميرن تا 

  ... دوباره زنده بشن

 مخالف اين تفكري درسته ؟تو  -

  ...مطمئنا ! آدما به دنيا ميان تا مثل حشره توي هم بلولند و از هم استفاده كنند و تهش هم محكوم به فنا هستند -

 : صداي ناگهاني ترمز باعث شد از جا بپرم بي اختيار داد زدم

  ... چي كار مي كني ديونه -

  . نگاهش كه كردم كامال به طرفم چرخيده بود

 ارغوان اين چه جمله اي بود كه گفتي؟؟ تو واقعا درباره آدما اينطوري فكر ميكني ؟ -

بي صدا به روبرو چشم دوختم حوصله تشريح افكارم رو براي يكي مثل فرهان نداشتم . دوباره حركت كرد و تا وقتي 

كه  شدم و خواستم پياده شم برسيم جلوي آژانس هيچي نگفت . ماشين كه توقف كرد متوجه تابلوي چشمك زن آژانس

 : صداش رو شنيدم

فردا تو كافه ساليناس يه دور همي با بچه هاي كالسه ... سعيد هم احتماال مياد . . اگر ديدي تنهايي حوصله ات سر  -

  ... ميره بيا

  ... فكر نكنم بيام -

  ... ميخواي بموني تو خونه و هي دور خودت تار بتني -

 : اي شيطون و خندونش اين جديت نمي اومد . نگاه گيجم رو كه ديد بهم لبخند زدو گفتبهش نگاه كردم به چشم

  ... وقتي اينطوري نگام مي كني دلم ميخواد يه كاري دست خودم بدم... برو پايين ... راستي اينم بگير -

اثر حالي كه تحت ت از تو جيبش تكه كاغذ كوچكي كه شماره موبايلش روي اون نوشته شده بود به طرفم گرفت، در

 :جمله قبليش احساس عجيبي داشتم، بي اختيار پرسيدم

 : ا ين شماره ها رو نگهداشتي كه هر كي به تورت خورد آماده به خدمت باشي ديگه؟ اين بار با صدا خنديد -

 ... اي قربون آدم چيز فهم ! فردا حتما بيا بهت خوش ميگذره -
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ت روشن خاموش شدن چراغ ماشينش رو پشت سرمون ديدم كه به سرعت ماشين آژانس كه جلوي در خونه نگهداش

كوچه رو دور زد و به طرف خيابون اصلي برگشت . احساس خوبي داشتم حس اينكه كسي خواسته تا مطمئن بشه من به 

ود و دلخور بخونه رسيدم . يادم افتاد كه اردالن بعد از رفتنش جز يه بار ديگه حالي ازم نپرسيد . شايد هنوز از دستم 

 . . . مامان كه تلفن هاي گاه و بي گاهش كوتاه و پر از جمالت تكراري بود

عصر روز بعد يه جمعه دلگير و غمگين بود . هوا برخالف روز هاي پيش ابري و مه آلود به نظر مي رسيد و من احساس 

ينيم و از ي تونستيم بريم كنار ساحل بشدلتنگي بدي براي ترمه داشتم . اگر پاش نشكسته بود ، اگر نرفته بود، االن م

درياي خاكستري لذت ببريم . ديگه حتي اس ام اس هاي دنبال هم مون هم دلم رو اروم نمي كرد . از جام بلند شدم و 

نگام كشيده شد به طرف در تراس با ديدن قطرات تك و توك بارون فهميدم كه درست حدس زدم و نم نم بارون 

يك كلمه درس خوندن رو هم نداشتم . وقتي به خودم اومدم ديدم لباس پوشيدم و در حال  شروع شده . حوصله حتي

قفل كردن درم . كافه ساليناس رو مي دونستم كجاست چند بار با ترمه وقتي بي هدف فروشگاه هاي نيمه لوكس ميدون 

سبيده كنار شومينه تو فرو رفتگي همافران رو زير و رو مي كرديم ديده بودمش .. وارد كافه كه شدم دوتا ميز بهم چ

سالن كافه ديدم كه اصال از بيرون كافه مشخص نبود . همه بچه هاي دور ميز رو مي شناختم و تقريبا نصف بيشترشون 

همون كسايي بودن كه شب قبل تو جلسه نقد شركت داشتن . و همونطور كه انتظار داشتم هامون و الدن كنار هم . 

خودش رو عقب كشيد و با اشاره چشم ازم خواست كه كنارش بشينم ، بي توجه به لبخندش  فرهان صندلي خالي كنار

 : مستقيم به طرف نازنين رفتم و رو به جمع سالم كردم . سعيد با تعجب گفت

 ارغوان خانم شما كجا اينجا كجا ! فكر مي كردم االن تو غم دوري دوستت داري شاهنامه مي خوني و كيف مي كني -

....  

ز صداي گرفته اش فهميدم كه سرماي سختي خورده ! قبل از اينكه جوابش رو بدم سايوان يكي از سال بااليي هاي ا

 : مديريت پرسيد

  ... حاال چرا شاهنامه حداقل مي گفتي مفاتيح يا تهش ديوان حافظ -

 : سعيد چاييش رو هورت كشيد و گفت

  ! شاهنامه مي خورهخداييش به اين ژستي كه ارغوان داره چيزي جز  -

قبل از اينكه جواب تند و تيزي كه داشتم رو حواله اش كنم متوجه ابروهاي باال رفته هامون و رنگ قهوه اي چشماش 

شدم كه بر اثر شيطنت نهفته در اون حاال به كهربايي مي زد و كامال مشخص بود كه منتظر شنيدن جواب منه ، انگار از 

مي دونم و نگاهش هرچي كه بود حس شيطنتم رو بيشتر كرد و باعث شد بيشتر از قبل سر ن .بازي بين ما لذت مي برد 

به سر سعيد بذارم . يكي دو ساعتي كه كنار بچه ها بودم خيلي سريع گذشت و وقتي به خونه برگشتم حس مي كردم 

  . حالم از چند ساعت قبل كه اين خونه رو ترك كردم خيلي بهتره

*** 
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گذشت و به امتحانات آخر ترم نزديكتر مي شديم . جلسات نقد فيلم خيلي كمتر شده بود اما تقريبا  روزها همينطور مي

هر ده روز يه بار به يه بهانه اي دور هم جمع مي شديم . ديگه به شيطنت هاي فرهان و ژست هاي عجيب و غريب 

حتي گاهي تو رفتارش نسبت به خودم هامون عادت كرده بودم . عشوه هاي الكي الدن رو اعصابم تردد نمي كرد و 

با اونكه هيچ كس برام جاي ترمه رو نمي گرفت اما انگار  .مهربوني هايي رو مي ديدم كه كامال ناشيانه به نظر مي اومد 

انحصار دورم به طور كامل شكسته شده بود اشت . خوب مي دونستم زياد تو اين جمع نمي مونم و با برگشتن ترمه باز 

خيلي دوست داشتم سايه هم همراهم باشه ؛ اما اون مي گفت كه پيمان چندان  . دنياي دو نفره خودمونميرم سراغ 

خوشش نمياد . تصور اينكه آدم بعد از ازدواجش بخواد از استقالل خودش دست بكشه و به بايد ها و نبايد هاي يكي 

نم هامون درباره چيزي حرف ميزنه . بيشتر وقتش ديگه گوش بده به نظرم خنده دار مي اومد. كمتر پيش مي اومد كه ببي

به پچ پچ كردن با الدن مي گذشت و گاهي بي دليل يا حداقل از نظر من بي دليل مي ديدم كه با اخم بهم خيره شده و 

  . انگار از بودنم راضي نيست

منطقي ازش بشنوم يهو رويه  فرهان بر خالف هامون پر حرف و پر از تناقض بود . درست جايي كه انتظار داشتم يه حرف

اش عوض ميشد وشروع به چرند گفتن مي كرد و بعضي جاها هم انقدر ايده هاي قشنگ و نظريه هاي جالب به زبونش 

درست سه روز تا امتحان هاي پايان ترم مونده بود كه ترمه برگشت .  . مي اومد كه براي لحظه اي مات مي موندم

رو بغل كرده بوديم و با همه وجود سعي مي كردم جلوي ريختن اشكام رو  نزديك بيست دقيقه بي حرف همديگر

از اينكه  . تازه وقتي باباش رو ديدم فهميدم كه در تمام اين مدت وكيل گرفته و پرونده تصادف رو دنبال كرده . بگيرم

فكر كردم كه چه خوب كه  مي ديدم ترمه حتي با وجود بيرون اومدن پاش از گچ باز هم نمي تونه خوب راه بره با خودم

هر چند باباش بهم اطمينان داد كه اين مشكل تو راه  . خانواده اش راضي نشدن رضايت بدن و پرونده رو باز نگه داشت

رفتن ترمه به مرور زمان به طور كامل رفع ميشه و بعد از اينكه پالتين ها رو از پاش در بيارن همه چيز به روز اول بر مي 

دلم مي خواست پيش ترمه بمونم اما با وجود باباش حتي بهش فكر هم نكردم . ترس از حضور هر كسي گرده . اون شب 

 با اسم بابا و يا چيزي شبيه به اين باعث ميشد دل پيچه سختي بگيرم كه تا صبح مي تونست خواب رو به من حروم كنه

...  

ل كرد تا اخر امتحانات ترمه به خونه من بياد، تا هم در باباي ترمه روز بعد به اصفهان برگشت و با هزار جور خواهش قبو

  ...سهايي رو كه به خاطر نبودن سر كالساشون ممكن بود نتونه از پسشون بر بياد رو باهاش كار كنم هم مراقبش باشم 

 عصر روزي كه فرداش امتحان حسابرسي يكي از مشكلترين و تخصصي ترين دروسمون رو داشتيم ،صاحبخونه ام بهم

تلفن كردو گفت كه امشب همه خانواده ميرن خونه يكي از اقوام تو لنگرود و اگر من مي ترسم كه تنهايي تو ساختمون 

  ... بمونم بهتره برم خونه يكي از دوستام . بهشون اطمينان دادم كه نمي ترسم و شب رو تنها نيستم

سي گذاشت و حدود ساعت ده بود كه ترمه با ناله تمام عصر وقتمون به سر و كله زدن با مباحث و مسائل درس حسابر

 : گفت
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 واي ارغوان دارم ديونه ميشم هيچي حاليم نميشه تازه خوابمم مياد  -

 : به قيافه داغونش كه زل زده بود به جزوه هاي پراكنده روبروش خنديدم و از جام بلند شدم

  ... صبر كن االن برات يه قهوه غليظ دم مي كنم كيف كني -

 : ز پام رو درست توي آشپزخونه نگذاشتم كه يهو برق قطع شد . ترمه با صداي بلند گفتهنو

  .. اه با اين همه درس و مسئله خونده نشده فقط همين رو كم داشتيم -

  ... صبر كن االن چراغ روشن مي كنم ... بگذار اول -

در خروجي ساختمون همه جا پيچيد و به دنبال  هنوز جمله ام كامل تموم نشده بود كه صداي بلند و محكم كوبيده شدن

اون نور كمرنگي كه مدام خاموش و روشن مي شد از پنجره تراس و پرده ي روي اون عبور كرد و تو خونه منعكس شد . 

 : ترمه جيغ كوتاهي كشيد و گفت

  .. ارغوان اينجا چه خبره -

اي ترسناكي مثل ناله كردن يه گاو زخمي و خشمگين از قبل از اينكه حتي بتونم فكر كنم كه چه جوابي بهش بدم . صد

 . محوطه پشت خونه كه تراس رو به اون باز مي شد به گوشمون رسيد

 : وحشت همه وجودم رو پر كرد ! كورمال به طرف ترمه برگشتم و گفتم

 ! ترمه اصال از جات تكون نخور يه وقت مي خوري زمين دوباره پات اذيت ميشه -

 : ض و ترسش دلم رو لرزوندصداي پر از بغ

  !تو مي خواي چيكار كني ارغوان ؟ -

 تو سايه ي نور كمرنگي كه مثل فيلم هاي ترسناك هر ثانيه خاموش و روشن مي شد موبايلم رو روي تخت ديدم 

  ! مي خوام تلفن كنم پليس -

 : ترمه جيغ ديگه اي كشيد و گفت

  .... مامان بابام تلفن كنند! بخدا ديگه نمي گذارن اينجا بمونم نه اگر بيان ما رو هم ممكنه ببرن! ممكنه به -

 : كالفه از ترس بي دليل ترمه گفتم

  ! نگران نباش با ما كاري ندارم ماكه كار نكرديم -

  ! مي دونم اما به هر حال ما رو هم مي برن -

 . ترمه مي گي چيكار كنم ... يهو ديدي در و شكستن اومدن تو -

 ! ه سعيدتلفن كن ب -

  !اخه از اون چي بر مياد ؟ -

نمي خواستم سايه  .شماره پيمان رو گرفتم اما با شنيدن صداي دستگاه مشترك مورد نظر خاموش مي باشد نا اميد شدم 
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  . رو نگران كنم و مي ترسيدم كنار پيمان نباشه

 :ناچار شماره سعيد رو گرفتم

  ! الو سعيد -

  .. نصف شبيتو خودت مگه برادر نداري  -

 ترو خدا خفه شو.. سعيد برق خونمون رفته  -

  .. باور كن من نسبتي با بابا برقي ندارم -

  ... اه ! چقدر حرف مفت مي زني ! ميگم برقمون قطع شده ... چند نفر هم ميخوان اذيتمون كنند -

 : چند ثانيه سكوت پشت خط برقرار شد

  ! ي قشنگي نيستامطمئني ؟ ارغو ان اگر شوخي مي كني شوخ -

ترمه پيش منه حسابي هم ترسيده ... نمي  .. اخه من مگه مثل تو عقلم پاره سنگ بر ميداره تروخدا يه كاري بكن -

 شنوي صداي در و كه مي كوبن ؟

  ... االن ميام -

  .. سعيد ترو خدا تماس رو قطع نكن من مي ترسم -

 : اوت شدنمي دونم تو صدام چي حس كرد كه لحنش با همه متف

  .... ارغوان نترس من تا پنج دقيقه ديگه اونجام ! اصال ترس بهت نمياد -

 : در حالي كه به زور كلمات رو پيدا مي كردم گفتم

  ! تنها نيا سعيد -

 من شارژ ندارم تو شماره هيچ كدوم از پسرا رو نداري ؟ -

  ...فقط فرهان ! پيمان هم كه -

  ! بهش تلفن كن -

  ... اما -

 : داي بسته شدن در همراه جمله بعديش به گوشم رسيدص

 ببين ارغوان وقت بحث كردن نيست ! من االن اومدم بيرون مي خوام مستقيم بيام اونجا  -

تماس كه قطع شد انگار همه جا ترسناكتر از قبل شد . ترمه با صداي بلند گريه مي كرد و من دنبال شماره فرهان مي 

كه شماره اش رو بهم داد و من هم براي روز مبادا سيوش كردم حتي يه بار هم باهاش تماس گشتم . بعد از اون شبي 

 : نگرفته بودم ، يه صداي آشنا پشت خط انگار يهو آرامش رو به وجودم تزريق كرد

  ! بله -
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  ! الو فرهان -

 : صدا تغيير رنگ داد و پر از خنده شد

 فرهان دستش بنده .. شما ؟ -

  ... ودش صحبت كنم لطفامي تونم با خ -

ميگم دستش بنده خيلي عجله داري نيم ساعت ديگه زنگ بزن چون تازگي ها روده اش اصال خوب كار نمي كنه !فكر  -

 .... نمي كنم

 تروخدااااااااااا االن وقت شوخي نيست  -

 شما؟ -

 : ترديد تو صداش جاي خنده رو گرفت

 .. من همكالسيشم به كمكش احتياج دارم -

  ... ارغوان تويي -

 : تازه صداي پر آرامش رو شناختم

  ... هامون تروخدا بهمون كمك كنيد ... برق خونمون قطع شده و چند نفر ميخوان بترسوندمون -

 : با عجله و جديت گفت

 ... خوب چرا به پليس زنگ نزدين -

  ... الن وقت سوال جواب نيستترمه مي ترسه ميگه اگر به پليس تلفن كنيم ما رو هم مي برن .. تروخدا ا -

  .. صداي ناله بلند ديگه از پشت شيشه هاي تراس باعث شد بي اختيار من هم همراه ترمه جيغ بكشم

 : صداي بلند هامون كه فرهان رو صدا ميزد به گوشم رسيد و بعد جمله آخرش رو خطاب به خودم شنيدم

وبي يم . به پليس هم تلفن كنيد قول ميدم نگذارم شما رو ببرن .. يه چبدون اينكه جيغ بزنيد يه گوشه بشينيد تا ما بياي -

  ..چاقويي چيزي هم بگيريد دستتون 

تماس رو كه قطع كردم به هر سختي بود خودم رو به آشپزخونه رسوندم و با يه چاقو برگشتم پيش ترمه و بدون توجه 

 به مخالفت هاي ترمه شماره پليس رو گرفتم

 : شونه ام گذاشت و من همه بغض و ترسم رو عقب زدم و با دست ازادم شونه اش رو نوازش كردمترمه سرش رو روي 

 ... از هيچي نترس ! االن بچه ها مي رسن .. كسي هم جرات كنه پاش رو بگذاره تو با من طرفه -

در  به آهستگيبالخره دقايقي كه هر كدومش به اندازه چند ساعت گذشت تموم شدن و صداي كوبيدن در متوقف شد 

 : هال رو باز كردم و به راه پله و در خروجي نگاه كردم . ترمه با التماس گفت

  ... ارغوان نرو . خطرناكه -
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اما صداها قطع شده بودن و ديگه نوري هم به داخل تابيده نمي شد . يواش پله ها رو پايين رفتم و متوجه سر و صداهايي 

كشيد كه همونطور روبروي در وايستادم و بي توجه به ترمه كه كنار در صدام مي از بيرون شدم . نميدونم چقدر طول 

 : كرد منتظر بودم . اما بالخره صداي ضربه آرومي به در هشيارم كرد ، مردد پرسيدم

 كيه ؟ -

 . .. در رو باز كنيد از كالنتري هستيم -

 : صداي آشناي سعيد باعث شد تا باور كنم

  ! ز كنيد ما هستيمخانم آراسته در رو با -

با ديدن دو نفر با لباس سبز و سعيد و  . بي توجه به موهاي ژوليده و تي شرت آستين كوتاهم به سرعت در رو باز كردم

گرماي شرجي و نفس گير اواخر  . هامون و فرهان نفسي كه نيم ساعت بود در گلويم حبس كرده بودم با صدا رها كردم

 :رو كمي بهتر كردخرداد به صورتم خورد و حالم 

 شما حالتون خوبه ؟  -

 : ترمه هنوز آهسته صدام مي زد

 جز شما كس ديگه ام هست تو خونه ؟  -

  ... من و دوستم .. صاحبخونه رفته لنگرود -

  ! ديگه نگران نباشيد ما مزاحمها رو دستگير كرديم مي تونيد فردا صبح بياييد كالنتري -

  ... اونا كي بودن -

 : ميانسال لبخندي به روم زد گفتدرجه دار 

  ... اينطور كه االن متوجه شديم از دوستان كساني كه با شما تصادف كردن -

  ... اون صدا ... اون نور -

صبح بياييد كالنتري همه چيز رو براتون توضيح ميدم ... االن هم اين چاقو رو ببريد سرجاش بگذارين كه گرفتينش  -

  ... طرف مامور دولت

 : عد با جديت به سمت سعيد اينا برگشت و گفتو ب

  . . . شما هم ديگه لزومي نداره اينجا باشيد تشريف ببريد -

تا خواستم ازشون تشكر كنم ديدم هر سه تاشون خيلي مودب سرشون رو انداخت پايين و به طرف ماشين هاشون رفتن . 

 : قبل از اينكه در رو ببندم مامور كالنتري گفت

اينا برق رو دستكاري كردن ما با اداره برق تماس گرفتيم اما ممكنه طول بكشه تا برقتون وصل بشه ... مطمئنا  متاسفانه -
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  .... اما اگر نگرانيد مي تونيم شما رو به خونه يكي از دوستاتون ببريم ! كسي تا صبح مزاحمتون نميشه

 .... ستمسرم رو به نشونه نفي تكون دادم و بعد از تشكري كوتاه در رو ب

با صداي موبايل چشمامو به زور باز كردم . به سرعت سر جام نشستم ، نگاهم افتاده به ساعت سفيد و گرد روبروم با 

آرم باربري كه وسايلم رو از تهران تا اينجا آورده بود و االن حدود هفت و نيم رو نشون مي داد . با ديدن اسم فرهان 

جب از ديشب تا حاال يادش افتاده بود كه حالم رو بپرسه ! باز صد رحمت به روي صفحه موبايلم پوزخند زدم ،چه ع

 : سعيد كه يكي دوباري تماس گرفت. با بي حوصلگي جواب دادم

  ! بله -

  ! سالم!خعصبح بخير ارغوان خانم -

  ! ممنون -

 ... تلفن كردم بگم امتحان يه ساعت ديگه شروع ميشه ! خواب نموني -

 : دت بي خوابي مي سوخت روي هم فشار دادم و گفتمچشمام رو كه از ش

  ... باشه مرسي كه گفتي -

 بهتري ارغوان ... ؟ -

 : لحنش موقع پرسيدن سوال طوري بود كه بي اختيار به دلم نشست

  ... ممنون خوبم .. ببخشيد ديشب كلي بهتون زحمت دادم -

 .. ترمه چطوره؟ اين چه حرفيه همكالسي ... خدا روشكر كه به خير گذشت . -

  ... اونكه ديشب تا خود صبح از ترس تب كرده بود، تازه وقتي هوا روشن شد تونست بخوابه -

  !اخي ... پس امتحان رو چه مي كنه ؟ -

  ... هيچي ! يه كاريش ميكنيم -

  ... باشه پس تا بعد -

  .. راستي -

  .. جانم -

  . زه بيدار شده بودصداش گرفته و خواب آلود بود ... انگار اونم تا

 مي خواستم بپرسم قضيه ديشب و اون نور و سر و صدا ها چي بود ؟ -

هيچي ابله ها رفته بودن ماشينشون رو تو زمين خالي كه پشت ساختمون شماست پارك كرده بودن و دوتاشون اونجا با  -

 ..... برق رو هم از بيرون دستكاري كردن نور و صدا در اوردن اذيت مي كرد و يكي هم دم در وايستاده بود و در ميزد .

  ...بدي خونه هاي شمال اينه ديگه كه سيم كشي هاي برقشون چندان ايمن نيست 
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  .. از كجا مي دونستن ما تنهاييم -

  ... اينو نفهميدم -

  ... باشه ! مرسي از تماست -

 يعني برم بميرم ديگه ؟ -

 ! يعني خداحافظ ميخوام حاضر شم برم بيرون -

 ! مي ترسم بگيري بخوابي دوباره ... معلومه تا صبح بيدار بودي -

  ! داشتم ترمه رو پاشويه مي كردم -

 ! مي خواي بيام ازت پرستاري كنم ؟ خيلي نزديكما -

 : حس كردم داره پاشو از گليمش درازتر مي كنه . بالحني كه ديگه نرمش چند دقيقه پيش توش نبود گفتم

  ... كاري ندارين من برم آقاي فخرايي اگر -

 ! به هر حال من نزديكم ... تا بعد -

  . و با خنده اي توي صداش خداحافظي كرد

به طرف ترمه برگشتم كه خواب آلود از الي پلكاش نگاهم مي كرد . دستمو روي پيشونيش گذاشتم . خدا رو شكر سرد 

 : بود . اهسته ازش پرسيدم

  ... كالنتري مي توني تنها بموني يامن برم دانشكده بعد يه سر برم  -

 : خنديدو گفت

  .. منو چي فرض كردي ... االن كه هوا روشنه ... برو بگذار بخوابم .. بغل گوشم هي ور ميزني -

 : نوك دماغش رو فشار دادم و گفتم

 ! اينم جاي تشكرته ! تو متخال هم نيستي چه برسه به ترمه -

سوخت .لباس پوشيدم ،عينك آفتابيم رو زدم و از در خونه بيرون رفتم . تازه صورتم رو كه شستم هنوز چشمام مي 

متوجه كارگرهاي اداره برق شدم كه كنار تير نزديك خونه مشغول كار بودن. سرم رو به نشونه تاسف تكون دادم و زير 

ين پارك افتاد به ماش لب گفتم خسته نباشيد واقعا از بس كه سريع رسيدين . تا خواستم به طرف خيابون برم چشمم

شده كنار ديوار خونه و صندلي عقب رفته اون . ماشين رو خوب مي شناختم دويست و شش به قول خودش اقساطي 

  .فرهان بود

متعجب فكر كردم يعني از ديشب اينجا مونده ، پس بي خود نبود كه صداش انقدر خواب آلود و كسل به نظر مي رسيد . 

سر جام موندم . لبخندش پر  . ندليش رو به حالت اوليه برگردوند و ماشين رو روشن كردتا خواستم به طرفش برم ص

رنگ تر شد و دستش رو به نشونه خداحافظ بلند كرد و دنده عقب گرفت . در عرض يك دقيقه از مقابل چشمام دور 
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 .شد . بي اونكه بخوام لبخند زدم 

 : ميد براي چي اومدم. نگاه موشكافانه اي بهم انداخت و گفتافسر نگهبان هنوز جمله اولم تموم نشده بود كه فه

  . االن خيلي زوده . بايد دو ساعت ديگه بري دادسرا -

 شما ازشون بازجويي كردين ... ؟ -

 چي مي خواي بدوني .. لج كردن .. ؟ -

 ! منكه رضايت دادم -

  ... تو آره امادوستت نداده اينا هم مثال خواستن زهر چشم بگيرن -

  ... پس شما واسه چي تو اين شهرين .. يكي بزنه دوستم رو ناقص كنه بعد با گردن كلفتي بياد زهر چشم بگيره -

 ! بي اختيار صدام باال رفته بود

 : اخمهاش تو هم رفت و با لحن بدي گفت

 ... صداتو بيار پايين خانم ! اين همه دختر تو اين شهر هست چرا بايد اينا به شما گير بدن -

كلمه اي كه نمي دونستم شنيدنش از زبون يه افسر نگهبان چقدر مي تونه درست باشه .  "گير دادن  "پوزخندي زدم 

 :پوزخندم انگار باعث شد عصباني تر بشه 

 از كجا اومدي ؟ -

 ... تهران -

 : حاال اون بود كه پوزخند مي زد

 ... همون ! ميگم -

 : چشمام رو درشت كردم و گفتم

كه سر و گوششون مي جنبه . كه حقشونه با  !مي گيد چي ؟ رو پيشوني تموم دختر تهراني ها نوشته مورد دارن ؟ -

ماشين بهشون بزنند و بعد هم ازشون زهر چشم بگيرن .. كه اومدن اينجا تا دخترهاي چشم و گوش بسته شما رو از راه 

 ... بدر كنند

 : كالفه از جا بلند شد و گفت

 ! ادامه بدي تو رو هم مي فرستم بازداشتگاه .. حاال هم بيرون! ساعت نه و نيم برو دادسرابيشتر  -

 كجاش برم ... ؟ -

 : با لحني تمسخرآميز گفت

اينجا مثل تهران شما نيست كه توش جرم و فساد زياد باشه ! و دادسراهاش گسترده ... بري خودت پيدا مي كني ... به  -

 ! سالمت
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ينكه زورم بهش نمي رسيد عصباني از اينكه اگر مي خواست مي تونست به ناحق منو بندازه بازداشتگاه از عصباني از ا

كالنتري زدم بيرون ... با خودم فكر كردم اين آدم حقير كجا و اون افسر ديشب با نگاه طوسي دلنشين و لحن دلگرمي 

 ... دهنده اش كجا

 . سالنه سالنه به سمت دانشگاه رفتم

الن امتحان رو باز كردمو اول از همه فرهان رو ديدم كه رديف اول نشسته بود و به در نگاه مي كرد . با ديدنم در س

لبخندي زد اما چون برگه جلوش بود نتونست چيزي بپرسه ... سعي كردم منم بهش لبخند بزنم ،اما حال خوبي نداشتم 

م مي كردن و منتظر بودن كه برم سر جام بشينم ، ولي من نگاهم تو سالن چرخيد بيشتر بچه ها داشتن با تعجب نگا!

 : مستقيم به طرف استاد رفتم . ازكنار هامون كه رد مي شدم شنيدم كه آهسته گفت

 

 خوبي ارغوان ؟ -

 : فقط سرم رو تكون دادم . استاد نگاهي به حال پريشونم كرد و پرسيد

 .. امتحان شروع شده چرا انقدر دير اومدين خانم آراسته ؟ يك ربعه كه -

با صدايي كه سعي مي كردم به گوش بقيه بچه ها نرسه خالصه اي از اتفاقات ديشب رو براش توضيح دادم و اونم با 

 : تاسف سري تكون داد و گفت

به هر حال بهتر بود توامتحان شركت مي كرديد.. اون موقع مي تونستم در حقتون ارفاق كنم اما وقتي شركت نكرديد  -

 ... اري از دست من بر نميادك

 ... مي دونم استاد تا همين حد هم ممنونم ... انشاهلل ترم بعد -

از دانشكده كه بيرون زدم مستقيم به طرف دادسرا رفتم ، شكايت جديد ما رو پيوست پرونده قبلي كردن و بازپرس بهم 

 امتحاناي ما بتونند وثيقه بگذارن و از زندان بيان قول داد كه براي تنبيه بيشترشون اجازه نميده تا قبل از تموم شدن

 ... بيرون . خدا رو شكر كردم كه در برابر اون افسر نگهبان بداخالق آدمهاي خوب هم هنوز بودن

**** 

بعد از اتفاق اون شب همه ما بي هيچ حرف اضافه اي انگار بهم نزديكتر شده بوديم . هامون هر بار كه من رو تو 

ديد با لحني كه به وضوح سعي مي كرد بي تفاوتي رو بهش قالب كنه ياد آوري مي كرد كه يه وقت روي  دانشكده مي

پرونده رضايت نگذارم و بار آخر من متعجب از حس طلبكاري كه تو صداش حس مي كردم سرم رو تكون مي دادم و 

 : مي گفتم

 .. بهم مي گي هامون با جلبك كه طرف نيستي تقريبا قبل از هر امتحان اينو -

يادم مياد چند ماه پيش يه دختر لجباز روي تخت اورژانس به من گفت كه مي تونه مراقب خودش باشه ... اما بعد از  -

 ... اون من هر بار ديدمش يه باليي سر خودش آورده بود.. واسه همين ياد آوري مي كنم كه نكنه باز
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 : شونه باال انداختم و گفتم

 ... ايد مهم باشه؟ ! شما دلنگراني هات رو واسه الدن جون نگهدارواسه تو چرا ب -

 : با صداي بلند خنديد و گفت

 خوب الدن جون واسه تو چرا مهمه ... ؟ -

 : بي تفاوت ازش دور شدم و زير لب گفتم خودمم نمي دونم . صداش از پشت سرم منو متوجه خودش كرد

  ... درباره مون مي كني اشتباهه عجيب اما جالبه .. به هر حال هر فكري -

درك فرهان انگار برام آسون تر از هامون بود . در عين اينكه نسبت به همه چيز بي تفاوت نشون مي داد اما به وقتش 

 ... اونقدر خوب حمايت هاش رو خرج مي كرد كه حس مي كردي يه دوست قديمي ده ساله است

بوفه نشسته بودم و انگشتم رو روي لبه ليوان دلسترم مي كشيدم ..ي دونستم آخرين امتحان رو كه دادم بي حوصله تو 

  . كه در كل به امتحان هاي اين ترم گند زدم

  ... كشتي هات غرق شدن يا دزدهاي دريايي دزيدنشون -

ستقيم مي نور خورشيد از پشت سرش م . سرم رو كه بلند كردم فرهان پشت به پنجره و رو به من مقابلم وايستاده بود

انگار فهميد كمي رفت كنار و درست جلوي نور وايستاد . چين دور چشمام  . تابيد توي چشمام... نمي تونستم نگاش كنم

 : رو باز كردم و گفتم

  ... فعال آدم مزاحم آرامشم رو دزديده -

نگار مي لرزيد . ا لبخندي بهم زد و دستش رو توي جيب شلوارخاكستريش فرو كرد . چشماي سياهش تو قاب پلكهاش

 : آروم و قرار نداشتن . با لحني كه يه حس گنگ چاشنيش بود گفت

  ... ارغوان خانم روز آخره ها ديگه رفت تا سه ماه ديگه نمي خواي كمي مهربون تر باشي -

 : لبم رو جلو دادم و گفتم

  ... واسه من روز اول و آخر فرقي نداره -

 : بي تعارف نشست روبروم و گفت

 مطمئني ؟ پس چرا نگات انقدر غمگينه ! دوست نداري برگردي خونه ؟ -

 : متعجب از اين همه دقتش پرسيدم

 تو از اينكه برگردي خونه و استقاللت رو از دست بدي ناراحت نمي شي ... ؟ -

  ! نه ! من تو كرج هم كه هستم اين استقاللو دارم ... فقط يه چيز ناراحتم ميكنه -

 : ار بدون ليمو سر كشيدم و از تلخيش لرزيدمدلسترم رو اين ب

 چي ؟  -
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 : صاف نگاه كرد تو چشمام و گفت

  ... دور شدن از اين دوتا چشم غمگين ! عادت كردم به بودنشون -

 غم ديگران خوشحالت مي كنه ؟ -

  .. نه ! اما اين يكي فرق داره ... با همه غمش انگار بهم آرامش ميده -

 : پوزخندي زدم

باه ميكني آقاي فخرايي من به هيچ كس آرامش نمي دم ... چيزي كه در وجود خودم نيست ... چطور مي تونم به اشت -

  ... كسي هديه اش بدم

  ... ارغوان -

لحنش موقع صدا كردن اسمم يه جور جديد بود . سرم رو گرفتم باال و با وجود همه نوري كه اذيتم مي كرد به صورت 

  ... اقش خيره شدمجذاب و چشماي مشكي بر

  ... مي تونم تو تابستون بهت تلفن كنم يا اس بدم -

گر گرفته بودم . براي اولين بار تو زندگيم داشتم حسي رو تجربه مي كردم كه از لحن و نوازش پنهون تو چشماش 

  ... مستقيم بهم تزريق مي شد

  . سعي كردم خودم باشم

 ! اس نمي دينه كه االن اصال تلفن نميكني و اس ام  -

و من از هر ده بار يه  . بعد از حادثه اون شب تقريبا هر شب يكي دوتا اس ام اس بهم مي داد و حالم رو مي پرسيد

  ... بارش رو جواب مي دادم

  ... خودت مي دوني منظورم اين تماس هاي نصفه و نيمه نيست -

  ... من جز ترمه ؛ تماس هام با بقيه همين مدليه -

 : به يه طرف كج شد و گفت گوشه لبش

 .. خوب جاي اميدواريه -

و سه نفري شروع كرديم به بد و بيراه گفتن پشت استاد  . نشستن ترمه سر ميزمون منو از جوي كه توش بودم نجات داد

 . و سوالهاي مزخرفش

***  

مامان كه از سر  .ته بود اردالن همراه دوستش به يه سفر كوتاه رف .سكوت مثل هميشه تو كل خونه حكومت مي كرد 

شب سرش درد مي كرد بعد از خوردن قرص رفته بود كه بخوابه . منم مثل هميشه به اتاقم پناه برده بودم و مشغول ورق 

 زدن يه مجله اس ام اس تا چند تاشو واسه ترمه بفرستم كه 

  . مجله روبروم باال بردم و نگاش كردمعزيز تو چارچوب در اتاقم ظاهر شد و ضربه اي كوتاه به در زد . سرم رو از تو 
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  ... بيشتر سال رو خونه نيستي .. وقتي هم كه ميايي همه اش تو اين اتاق حبس مي شي -

 : سرجام نشستم و با لبخندي كه تو اين خونه فقط به عزيز هديه مي كردم گفتم

  ...نم كه اينطوري سر زده بهم سر بزنيدعزيز تو كه مي دوني من خلوتم رو خيلي دوست دارم .. اما هميشه عاشق اي -

  ... خوبه خوبه ... معني سر زدن رو فهميدم .... انگار چارتا خيابون اونور تره -

 : با اون هيكل ريزه ميزه و عينك قاب مشكيش برام سنبل آرامش و محبت بود . كنارم نشست و گفت

  ... . حداقل اينجا كه هستي خودت رو قايم نكنبي انصاف تو دلت تنگ نميشه من دلم هميشه تنگ ديدنته .. -

نفس عميقي كشيدم ... و با خودم فكر كردم تو كه مي دوني عزيز مي دوني حق من تو اين خونه از اين قايم شدن بيشتر 

  ... نيست

  ... سرم روي روي پاش گذاشتم و دراز كشيدم .... با مهربوني دست چروكيده اش رو روي موهاي خرماييم كشيد

  ... باز كه اين سيم تلفن ها رو ولو كردي دورت -

  ... عزيز.. آدم چطوري مي تونه بفهمه كه عاشق شده -

 : دستاش براي چند ثانيه از حركت روي پيچ و تاب موهام باز موند و بعد دوباره حركتش رو از سر گرفت

  .. ام حاال به تو بگم .... اماسوالها مي پرسيا .... من هيچ وقت فرصت عشق و عاشقي نداشتم كه بخو -

  ...اما چي عزيز -

  .. مي دونم يه روز كه تو بخواي عاشق بشي اولين كسي كه مي فهمه منم -

 از كجا ... ؟ -

  ... از برق چشمات دختر جون ... اون موقع ديگه اين برق تيره كينه و نفرت رفته و جاش نورهاي رنگي رنگي اومده -

يدم.... نگامو رها كردم تو چشماي مهربون و ريزش كه از پشت شيشه عينك نگران نگام مي دستش رو گرفتم و بوس

 : كرد

 يعني يه روز منم عاشق ميشم عزيز ... ؟ -

چرا كه نه ... يه روز همينجوري ميايي پيشم و سرت رو مي گذاري روي زانوم و ميگي عزيز خيلي خوشحالم .... عزيز  -

  .... ت منم برات كل مي كشمخيلي دوستش دارم .... انوق

دلم از غم تو صداي عزيز گرفت ، يعني اونم مي دونه كه دلي كه تو سينه منه از سنگ هم سخت تر شده .. كه ديوار بي 

 ... اعتمادي دورم به بلندي اسمون شده

ونه شد كه به خوقتي عزيز رفت كه بخوابه ، كنار پنجره وايستادم و به تاريكي شب زل زدم ، نزديك يك هفته مي 

چرخيدن تو اينترنت و كتاب خوندن . و در البه  . و دوباره تنها پناه من شده بود اين اتاق و تنهايي هام . برگشته بودم

الي هم اينا اس ام اس دادن به ترمه . شبي كه قرار بود با ترمه سوار اتوبوس تهران بشيم و اون از تهران با پرواز اصفهان 
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مال تعجب ديديم كه هامون و الدن هم همسفر اتوبوس ما هستن . فرهان كه اونا رو رسونده بود براي بره خونشون ؛ در ك

همه امون كلي خوراكي خريد .... ناخودآگاه از ديدن رفتار بچه گانه اش خنده ام مي گرفت و حسي بهم مي گفت كه 

  .. شايد نديدنش باعث بشه يه كم احساس دلتنگي كنم

براي جواب دادن به اس ام اساش نداشتم . انگشتمو روي شيشه كشيدم و با خودم فكر كردم چه خوب اما همچنان ميلي 

ميشد اگر مي گذاشتن يه دو هفته اي مي رفتم اصفهان .... مرداد ماه تولد ترمه بود و مي خواستم تا اون موقع به دلشون 

  . راه بيام تا شايد بذارن برم

روي گوشم گذاشتم ... صداي موسيقي يواش يواش آرومم كرد و نفهميدم كه كي  روي تختم دراز كشيدم و هد ستمو

  . خوابم برد

*** 

با شنيدن صداي باز شدن در ضربان قلبم به شدت باال رفت ... زير لب شروع كردم به صلوات فرستادن ... خاطرات 

 شمام رو باز كنم و ببينم كه كسي تو اتاقممبهم بچگي با هم توي سرم مي چرخيد ... در بسته شد ... اما جرات نداشتم چ

  ... هست يانه . احساس تهوع و سرگيجه داشت حالم رو بهم ميزد . اما نمي تونستم حتي سرم رو از روي بالش بلند كنم

نصف شبا با صداي در بيدار مي شدم .  . هشت سالم بود ، عزيز مريض شده بود و مامان همراهش تو بيمارستان مي موند

نفسي كه به صورتم مي خورد و بوي تهوع آورش حالم  ... ش دستي رو روي اندام كوچيك و نارسم حس مي كردمنواز

لباش كه مي چسبيد روي لبهام .. چشمامو باز مي كردم ..  ... رو بد مي كرد . بوي سيگار و بويي كه نمي دونستم از چيه

 : بغلم مي كرد و مي گفت ..خودش رو عقب نمي كشيد 

 ارغوان بابا ! اومدم ببينم مامانت نيست يه وقت نترسي ..دستشويي نداري؟ -

اروم مي شدم . بابام بود ... حتما دلش شورم رو مي زد .... اون موقع نمي دونستم كه بابا نيست ... كه حتي ناپدري هم 

  ... نيست .... كه اگر بود

نداشتم .. خودم رو عقب مي كشيدم و سرجام مي نشستم. قبل  با اونكه خيالم از بابا بودنش راحت ميشد. بازم حس خوبي

از اينكه اختيارم رو از دست بدم قبل از اينكه جام رو خيس كنم مي دويدم طرف دستشويي . وقتي بر مي گشتم ديگه 

دونم اونكه باونجا نبود ... هر وقت مامان به هر دليلي مي خواست شب رو خونه نباشه ... بي اختيار بدقلق مي شدم ...بي 

  . چرا ... اويزون چادرش مي شدم كه منو هم با خودش ببره ... اما هيچ وقت منو همراهش نبرد

شايد اين شبها بيشتر از چند بار تكرار نشد .... اما وقتي بالخره هفده سالم شد و مامان بهم گفت كه ناپدري يعني چي ... 

تاريكي  .انمه ... در اصل يه غريبه است كه مي تونست بابا باشه و نشدفكر مي كردم نگر .. كه اونكه فكر ميكردم بابامه

  . اون چند شب برام بيشتر و بيشتر شد

حتي وقتي همه چيز رو فهميدم بازم بابا صداش زدم ...چون مي ترسيدم ... از خودم ... مي خواستم باور كنم همه حسش 
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تي بغلم مي كرد ،حركت لبهاش روي لب و صورتم ... بوي همه لمس كردناش همه بوسيدناش .. فشار دستاش دورم وق

شايد امروز ديگه ارغواني  ...همه از نگراني بابا بودنشه ... اگر جور ديگه فكر ميكردم و باور مي كردم  ...تند نفسش 

  ... نبود

كه روي كمرم نشست  سنگين دستي ...خودمو از لجن زار گذشته كشيدم بيرون ، اما هنوز نمي تونستم چشمامو باز كنم 

و سر خورد به طرف پايين ،عضالت شكمم رو به طرز درد آوري منقبض كرد ... خودم رو لعنت كردم كه چرا بعد از 

رفتن عزيز مثل هر شب در رو قفل نكردم ... سنگيني كسي كه وزنش رو روي تختم انداخت انگار مثل بخت روي روحم 

م مالفه كم كم از روم پايين كشيده ميشه و دستاش از زير گودي كمرم به چنبره زد و زبونم رو بند آورد . حس كرد

همه حسي كه تو تنم باقي مونده بود رو توي چشمام جمع كردم ... بايد بازشون مي كردم ...  ...طرف رون پام ميره 

س ... فقط لم هرچند انگار تو يه كابوس وحشتناك دست و پا مي زدم كه نه مي تونستم حرف بزنم و نه حركت كنم

 ... دستاش روي پاهام مثل حركت گدازه هاي مذاب آتشفشان بود ... حرارت نفسهاش رو نزديك صورتم حس كردم

 .. دستاش طلبكارانه از روي رون پام سر خوردن و

بعد اين  ربه هر جون كندني بود چشمام رو باز كردم ... نگاهم افتاد تو چشماي وقيح به خون نشسته اش .... براي اولين با

همه مدت تو اين چند شب ... چشمام رو توي چشاش انداختم ... تو نگام نفرت و ميل به كشتن موج مي زد .... حرارت 

نگام داشت پلكامو مي سوزوند ... دستش به سرعت از بين پاهام باال اومد و روي دهنم نشست ... مي خواست جلوي 

 : نمي دونست جوني واسه فرياد زدن ندارم .... زير گوشم زمزمه كردفرياد زدنم رو بگيره ..اونقدر احمق بود كه 

اگر يك كلمه حرف بزني يا صدات در بياد باليي به روزگار تو و مادرت ميارم كه مرغاي آسمون به حالتون گريه  -

بايد زبونت رو اما  ...كنند ... امشب كاري مي كنم كه زبونت جلوي من براي هميشه كوتاه بشه ... دو ساله صبر كردم

  .... كوتاه كنم

فشار دستش رو كمي جا به جا كرد و روي مجراهاي تنفيسم گذاشت ... اما من ديگه جوني نداشتم كه بخواد با تهديد 

كردن ازم بگيردش يا بهم ببخشدش ... در حالي كه حس مي كردم ريه هام از بي اكسيژني در حال انفجارن ... فقط با 

.. همه قدرتم رو جمع كردم ... نه براي زنده موندن فقط براي فرار كردن از زير نگاه وقيحش و نفرت نگاش ميكردم ..

  ...دست ديگه اش كه داشت كم كم به طرف يقه ام مي رفت 

دستمو باال اوردم و با همه قدرتي كه تو اون لحظه و به يمن نفرتي كه تو و جودم موج ميزد يكباره بهم هديه داده شد 

تو صورتش ... از شدت درد خودش رو عقب كشيد و من رد پر رنگ خون رو توي صورتش ديدم ... چهار  چنگ كشيدم

از جا پريدم ... به سمت در هجوم بردم و  ...به اندازه چهار شبي كه زندگيم رو به لجن زار تبديل كرده بود  ...رد خون 

 دم زمين ... از شدت درد و بي پناهي فرياد كشيدماون از پشت مچ پام رو گرفت و منو به عقب كشيد . با صورت خور

.... 

مامان پريشان و . تو وجودم آتشفشاني به راه افتاد، كه كنترلش ديگه در اختيارم نبود . در اتاق دوباره با شدت باز شد
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ر در سرخورد مامان كنا ...ترسيده بر درگاه در وايستاده بود، دستي كه دور مچ پام حلقه شده بود به سرعت عقب رفت 

  ... و روي زمين نشست

 چي شده ارغوان ؟ اينجا چه خبره ؟ -

تو صداش ناباوري موج مي زد و خشمم رو بيشتر تحريك مي كرد . قبل از اينكه دهن باز كنم . صداي نحس سيامك تو 

  . گوشم نشست .. ديگه بابا نبود شده بود سيامك آراسته

تم از جلوي اتاقش رد مي شدم ديدم داره تو خواب ناله مي كنه .. اومدم دخترت هم مثل خودت ديونه است ، داش -

  ... بيدارش كنم يهو پاشده چنگ مي كشه تو صورتم و ديونه بازي در مياره ... گرگ زده عاقبت گرگ ميشه

دم كنه رد تا بلنبعد از گفتن اين حرف بلند شد و از كنار مامان رد شد. مامان تقريبا به طرفم خزيد ... دستش رو دراز ك

مي دونستم كه گوشه لبم پاره شده . مي دونستم پاي چشمم داره مي سوزه .. اما  . ... به سرعت خودم رو عقب كشيدم

مامان سعي كرد بهم نزديك بشه ...  ... انگار هيچ دردي حس نمي كردم ... مثل يه شبح خودم رو كشيدم روي تخت

 : حيون زخمي بود . سيامك از اتاقش صدا زد صدايي كه از گلوم خارج شد مثل زوزه يه

  ! پري بيا اين قرصاي منوبده اون پدرسگم ولش كن بگذار بميره -

 : مامان زمزمه كرد

  .... ارغوان بذار برم برات آرامبخش بيارم .. بخواب دخترم حتما كابوس ديدي -

 : حيوون زخميي تو صدام باز زوزه كشيد

ه شب داشتي براي دوستت گريه مي كردي و حرف ميزدي ... گلناز رو مي گم .. مي يادته وقتي هشت سالم بود ي -

يادته التماست كردم نري .. يا منو هم ببري .... يادته خاله پروا كه يه  ...گفتي جونت به لبت رسيده .... مي خواي بري 

نش و بيرونش كردي ... يه ماه منو با هفته خونمون موند اومد بهت گفت نصف شبا سيامك مياد تو اتاقش .... زدي تو ده

مردي كه خودتم مي دونستي رفته سراغ خواهرت تنها گذاشتي و رفتي بيمارستان پيش عزيز ... دوسال بعدش عزيز رو 

بردي سوريه .... يادته هر بار مي اومدي من تا سه ماه بعدش هر شب جامو خيس مي كردم ... يادته وقتي بهم گفتي 

  ... خودمو زدمسيامك پدرم نيست 

  ... بي اختيار بعداز گفتن اين حرف با كف دو دستم به صورتم كوبيدم

  .... اينطوري خودمو زدم ... يادته ... اينطوري زدم -

  ... و دوباره و اين بار محكمتر به صورتم كوبيدم

 ... يادتهيادته شبهايي كه تب داشتم و تو حتي نمي تونستي يه ساعت پاي تختم بموني ...  -

 : مامان با التماس دستامو گرفت

نزن ارغوان ... نزن ... تو اشتباه مي كني ... خواب ديدي ... تحت تاثير حرفاي اون پرواي ديونه خواب ديدي... سيامك  -
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  ... تو محرمشي ... مثل پدرته .. تو مثل دخترشي

 و فشار دادم و از بين دندوناي كليد شده ام گفتم بي اونكه بفهمم هلش دادم عقب ... دستامو دور گردنم حلقه كردم 

پاشو منو مثل  ... اره اشتباه مي كنم ...منم مثل پروا اشتباه مي كنم كه تنم دستمال هوس هاي كثيف سيامك شده -

  ...خواهرت بيرون كن از خونه ... پاشو 

 شه صداي سيامك باعث شد مامان نا اميد به طرف در برگرده و ناگهان فرياد بك

 عزيززززززززز -

دستامو ول كردم ... چشمم افتاد به عزيز كه مات و كبود دست به چهارچوب در گرفته بود ... قبل از اينكه بيافته ، قبل 

 : از اينكه چشماشو ببنده صدا زد

  .... بچه ام ... ارغوانم -

ن با خشم به طرفم دويد ... صداي فرياد با صداي مامان سيامك دوباره از اتاق بيرون اومد و با ديدن مادرش روي زمي

هاي مامان و التماسهاش ... دلم رو ذره اي تكون نمي داد .. اصال چرا داشت التماس مي كرد .. منكه دردي حس نمي 

زير مشت و لگدهاي سيامك هيچ حسي نداشتم ... جز رها شدن ... از عقده اي كه اين همه سال مثل يه زخم  ...كردم 

  . كرده بود روي روحم رشد

 : بالخره مامان موفق شد از روي من كنار بكشدش و بعد با التماس گفت

  ... سيامك ولش كن كشتيش ... غلط كرده .... خواب نما شده .. تروخدا بيا عزيز رو ببريم بيمارستان -

ت . نمي دونم چقدر طول بد و بيراه هاي سيامك به مامان رو شنيدم و حتي سيلي خوردن مامان ذره اي روم تاثير نگذاش

با تني كوفته و جسمي بي جون به طرف موبايلم رفتم . بايد همين امشب  ...كشيد كه آمبوالنس اومد و عزيز رو برد 

اينجا رو ترك مي كردم ... حداقل براي يه مدت طوالني ... وقتي سيامك بر مي گشت معلوم نبود چه باليي به سرم بياره 

مان رو بگذاره بيمارستان و خودش تنها برگرده .. .. از فكر اومدن دوباره اش عرق سردي روي ... حتي ممكن بود كه ما

پشتم نشست ... هرچي دم دستم بود به همراه مداركم و دفترچه هاي بانكيم فرو كردم تو ساكي كه از زير تخت بيرون 

ح بود و من هيچ جا رو نداشتم كه برم .... دستم روي دستگيره در موند ساعت نزديك چهار صب ...اما قبل رفتن .كشيدم 

يه لحظه ذهنم رفت پيش هامون اما هيچ شماره اي ازش  ... گوشيم رو برداشتم . كاش سعيد ياترمه تو تهران بودن

نداشتم ... تو اين همه فاميل مادري هيچ كس نبود كه بهش اعتماد كنم و اردالن هم كه ... اردالن اگر مي فهميد ... باهام 

 برخوردي مي كرد ... سيامك پدرش بود ... خون اون تو رگاش بود ... اونم بهم مي گفت ديونه ؟  چه

ديگه  ...وقت فكر كردن نداشتم . تو ليست تماسم اولين چيزي كه به چشمم خورد اس ام اس هاي رسيده از فرهان بود 

 ... تظر موندمبراي بيشتر فكر كردن وقت نداشتم ... دكمه سبزرنگ رو فشار دادم و من
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****  

نفهميدم كه چند تا بوق ممتدد شنيدم تا بالخره صداي خواب آلود و آشناي فرهان توي گوشي پيچيد . با شنيدن صداش 

انگار تازه فهميدم دارم چيكار مي كنم. به سرعت تماس رو قطع كردم . و ساك نچندان كوچكم رو برداشتم و به طرف 

ينكه از در خونه بيرون برم چشمم افتاد به قاب عكس روي ديوار . من و سيامك و در خروجي رفتم . درست قبل از ا

مامان و اردالن كنار يه تصوير از ضريح امام رضا وايستاده بوديم . چقدر تو اون عكس شبيه خانواد هاي خوشبخت به 

جسم و روحم رو حس كردم ، به طرفش رفتم و برش داشتم . با ديدن ضريحِ توي عكس ،تازه دردهاي  .نظر مي اومديم 

هيچ چيز به من كمك نكرده بود ...  ....دستم باال رفت و قاب عكس رو كوبيدم به ديوار روبرو  !عميق تر و بي رحمانه تر

 . هيچ كس ... حتي خدايي كه مي گفتند هست و من هرگز حضورش رو تو لحظات سخت زندگي نديدم

بي وقفه زنگ موبايلم شدم .... بدون توجه به صدا شروع به دويدن كردم. از خونه كه بيرون زدم ، تازه متوجه صداي 

دلم مي خواست تا جايي كه ميشه از اونجا دور بشم ... انقدر دويدم كه ديگه تواني تو پاهام نموده بود . نمي دونستم تو 

لي به نظر نمي اومد خيابون اص كدوم خيابونم ... اما نفس بريده تكيه كردم به ميله هاي اهني يك ايستگاه اتوبوس ...

خيابون داشت كم كم از  . روي صندلي چوبي نشستم .باشه و دعا مي كردم كه سر و كله مامورهاي گشت پيدا نشه 

سياهي به سمت خاكستري شدن مي رفت .. سپيده صورتي و خاكستري تابستون نزديك بود . با خودم فكر كردم بايد 

نم برم ... مي خواستم برم پيش ترمه اما مي دونستم با اين اوضاع و احوالي كه دارم اگر همونجا بمونم تا صبح بشه و بتو

  . منو ببينه سكته مي كنه ! و خانواده اش هم ممكنه اصال منو تو خونه اشون راه ندن

ه اش مهر تخليخونه خودمم كه تو نوشهر تحويل صاحب خونه داده بودم تا به مسافراي تابستوني اجاره بده و دوباره اول 

كنه . حس بي پناه بودن بيشتر از هميشه اذيتم مي كرد . حتي حس خوبي به اردالن نداشتم . اگر بهش تلفن مي كردم 

چي بايد بهش مي گفتم . اينكه باباش مي خواسته مثل اون چهار شب لعنتي تو اين همه سال منو وسيله هوسراني خودش 

ه باعث شدم عزيز تا دم مرگ بره و شايدم االن مرده باشه ... از كجا كه حرفم رو كنه؟ اينكه از باباش متنفرم ... اينك

باور مي كرد . از كجا كه ازم حمايت مي كرد .... از همه اينا گذشته االن اون اينجا نبود ... با دوستاش اون سر ايران 

  ... دداشت خوش مي گذروند و تا بخواد به من برسه احتماال يه نصف روز طول مي كشي

پوزخند تلخي روي لبام نشست ... بايد اعتراف مي كردم كه تو اون لحظه از اردالن هم متنفر بودم... و همه اين بهانه ها 

فقط يه راه فرار بود براي اينكه سراغش نرم ... ازش متنفر بودم به خاطر خون سيامك كه تو رگهاش جريان داشت . به 

يامك ... به خاطر عطري كه مي زد و درست هم نام عطر سيامك بود . به خاطر خاطر شباهت بيش از اندازه اش به س

  .... اعتماد و اعتقاد خالصي كه به باباش داشت

صداي موبايل باز رشته افكارم رو پاره كرد نگاهي به صفحه اش انداختم و اسم فرهان رو ديدم . گوشي رو كه دم 

 د گوشم گرفتم صداي فريادش پرده گوشم رو لرزون

  ... ارغوان معلومه كجايي ؟ چرا جواب نمي دي -
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 سالم  -

  .... سالم و كوفت ... داشتم از نگراني سكته مي كردم -

  . نگرانيش به نظرم غير طبيعي مي اومد . موتور سواري بوق زنان از جلوي ايستگاه رد شد و با نيشي باز نگاهم كرد

 كجايي ارغوان ؟ چي شده ؟  -

  ... د مزاحمت شدم ... اشتباهي شماره رو گرفتمهيچي.. ببخشي -

  ... يعني چي .. فكر ميكني من خرم ؟! تو االن تو خيابوني ؟ كجايي -

 چيز مهمي نيست برو بخواب -

 حرف حساب سرت نميشه نه ؟ ميگم كجايي تو خيابون چيكار مي كني ؟ -

  ! ين ها تو اون ساعت از صبح كامال محسوسهتازه متوجه شدم كه اين خيابون همچين فرعي هم نيست و تردد ماش

  .... اومدم بيرون هوا بخورم ... بهتر كه شدم بر ميگردم خونه -

 ... به من دروغ نگو ... صدات چرا گرفته ؟ ارغوان خواهش ميكنم بگو چي شده -

 : بي اونكه بخوام از دهنم در رفت

  ...از خونه زدم بيرون ! شايد براي هميشه -

 چيكار كردي ؟  -

- ...  

  !كجايي االن ؟ -

  .... نمي دونم -

  ... لعنت بر شيطون ... درست جواب بده ... تا منو هم مثل خودت ديوونه نكردي -

 : شمرده شمرده گفتم

  ... ونجاااالن تو يه ايستگاه اتوبوس نشستم ... نمي دونم تو كدوم خيابونم ... از خونه اومدم بيرون ... نمي خوام برگردم  -

 : صداي نفس عميقي كه كشيد الله گوشم رو سوزوند

  ! روي تابلوي كنار ايستگاه رو كه نگاه كني متوجه مي شي كجايي -

اما چشمام خوب نمي ديد ...  ...سرم رو به سمت راست چرخوندم و تابلوي زرد رنگ مستطيلي شكل ايستگاه رو ديدم 

واضح نبود ... تازه فهميدم از وقتي كه ضربات سيامت به سرم خورد باز دچار  نمي تونستم نوشته ها رو بخونم .. ديدم

  ... تاري ديد شدم

  .... نمي تونم تابلو رو ببينم -

چند ثانيه سكوت انگار عمق ترسي كه تازه داشت تو وجودم رشد مي كرد رو بيشتر كرد . هراسون از اينكه نكنه قطع 

 : كرده باشه ... گفتم
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  ... رهانالو ... ف -

 صداش تو گوشم نشست و دلم لرزيد 

  ... جانم -

انگار تنها نقطه اتصال من تو اين دنيا تنها دست آويزم همين صدا بود ... سكوت كردم دوباره ... با خيالي راحت از 

  ... بودنش

  .... ارغوان چرا آخه بايد امشب بزني بيرون ... دختر خوب برگرد خونه اتون -

 نه  -

  .. ش ميكنمخواه -

 نه  -

  ... لعنتي برگرد خونه ... مي خواي چي كار كني تو اون شهر دراندشت -

  ... نمي دونم -

  ! ترو جون ترمه برگرد خونه -

  ... نه -

  ... حداقل برو خونه يه آشنايي يا فاميلي -

  .... هيچ كس -

  ... داري ديوونه ام مي كني .... اخه چرا انقدر لجبازي -

  .... ازي نمي كنملجب -

برگشتم مي آم مي بينمت و يه راه حلي واسه  ...اخه چرا امشب ... چرا امشب كه من اومدم اروميه .. چرا ... برو خونه  -

  .. مشكلت پيدا مي كني

بي اختيار نفس عميقي از سر حسرت كشيدم .. انگار در عين اينكه به زبون نمي آوردم يه چيزي ته دلم مي خواست كه 

  ...گه همين االن مياد و نگران هيچي نباشم ب

  ... خوب پس برو بخواب ... نگران من هم نباش -

  ... واقعا كه نابغه اي ... چطور مي تونم نگران نباشم -

 !چرا بايد نگران باشي ؟ -

  ! نعقل كل ! حداقلش به خاطر اينكه همكالسي هستيم .. حاال اون چند جلسه معاشرت هم بخوره تو سرمو -

  .. مرسي همكالسي ... نگران نباش ... هوا كه روشن شد يه فكري به حال خودم مي كنم -

 يه لظفي كن برو نزديك اون تابلو و سعي كن بخوني  -
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  ... چرا -

  .. سوال نكن .. فقط برو بخونش -

 ردم با بي حوصلگي از جام بلند شدم و دردي شديدي تو كمرم پيچيد ... بي اختيار ناله اي ك

 ارغوان چي شد !حالت خوبه  -

  .... خوبم ... يه كم پام درد ميكنه -

  .. جلوي تابلو وايستادم و باالخره تونستم نوشته ي تابلو رو بخونم و براي فرهان تكرار كنم

  ... يه لطفي بهم بكن ارغوان اونجا بشين و هيچ جا نرو -

 چرا ؟  -

  ... سرجات بمونديگه به اينش كار نداشته باش .. فقط  -

قبل از اينكه بتونم سوال ديگه اي بپرسم تماس رو قطع كرد و من انگار يهو ول شدم وسط يه دنيا ترس شناخته شده و 

 ... نشده

صداي زنگ موبايل باز پرده افكارم رو از هم دريد و به زمان حال برگشتم رنگ تند شمعدوني ها منو متوجه زمان و 

با ديدن اسم هامون رنگم پريد . احساس كردم يهو هوا چندين درجه  . صفحه گوشيم انداختمنگاهي به  .مكان كرد 

موبايل مدام زنگ مي خورد و من هيچ ميلي به جواب دادن نداشتم . نمي دونستم بهش چي بگم ! ترس از  . سرد تر شد

ن رو خراش مي داد ... چرا باز داشتم كاري كه كرده بودم . ترس از پرده برداشتن به نحو غير عادالنه اي داشت روح م

چرا از اينكه مي خواستم جايگاهم رو مشخص كنم مي ترسيدم . نفس عميقي كشيدم و گوشي رو به الله  ... مي ترسيدم

 : گوشم چسبوندم

  ... الو ! ارغوان -

  ... فرياد مي كشيد و من خشمش رو از پشت كلماتش حس مي كردم

  .... ون گرفتيارغوان كجايي ؟ چرا خفه خ -

- ..... 

  !اين چه غلطي بود كردي ؟! چيو مي خواستي ثابت كني با اين كارت ؟ -

- .... 

  ... حرف بزن لعنتي ... اگر دستم بهت برسه ... واي ... ارغوان .. اگر د ستم بهت برسه -

 جزيه مي كرد گلوم خشك شده بود نفسم مثل حرارت سمي دهانه يه آتش فشان ريه ام رو مي سوزوند و ت

  ... اگر دستت بهم برسه چي هامون ! چي كار مي كني -

تو صداش خشمي غير قابل كنترل موج  ....صدام خفه بود نمي خواستم داد بزنم ... نميخواستم شمعدوني ها رو بترسونم 

  ... مي زد . باز فرياد كشيد
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 ... اگر وجودش رو داري بمون تا بيام همونجا سراغتمنكه مي دونم كجايي االن ... فكر كردي نمي تونم بيام پيشت . -

...  

تماس قطع شد و من بي اختيار خنديدم ... خنده اي هيستيريك و عصبي ... يعني هامون حق داشت كه از من عصباني 

  ... كاش مي تونستم و حس نفرتم رو طوري بهش منتقل مي كردم كه تمام وجودش رو بسوزونه و از بين ببره .. باشه ؟

چشمم افتاد به خيابون چند شب از تو همين تراس زل زده بودم به خيابون و هر سايه اي كه از دور مي ديدم بي اختيار 

منو به نرده ها نزديكتر ميكرد؟ چند شب گوشه همين تراس خوابم مي برد و با صداي باز شدن در بيدار مي شدم... و بر 

  .... يده بود دنبالم بگرهميگشتم به بستري كه همبسترم حتي زحمت نكش

 . پاهامو دراز كردم و چسبوندم به ميله هاي آهني روبروم ... حس خوشايندي از فلز خنك نرده ها به كف پام منتقل شد

  ...چشمامو بستم ... باز برگشتم به همون ايستگاه اتوبوس ... همون صداي موبايل و باز شماره هامون روي صفحه اش 

***  

ر اونجا نشستم اما هوا ديگه كامال خاكستري شده بود و صبح داشت خودش رو كم كم نشون مي داد ... نمي دونم چقد

صداي زنگ موبايل نگاهم رو به طرف خودش كشيد و بالفاصله بعد از اون بوق ماشين . سرم رو كه باال بردم هامون رو 

ن مي اورد . قيافه گرفته و خواب آلودش نشون ديدم كه داشت از ماشين پياده مي شد و گوشي رو از كنار گوشش پايي

  . ميداد كه چندان راضي نيست از اينكه اين موقع از صبح تو اون خيابون با من روبرو شده

  ... سالم -

 سالم . بريم  -

 : با تعجب و معترض پرسيدم

 كجا ؟ -

ه اي و ممكنه جلب توجه كني ... اونم با اين قيافنمي دونم ... فعال از اينجا بريم ... فكر كنم خيلي وقته كه اينجا نشستي  -

 كه داري االن 

 : بي توجه به بدخلقي توي صداش گفتم

 تو اينجا چي كار مي كني ... ؟ -

 فرهان باهام تماس گرفت ... مگه نمي خواستي كمكت كنه ؟ -

  ... من نمي خواستم هيچ كس كمكم كنه ! اشتباه به عرضت رسوندن -

هم رفت و با خشونت به طرفم اومد . لحظه اي ترسيدم اما بي حرف ساكم رو كه كنارم گذاشته بودم اخمهاش بيشتر در 

 : برداشت و به طرف ماشين رفت . معترض به سمتش دويدم و گفتم

  ! ساكم رو بده ! خوب نيست يه دختر با قيافه من سوار ماشينت بشه -

 : تبي توجه به من ساك رو روي صندلي عقب پرت كرد و گف
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  ! ارغوان بشين تو ماشين ... موندم چطور هنوز زبونت كار ميكنه -

پر كينه از اينكه داشت وضعيتم رو به رخم مي كشيد در ماشين رو باز كردم تا ساكم رو بردارم كه به سرعت پياده شد 

تو چند قدمي مون و من رو كه خم شده بودم تو ماشين به زور هل داد و در رو بست . صداي توقف ماشين ديگه اي 

به پشت سر نگاه كردم و با ديدن ماشين نيروي انتظامي  . باعث شد حرفي كه مي خواستم بزنم از نوك زبونم برگرده

 . حس كردم خون توي رگهام منجمد شد

 ! هامون بدون توجه به ماشين گشت در رو باز كرد و ماشين رو به حركت در اورد

انداختم افسر نيروي انتظامي كه پياده شده بود و مي خواست به طرف ماشين ما با وحشت نگاه ديگه اي به پشت سرم 

 : بياد به سرعت سرجاش برگشت و بالفاصله آژيركشان دنبال ما راه افتادند . با وحشت داد زدم

  ... چي كار داري مي كني هامون ؟ چرا فرار كردي -

 : و گفتدر حالي كه سرعت ماشين رو زياد تر مي كرد پوزخندي زد 

  .. مي خواي وايستم بگم چي ؟ بگم اين موقع صبح من و تو اينجا چيكار مي كنيم -

  ! هرچي باشه بهتراز فرار كردنه -

 ! براي من شايد .. اما براي تو اصال خوب نيست دختر خانم -

 : كالفه از ريشخند توي صداش گفتم

 ... نگهدار من ميخوام پياده بشم -

  ... اينا كه راحت شديم هر جا خواستي پياده ات مي كنمبشين سرجات از شر  -

  ...بهت ميگم نگهدار -

  ... منم بهت ميگم ساكت شو ... انقدر هم به ماشينشون نگاه نكن -

صداي فريادش رو براي اولين بار بود كه مي شنيدم ... بي اختيار دهنم بسته شد و در حالي كه همه تنم از ترس دچاره 

لرزه اي پنهان شده بود با چشماي بسته خودم رو سپردم دست پيچ و تاب پرشياي سفيد رنگي كه هامون با اون به 

و صداي الستيك ها رو روي تن آسفالت به صدا در آورد تا اينكه  سراغم اومده بود . نمي دونم چقدر ويراژ داد و پيچيد

ديگه صداي آژير رو نشنيدم و حس كردم سرعت ماشين داره به تدريج كم ميشه . چشمام رو كه باز كردم محيط 

سعي مي  در حالي كه ...اطراف اصال برام آشنا نبود . بيشتر شبيه يه جاده كوهستاني بود تا يكي از خيابون هاي تهران 

 : كردم لرزش صدام رو كنترل كنم پرسيدم

 ما كجاييم ؟  -

  ! تو جاده لواسون -

  ... اينجا چرا ؟ داريم كجا ميريم -
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اگر صبح راحت نشسته بودي تو ماشين اين  ...داريم مي ريم يه جا كه باز مجبور نباشيم ويراژ بديم و تخت گاز بريم  -

  ....اره ماشين رو ميدن به واحد هاي گشت .. فكر مي كنند من آدم ربايي كردم دردسر رو نداشتيم ... االن حتما شم

 : با طعنه گفتم

  .. كارت كم از آدم ربايي نبود -

 : ابروهاش رو بيشتر تو هم برد و از توي آينه نگاهي بهم انداخت

 ضعيت داغون و اين ساك اون وقتواقعا ؟ پس مي تونم ببرم تحويلت بدم و بگم اونا ازت بازجويي كنند كه با اين و -

  .... صبح تو خيابون چيكار مي كردي

 :خشم و بغض از حس تحقيري كه بهم دست داده بود باعث شد فرياد بكشم

ظاهر من هرچي باشه به تو هيچ  ...تو فكر كردي كي هستي كه به خودت اجازه مي دي با من اينطوري حرف بزني  -

  ...ي سراغ من ربطي نداره ... بيخود كردي اومد

درسته تو از من كمك نخواسته بودي از فرهان كمك خواستي اما از اونجا كه فعال مجبوري منو تحمل كني بهتره بيشتر  -

 ... از اين خودتو خسته نكني

  ... من از فرهان هم كمك نخواستم ... دست از سرم برداريد ... از هرچي مرده متنفرم ... نگهدار ميخوام پياده شم -

پياده شي كه كجا بري ؟ اگر جايي داشتي بري كه تو اون ايستگاه اتوبوس غمبرك نمي زدي ؟ مي خواي سر از تيم  -

  ... دختراي فراري در بياري ... يا تا شب نشده تو بازداشتگاه وسط يه مشت زن

 : مكثي كرد و نفسش را با حرص بيرون داد

 ي ماشين صف بكشن كه تو رو با خودشون ببرن حتي به زور ... ؟اره ... ميخواي پياده ات كنم همينجا تا كل -

خفه شدم ... دستم رو به طرف  . دربرابر حرفاش هيچي نداشتم بگم . هيچ جوابي ... دلم براي بي كسي خودم سوخت

كني ...  لعنت به تو ارغوان ... نبايد جلوي اين آدم عوضي گريه ...گردنم بردم ... اشك تند و تلخ روي صورتم دويد 

لعنت به تو ... االن وقتش نيست ... اما اين سرزنش هاي پنهاني هم نتونست جلوي بارش اشكامو بگيره .... نگاه سرد و 

با ديدن قطره هاي اشك انگار براي ثانيه اي تعجب كرد و بعد  ...گزنده اش از تو آينده ماشين روي صورتم نشست 

و توقف كرد ... بي اونكه چيزي بگه از ماشين پياده شد و به طرف جلوي خيلي ناگهاني ماشين رو كشيد كنار جاده 

ماشين رفت و پشت به من به كاپوتش تكيه داد . از دودي كه بعد از چند ثانيه اطرافش رو احاطه كرد فهميدم داره 

ه شك ريختم تا اينكسيگار مي كشه ... سرم رو خم كردم و به صندلي جلو تكيه دادم ... نمي دونم چقدر تو اون حالت ا

صداي باز شدن در كنارم رو شنيدم ... سوز سردي كه با اون صبح تابستوني همخوني نداشت تنم رو به لرزه انداخت . . . 

 : دبه پالستكي سفيد رنگي رو به طرفم گرفت و با صدايي كه نمي دونستم چيش انقدر اذيتم ميكنه گفت

  ... صورتت رو بشور -
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كل كردن نداشتم . دبه رو ازش گرفتم و بي حرف از ماشين پياده شدم . وقتي چند مشت آب به  حوصله مخالفت يا كل

تازه وقت پيدا كردم كه با دقت دور و برم رو نگاه كنم . هر دوطرف  . صورتم پاشيدم حس كردم كمي حالم بهتر ميشه

 باال اومده بود و ديگه از اون رنگ خاكستري دمجاده با تپه هاي كوتاه و بدون گياه پوشيده شده بود . آفتاب ديگه كامال 

 : صبح خبري نبود . صداش باز منو متوجه خودش كرد

  ... اگر بهتر شدي سوار شو تا بريم -

 !كجا ؟ -

 : منتظر بودم كه باز پرخاش كنه و جوابم رو نده اما انگار اونم از كل كل خسته شده بود

  .. ه بخوريميه رستوراني اين نزديكي هست بريم صبحون -

  ... من گرسنه نيستم -

 : صداش رنگي از لجبازي به خودش گرفت

  ... اما من گرسنه ام .. در ضمن بايد با هم حرف بزنيم -

  .... من حرفي براي گفتن ندارم -

  .... اما من خيلي چيزا بايد بشنوم -

و باز كرده بود تا سوار شم به طرف در عقب كالفه از اين همه يكدنگي و پر رويي بي توجه بهش كه در جلوي ماشين ر

رفتم و سر جاي قبليم نشستم . قبل از اينكه سرم رو به پشتي صندلي تكيه بدم و چشمام رو ببندم صداي كوبيده شدن 

 ... محكم در ماشين به گوشم رسيد

ه ي باز پشت رستوران كرستوران كنار جاده خلوت و و تاريك به نظر مي رسيد . پيش خدمت مودبي ما رو به سمت فضا

از ميونش نهر كم آبي عبور مي كرد برد . هامون بدون اينكه از من چيزي بپرسه روي يكي از تخت هاي نزديك به نهر 

نشست و كفشهاش رو در آورد .... ناچار منم روي لبه تخت نشستم و در سكوت بهش نگاه كردم كه خودش رو باال مي 

رمز تكيه داد و چشماش رو بست . دلم به حال خودم مي سوخت كه مثل بره اي كشيد و بعد هم سرش رو به پشتي ق

بايد دنبال اين آدم مغرور و بي منطق راه مي افتادم ... وقتي از خودم پرسيدم كه خوب اگر دنبالش نمي اومدي كجا رو 

صورتم رو تو آينه نديده بودم اما از با اونكه هنوز  . تو جواب در موندم ... داشتي بري ... اين وقت صبح ... با اين قيافه

دردي كه گوشه چشم و گونه و لبم رو آزار مي داد مي تونستم قيافه ام رو تصور كنم . بغض باز ته گلوم رو سوزوند . 

 : نوك دماغم تير كشيد دستامو مشت كردم روي زانوهام و با خودم گفتم

  ... بسه ديگه ارغوان ... گريه بسه -

ود انگار اين همه بي پناهي و بي كسي ام تو باور خودم هم نمي گنجيد .... لرزش گوشي توي جيبم وادارم اما انگار بس نب

  ... كرد تا بيرونش بيارم ... با ديدن اسم مامان روي مانيتور پوزخندي زدم و فكر كردم چقدر زود ياد من افتاده
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  ... كيه ؟ پس چرا جواب نمي دي -

 : سته بود اينو پرسيد و من بي اونكه فكر كنم گفتمهامون همونطور كه چشماش ب

  ... مامانمه ! نمي خوام جواب بدم -

چشماش باز شد و با اخم گوشي رو ازم گرفت و قبل از اينكه بتونم ازش بپرسم چيكار مي كني دكمه پاسخ رو زد و 

كنم اما جدال من و دستاش  گوشي رو گرفت كنار گوشم ... خواستم تا گوشي رو از دستش بگيرم و تماس رو قطع

زورم به پنجه هاي قفل شده دور گوشي نمي رسيد . صداي مامان از پشت خط يه سره شنيده مي شد كه  . بيهوده بود

  . صدام مي زد

  ... الو ارغوان .. صدامو مي شنوي .. الو -

 : كالفه از سماجت هامون تسليم شدم

  ... الو ... مي شنوم بگو -

 كجايي؟ .. سيامك مي گفت خونه نيستي  -

  ... اسم اون عوضي رو جلوي من نيار -

  ... ارغوان برگرد خونه بايد باهات حرف بزنم باور كن اشتباه مي كني -

نفس عميقي از سر حسرت كشيدم .... چه خوش خيال بودم كه توقع داشتم مامان بگه برگرد ارغوان! از زندگيم مثل 

  ... ون . برگرد تو دخترمي! پاره تنمي! من تو رو به صد تا مثل سيامك نمي دمسگ مي اندازمش بير

  .. الو ارغوان چرا هيچي نمي گي -

هيچي نميگم چون تو نمي خواي هيچي بشنوي ... هيچي نمي گم چون تو فكر مي كني من يه بيمار دروغگو ام ، يا  -

  ... ري كه ازشايدم ترجيح ميدي يه بيمار هزيان گو باشم تا يه دخت

وجود هامون ساكتم كرد ... خيلي نزديك بهم نشسته بود ... و همچنان گوشي رو محكم تو دستش داشت . صداي نفس 

  . هاي خسته اش رو به خوبي مي شنيدم

  .... برگرد ... من مي خوام باهات حرف بزنم ... بهت ثابت كنم كه اشتباه مي كني -

  . . تلخ خنديدم

  ... گن چيزي كه وجود نداره رو نميشه ثابت كرد ... پس زحمت نكش مادرشنيدي كه مي -

 : صداي ضعيفي از اونور شنيدم كه مي گفت

  ... كيه ؟ ارغوانه .. ارغوان من اشتباه نمي كنه .. گوشي رو بده به من -

  ... صداي عزيز بغض جا مونده تو گلوم رو شكست

  ... الو ارغوانم .. كجايي مادر -
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ردم نفس بكشم ... سعي كردم درست نفس بكشم ... اما نمي تونستم جواب بدم... هق هقي كه از تو گلوم باال مي سعي ك

  .... اومد راه نفسم رو بسته بود

داشتم كبود مي شدم از بغض از هق  ... ديدم كه هامون به پيشخدمت اشاره كرد كه فعال سرويس رو ببره و آب بياره

ملتمسانه به هامون نگاه كردم انگار نگاهم رو فهميد .سعي كردم  ...فسم رو پاره مي كرد هق تلخي كه داشت راه ن

بادست به پشتم ضربه بزنم شايد راه نفسم باز بشه ... اما نشد ... دست آزادش رو برد به طرف پشتم ... چند ضربه 

شي از كنار گوشم كمي اونورتر نچندان محكم زد درست پشت ناي ام ... صداي گريه عزيز از پشت خط مي اومد گو

رفته بود و مي دونستم هامونم مي شنوه ... اونم حاال كه داشت به آرومي پشتم رو ماساژ مي داد و انگار ذره ذره راه نفسم 

  . باز مي شد

راضي  ارغوانم ... من ميدونم تو راست ميگي ... من باورت مي كنم .... من از اينجا برم كاري مي كنم به مردن خودش -

بشه ... صداي كوبيده شدن دستش رو روي سينه اش شنيدم ... من شيرم رو حرومش كردم .. ارغوان ... روي پل صراط 

  ... انقدر مي مونم كه ببينم مي اندازنش اون ته

 : مامان ملتمسانه ناليد

  ... نكن عزيز .. نزن خودتون ... نگو عزيز -

من نفرين مي كنم دستي كه به تنت نشسته  .... مك از خدا بي خبر ! ارغوانمتو خفه شو كه دختر رو فروختي به سيا -

  .. قطع بشه ... نفرين مي كنم چشم نانجيبي كه نگاهت كرده كور بشه ... من نفرينش مي كنم كه نفسش قطع بشه

دست مردونه اي عزيز مي گفت و من از باورش نفس مي گرفتم ... عزيز مي گفت و من از همدرديش زنده مي شدم ... 

حس كردم نفسهاش سنگين و صدا دار شد ... حس كردم ديگه  ....كه پشتم رو ماساژ مي داد روي كمرم مشت شد 

ديگه مهم نبود تا وقتي كه  ... دلش نمي خواد بشنوه! چه ساده ارغواني كه ساخته بودم تا اين حد ابتذال پايين ريخت

دروغگو مي ديد و عزيز كه از خونش نبودم به خاطر من همخونش رو پس ميزد مامانم به خاطر مرد ديگه اي منو بيمار و 

و نفرين مي كرد ... مهم نبود كه هامون چي بفهمه و چي بشنوه ... نفس هام آرومتر شدن و اشكهام انگار كمتر و كمتر ... 

ه خود زني و گريه حاال آرومتر هامون جزو معدود كسايي بود كه گريه كردنم رو ديد ... عزيز هم انگار بعد از اون هم

 : شده بود

  ... ارغوانم االن كجايي مادر -

 : ... سعي كردم لرزش صدام رو بگيرم

  ... پيش دوستمم عزيز ... نگرانم نباش -

مادر تو كه دوستي نداري ... اي خدا بميرم برات كه تازه مي فهمم چرا هيچ دوستي نداري ... چرا انقدر از همه فراري  -

  ... يهست
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  ... خدا نكنه عزيز .. چرا يه دوست دارم -

بي اختيار نگام نشست تو چشماي هامون ... مي دونستم كه دوستم نيست ... اما تو اين لحظه از همه تو زندگي بهم 

 . نزديكتر بود

  ... ميخوام باهاش حرف بزنم ...پس گوشي رو بده بهش مادر  -

  ...االن وقت مناسبي نيست بعد ميگم تا باهاش حرف بزنمقربونت برم عزيز كه نگرانمي ...  -

 ... از سرم گذشت وقتي رسيدم خونه ترمه

باشه مادر ... من خيلي زود برات يه فكري مي كنم ... ميارمت پيش خودم اينا لياقت تو رو ندارن .. من خودم باهات  -

  ... من خودم همه جوره باهاتم ميام تو دادگاه شهادت ميدم ... كه مثل سگ بگيرنش زير شالق ...

 : صداي عزيز ضعيف شد و مامان فرياد كوتاهي كشيد

  ... واي خدا مرگم بده عزيز ... منكه گفتم انقدر حرص نخور ... دراز بكش برم پرستار رو خبر كنم -

رفت جلوي سرم رو عقب كشيدم و هامون تماس رو قطع كرد . بي اونكه چيزي بگه و چيزي بپرسه ليوان آب رو گ

  . صورتم ... ليوان رو ازش گرفتم و يك جرعه سر كشيدم . انقدر هق هق زده بودم كه همه ي گلوم مي سوخت

 : عقب رفت و دوباره تكيه داد به پشتي ... نگاه خيره كارگرها رو از پشت شيشه حس مي كردم . معذب گفتم

  ... مي شه از اينجا بريم -

نشونه موافقت تكون داد . سوار ماشين كه شديم جاده رو دور زد و به سمت تهران  تو سكوت نگام كرد و سرش رو به

 : حركت كرد . بعد از گذشت نزديك ده دقيقه رانندگي تو سكوت صداش رو شنيدم خسته و كالفه

  ... نمي خواي برگردي خونه -

  ! نه -

  . اون خونه نمي گذارمانقدر قاطع و محكم گفتم كه خودمم باورم شد ديگه هيچ وقت پامو تو 

 ميخواي چيكار كني ؟  -

 منو تو مركز شهر پياده كن ... ميخوام يه كم از حسابم پول بردارم  -

 بعدش ؟  -

  ...نمي دونم .. شايد برم اصفهان .. شايدم برم نوشهر خونه رو از صاحبخونه اجاره كنم -

 يعني چي ؟ -

 : بي حوصله از اين همه سوال و جواب گفتم

  ... وب اون خونه رو ميده به مسافرا منم يه مسافرخ -

 : پوزخند زد
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در  .. مي دوني هزينه اش چقدر برات در مياد تو اين فصل .. هزينه هر شبش اندازه اجاره يه ماهيي كه بهش مي دادي -

  ... ضمن

 ن خم شد به طرفم و همونطور كه حواسش به جاده روبرو بود سايبون جلوي صورتم رو داد پايي

  ... خودتو ببين تو اين آينه .. با اين قيافه بري كه ديگه اول ترم هم خونه رو بهت نميده چه برسه به االن -

با ترديد تو آينه نگاه كردم و خودمو نشناختم . گوشه ورم كرده لبم . گونه كبودم .. زخمي باالي ابروم كه مي دونستم 

جاش جاي انگشتاي خودم كه با بغض و حسرت كوبيده بودمشون به سر  و جاي به...مال پريدن شيشه قابيه كه شكستم 

 . و صورتم اما برام مهم نبود . با وجود روحي كه هزار باره به لجن كشيده شده بود اين زخما و كبوديا اصال مهم نبود

 : نفس عميقي كشيدم و گفتم

  ... خوب ميرم مسافر خونه هر وقت بهتر شدم ميرم خونه ترمه -

 كي ؟  تا -

 تا كي چي ؟ -

 تا كي ميخواي اونجا بموني ؟ -

  .. تا ترم جديد شروع بشه -

 بعدش چي ؟ -

 : نفس عميقي كشيدم و گفتم

  ... بسه هامون ... بعدش رو نمي دونم .. وقتي بعدش رسيد تصميم ميگيرم -

 : سرش رو تكون داد و گفت

  .. كنندبه نظر من بهتره برگردي خونه ! گفتن كه بيرونش مي  -

 : با تمسخر و درد خنديدم ... عصبي و متعجب نگام كرد

 كيو بيرون مي كنند ؟ -

  .. همون سيامك رو اگر اشتباه نكنم ... اونه كه بايد بره بيرون نه اينكه تو آواره بشي -

مان و بقيه نمي تو نمي دوني چي داري ميگي هامون ... سيامك رو بيرون مي كنند ؟ از خونه خودش .. عزيز بدون ما -

تونه زندگيش رو بگذرونه اونوقت چطور ميخواد سيامك رو بيرون كنه ... اونم پسرش رو ... پسري كه با نامردي همه دار 

  .... و ندارش رو به نام خودش كرد .. عزيز هيچ كاري نمي تونه بكنه

  ... د شد تو هم رفتماشين رو كشيد كنار جاده يهو و صداي فرياد الستيكها با گرد و خاك كه بلن

  ... ارغوان -

حسي كه نمي دونستم چيه اما انگار  .. اولين بار بود كه اينطوري صدام مي كرد پر از نگراني .. پر از ناباوري .. پر از
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  ... براش مهم بود جواب سوالم ... نه به خاطر دونستنش بلكه به خاطر اينكه مخاطب سوالش من بودم

 بله  -

 زيزه ؟ سيامك پسر ع -

  .. مگه نشنيدي كه گفت شيرم رو حرومش كردم -

 عزيز مادربزرگ توئه ؟ -

 : آب دهنم رو قورت دادم . صداي فريادش باز پرده گوشم رو به لرزه در اورد

  ... د لعنتي حرف بزن بگو سيامك كيه .. چه نسبتي با تو داره -

  ... ناپدريمه -

اي خشمگينش كه محكم به پيشونيش كوبيده شدن و رفتن ميون موهاي قهوه صداي واي گفتن بلندش رو شنيدم .. دسته

ايش كه مثل چشماش مخملي بود ... از ماشين پياده شد و در ماشين رو چنان كوبيد كه گفتم از جا كنده شده ... صداي 

.. كه چه حقيرم .. كه فرياد دوباره اش دوباره به يادم آورد كه چه بدبختم ... كه چه فاجعه اي رو از سر گذروندم .

 ... سيامك چه حيوونيه

 : وقتي وارد محدوده شهر شديم با ترديد به طرفش چرخيدم و با نگاهي به صورت درهم و عصبي اش گفتم

  ... منو جلوي يه شعبه پارسيان پياده كن خودت هم برو -

 : پشيمون شدم . به خودم گفتمبه سمتم برگشت و چنان نگاه عاقل اندر سفيهي بهم انداخت كه از حرف زدنم 

  .. اي بميري ارغوان ! مگه مرض داشتي ديشب به اون ديونه زنگ زدي كه اين ديو دو سر رو بفرسته سراغت -

 :صداي گرفته اش به گوشم رسيد

  ... كسي از اقوام هست كه بتوني بري يه چند روزي پيشش بموني ! از اقوام مادريت -

 : م رو بيشتر به درد آورد . سرم به نشونه نفي تكون دادم و گفتمتاكيدش روي كلمه مادري دل

  ! نه هيچ كس -

خدا رو شكر اونم چيزي نپرسيد و فقط  .دعا كردم نپرسه چرا چون حوصله توضيح دادن درباره زندگي جالبم رو نداشتم 

 : در دو جمله تصميمي كه به تنهايي گرفته بود رو به زبون آورد

  ... اشين دوستم رو بگيرم بعد هم بايد بريم يه جا سر و وضعت رو درست كنيماول ميريم من م -

 : حس كردم كه گيج تر شدم . سعي كردم آرامش صدام رو كامال حفظ كنم

  ! من متوجه منظورت نميشم -

 : شمرده شمرده گفت

ايد زخم جميز باند بازي صبح ! بماشين رو بايد عوض كنيم چون شايد با اين ماشين مشكلي برامون پيش بياد به خاطر  -
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  ! پيشونيت پانسمان بشه و يه مانتوي مناسب تنت كني تا بتونيم بريم اصفهان

 ! حس كردم چشمام داره از تعجب از كاسه سرم بيرون مي زنه

 ! اصفهان ؟! بريم ؟ مگه تو هم ميايي -

  ! اره .. هيچي نگو االن اصال حوصله بحث كردن ندارم ارغوان -

 : داشت شورش رو در مي آورد . سعي كردم روي صندلي صاف بشينم وبه درد كمرم بي توجه باشمديگه 

  ! هامون من خودم تصميم ميگريم كه كجا برم و چيكار كنم ! لطفا منو جلوي يه بانك پياده كن و برو -

  .. هبه ضرر خودت تموم ميشمنم نمي خوام برات تصميم بگيرم ! اما فكر ميكنم لج بازي كردن تو اين موقعيت فقط  -

  ! من االن با اين قيافه و زخمها نمي تونم برم خونه ترمه -

جالبه كه خونه ترمه نمي توني بري اما مي خواي بانك بري! تو شهر بچرخي !و حتي واسه خودت تو مسافرخونه اتاق  -

  ! هم بگيري

نه اما نمي خواستم كم بيارم و نمي خواستم بيشتر از اين نفسم رو با حرص دادم بيرون در عين اينكه مي دونستم حق با او

  ! مديونش بشم

  ... بايد بتونم از پس خودم بر بيام !بالخره كه چي  -

  ! من ميدونم مي توني از پس خودت بر بيايي -

و  ار گوشنگاه دقيقي بهش انداختم و منتظر ديدن يه عالمت تمسخر يا پوزخند روي لبها و صورتش بودم اما چونه چه

صورت زاويه دارش چنان تصوير خشن و جدي رو به نمايش گذاشته بود كه مطمئن شدم به هيچ وجه قصد مسخره 

 : كردن منو نداره

  ! اگر مي دوني چرا بي خيال نمي شي -

ت ديگه وقچون گاهي وقتا قوي ترين آدما هم به كمك نياز دارن ... ! تو يه تصميم منطقي بگير كه عملي باشه ! من اون -

  ... كاري به كارت ندارم

 : با بي حوصلگي گفتم

نمي فهمم هامون تو چرا انقدر برات مهمه اين چيزا ! تو كه صبح از قيافه ات معلوم بود به زور اومدي دنبالم االن چرا  -

  ! راحت نمي ري به زندگيت برسي

 : پوزخندي زد و گفت

 به زور ؟ -

  ! و نگراني فرهان بوده آره ديگه ! حتما به خاطر اصرار -

دختر خانم نه فرهان نه هيچ كس ديگه نمي تونه منو وادار به كاري بكنه كه دوست ندارم ! اگر صبح اين برداشت رو  -
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  ...از قيافه ام داشتي به خاطر اين بود كه 

  ! كه چي ؟ -

 ؟؟ .. ولش كن ! االن مگه اين چيزا مهمه -

نبود . وقتي قفسه سينه ام انقدر سنگين بود وتو هر لحظه دردي كه روي روحم خيمه  سرمو تكون دادم ... واقعا هم مهم

 : زده بود وسيعتر و عميق تر مي شد . بي توچه به سكوت من ادامه داد

 ! من و تو همكالسي هستيم با هم زير يه سقف نشستيم ! تو تولدت امسالت وقتي كيك رو بريدي برات دست زدم -

مله كردن به كمكت اومدم ! چندين و چند بار تو جلسات نقد فيلم يا تو كافه ساليناس چشم تو وقتي به خونه ات ح

فكر  ... به نظرت همه اينا كافي نيست براي اينكه نگرانت بشم و بخوام كمكت كنم ... چشم هم شديم و لبخند زديم

  !ميكني انقدر پست و بي وجودم كه ولت كنم به حال خودت تو اين شهر دراندشت 

تحكم توي صداش ،جمالت يك دستي كه پشت سر هم به كار برد، سنگيني حس عصبانيت و كالفگي كه تو صداش 

ف زدن بهش موج مي زد ،باعث شد براي چند لحظه سكوت كنم و بهش خيره بشم . بهش نمي اومد ، اصال اينطور حر

 : قبل از اينكه تصميم بگيرم در جوابش چي بگم اضافه كرد . نمي اومد

اشتباه برداشت نكن ! اگر هر كدوم از بچه هاي جمع هم دچار اين مشكل شده بود بهش كمك مي كردم .. . همونطور  -

 ... كه اگر من يه روز كارم بهت بيافته توقع دارم كمكم كني

 : دم و به تندي گفتمنمي دونم چرا يهو عصبي ش

  !من كارم بهت نيافتاده آقاي رادمهر  -

 : لبهاش با لبخند تلخي كج شد و گفت

  ... راست مي گي ببخشيد جمله ام رو اصالح مي كنم چون تو اول به فرهان تلفن كردي -

يت اصال . تو اون موقعاز آزردگي كه تو ي لحنش پنهان بود متعجب شدم . نمي دونستم چي بايد بگم يا چي بايد بپرسم 

 : حس و حال فكر كردن به چراهاي تازه اي رو نداشتم براي عوض كردن مسير بحث پرسيدم

  ! اصال به فرض كه بيايي اصفهان ! اونجا ميخواي چيكار كني ؟ منكه ميگم نمي تونم با اين قيافه برم خونه ترمه -

 : پيچيد داخل يك خيابون فرعي و گفت

 ! هان درباره بقيه اش تصميم مي گيريمبگذار برسيم اصف -

سكوت كردم بزرگترين دليل اينكه زبون درازم كوتاه شده بود و نمي دونستم چي بايد بگم اين بود كه خودم هم نمي 

نمي دونستم چه كاري تو اون لحظه بهتره و بايد چيكار كنم و كجا برم ... جلوي يه در سفيد رنگ بزرگ وايستاد و در 

 : ده مي شد گفتحالي كه پيا

  ! چند دقيقه ديگه بر مي گردم ... بايد ماشين رو عوض كنيم -
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چيزي نگفتم و همونطور به روبرو زل زدم . انگار درگير يه ماجراي پليسي شده بوديم و اين تو موقعيت من بيشتر از 

طرف در بره نگام بي اختيار اينكه تراژدي به نظر بياد مضحك و خنده دار بود . وقتي از جلوي ماشين رد شد تا به 

دنبالش كشيده شد . هنوز صورتش در هم و آشفته بود . تازه متوجه شلوار كنفي رنگ كرم و پيرهن آستين كوتاه 

چهارخونه زيتوني و آجري رنگش شدم پوزخندي زدم و فكر كردم با وجود همه بي حوصلگي و طلبكار بودن صبحش 

ب لباس داشته ... صداي زنگ موبايلم دوباره بلند شد و اين بار برخالف انتظارم انگار به اندازه كافي وقت واسه انتخا

 : شماره فرهان رو روي صفحه اش ديدم

 سالم ارغوان خوبي ؟ -

  ! سالم -

 !خونه اي ؟ -

 : بي اختيار خنده ام گرفت

 ؟ ... خونه ؟ مگه بايد خونه باشم -

  ! ام بعد از اين قضيه به اين سرعت برگردم خونهبه نظرش انقدر مشكلم ناچيز و كوچيك بوده كه بخو

  ... خوب گفتم شايد مشكلت حل شده و برگشتي خونه ! مگه هامون نيومد دنبالت -

  ! اهاا! هامون رو فرستاده بودي منو راضي كنه برگردم خونه -

 !عجبا چرا سوال منو با سوال جواب ميدي ؟ -

  ... ... هامون هم موفق نشد كه راضيم كنه برگردم نه خونه نيستم ... خونه هم بر نميگردم -

  ! االن هامون كجاست ؟گوشي بده بهش -

 كنار من نيست االن . چرا به موبايلش تلفن نمي كني ؟ -

  ... خانم مفتش تلفن كردم جواب نداد -

 !وقتي اومد بهش مي گم  !اها باشه  -

 االن كجايين مگه ؟ -

 : ي زدتو صداش نگراني و ترديد موج م

  ! من تو ماشينم هامونم رفته تا جايي االن مياد ! كاري نداري فرهان حوصله سوال جواب ندارم -

نمي شد به  !تو چرا انقدر بداخالقي دختر ! ببخش كه خودم نيومدم دنبالت ! من اروميه ام به خاطر يه برنامه كاري  -

  ... اين سرعت خودم رو بهت برسونم

 : دم فكر كردمپوزخندي زدم و با خو
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  .... آخه يه ذره دانشجو رو چه به برنامه كاري -

  ... هنوز چيزي به زبون نياوده بودم كه صداي پچ پچ و خنده زنونه اي لبامو بهم دوخت

بي اختيار ابروهام باال رفت . پس فرهان هم دقيقا مثل دوستش بود . بي حوصله سرم رو تكون دادم انقدر خودم غم و 

 : م كه نمي تونستم به روابط خاص همكالسي هام فكر كنم . با طعنه به فرهان گفتممشكل داشت

  ! بهتره بري به برنامه كاريت برسي -

 ...ببين ارغوان من بايد توضيح -

نه! تو ببين فرهان ! نمي دونم چه اصراري دارين شما پسرا كه هي يه چيزي رو براي دخترا توضيح بدين ... برنامه  -

  ! خودت ربط داره نه به من ، پس نيازي به توضيح دادن نيست كاريت به

  ... واسه خودت مي بري و مي دوزي -

نمي دونم همه عصبانيتم رو از زورگويي هاي هامون از وضعيتي كه دچارش بودم تو صدام جمع كردم و سر فرهان فرياد 

 : كشيدم

ممنون كه هامون رو فرستادي تا كمكم  ! كه كمكم كردي فرهان لطفا هيچي نگو ... ممنون كه به فكرم بودي ممنون -

كنه ! اما به دين به پيغمبر به خدا به هرچي كه قبول داري مسائل كاري و شخصي تو به من ربطي نداره االن هم دست از 

  ! سرم بردار

مي  شين لعنتي پايينتلفن رو قطع كردم و حس كردم تارهاي صوتي ام همه آسيب ديدن . بايد مي رفتم بايد از اين ما

 .رفتم و خودم رو از دست اين دوتا خالص مي كردم . از روي صندلي عقب ساكم رو چنگ زدم و از ماشين پياده شدم 

بي اختيار شروع به دويدن كردم ، وقتي به ته خيابون رسيدم در كمال درموندگي فهميدم برخالف تصورم اونجا يه 

بن بسته و تهش منتهي ميشه به نرده هاي آهني بلندي كه اونورش يه فضاي سبز  خيابون فرعي نيست و يه كوچه پهن اما

بزرگ قرار داشت . بند ساك رو انداختم روي دوشم و سعي كردم از ميله ها باال برم . بي اونكه فكر كنم وقتي به باالي 

پايين ... اما كار به اونجا نكشيد و ميله هاي رسيدم چطور مي خوام از نوك تيزشون رد بشم يا چطور از اون ارتفاع بپرم 

نتونستم بيشتر از يكي دو متر خودمو باال بكشم دستاي عرق كردم روي رنگ قهوه اي ميله ها سر خورد و پرت شدم روي 

زمين . درد بدي توي پام پيچيد . صداي ترمز يه ماشين رو شنيدم اما اصال برام مهم نبود همه معده ام متالطم شده بود 

ه به قدمهاي تند و عصباني كسي كه به طرفم مي اومد توجه كنم حس كردم همون يه ليوان آبي كه تو رستوران بي اونك

اونقد عق زدم كه منتظر بودم هر لحظه روحم هم از تنم خارج بشه . دونه هاي  . خوردم داره از معده ام باال مي آد

رفت و تو آخرين لحظه متوجه شدم كه مثل پر روي  درشت و سرد عرق همه وجودم رو خيس كرده بود . چشمام سياهي

  . دستاي يكي بلند شدم

***  

دوازده سالم بود مامان و عزيز رفته بودن سوريه اون شب هندونه زيادي خورده بودم ! ترس از خيس شدن جام و كتك 
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وسك راز كشيده بودم و به عرخوردن از بابا نمي گذاشت بخوابم . تصميم گرفتم تا خود صبح بيدار بمونم ... توي جام د

نازلي فكر مي كردم . خيلي قشنگ بود با موهاي فر لوله اي طاليي و چشمايي كه وقتي مي گذاشتمش رو پام تا بخوابه 

لباس ساتن صورتي لطيفش برام مثل بال فرشته  .بسته مي شدن و رنگ آبي تيره اونا پشت مژه هاي بلندش گم مي شد 

فقط گاهي اردالن كه از يه  .... عروسكي نداشتم . يعني من هيچ عروسكي براي خودم نداشتمهيچ وقت همچين  . ها بود

تيكه از اسباب بازي هاش خسته مي شد يا خورد و خاكشيرشون مي كرد ، مامان يواشكي اونا رو بهم مي داد و سفارش 

  ... و بكشه يا چنگ بندازه تو صورتممي كرد دور از چشم اردالن باهاشون بازي كنم كه يه وقت بهانه نگيره و موهام

همه طيف رنگي اسباب بازي هاي اردالن سبز و آبي و نارنجي بود . تصور اون ساتن صورتي پر از پولك برام مثل لمس 

  . كردن يه تيكه از بهشتي بود كه خانوم معلم درباره اش باهامون حرف زده بود

ردم و براش شعر مي خوندم در اتاق باز شد . چشمامو زود بستم كه همونطور كه تو خيالم با عروسك نازلي بازي مي ك

به خاطر دير خوابيدن مواخذه نشم ! سنگيني دراز كشيدن كسي رو روي تختم حس كردم . حس دست زمختي كه به 

 نوازش از روي گونه ام پايين اومداونقدر باور كردنش سخت بود كه فراموش كردم از اين نوازش لذت ببرم . و حس

كنم پدرم داره نوازشم مي كنه . اما هرچي دستش پايين تر مي رفت صداي نفسهاش سنگين تر و سنگين تر مي شد . 

تكون هاي كه به خودش روي تخت مي داد تظاهر به خواب بودن رو هر لحظه برام سخت تر مي كرد . دستش كه روي 

چشمامو  ... ده بود . و دستش اومد كمي پايين ترشكمم چرخيد عروسك نازلي ديگه حتي سايه اي هم ازش باهام نمون

باز كردم نگاش كردم . تكوناش انگار تند تر شده بود و صداي نفسش بيشتر شبيه زوزه هاي يواش يه حيوون زخمي بود 

. بوي عرق تنش انقدر تند زننده تو دماغم پيچيد كه سرجام تند نشستم تا شايد ازش دور بشم دستش رو عقب كشيد و 

 : ار شد . بعد از كمي مكث بلند شد و با صدايي كه خفه بود گفتهوشي

  ... مي خواستم ببينم انقدر هندونه خوردي خودتو خيس نكرده باشي ... ديدم خشكه لباست -

  ... و بعد بي حرف از اتاق بيرون رفت . اما همينكه پاشو بيرون گذاشت اختيارم رو از دست دادم و خودمو خيس كردم

 

آب دهنم رو قورت دادم و كم كم  ...يسي به سرعت چشمام باز شد . به اطرافم نگاه كردم من تو اتاقم نبودم با حس خ

به خاطر آوردم كه اون خاطره مال ده ساله قبله و و فقط دوباره خوابش رو ديدم ... با ديدن ميله سرم كنار تخت بلندي 

ار ، مطمئنم شدم كه تو يه مركز درماني هستم هرچند نمي كه روش خوابيده بودم و چند تا پوستر درماني روي ديو

 ... دونستم كجام

 : با شنيدن صداي در دوباره چشمام رو بستم . صداي پچ پچ زنونه اي به گوشم رسيد

  ! هامون خواهش مي كنم بيخودي جار و جنجال راه ننداز ! دوباره حالش بد ميشه ها -

  ! ايناخه تو نمي دوني چه لج باز سرتقيه  -



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

يعني تو مي گي از سر ديونگي اينطوري لج بازي مي كنه و خودش رو به اين  !خوب حتما يه دليلي داره واسه كارهاش  -

  .... روز مي اندازه

دوباره صداي در رو شنيدم . قبل از اينكه چشمام رو باز كنم  . سكوت جوابي بود كه هامون به اين صداي ناشناس داد

 : ون رو شنيدمصداي سرد و سخت هام

  ! مي دونم به هوش اومدي ، بهتره خودت رو به خواب نزني -

  . دلم نمي خواست به حرفش گوش كنم

باشه .. پس من ميگم تو هم گوش كن . من ميخوام كمكت كنم ! و چه بخواي چه نخواي اينكار رو مي كنم . كاري  -

شكل تو استفاده كنم نه ميخوام يه مشكل به مشكالتت ندارم كه تو سر كوچيكت چي مي گذره . من نه مي خوام از م

مي دونم كه دوست داشتي جاي من االن فرهان اينجا بود و كمكت مي كرد اما خوب شانس باهات ياري  .اضافه كنم 

  ... نكرد . مجبوري منو تحمل كني تا وقتي مطمئن بشم به يه جاي امن رسيدي

 : عصبي اش رو شنيدم و بعد ادامه دادبعد از چند ثانيه مكث صداي نفس سنگين و 

صبح اومده بودم كه به خاطر لوس بازي احتمالي كه به خاطرش از خونه زده بودي بيرون حالتو بگيرم و ببرم تحويل  -

خانواده ات بدم . حتي وقتي با سر و صورت زخمي تو اون ايستگاه اتوبوس پرت ديدمت بازم يك درصد تصميم نداشتم 

شايد  .مسخره كمكت كنم ! مي شد مشكل رو با كمك گرفتن از يه روانكاو يا فاميل نزديك حل كرد  تا تو اين فرار

خواست خدا بود كه ماشين پليس رسيد و ما سر از جاده لواسون در آورديم تا من به طور اتفاقي متوجه ....... متوجه 

كردي حاال چه خواسته چه ناخواسته به نوعي  حاال هم ميخوام كمكت كنم ، از وقتي كه به فرهان تلفن ! مشكلت بشم

من رو در گير مشكالتت كردي ... تو اگر يه دختر غريبه هم بودي من نمي گذاشتم برگردي تو اون خونه يا تو شهر 

آواره بشي ! پس لطفا بگذار كمكت كنم .. ديگه ام هيچ كار احمقانه اي نكن ... هر چقدر هم همراهي با من برات 

اشه ! خيلي بهتر از مشكالت احتماليه كه بيرون از اين در ممكنه باهاش روبرو بشي ! من نه دلم به حالت مي ناخوشايند ب

سوزه نه مي خوام از موقعيتت سو استفاده كنم نه منتي سرت مي گذارم .. فقط به عنوان يه دوست يه همكالسي ميخوام 

  ... ت كن و به حرفام فكر كنكمكت كنم اينو تو سرت فرو كن ... من ميرم بيرون استراح

شنيدن حرفاش با اونكه كمي گزنده بود اما انگار آرومترم كرد . گرچه نمي تونستم به هيچ عنوان بهش اعتماد كنم اما 

وقتي مطمئن  . باور كردن اينكه ميخواد كمكم كنه تو اون برهوت تنهاييم شايد بهتر از چسبيدن به شك و ترديد هام بود

ق بيرون رفت چشمامو باز كردم و به اشكهاي سمجم اجازه دادم سرازير بشن . من ارغوان آراسته كه شدم كه از اتا

در  . سالها بود تمرين مي كردم بدون اشك و تنها با بغض زندگي كنم چه راحت امروز بارها و بارها به گريه افتاده بودم

دم . به طرف پنجره اتاق رفتم وبه بيرون چشم حالي كه از جام پا مي شدم سرم رو از آنژوكت روي دستم جدا كر

دوختم . از فضاي بيرون متوجه شدم كه تو بيمارستان نيستم و از تعداد تابلوهاي زير پنجره مي شد حدس زد كه اونجا 
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آدماي مختلفي كه سراسيمه از زير پنجره رد مي شدن و ماشين هاي مدل به مدلي كه با  .اتاقي از يه ساختمان پزشكانِ 

جله از هم سبقت مي گرفتن باعث شد پوزخند بزنم . يعني اين همه آدم كه از اينجا مي گذره مي تونند فكرشم بكنند ع

مي تونند باور كنند كه اين  . كه باالي سرشون يه دختر بيست ساله با اين حجم از تنهايي و درد داره نگاهشون مي كنه

طور كه واسه هشت سالگي و ده سالگي و دوازده سالگي و هجده ساله همون ...همه غصه واسه بيست سالگيم خيلي زياده 

گيم زياد بود ... دلم مي خواست خودم رو از باالي همون پنجره ول مي كردم وسط خيابون و حل مي شدم تو هياهوي 

ه اي اينكه مانع ياما دردي كه تو زانوم پيچيده بود و اذيتم مي كرد به اندازه كافي بر .زندگي كه هيچ وقت حق من نبود 

  . حماقت ديگه بشه كافي به نظر مي رسيد

به طرف تخت برگشتم و روي لبه اش نشستم . اعتماد كردن به هامون تنها راهي بود كه داشتم حداقل تا وقتي بتونم برم 

ود بهم ممكن بخونه ترمه . حتي اگر باليي سرم مي اورد اون يه غريبه بود و راحت تر مي تونستم راحتتر با عذابي كه 

  ... هر چند كه مطمئن بودم اگر بخواد حتي انگشتمم لمس كنه زنده نمي گذارمش ...تحميل بشه كنار بيام 

 : صداي زنانه اي باعث شد تا به سمت در نگاه كنم

 ! چرا سرمت رو جدا كردي ؟ -

نداشتم جوابش رو بدم و شونه باال تقريبا سي ساله به نظر مي رسيد و لبخند و چشماي دوستانه اي داشت . حوصله 

  . انداختم

  ! عليك سالم ... منم از آشناييت خوشبختم اسمم سوده است -

 : متعجب نگاش كردم

مي دونم اسم تو هم ارغوانه ! خيلي اسمت قشنگه ... من دختر عموي هامونم و اينجا هم مطب منه ! اينا رو ميگم چون  -

  ... فكر ميكنم نمي دوني كجا هستي

  . به زحمت سعي كردم چند كلمه به زبون بيارم اما بي فايده بود . حرفي نداشتم تا به اين دوتا چشم كنجكاو بزنم

 ... اما يه چيز رو خوب مي دوني اونم اينكه چرا اينجايي .. با اون تارزان بازي كه در آوردي حسابي انرژيت ته كشيد -

 : يدمبي حوصله حرفش رو قطع كردم و به سختي پرس

 كي مي تونم از اينجا برم ؟ -

  ... هر وقت كه سرمت تموم شد -

  ! من حالم خوبه ... نياز به سرم ندارم -

 ... اينو من تشخيص مي دم .. فعال دراز بكش و هيچي نگو -

 ...اما -

  ... بري گفتم دراز بكش ... در ضمن هامون هم رفته بيرون و تا وقتي اونيومده نمي تونم اجازه بدم جايي -
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كالفه سرجام دراز كشيدم ،سوده به طرفم اومد و سرم رو دوباره به آنژوكتم وصل كرد و آمپولي كه تو دستش بود رو به 

  . محتويات سرم اضافه كرد

  ... اين يه آرامبخشه كمك ميكنه كه يه كم ديگه بخوابي تا سرمت تموم بشه -

يقه گذشت و حس كردم تحت تاثير دارو كم كم پلكهام دارن سنگين مي حرفي نزدم و اونم از اتاق رفت بيرون . چند دق

  ... شن و بالخره به خواب رفتم

اين بار كه بيدار شدم هامون روي صندلي كنارتختم نشسته بود . با ديدن چشماي بازم لبخندي زد و انگار نه انگار كه 

 : اون همه حرف بارم كرده گفت

و روي تخت و سرم به دست مي بينمت .... انگار تقدير ما به اين تخت بيمارستان پيوند جالبه كه اين دومين باره تو ر -

 . ... خورده

 : به تلخي گفتم

  ... من با كسي تقديري ندارم -

  .... اوه اوه چه به خودش هم ميگيره ... كال منظور خاصي ندارم ... اينو واسه همه حرفام يادت باشه -

  ... ريميادم مي مونه ... كي مي -

با پرسيدن اين سوال خواستم بهش بفهمونم كه قصد جنگيدن و مخالفت كردن ندارم و ميخوام بگذارم كمكم كنه ! اونم 

  . منظورم رو گرفت و لبخندش عميق تر شد و چهره خسته اش انگار كمي بازتر

  ... ه مي افتيمسرمت كه تموم شده سوده بياد يه بار ديگه فشارت رو بگيره اگر مشكلي نبود را -

حدود نيم ساعت بعد از اونجا بيرون اومديم و به طرف اتوبان تهران قم حركت كرديم تا به اصفهان بريم ... هرچند 

جرات نداشتم بپرسم وقتي رسيديم قراره كجا بريم و چيكار كنيم ... ترجيح دادم حداقل تا وقتي همه چيز همينطور آروم 

 ... پيش بره چيزي نگم و صبر كنم

تو تمام چهار ساعتي كه از تهران تا اصفهان يه سره و بدون توقف رانندگي كرد و فقط يه بار براي بنزين زدن معطل شد 

، هيچ حرفي بينمون رد و بدل نشد . منم اينطوري راحتتر بودم ترجيح مي دادم موزيك گوش كنم و تا جايي كه ميشه به 

ز كردم . قبل از اينكه دليل توقفمون رو بپرسم از ماشين پياده شد و در هيچي فكر نكنم . با توقف ماشين چشمامو با

 : پاركينگ يه ساختمون سه طبقه رو باز كرد و دوباره تو ماشين نشست . وارد پاركينگ كه شديم بالخره زبون باز كردم

 اينجا كجاست ؟ -

  ! اصفهان -

 چرا اومديم اينجا ؟  -

 : ماشين رو خاموش كرد و گفت
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  .... ده شو بريم باال تا برات توضيح بدمپيا -

 : زل زدم تو چشماش و گفتم

  ! تا توضيح ندي من از اين ماشين پياده نمي شم -

اين بار چندم بود كه متوجه مي شدم چشماش درست از جنس و رنگ چشماي خودمه .. يه مخمل قهوه اي كه بسته به 

  ! حال و روزش شفاف و كدر ميشه

 : باني نشد و با آرامش شروع به حرف زدن كردبرخالف تصورم عص

اون دوستم كه ماشين رو ازش گرفتم يه آپارتمان كوچيك تو اصفهان دارن چون به خاطر مسائل كاري زياد مياد  -

  ! اصفهان .. ازش كليد گرفتم كه يه چند روزي اينجا باشي تا بعدش بري پيش ترمه

  ... ما من تو مسافر خونه راحتترمنمي خوام فكر كني دارم لج بازي ميكنم ا -

من بايد امشب برگردم تهران . ترجيح ميدم يه  ! مي دونم ! اما من نمي تونم پيشت بمونم و مسافر خونه امن نيست -

  ... جاي امن باشي ... در ضمن با اين ظاهري كه االن داري بهت هيچ جا اتاق نمي دن

گرچه از همون لحظه كه زل زدم تو چشماش حسي  . رو برطرف كردتاكيد روي برگشتنش به تهران كمي شك و ظنم 

  . سوءظنم كمرنگ تر شده بود

  ... اگر تو اين مدت كه من اينجام كسي بياد اينجا چي ؟ تو هم كه نيستي -

 :ابروهاش رو باال انداخت و با خنده پرسيد

  ! دوست داري بمونم ؟ -

رو رابطه ما گذاشته بود كه انقدر فاصله ها رو كمتر و كمتر مي كرد . چپ نمي دونم اين همراهي چند ساعته چه تاثيري 

 : چپ نگاش كردم و گفتم

  ... اگر از جونت سير شدي يه بار ديگه بگو جمله ات رو -

 خوب بابا شمشير از رو نبند ... كسي نمياد . جز دوستم كسي كليد اينجا رو نداره ... اونم فقط واسه مسائل كارييش مياد -

  ... ... فعال هم كه كاري نداره و گفته حداقل تا يه ماه اين طرفا پيداش نميشه

  ... احتماال از همون مسائل كاري كه فرهان درگيرشه ديگه -

 : تو سكوت با تعجب بهم نگاه كرد و بعد با پوزخند در حالي كه پياده مي شد گفت

  ... فرهان رو داريتو اين اوضاع خوبه كه حال فكر كردن به مسائل شخصي  -

جوابي نداشتم به لحن پر از كنايه اش بدم . از ماشين پياده  . خودمم نمي دونستم كه چرا اين حرف از دهنم در رفته

شدم و بي حرف تو پله ها دنبالش باال رفتم . اپارتمان به معني واقعي كوچيك و نقلي به نظر مي اومد ، شايد بيشتر شبيه 

د تا يه آپارتمان يه خوابه . هيچي از اون آپارتمان يادم نموند. بعدها هرچي فكر كردم كه يه سوئيت چهل متري بو
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جزئيات آپارتمان رو به خاطر بيارم فايده اي نداشت . هامون بعد از اينكه كمي برام خريد كرد و براي اطمينان بيشتر 

  . راحت كنه رفتقفل در و قفل حفاظ رو عوض كرد بدون اينكه حتي نيم ساعت تو خونه است

تمام اون چهار روز گوشيم رو خاموش كردم و تنها راه ارتباطيم با خارج از خونه تماسهاي كوتاه هامون بود كه هر شب و 

  . صبح با خونه مي گرفت

روز چهارم بالخره گوشيم رو روشن كردم و سيل اس ام اس هاي ارسالي از طرف ترمه و سعيد و سايه وارد اين باكسم 

برام عجيب بود كه حتي يه اس ام اس از اردالن نداشتم . نمي دونستم كه درباره من چي بهش گفتن و االن چي شد . 

  . فكر ميكنه اما اين بي خبري بدجور دلم رو شكست

اولين كاري كه كردم تماس گرفتن با ترمه بود . وقتي صداش رو شنيدم بغض كردم اما جلوي اشكام رو گرفتم به اندازه 

 . تو همه اين چهار روز گريه كرده بودم . صداي فريادش رو مي شنيدم و از اينكه نگرانم شده بود لذت مي بردمكافي 

 : وقتي داد و بيدادش تموم شد بهش گفتم

  ... ترمه من االن اصفهانم . اما نمي دونم كجام .. ميخوام ببينمت ... مي خوام برم خريد -

  ... ش فهميدمشوكه شده بود اينو از سكوت طوالني

بخدا مي كشمت ارغوان ... چهار روزه  ...تو اصفهان چيكار مي كني ... نكنه تمام اين چهار روز رو اصفهان بودي  -

 اينجايي و االن به من مي گي

  ....خواهش ميكنم ترمه .. االن وقتش نيست ... بعد برات توضيح ميدم -

 : نفسش رو با حرص بيرون داد و گفت

  ... يه تاكسي بگير بگو دربست بياردت سي و سه پل .... منم تا نيم ساعت ديگه اونجامخيلي خوب  -

تو آينه دستشويي به خودم نگاه كردم هنوز جاي زخم و كبودي ها كامل خوب نشده بود اما مي شد با يه كم لوازم 

 كه مادر و پدرش شك نكنند آرايش محوشون كرد . زخم رو هم مي تونستم به يه تصادف يا هرچيز ديگه اي ربط بدم

بايد يه چند دست لباس مناسب مي خريدم . تو اين چهار روز حتي حموم هم نرفته بودم . اما تو اون لحظه فقط مي  .

 . خواستم ترمه رو ببينم ديگه كاسه صبرم لبريز شده بود

ر چشمم افتاد به ترمه كه داشته به كمي اونطرف ت ...جلوي سي و سه پل از ماشين پياده شدم و كنار پله ها وايستادم 

بي حركت سرجام موندم و گذاشتم بهم برسه و بغلم كنه ، گريه كنه ، فحشم بده ، جيغ بزنه ، و من  .طرفم مي دوييد 

همينطور بدون اينكه حتي دستامو باال ببرم كه بغلش كنم سرجام بمونم و به رد شدن مردم با نگاهي پر از تعجب از 

. وقتي كمي آرومتر شد عقب تر رفت و به صورتم نگاه كرد . تعجب رو تو چشماي لبريز از اشكش ديدم كنارم زل بزنم 

 : كه لحظه به لحظه پر رنگ تر مي شد

 واي ارغوان چي شدي تو ؟  -
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 : سعي كردم بخندم

  ... مگه هنوز معلومه ... منو بگو كه فكر ميكردم كمرنگ شده و بهت تلفن كردم -

  .. . بگو چي شده كي اين بال رو سرت آوردهمسخره نشو .. -

االن ميخوام برم يه ذره خريد كنم .  ...ترمه االن و اينجا وقت حرف زدن درباره اش نيست بهتره بگذاريم واسه بعد  -

 راستي اين اطراف بانك پارسيان هست ؟

رد م رو گرفت و به طرف ديگه خيابون بترمه فهميد كه نمي خوام تو اون لحظه حرفي بزنم . نگاه نگراني بهم كرد و دست

.همونطور كه بهش نگاه مي كردم و به پر حرفي هاش گوش مي دادم حس كردم كه چقدر دلم براش تنگ شده بود . 

بعد از اينكه ناهار رو تو يه ساندويچي  . يكي دو ساعتي تو پاساژهاي نزديك سي و سه پل چرخيديم و خريد كردم

م بهش پيشنهاد دادم تا بياد خونه دوست هامون رو ببينه . با شنيدن اسم هامون از دهنم كوچيك كنار خيابون خوردي

 : چشماش داشت از حدقه مي زد بيرون . خنديدم و گفتم

  ... اگر صبر كني تا يه ساعت ديگه برات همه چيز رو ميگم -

 يستم و صبح كه از خونه بيرون مي اومدماما وقتي خواستيم به تاكسي آدرس بديم يادم اومد كه من اصال آدرس رو بلد ن

به هيچ تابلويي نگاه نكردم . ناچار شماره هامون رو گرفتم و بهش گفتم كه ميخوام با ترمه برگردم خونه اما آدرس 

ندارم . اونم بي اونكه چيز ديگه اي بپرسه آدرس رو برام اس ام اس كرد . وقتي به خونه رسيديم ترمه نگاهي به وضع 

 : نجا انداخت و سرش رو تكون داد و بعد كنارم روي زمين نشست و تكه داد به كاناپه و زل زد تو صورتمآشفته او

ارغوان اگر بازم بگي بعدا بعدا همينجا خفه ات ميكنم ... اونوقت همه فكر ميكنند بر اثر گاز متصاعد شده از اين اشغاال  -

  ... مردي

  ... خيلي خوب بابا چرا هزيون ميگي -

فاكتور گرفتن از دليل دعوام با سيامك همه چيز رو به اختصار براش تعريف كردم . ترمه انقدر از اين قضيه كه من با  با

ناپدريم زندگي مي كنم و تا اون لحظه بهش چيزي نگفته بودم دلخور شد كه زياد وارد جزئيات دعواي من و سيامك 

بهم كمك كرده و كلي فحش و چرت و پرت بار فرهان كرد و در  نشد . براش خيلي جالب بود كه هامون تا اين اندازه

  ... نهايت نتيجه گرفت كه پسرا همه اشون سر و ته يه كرباسن

و من فقط با لبخند نگاش مي كردم . چقدر به و جودش كنارم نياز داشتم به اين شيطنت و انرژي كه داشت كم كم 

  . ان مي كرد و باعث مي شد بي اختيار با صداي بلند بخندمگرمم مي كرد . به فحش هاي كه نثار هامون و فره

وقتي درد دل كردنمون تموم شد ترمه مجبورم كرد كه برم حموم و لباسامو عوض كنم .از حموم كه بيرون اومدم ديدم 

همه جا رو تميز و مرتب كرده . به طرفش رفتم و بغلش كردم . حس خوبي از آغوشش مي گرفتم . چند دقيقه اي 

 : مونطور موندم تا اينكه رفت عقب و نوك دماغم رو كشيد و گفته
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  . .. دختر لوس انقدر نچسب بهم ! زود آماده شو كه بريم خونه ما -

  . اخه همينطوري كه نميشه بيام خونتون ... مامانت نميگه يهو اين از كجا پيداش شد -

  ! كنممن خودم يه جور توحيجشون مي  !خوب پس ميخواي چيكار كني  -

  .. چطوري ؟ ترمه حرف يه روز دو روز نيست كه ! هنوز دو ماه از تعطيالت مونده -

 : ترمه نا اميد روي مبل نشست و گفت

  ! به جاي اينكه همه اش آيه ياس بخوني بگو چه كار كنيم ؟ منكه ديگه نمي گذارم اينجا تنها بموني -

  ... خودمم نمي دونم -

  ... مي كرد به مامانم ! و بهش مي گفت كهكاش ميشد مامانت تلفن  -

  ... حرفشم نزد من حاضر نيستم حتي به فرضيه اش فكر كنم -

  ... خوب بابا چرا داد ميزني -

  . صداي زنگ موبايلم و ظاهر شدن شماره سعيد روي صفحه گوشي باعث شد حرف ترمه ناتموم بمونه

  !سالم -

 .. سالم بر دختر مفقودالجسد -

  ... تو شروع كردي به مزخرف گفتنباز  -

واال اين ترمه انقدر تو اين چند روز به من تلفن كرد و ازم بازجويي كرد كه حس كردم يه قاتلم و بايد به زودي به  -

  ... قتلت اعتراف كنم

  ... چيزي هم كم از يه قاتل نداري ! اما هنوز كوچيك تر از اوني كه بتوني منو بكشي -

  ... ! شما خودت كلي كشته داري ... ديگه من زورم بهت نمي رسهاونكه البته  -

 منظور ؟  -

 حاال اونش بماند ... كجا بودي اين چند روز ؟ -

 به تو چه ؟ حاال بايد به تو ام جواب بدم ... ؟ -

 ي كنم اي بابا تو كه هنوز بي ادبي ... خيالم راحت شد كه نمردي ... زبونت هم كه درازه پس من فعال قطع م -

 بدون اينكه فرصت بدم خداحافظي كنه تماس رو قطع كردم و به صورت خندون ترمه نگاه كردم 

 خوب بيچاره زنگ زده بود حالتو بپرسه چرا حالشو گرفتي ؟ -

  !حداقل زوم به اين كه مي رسه ! در ضمن تو نمي خواد وكيلش بشي -

  ... و به من بچسبونيوكيل چي ... نمي دونم چرا هي خوشت مياد اين سعيد ر -

  ... نه كه تو خوشت نمياد -
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  ... بي خيال منكه هرچي بگم تو باور نميكني ... اما راه حل رو پيدا كردم -

 راه حل چي ؟ -

  .... اينكه چي كار كنيم تا بتوني بيايي خونه ما -

 خوب؟ -

  ! از تيام كمك ميگيرم -

 داداشت ؟ -

 اره  -

  ! و جديه ! حاال چرا فكر ميكني كمكمون ميكنه تو كه مي گفتي خيلي خشك -

  ! اره من گفتم اما در كل آدم مسئول و دلسوزيه مطمئنم نه نمي گه -

 اگر مسئوليتش باعث شد منو تحويل خونواده ام بده چي ؟ -

رو  رخوب همين ديگه االن بهش تلفن ميكنم ميريم شركتش اونجا باهاش حرف ميزنيم من مجابش ميكنم كه اينكا -

  ! نكنه

 آخه  -

  ... اه ارغوان بس ديگه ! تو اگر راه حل بهتري داري بگو -

سكوت كردم چون هيچي به فكرم نمي رسيد . به هر حال امتحانش ضرري نداشت و اگر قبول نمي كرد مي رفتم نوشهر 

  ! و با صاحبخونه حرف ميزدم تا خونه رو يه جوري به خودم اجاره بده

تو سالن انتظار شركت كوچيك و جمع و جور تيام به انتظار تموم شدن جلسه اش نشسته بوديم .  حدود يك ساعت بعد

منشي شركت زن چادري حدود چهل ساله اي به نظر كه با جديت زياد مشغول انجام كارهاي اداري بود. درست بعد از 

تو انتهاي راهروي سمت راستمون  اينكه آبدارچي شركت فنجان هاي لبريز از چاي رو مقابلمون چيد ،دري كه درست

صداي خداحافظي اونا با كسي كه حتما تيام بود به گوشمون رسيد و  . بود باز شد و چند نفر از اتاق بيرون اومدن

بالفاصله منشي شركت از جاش بلند شد تا اونا رو بدرقه كنه . با خودم فكر كردم چه تيام بي ادبه ! حداقل نيومد تا 

ي كنه ! هنوز فكر كردنم تموم نشده بود كه صداي تلفن بلند شد و منشي شركت بهمون گفت كه مهموناش رو همراه

 : تيام خواسته تا بريم تو اتاق . رو به ترمه كردم و گفتم

  ! اول تو برو باهاش حرف بزن كه اگر قبول نكرد من اصال باهاش روبرو نشم -

  . باشه پس تو منتظر بمون -

بيست دقيقه طول كشيد و من خودم رو سرگرم خوندن مجالت علمي روي ميز كه بيشترشون  انتظارم يه چيزي حدود

مربوط به لوله هاي گاز و شركت هاي نفتي بود كردم ،بي اونكه چيزي از مطالبشون سر در بيارم ! وقتي ترمه از اتاق 
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كه بهش نياز داشتم ... بودن در كنار خارج شد از جا بلند شدم . واقعا دلم ميخواست پيش ترمه بمونم ! اين چيزي بود 

  . كسي كه مي دونستم دوستم داره

  ! گفت بايد با خودت حرف بزنه و تا قبل از اون نمي تونه نظرش رو بگه -

 : كالفه گفتم

 !يعني چي ؟ تو بهش چي گفتي ؟ -

 ! حقيقت رو -

  ! پس ديگه چي مي خواد بدونه -

  ! يشه ... برو تو نترس نمي خوردتنمي دونم ارغوان تا نري تو معلوم نم -

تو يه لحظه به تصميم فرار از  . جمله آخر رو با شوخي اضافه كرد و چشمك ظريفي بهم زد ! . حوصله شوخي نداشتم

در كه باز شد اولين چيزي كه جلوي چشمم قرار گرفت يه تابلوي بزرگ  . اونجا غلبه كردم و به طرف اتاق تيام رفتم

ي خدا به صورد دوراني روي اون نقش بسته و كلمه اهلل در وسط تابلو به زيبايي خودنمايي مي كرد . منبتي بود كه اسام

نگاهم رو كه از روي تابلو گرفتم كمي پايين تر اومدم و تيام رو ديدم كه صندليش درست زير تابلو قرار داشت . مثل 

ت مژه هاي سياه و در هم تنيده كه با وجود نگاه هميشه قبل از هر چيز چشمهاش رو ديدم، مشكي ، مورب با خط پر پش

مستقيم و موشكافانه اي كه بهم مي انداخت كمي ترسناك و بيش از حد نافذ به نظر مي اومد . با خودم فكر كردم اين 

 . سياهي كجا و اون شيطنت و خنده توي چشماي فرهان كجا

تفاوت فاحش چهره تيام و ترمه بود طوري كه هيچ وقت تو نظر اول تنها چيزي كه مي تونستم بهش ايمان داشته باشم 

نمي شد حدس زد كه اونا با هم خواهر و بردارن . موهاي تيام هم درست مثل چشماش مشكي بود و ته ريش كم پشتي 

كه روي صورتش رو پوشنده بود منو ياد يه كسي مي انداخت كه هرچي فكر مي كردم نمي تونستم به خاطر بيارمش . 

 . دوباره به تابلوي باالي سرش انداختم و بي اختيار پوزخند زدم نگاهم رو

 . . . بفرماييد تو ارغوان خانم -

مردد به طرف مبلي كه با دست  . صداش بم و محكم بود درست هماهنگ با خطوط محكم صورتش و ته ريش تيره اش

 . بهش اشاره مي كرد رفتم و زير لب سالم كردم

 سالم -

بلندش طعنه اي به صداي آهسته من بود . خدا لعنتت كنه سيامك كه آواره ام كردي ... خدا لعنتت حس كردم سالم 

 ... كنه

 خوب من منتظرم -

 : گيج پرسيدم
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 منتظر چي ؟ -

 ! اينكه چرا از خونه بيرون اومدين -

 ... مگه ترمه براتون نگفت -

پيراهن مردونه صورتي ماليم با شلوار اتو  . كيه داد بهشاز روي صندليش بلند شد ؛ ميز رو دور زد و جلوش وايستاد و ت

كشيده طوسي پوشيده بود و تو اون گرما كه حتي كولرها هم حريفش نبودن دكمه هاي پيرهن رو تا بيخ گلوش بسته بود 

 : بوي عطر شيريني تو هوا پخش شد و من نفس عميقي كشيدم . با نگاهي پر از سوال بهم خيره شد و گفت .

 ! ه فقط گفت كه با ناپدريت دعوات شده و از تهران اومدي اينجا و نمي خواي برگردي خونهترم -

 : كم كم داشتم عصبي مي شدم

 ! خوب خالصه اش ميشه همين -

 ! من ميخوام دليل دعوات رو بدونم -

 ! چه فرقي ميكنه ... شما فكر كنيد با هم سازگار نيستيم -

 : رده گفتدستاش رو برد زير بغلش و شمرده شم

ببين ارغوان خانم ! من با ترمه بي نهايت دوستم ، درست ! هميشه حمايتش ميكنم ، درست ! اما يه خورده سخته برام  -

 !قبول اين مسئله كه اون داره از كسي پشتيباني ميكنه كه به خاطر يه دعواي ساده از تهران راه مي افته مياد اصفهان 

 : يشتر له ام مي كرد . از جام بلند شدم و گفتماحساس حقارت ذره ذره بيشتر و ب

 ... حق با شماست ... من اشتباه كردم اومدم اينجا ! ببخشيد وقتتون رو گرفتم ! درك مي كنم -

 ... اشتباه نكن! من نگفتم كه نمي خوام بهتون كمك كنم ! بايد به عنوان يه برادر بهم حق بدي -

 ... ! چون من يه برادر نداشتم نمي دونم .. شايد نتونم دركتون كنم -

 ! اما ترمه مي گفت كه يه برادر هم سن و سال خودتون دارين -

 ! اون برادر تني من نيست -

 ... تني بود و نبودن يه صفته كه آدما مي سازن وگرنه -

 ! همه آدما يه جور زندگي نمي كنند آقاي ستوده -

 ... م ! فقط مي خوام بهم اطالعات بدين تا بتونم بهتون كمك كنمخواهش ميكنم بشنيد من نمي خوام با شما جدل كن -

 : به طرفش چرخيدم و سرد نگاهش كردم

 ! من نمي تونم بهتون اطالعات بيشتري بدم ... من به هر دليلي ديگه نمي خوام با خانواده ام زندگي كنم -

 !خوب چرا ؟ -

 دليلش هر چي باشه نمي تونم به شما بگم ؟ -
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 !چي ؟به ترمه  -

 ... حتي به اون -

 : كالفه نفس عميقي كشيد و به سمت صندليش برگشت

خوب من بايد بدونم چي باعث ميشه يه دختر حريم امن خونه اش رو ول كنه و بخواد وسط يه مشت گرگ تنها  -

 ! زندگي كنه ! لطفا بشين

 : تحكم توي صداش و استيصال خودم باعث شد دوباره برگردم روي صندلي

 ! ب سوال شما تو خود سوال پنهان شدهجوا -

 !معما طرح مي كني ؟ -

نه ! داري ميگي حريم امن خونه ! خونه اي كه حريمي نداره كه امن باشه با همين اجتماع پر از گرگ هيچ فرقي نمي  -

 ! كنه

 : ابروهاي كشيدهاش باال تر رفت و چشماش رنگي از تمسخر به خودش گرفت

چطور به اين نتيجه نرسيدي ... مثال به خاطر محدوديت هاي كه از طرف اونا بهت تحميل شد ؟ يا به  ال اله اال اهلل ! آخه -

خاطر اينكه بهت گفتن آرايش نكن ... با دوستات بيرون نرو يا حتي ترك تحصيل كن يا ازدواج اجباري ؟ هان چي باعث 

ين ت و بايد بزني به دل شهر ... به وهلل يه روز به اشد به اين نتيجه برسي كه اون سقفي كه هر شب باالي سرته امن نيس

 ... تفكراتت مي خندي

 : نمي تونستم ديگه بشينم ! از جام بلند شدم و در حالي كه به سختي صدام رو كنترل ميكردم گفتم

! خونه اون اهلل ي كه دارين به اسمش قسم مي خورين رو چقدر قبول دارين ؟ كه انقدر راحت قسم دروغ مي خوريد ؟ -

اي كه من توش زندگي ميكردم خطرش خيلي بيشتر از زندگي كردن كنار حتي يكي مثل خفاش شب بود ! چون حداقل 

خفاش شب اخرش قرباني هاش رو مي كشت ! اما زنده موندن و مورد تعرض... و ذره ذره جون دادن .. اين رو اون 

 ... به من تحميل نكنيد خداي شما اگر قبول داره بهتره بچسبيد بهش و عقايدتون رو

 ! قبل از اينكه به در برسم دستش رو روي اون گذاشت

 صبر كن ! چرا ميگي خداي من ! خداي من كيه ؟ -

 : نگامو با نفرت پرت كردم تو چشماش و گفتم

همون خدايي كه اسمش رو قاب كردي زدي باالي سرت ! همونكه به خاطرش دكمه هاي پيرهنت رو تا بيخ گلوت  -

 ! ! همونكه هي اسمش رو مياري و اونو شاهد ميگيري بستي

 : سرش رو كمي كج كرد و با نگاهي تيره تر از قبل گفت

 ... مگه خدا مال من و مال تو داره ؟ اين خداي همه ماست -
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ه ك نه ! فقط خداي شماست ... شماها كه خوشبختيد ... خدايي كه آدم بدبختي مثل منو فراموش كرده تا به جايي برسم -

 ! اينجا اينطوري تحقير بشم ... خداي من نيست

 ... سكوت كرد و من فقط صداي نفس كشيدن نامنظمش رو مي شنيدم

 ! لطفا بريد كنار ... من ميرم و ديگه براي شما و خانواده مزاحمتي ايجاد نمي كنم -

 ! برو بشين -

 : خشمگين نگاش كردم ... سرش رو تكون داد و گفت

 ! ن ! من نمي تونم دختري رو كه خواهرم به خاطرش خودش رو سپر بال كرده همينطور ول كنم تو شهرلطفا برو بشي -

 دستم از روي دستگيره در سرخورد و پايين افتاد . چرا بايد ترمه همچين چيزي رو براي برادرش تعريف مي كرد

 كنم ! همين ! فقط يه سوال مي پرسممن قصد تحقير يا بي احترامي به تو رو نداشتم ... فقط مي خواستم كمكت  -

 سرم رو بردم باال و نگاش كردم .. نگاه اونم سرد بود سرد و عصباني

 مطمئني خدا تو رو فراموش كرده ؟ مطمئني تو خدا رو فراموش نكردي ؟ -

ه از هر د كسوالش به نظرم مسخره مي اومد . مني كه از بدو تولدم پدرم منو نخواسته بود و ناخواسته كسي ناپدريم ش

 : نامحرمي نامحرم تر بود،كي فرصت كردم حتي خدا رو درست بشناسم . سرد تر از خودش نگاش كردم

فكر نميكنم جايگاه شما طوري باشه كه بتونيد اعتقاد مذهبي منو بررسي كنيد ! شما همون با خداي خودتون طرف  -

  ! باشيد بهتره

 : سرش رو به نشونه تاسف تكون داد و گفت

  ! يلي دلم مي خواد بدونم با اعتماد تو به آدمها و خدا چيكار كردنخ -

 .از لحن صميمانه اش از رنگ نگاهش كه عوض شده بود . از نتيجه اي كه گرفت و توش من نقش مقصر رو نداشتم 

 : دستش رو از روي در عقب كشيد و گفت

  ...بشين ! من نمي خواستم ناراحتت كنم  -

  ! ديناما اين كار رو كر -

 : لبخندي روي صورتش نشست

  .... فكر مي كردم شايد مشكلت طوري باشه كه يه برخورد بد از طرف من بتونه كمكت كنه تصميم بگيري برگردي -

 : لحنم خيلي عصبي تر از چند دقيقه پيش بود

  ... رورشونكي به شما اجازه ميده كه آدما رو موش آزمايشگاهي خودتون كنيد ؟ اونم با بازي گرفتن غ -

فكر ميكنم نگراني براي آينده دختر خانم جواني مثل شما خيلي مهمتر از فكر كردن به غرورتون باشه ! در ضمن بهتر  -

 ... بشينيم و دوستانه حرف بزنيم
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و رخونه شما تو اصفهان تنها جايي نيست كه من مي تونم برم ! بنابراين ترحيج مي دم برم همونجايي كه اين چهار روز  -

  ... توش گذروندم

  . ابروهاش تا جايي كه ممكن بود باال رفت

 كجا ؟ شما فاميلي دارين تو اصفهان ؟ -

  .... نه ! اما گاهي غريبه ها بهتر از دوست و فاميل به داد آدم ميرسن -

وهين بهت رو نمي دونم شايد اين لجبازي اقتضاي سنت باشه ! اما براي من داره خسته كننده ميشه ... من قصد ت -

  ...نداشتم

خوب باشه ! قبول كه ميخواستين وادارم كنيد برگردم خونه ! اما مي بينيد كه موفق نشدين . منم فكر مي كنم همون  -

  ! دورادور با ترمه در ارتباط باشم بهتره

 يه مكثكالفگي رو خيلي خوب تو صورتش تشخصيص مي دادم لبهاش برجسته اش رو روي هم فشار داد و بعد از 

 : كوتاه گفت

من مي دونم وجودت اونقدر براي ترمه عزيزه كه به خاطر تو خودش رو انداخته جلوي ماشين ! پس براي من هم مهمي  -

... االن حتي اگر بگي كه ميخواي برگردي خونه اتون هم وظيفه خودم مي دونم تا دم خونه اتون برسونم .. چه برسه به 

  ... ا بمونياينكه تو اين شهر بخواي تنه

 : خنده اي عصبي كردم و يك قدم عقب تر رفتم

تو زندگي من هيچ وقت هيچ كس نگرانم نبوده ! هيچ وقت هيچ كس براش مهم نبوده كه من كجام چيكار ميكنم ..  -

ند روز چ همينكه صدام در نمي اومد يا نق نمي زدم يا چيزي از كسي نمي خواستم بر اشون كافي بود ... حاال جالبه تو اين

  ..كلي آدم نگران دور و برم دارم .... هامون ، شما

 : حرفم رو قطع كرد وپرسيد

 هامون كيه ؟  -

حيف كه برادر ترمه بود! حيف كه حداقل هفت هشت سالي از ما بزرگتر بود !حيف كه  ! از سرم گذشت به تو چه

 .. ريصورتش منو ياد يكي مي انداخت و هيچ حس بدي نداشتم از اين ياد آو

  .. همكالسيم -

 : صداش رنگ سوظن و تاسف گرفت

 يعني اين چند روز رو پيش اون بودي ؟ -

  ... نه تو خونه دوستش بودم كه از قضا هيچ كس هم اونجا نبود -

 واقعا كه ... خوب چرا از روز اول نيومدي پيش ترمه ؟ -



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

كبودي ها كمرنگ شده و بقيه اش رو هم با كرم پودر چون نمي تونستم .. چون همين االن با وجود اينكه جاي زخم و  -

 .. پوشونديم شما رفتين باالي منبر و دارين موعظه مي كنيد برام كه برگردم خونه ! اون موقع با اون قيافه

  ... كالفه به طرف ميزش رفت و دوباره پشتش نشست

ون بيرون با ترمه منتظر بشيد بعد با هم ميريم وسايلت به هر حال خيلي بهتر از اين بود كه ... بگذريم .. . يه نيم ساعتي -

  ... رو از اون خونه برداريم و بريم خونه ما

 ! من نمي خوام مجبور به پذيرفتن من بشين -

من مجبور به هيچ كاري نمي شم . از اول هم قصدم اين بود كه اگر همچنان سر حرفت موندي و تونستي قانع ام كني  -

  ...ونه اتون بهت كمك كنم كه نبايد برگردي خ

 : با تمسخر پرسيدم

 االن قانع شدين يعني ؟  -

نه ! اما ... حرفي كه درباره خدا زدي ... يه چيز رو خيلي خوب برام روشن كرد ... اونم اينكه يه عده اي كه نمي دونم  -

ي تو نگات بي اعتمادي و ب كي هستند طوري بهت ظلم كردن كه تيشه برداشتي و ريشه اعتقادات رو هدف گرفتي ...

اعتقادي هست .. هم بخدا و هم به بنده خدا ... نمي خوام اين باور تو ذهنت قوي تر بشه كه تو دنيا نميشه به هيچ كس 

  ...اعتماد كرد ...و علي ايحال از همون اول به هيچ عنوان قصد نداشتم مهمون عزيز ترمه رو برنجونم

 : ر جون گرفت و در حالي كه به صداش لهجه اصفهاني مي داد گفتلبخند گمرنگ روي لبهاش كمي بيشت

درسته كه اسم ما اصفهاني ها بد در رفته كه خسيسيم .. اما ديگه يه مهمون كه ما رو نمي ترسونه فوقش دوتا نخود  -

  . بيشتر مي اندازيم تو آبگوشت

  ... ! من از آبگوشت متنفرم -

 : ن اتاق با صدا خنديدبراي اولين بار بعد از ورودم به او

خوب اينو ديگه نمي تونم كاريش كنم چون پدر من اگر هفته اي چند شب آبگوشت نخوره سوهاضمه مي گيره ... حاال  -

 هم بيرون منتظر باش تا با هم بريم سراغ وسايلت 

 : مردد نگاش كردم

 چيزي مي خواي بپرسي؟ -

بگيد پدر و مادرم رفتن خارج از كشور .. چون نمي خوام بهم بگن كه  راستش ... مي خواستم بگم ميشه به خانواده اتون -

  ... باهاشون تماس بگيرم

 : دستي به ته ريشش كشيد و گفت

  ... يعني مي خواي دروغ بگم -
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 : بي اختيار باز تلخ شدم

 يعني ميخواين باور كنم كه دروغ نمي گين هيچ وقت ؟ -

ي گم ... بهتره خودت بهشون بگي ... من تنها كاري كه مي تونم بكنم سكوت نه نميخوام باور كني ... اما دروغ نم -

  ! كردنه

از اتاق كه بيرون رفتم ترمه با نگاهي نگران به طرفم اومد سعي كردم لبخند بزنم گرچه حس حقارت تنها حسي بود كه 

از جلوي چشماش كنار زدم و  دست دراز كردم و طره موي خرمايي رنگش رو . تو اون لحظه مي تونستم بهش فكر كنم

 : تو سبزي شفاف اون يه لبخند نصفه و نيمه زدم

 ! گفت منتظر باشم كه بريم وسايلم رو از خونه دوست هامون بردارم -

***  

 : هامون تاكيد كرد

  ! ارغوان اگر ميخواي بازم اونجا بموني مشكلي نيستا -

درها رو قفل كردم ... هر وقت كه  ...ديگه خونه ترمه اينام ممنون ! از طرف من از دوستت هم تشكر كن .. االن  -

 ديدمت كليد ها رو بهت ميدم .. فقط اينكه دوستت بخواد بياد خونه اش كليد داره ؟

  .. نه دختر خوب نداره ! ديدي كه همه كليد ها رو گذاشتم براي تو -

  .ديده بودم و چقدر ممنونش بودم

  ... پس -

 ! ... ه يه كاري سمت شاهين شهر دارم ... ميام اصفهان كليد ها رو هم ازت ميگيرممن يكي دو روز ديگ -

 : بي اختيار پرسيدم

  !تو هم مسئله كاري داري ؟ -

  ... صداي خنده اش از پشت خط انگار روشن ترين نقطه ي اون روزم بود

  .. بيارمنه ! من مادرم اهل شاهين شهر... قراره بيام براي مادربزرگم يه چيزايي  -

  ... اها .. پس مسئله كاريت مادربزرگته ! خوبه -

 : صداش پر از خنده و تعجب بود

  .. مثل اينكه چهار روز تنهايي كل سلولهاي خاكستري مغزت رو نابود كرده -

  ... شايد ... اونم تو اون قوطي كبريت -

  ..... كه داشتم ببخشيد دخترخانم كه قصر طاليي نداشتم ... اما به جاش اسب سفيد -

 : از اشاره اي كه به ماشينش كرد تازه يادم افتاد كه

  .. راستي براي ماشين مشكلي پيش نيومد ؟ شماره اش رو برنداشته بودن -
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  ... نه مشكلي نبود تو نگران اين چيزا نباش -

  ! خوبه -

ود كه دايره افرادي كه شايد مي تونستم تماس رو كه قطع كردم لبخندي روي لبهام نشست . تنها خوبي اين روزا اين ب

بهشون اعتماد كنم .. باهاشون بخندم يا دوست حسابشون كنم كمي بزرگتر شده بود فقط به اندازه يه نفر .. هامون با 

گذاشتن كليد هاي خونه با عوض كردن قفل با حتي چند دقيقه تو اون خونه نموندش با تحمل كردن بچه بازي ها و 

  . ام يه همكالسي نبودفرارم ديگه بر

 : ترمه الي در اتاق رو باز كرد و گفت

 ... ارغوان بيا شام بخوريم !بابا هم اومده مي خواد ببيندت -

 

تيام سر ميز شام حاضر نشد . و با اونكه نيومدنش رو بي ربط به حضورم سر ميز نمي ديدم اما سعي كردم بهش فكر 

شيده و خودم رو به بي خيالي زده بودم . حتي رفتار دوستانه خانم وآقاي ستوده نكنم . انگار يه اليه ضخيم روي غرورم ك

نمي تونست تلخي ديدار عصر رو از روي روحم برداره .. هر چند به ظاهر بي عار اما سنگين سنگين از دردي بودم كه هر 

ه خوردن نداشتم و براي لحظه در من متراكم مي شد و بي رحمانه ذرات جسم و روحم رو تجزيه مي كرد . ميلي ب

رنجيده نشدن ميزبان دنبال بهانه اي براي باز شدن اشتهام مي گشتم . نگام افتاد به گلدون تراش خورده كريستال 

بلندي كه مملو از گل هاي رز سپيد بود . بي اختيار حس كردم دنياي دورم كمي روشن تر شد. به گلها نگاه مي كردم و 

ه كه اصال نمي شنيدمشون لبخند مي زدم . سعي مي كردم بي صدا عميق تر نفس بكشم و در تاييد حرفهاي آقاي ستود

بوي ماليم و شيرنشون رو تو تك تك سلول هاي بوياييم جا بدم و دست خانم ستوده رو با ظرف ساالد با ماليمت رد مي 

 : كردم .... اخر ترمه متوجه اين همه توجه ام به گلها شد و با خنده گفت

  . كه به گال نگا مي كني اگر غذات رو خورده بودي بشقابت دست خورده نمي موند انقدر -

 : سرم رو تكون دادم و گفتم

  ! خيلي آرامش بخشن -

  ! تيام هم همين رو ميگه ! عاشق پرورش گله ... اينا رو هم از گلخونه خودش گوشه حياط مي چينه و مياره -

متعجب دوباره به گال نگاه كردم ياد ته ريش تيره و دكمه تا گلو بسته شده افتادم ياد لحن طلبكارانه و نگاه سرزنش 

 : آميزش و بي اختيار زمزمه كردم

  ! اصال بهش نمياد -

 : ترمه بي توجه ليوان نوشيدنيش رو سر كشيد و گفت

  ... ونت بدمهمه همين رو ميگن ! يادم باشه فردا گلخونه اش رو نش -
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 : شام كه تموم شد از جا بلند شدم و خواستم تا تو جمع كردن ميز به خانم ستوده كمك كنم اما مانع ام شد و گفت

  ! تو امروز از راه رسيدي برو استراحت كن وقت براي كمك كردن زياده -

  . رفتماز خدا خواسته تشكر كردم و به طرف اتاق كوچكي كه وسايلم رو توش گذاشته بودن 

ترمه هم دنبالم اومد ... هر دو خوشحال بودم كه پدر و مادرش دروغ ما رو مبني بر مسافرت دو ماهه خانواده ام به خارج 

قبول كردن و همراه بودن تيام باهامون راه رو روي هر شك و ترديدي بسته بود . نمي دونم چقدر حرف زديم اما وقتي 

  .. .. مطمئن بودم كه همه اهل خونه هم به خواب رفتنترمه از اتاق بيرو رفت تا بخوابه .

چقدر از خانم ستوده ممنون بودم بابت اين اتاق . با وجود همه عالقه ام به ترمه دوست نداشتم باهم تو يه اتاق باشيم ! 

روي  . نمك دلم حتي براي چند ساعت كوتاه تنهايي و استقالل مي خواست ... كه بتونم درست براي زندگيم برنامه ريزي

تخت خواب ساده اي كه روش يه پتوي سرخابي رنگ پرز بلند انداخته بودند نشستم و با يه نگاه اجمالي متوجه شدم 

اونجا رو براي ورد مهمونا آماده نگه مي دارند . عالوه بر كوچك و ساده بودنش تو دنج ترين نقطه خونه قرار داشت و به 

ه شامل يه دوش و وان مربعي خيلي كوچيك هم مي شد متصل بود . با خودم يه سرويس بهداشتي خيلي جمع و جور ك

فكر كردم يعني اينجا تا كي پذيرايي تنهايي ها و آشفتگي ها ي من ميشه ! يعني تو اين دنيايي به اين بزرگي يه اتاق به 

راز كنم و سايه منت همين اندازه كوچيك شش متري هم سهم من از آرامش نيست ... جايي كه شب راحت پامو توش د

  ... هيچ كسي مثل تيام رو سرم نباشه ! حاال داشتن پدر و مادر معمولي كه بشه بهشون تكيه كرد پيشكش

گوشيم لرزيد و گاليه هام رو كوتاه كرد . اسم اردالن رو كه ديدم بي اختيار حس كردم سردم شد. و از يه طرف لبخند 

 : تلخي روي لبام نشست ... زمزمه كردم

 باالخره تماس گرفتي داداش  -

 : طعنه ام توي كلمه آخر اونقدر زياد و تلخ بود كه كام خودمم تلخ كرد . گوشي رو گرفتم كنار صورتم

  ! الو ارغوان -

 سالم  -

- .....  

 : منم سكوت كردم . انگار هر دومون هيچي نداشتيم كه بگيم .. بي اختيار پرسيدم

 .. عزيز حالش چطوره -

  .. همهبرات م -

 : طعنه اردالن تلخ تر از كام من نبود

 مهمه كه مي پرسم ؟ -

  ... حال بقيه چي ؟ من ؟ مامان ؟ سيامك -

پوزخند زدم ..ازم ميخواي حال دشمنم رو بپرسم ؟ .. ازم مي پرسي كه برام مهمه يا نه ؟! كسي كه اگر قدرت داشتم مي 
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دم ... كه با خونش وضو مي گرفتم و دوباره به سمت خدا بر مي كشتمش ... كه چشماي وقيحش رو از كاسه در مي آور

  ..گشتم 

  ... من فقط حال عزيز رو پرسيدم -

  ... من فكر مي كردم ... تو خواهرمي -

  ... قلبم سوخت

اما با خريت به خودم مي گفتم  ....خيلي وقت بود كه مي دونستم اين نابرادري گفتنات يه چيز تلخي پشتش پنهونه  -

حتما تو دلخوري اسباب بازي هاي بچه گونه مون موندي ... يه روز بزرگ ميشي و مي فهمي داداشت از همه اسباب بازي 

  ... هاي دنيا بيشتر برات ارزش قائله ! اما ... حاال

  ... صداش لرزيد قلبم تير كشيد ... نفسم تنگ شد

  ... حاال چي اردالن -

  .... ابتش كني ارغوان ! اين رو به من مديونيتو به پدرم تهمت زدي ... بايد ث -

  ... من به تو ديني ندارم -

حداقل به خاطر همه اين سالها كه آبجي صدات كردم بهم مديوني ... ثابت كني پدرم همون آشغاليه كه تو ميگي  -

  ...وگرنه ... بهتره براي هميشه منو فراموش كني 

 

  ... نفس كشيدم پر از درد

. من هيچ چيز رو به تو مديون نيستم ... هيچ چيز رو هم به تو ثابت نمي كنم .. تو هم مثل مامان فكر كن من اردالن .. -

  ... متوهم و بيمارم .. فكر كن دارم هزيون ميگم ... حاال هم دست از سرم بردار

  ... كه كا بايد به اين راحتي ولت نمي كنم ... تا ثابت نكني حرفاتو ... اگر نتوني ثابت كني اون وقت -

 بايد چي ؟ -

  ... بايد جواب مردن عزيز جون رو پس بدي ... حاال هم هر گوري هستي بلند شو بيا خونه -

يه شاخه قشنگ اما فرسوده .. يهو اين  ..انگار يه شاخه درخت رو گرفته بودم لبه يه پرتگاه .. يه شاخه محكم اما قديمي 

سياه ته يه دره بي انتها ... گوشي از دستم افتاد ... ديوارهاي كوچيك اتاق از هر شاخه شكست .. پرت شدم ته يه گودال 

طرف بهم نزديك تر شد ... نمي تونستم بمونم .. از جا بلند شدم .. بايد گريه مي كردم بايد جيغ مي زدم.. عزيز رفته بود 

 .... .. عزيزم رفته بود ... تنها كسي كه باورم كرده بود رفته

اومدم بيرون همه خونه تو تاريكي و خاموشي فرو رفته بود ... نفسهام سنگين و صدا دار بود انگار صداي زوزه از از اتاق 

دلم مي خواست يه جا  ... تو ريه هام بيرون مي اومد جاي نفس ... نفهميدم كي به حياط رسيدم .. حياط روشن از نور ماه
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چشمم افتاد به اتاقك شيشه اي گوشه حياط نچندان بزرگ  ... نرسهبرم قايم بشم .. يه جا كه صدام به گوش هيچ كس 

خونه .... پا برهنه به همون سمت دويدم دعا كردم درش بسته نباشه كه نبود ... هواي خنك و مرطوب تو گلخونه هم 

اشتم نشستم ... د حالم رو بهتر نكرد ... هيچ كدوم از گل و گياه هاش به چشمم نمي اومدن .. در و بستم و رفتم ته اتاقك

خفه مي شدم اما نمي تونستم گريه كنم .. فكر اينكه تنها كسي كه باورم داشته رفته بود و ديگه بر نمي گشت برام 

دردناك و دور از ذهن بود ... تنها كسي كه بهم انگ ديونگي و هزيون گويي نچسبونده بود ... گوشي رو تو دستم محكم 

  ... ون بودگرفته بودم زمزمه هام پر از جن

  ... عزيز ... نه ... نميشه ... تو نرفتي ... نبايد بري ... من اين همه تنهايي رو چيكار كنم .. عزيز... من تو رو كشتم -

واي انگار تازه باورم شد كه من باعث مرگ عزيزم ... صفحه گوشيم روشن شد يه اس ام اس رسيده بود ... بي اختيار 

  ... فهان كليد رو بگيرم ازتبازش كردم.. فردا ميام اص

  ... كليد سبز رو فشار دادم ... صداي هامون ناباورانه پيچيد تو گوشي

 ارغوان بيداري ؟ بيدارت كردم ؟ -

 : نفس كشيدنم ديگه شبيه زوزه نبود .. شبيه ناله بود ... صداي نفسهام رو شنيد

  .. ارغوان چي شده .. حالت بده .. چرا اينطوري نفس مي كشي -

 زبونم سنگين شده بود .. نمي تونستم حرف بزنم 

 ارغوان االن پا ميشم ميام اونجا ... كسي اذيتت كرده ؟ كجايي؟ -

 : سعي كردم حرف بزنم اما فقط ناله كردم

  ... من كشتمش -

 چند لحظه سكوت كرد ... صداش خفه تر از قبل بود 

 كيو كشتي ؟ چي داري ميگي ؟ -

  ... هامون ... اون مردهمن عزيز رو كشتم  -

  ... نمي دونم چطور تونستم اين جمله رو بگم ... اما با گفتنش انگار قفل روي زبونم روي نفسم باز شد

  ... واي -

هر دومون سكوت كرده بوديم و فقط من بودم كه هنوز سنگين نفس مي زدم...گوشه چشمم سوخت .. اشك ذره ذره 

  ... چكيد روي صورتم

اون تنها كسي بود كه سيامك رو  .....ن تنها كسي بود كه باور مي كرد ... اون تنها كسي بود كه باور كرد هامون او -

  .. لعنت كرد ... ديگه هيچ كس رو ندارم هامون

  ... دلم براي خودم سوخت براي اون همه استيصالي كه تو صدام موج مي زدو نفسم رو مي بست
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  ... هامون هم نفس كشيد سنگين

  ... من باورت دارم ارغوان ... من هرچي تو بگي رو باور مي كنم -

اون عزيزم بود ... هيچ بويي مثل بوي توتون تنباكوي قليونش آرومم نمي كرد .. هامون اون عزيزم بود ... حاال ديگه  -

  ... نيست

  ... ارغوان آروم باش ... من فردا ميام اصفهان ... فقط آروم باش -

  ... چطوري -

  ... نمي دونم ... كاش مي دونستم بايد چي بهت بگم كه ارومت كنم .. اما هيچي نمي دونم ... هيچي -

گريه ام سنگين تر شد و تماس رو قطع كردم .. چه خوب كه يكي بود تا باهاش از عزيز بگم ... از سيامك ... از درد 

وزش كف دستم به اندازه درد قلبم نبود اما باعث شد تا تنهاييم .... دستم رو گذاشتم روي زمين تا از جام بلند شم . س

  ... بي اختيار بگم آخ و دستم رو سريع عقب بكشم

  .. كف دستم بريده بود ... بي توجه از جام بلند شدم كه صدايي به شدت ترسوندم

 فكر كنم شيشه ها رو خوب تميز نكردم ... دستت بريد ؟ -

يه سايه قد بلند اومد بيرون .. با شنيدن صداش شناخته بودمش ... از اينكه مچم از پشت رديف گل و گياه ههاي كنارم 

رو تو گلخونه اش در حال گريه كردن گرفته بود حالم بد مي شد .. چند قدمي دور شد و چند ثانيه بعد همه جا روشن 

  . مي كردمشد . گلها رو دور زد و روبروم وايستاد . اشكام بند اومده بودن و بي اختيار هق هق 

 دست دراز كرد لبه آستينم رو گرفت 

  ... مشتت رو باز كن -

  ... بي حرف بازش كردم . تو روشنايي زخم نسبتا بزرگ اما نچندان عميق كف دستم رو ديدم

  ... بخيه نمي خواد اما بايد ضد عفوني اش كنيم .. ممكنه الوده بشه -

صورتش تو انعكاس اون همه رنگ  . ود .. آستينم رو يواش ول كردسعي كردم حرف بزنم اما باز نفسم سنگين شده ب

  . سبز ؛ سفيد و بنفش و صورتي دورمون شبيه فرشته هاي نابالغ سريال هاي مذهبي شده بود

 . .. دنبالم بيا من اينجا يه جعبه كمك هاي اوليه دارم -

د و ازم دور شد . وقتي آخرين دور باند رو هم از جام تكون نخوردم و اون سرش رو به نشونه تاسف به طرفين حركت دا

پيچيد دور دستم و با چسب كاغذي محكمش كرد پوزخند زدم ... چه دقت عجيبي داشت واسه اينكه دستم رو بيشتر از 

  ! حد نياز لمس نكنه

 : خواستم از كنارش رد بشم كه پرسيد

 اتفاقي افتاده ؟ چرا گريه مي كردي ؟ -
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 : زخمي ام ضربه اي روي قفسه سينه ام زدم تا شايد راه نفسم بازتر بشه ... سخت زمزمه كردم بي اونكه بفهمم با دست

  ! شما كه شنيدين -

 كسي مرده ؟ -

  ! عزيزم -

 عزيز.. يعني مادربزرگتون ؟ -

 ! بله -

  ... متاسفم ... تسليت ميگم ... فردا مي ريد تهران -

 ! هم دلش مي خواست از شرم خالص بشهبا تغيير به طرفش چرخيدم حتي تواين وضعيت 

  !نه خير -

  ... خوب چرا عصباني ميشي ... گفتم شايد بخواي تو مراسم ختم شركت كني -

 

  .. گوشه چشمم باز سوخت.. به خودم تشر زدم ارغوان گريه كردي نكرديا

  ... نه شركت نمي كنم -

 به طرف در رفتم 

 سيامك كيه ؟ -

سيامك شنيدنش هم تو اين حال مثل كابوس بود .. اونم چند قدمي به طرف در برداشت . برق رو سر جام موندم .. اسم 

خاموش كرد ... بي اختيار نفس كشيدنم باز سنگين شد .. حاال هوشيار تر از چند دقيقه قبل بودم و تيام خيلي بهم نزديك 

  .. ر چند قدم به طرف عقب برداشتمبود .. تو تاريكي نزديك شدن با مردي كه ازش مي ترسيدم.. بي اختيا

  .. نمي خواي جواب بدي -

 ... بي حرف از گلخونه بيرون دويدم

نفهميدم چطور تا جلوي در اتاقم دويدم اما وقتي پشت سرم رو نگاه كردم ديدم كه دنبالم نيومده و در عين شرمندگي از 

ي ردم و تو وحشت بزرگتر شدن دايره تنهاييم دلتنگ عزيزرفتار بچه گانه و سنگين تر شدن بار غصه ام ، به اتاقم پناه ب

اونقدر كه شايد به جاي خوابيدن تو حالتي مثل بيهوشي  .. كه نماد همه نداشته هام بود حسرت خوردم و اشك ريختم

  ... فرو رفتم

 دش رو به رخم كشيدنزديكي هاي ظهر بود كه با سر و صداي ترمه از جا پريدم... اولين چيزي كه بعد از بيدار شدن خو

به ياد آوردن مرگ عزيز بود ،حس كردم درونم به سرعت خالي شد و يه درد ناشناخته و بي رحم چنگ كشيد روي 

 : قفسه سينه ام .. ترمه از ديدن صورت و چشمام وحشت كرد
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  ! چي شده ارغوان چرا چشمات انقدر ورم كرده چرا رنگ و روت زرد شده .. اين چيه بستي دور دستت -

  . سعي كردم لبخند بزم اما لبم درد مي گرفت وقتي حتي مي خواست حالت خنديدن به خودش بگيره

  ! هيچي نيست ترمه ... من فقط ميخوام يه جوري كه مامانت اينا منو نبينند از خونه بريم بيرون تا حالم بهتر بشه -

 ! با اين قيافه كجا ميخواي بري آخه -

 : صال گفتمتقريبا با التماس و استي

  ... خونه دوست هامون .. نمي دونم ترمه يه كاريش بكن ! بايد برم بيرون .. برم يه كه -

صدام تو بغض تلخم گم شد ،ترمه كنارم نشست و بي حرف دستش رو انداخت دور شونه ام ... سرم رو تو گودي 

فكر كردم ... چه خوبه كه هستي ترمه چه گردنش فرو كردم و بوي تنش انگار نفس كشيدنم رو آروم تر كرد . با خودم 

چه خوبه كه بوي تنت انقدر آرومم مي كنه .. چه خوبه كه نفسام با بودنت با نفس كشيدنت آرومتر  .. خوبه كه كنارمي

  .. ميشه

 : نمي دونم چند دقيقه تو اون حالت مونديم ... تا اينكه كنار گوشم زمزمه كرد

 !گفت بيدار شدي با هم بريم شركتشتيام نيم ساعت پيش تلفن كرد و  -

 : سرم رو كمي عقب بردم

 چرا ؟ به نظرت چيكار داره ؟ -

  ... نمي دونم اما خيلي تاكيد كرد كه با تو بيام -

ياد ديشب و لمس محتاطانه اما محكم دستاش وقتي دستم رو پانسمان مي كرد و فرار بچه گونه ام از جلوي در گلخونه 

 : .. بريده بريده گفتمباعث شد شرمزده بشم .

  .. نه ترمه فكر نكنم بتونم بيام ... حالم هيچ خوب نيست يه بهونه اي براش بيار -

باشه قربونت برم تو فقط اروم باش ... جواب اين موبايل بدبختت رو هم بده يه سره داره صفحه اش روشن و خاموش  -

  ... ميشه

نارتختم برداشت ... يادم نمي اومد كه كي موبايل رو پرت كردم اونجا . بعد از گفتن اين حرف خم شد و موبايل رو از ك

شماره رو مي شناختم و تنها شماره اي بود كه مي تونستم تو اون حال جوابش رو بدم . تنها كسي كه مونده بود برام و مي 

 : دونست تو دلم چي مي گذره و مي گفت كه باورم داره

 الو -

  ... سالم ارغوان ! حالت خوبه -

  ... خوبم -

 فكر نكنم هيچ وقت دروغگوي خوبي بشي ؟ -
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 : با بي حوصلگي گفتم

  ... منم فكر نكنم تو به جاي مديريت دانشجوي روانشناسي باشي -

 : صداي خنده كمرنگش تو جمله بعديش پيچيد

 يعني تو بدترين حالت ها هم زبونت از كار نمي افته ها ! االن كجايي ؟ -

 ! پيش ترمه -

  ... بهش سالم برسون ! كي مي تونم ببينمت -

  .. بي اختيار كمي صاف تر نشستم روي ميز به ساعت نگاه كردم كه يازده رو نشون مي داد يعني

 مگه تو كجايي ؟ -

  ! اصفهان -

  ... چه زود رسيدي -

 صبح زود راه افتاديم ؟ -

  ... انقدر براي گرفتن كليد خونه دوستت عجله داشتي -

  . م مي دونستم كه طعنه ام غير منصفانه است . اما دلم نمي خواست كليد اون خونه رو به اين راحتي از دست بدمخودم

 : سكوتش كمي طوالني تر شد و بعد با لحن سنگيني گفت

  ! كم كم دارم به اين نتيجه مي رسم كه فعال بودن زبونت نتيجه كم كار كردن مغزته -

  ...من يه ساعت ديگه ميام دم همون خونه بيا كليد رو ازم بگيرنتيجه گيري خوبيه ! خوب  -

 : بدون اينكه جمله ديگه اي بگه يا خداحافظي كنه گوشي رو قطع كرد. ترمه با كنجكاوي و نيش باز پرسيد

 هامون بود ؟  -

  ! اوهوم ! بايد بريم كليد رو بهش بدم -

 : از جا پريد و گفت

  ... جور كنم كه صبحونه نخورده از خونه بزنيم بيروناوكي من ميرم يه بهونه اي  -

دوست نداشتم با وايستادن تو اون  . هنوز يه ربع به تموم شدن يه ساعت مونده بود كه رسيديم جلوي در ساختمون

هار چ محله خلوت جلب توجه كنيم . در رو باز كردم و همراه ترمه رفتيم تو خونه ! با وجود اينكه اقامتم اونجا بيشتر از

 : روز طول نكشيده بود حس ميكردم دلتنگ شدم . ترمه كمي هيجان زده به نظر مي اومد

  ... بهتر نبود بيرون كليد رو بهش مي داديم .. تو چه جراتي داري ميخواي با هامون تو اين خونه تنها باشي -

  ... به طرفش برگشتم و نگاه تمسخر آميزي بهش انداختم

رمه برو يه فكري به حال خودت بكن ! اوال كه تنها نيستم و توي برگ چغندر رو پس واسه چي بخدا تو ديونه اي ت -
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 دنبال خودم آوردم ؟ دوما من و تو دو نفريم و هامون يه نفر يعني ما دوتايي از پسش بر نمياييم ؟

فكر كردم كه چه خوبه بعد از تموم شدن اين جمله در حالي كه به خنده پر سر و صداي ترمه نگاه مي كردم به اين 

  ! ترمه هست و مي تونه با اين حرفها و خنده هاش ذهنم رو پرت كنه از اينكه چه مصيبتي به سرم اومده

نه واقعا شما دوتا زورتون به اين هامون فكستني نمي رسه ... تازه مثل منم كه كونگ فو كار نيست ... يه آدم سيگاري  -

  ! پيزوريه

يي به اين اشنايي تو جايي كه اصال توقعش رو نداشتم به طرف دري كه فراموش كرده بوديم هراسون بابت شنيدن صدا

  ... ببنديم برگشتم و چشمم افتاد تو دوتا چشم سياه و شيطون فرهان و حس كردم دلم هري پايين ريخت

 تو اينجا چيكار مي كني ؟ -

 : قبل از اينكه جوابم رو بده هامون پشت سرش وارد شدو گفت

  ! همينكه فهميد من ميخوام بيام خودش رو آويزون من كرد -

 : فرهان به سمتش برگشت و چپ چپ نگاش كرد و گفت

حاال خوبه با ماشين من اومدي ! انقدر هم به خاطر اين كليد پنت هاووس رفيقت عجله كردي كه دو دفعه جريمه امون  -

  ... كردن

 : حال براي من ساده نيست ! كليد رو به طرفش گرفتم و گفتم حس كردم فضا داره طوري ميشه كه تحملش تو اون

  !سالم ! اينم كليد شما ... ممنون بابت كمكي كه كردي -

 : بدون اينكه كليد رو از من بگيره گفت

  . بهتره بريم بيرون ! اينجا موندن بيشتر از اين درست نيست ممكنه همسايه ها يه فكر اشتباه بكنند -

 : بي خيالي گفت فرهان با خنده و

 يعني مي خواي بگي اين خونه رو كال رفيقت گرفته واسه تمركز ستاد اقامه نماز ؟ -

 : ترمه خنديدو گفت

 ! قطعا همينطوره -

در حالي كه بند كيفم رو تو دستم فشار مي دادم از كنارشون رد شدم و به سمت در خروجي رفتم و زير لب طوري كه 

 :ر دو شنيدن گفتم مطمئن بودم فرهان و هامون ه

  ... نه كه همه مثل شما مسائل كاري دارن ! به هر حال به ستاد هم احتياج دارن -

 : فرهان با كمال پر رويي باز هم خنديد و رو به هامون گفت

  ! خوردي ؟ با تو بودا -

  . بي خيال بهم مي خورد نموندم كه كل كل اون دوتا رو بشنوم . عزيزم رفته بود و من داشت حالم از اين جمع شاد و
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  . هامون قبل ازترمه و فرهان خودش رو به من رسوند . حضورش رو حس كردم اما به طرفش برنگشتم

 !ارغوان ؟ -

حتي حوصله جواب دادن نداشتم . لمس دستش رو روي بازوم حس كردم و قبل از اينكه بتونم عكس العمل نشون بدم 

 : من رو به طرف خودش برگردوند

  !ت خوبه ؟حال -

 : به تندي بازوم رو از دستش بيرون كشيدم و سعي كردم عصبانيتم رو كنترل كنم

توقع داري خوب باشم ! تو اگر خبر مرگ عزيزت رو بشنوي خوبي ؟؟؟ راه مي افتي با يه جمع شاد و شنگول و جوك  -

 مي گي و جوك مي شنوي ... چ

  ! من مي فهممت .. براي همين نگرانتم دختر خانم -

  ... ممنون از اينكه نگرانمي .. اينم كليد شما .. بهتره ما بريم -

كليد رو به طرفش گرفتم . بي حرف كليد رو ازم گرفت و تا خواست دوباره به طرف در برگرده فرهان و ترمه بيرون 

 : اومدن ، فرهان مستقيم به طرفم اومد و كنارم وايستاد

سنتي مي شناسه كه خيلي دنجه ! واال اين هامون نگذاشت من واسه صبحونه صبر ارغوان ترمه ميگه يه كافه رستوران  -

 ! كنم چه برسه به نهار ... بريم يه چيزي بخوريم

 : بي حوصله سرم رو تكون دادم

  ! شما تنها بريد من ميرم خونه -

 : ترمه با تعجب پرسيد

  ... تو كه يه ساعت قبل گفتي حوصله خونه رو نداري -

  ... ساعت قبل بوداون يه  -

بي اختيار باز بغض كردم . گوشه چشمام مي سوخت و به خودم نهيب زدم كه بدبخت گريه نكنيا كل آرايشي كه ترمه 

 ! به زور رو صورتت نقاشي كرده پخش ميشه و ميريزه دور چشمات

 : فرهان گوشه روسري ام رو گرفت و كشيد

  ... ارغوان ساز مخالف نزن ديگه ! بيا بريم -

سرم رو عقب كشيدم و بهش نگاه كردم تا جواب تندي بهش بدم . اماخنده توي چشماش بي اختيار باعث شد لبخند 

بزنم ... خودمم نمي فهميدم چه مرگم بودو چقدر راحت جلوي اين چشماي خندون وا مي دادم .. انگار پسر بچه اي 

  .. بگيره تخس رو مي ديدم كه ميخواد با لوس كردن خودش از مادرش جايزه

 : صداي سرد هامون لبخند ناخواسته ام رو خشك كرد
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  ! خوب من درها رو قفل كردم . مي تونيم بريم -

 .از ترس اينكه دوباره حركت عجيب غريبي بكنم بي حرف دنبال ترمه رفتم و تو ماشين فرهان نشستم

طوري كه حس مي كردم در زمان هاي  فضاي كافه رستوران به طرز جالبي به صورت سنتي و قديمي دكور شده بود .

حس خوبي از فضا گرفتم . بوي توتون قليون كه تو فضا پخش بود  . دور مادربزرگي داشتم كه خونه اش اين شكلي بوده

  .منو دچار حس نوستالوژي مي كرد كه انگار پيوند به تمام لحظه لحظه هاي خاطرات كودكيم داشت 

فرش شده كنار حوض خونه قديميمون مي نشست و قليون مي كشيد . و برام  ياد روزهايي كه عزيز روي تخت چوبي

شعرهاي كوچه بازاري مي خوند . منم كنارش دراز مي كشيدم و زل مي زدم به آسمون آبي و ابرهاي سفيدي كه خوش 

مي  ازشخوشك با ناز توش مي چرخيدن و هر لحظه شكل عوض مي كردن . دستهاي زبر عزيز كه پيشوني بلندم رو نو

كرد انگار سمباده ظريفي بود كه تنهايي ها و غصه هام رو مي سابيد و دور مي ريخت !لبخند تلخي زدم همبازي كودكي 

هام فقط عزيز بود و صداي گرفته و دستهاي زبرش . هيچ وقت دوست نداشتم با دوستي همبازي باشم . مي ترسيدم از 

نام ببرن و بهم بخندن .. ترسيدم اونا هيچ وقت مثل من نباشن و هيچ جاي سيلي هاي توي صورتم پي به دليل تنبيه شد

  ...شبي جاشون رو خيس نكنند كه صبح باباشون مثل مامور شكنجه باالي سرشون ظاهر بشه و تنبيه شون كنه

اونقدر تو فكرهاي درهمم سرگردون بودم كه نفهميدم كي فرهان و ترمه از روي تخت بلند شدن و رفتن سمت 

  ! ويي و من هامون تنها شديمدستش

 ! ارغوان -

 : بي حواس گفتم

 ! بله -

  ... اين كليد ها رو بگير ! من فقط يكيش رو مي خوام -

  ... نه نيازي ندارم -

 ! لج نكن ! تو اين شهر غريبي يه وقت مشكلي برات پيش مياد ... بايد يه جاي ديگه رو هم داشته باشي -

 : گم كه لبخند خسته اي زد و گفتنگاش كردم و خواستم چيزي ب

  ! لطفا لجبازي نكن ! اصال كليد رو بگير و هيچ وقت ازش استفاده نكن -

حوصله ادامه بحث باهاش رو نداشتم . كليد رو ازش گرفتم و زير لب تشكري كردم كه بعيدمي دونستم به گوشش 

  . رسيده باشه

ترمه گذشت . حس مي كردم حالم كمي بهتر شده . ديدن يكي دو ساعت بعدي با شوخي هاي فرهان و شيطنت هاي 

نگاه خندون فرهان حس خوبي بهم مي داد و همينطور نگاه هامون كه انگار تو هر پلك زدنش بهم مي گفت كه مي 

فهممت . كه هستم كنارم كنارت . خيلي ساده فراموش كرده بودم كه از دست فرهان عصباني ام ! از اينكه موقع تحمل 
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ر سنگين تنها نبودم احساس خوشبختي مي كردم. از اينكه تو اون خونه نبودم تا تو هر ثانيه اش سيامك به يادم اين با

بياره كه يه ور دليل مرگ عزيز شايد من باشم ... كه مامان با خوش خدمتيش به خانواده سيامك و فراموش كردن 

ن سرد و طلبكار شب پيش سوال پيچم نكنه و خواهر دخترش باعث نشه تا جنون برم و برگردم كه اردالن با اون لح

  .. بودنم رو زير سوال نبره

 ! خوشبخت بودم كه تو اين جمع كوچيك چهار نفره مي تونستم ذره ذره اين رنج رو تحمل كنم و زير بارش نشكنم

 : درست جلوي در رستوران ترمه دستش رو دور بازوم انداخت و گفت

 .. ردي بيا ببرمت يه پاتوق كيف كنيارغوان ناهار كه هيچي نخو -

 :پلكهام رو براي چند ثانيه بهم فشاردادم و سعي كردم لرزش مردمك چشمم رو كنترل كنم 

  .... ترمه باور كن حوصله ندارم اشتها هم ندارم -

 : فرهان براي اولين بار تو دو ساعت گذشته دست از لودگي برداشت و گفت

  ...ريم درمونگاهارغوان اگر حالت خوب نيست ب -

 : هامون در حالي كه به سمت ماشين مي رفت گفت

  ... به نظر من همون پاتوق درماني ترمه بهترين پيشنهاده -

  . نيش ترمه كه بعد از جواب منفي من بسته شده بود دوباره تا بناگوش باز شد

  ! اي ول به هامون خان گل گالب -

دست دراز كردم و يقه مانتوش رو از پشت گرفتم و  . پشت هامون زد با ديدن دست ترمه كه ضربه اي كوتاه به

 : كشيدم

 ... ! ترمه يه بار ديگه يه حركت اضافي بكني مي بندمت به ستون هاي چهل ستون -

 : در حالي كه سرخوش و بي خيال مي خنديد گونه ام رو كشيد و گفت

  ...ستهاي قربون دوست مهربونم برم كه دست طالبان رو از پشت ب -

سرم رو به شيشه ماشين تكيه دادم و به خيابون هاي تميز اما شلوغ اصفهان خيره شدم . اين همه سماجت داشت كالفه 

ام مي كرد . دلم خلوتي رو مي خواست كه هيچ جا انگار نميتونستم داشته باشم . حتي عبور ماشين ها مثل خط هاي كج 

ر مي شد . مردم به ظاهر شاد و پر انررژي به نظر مي اومدن ، اما توي سر و كوله اي بود كه هر لحظه روي ذهنم عميقت

  .... من صداي ناله يه هيات عزاداري پيچيده بود .. و منم زير لب زمزمه مي كردم اي واي عزيزم ...اي واي عزيزم

ر كننده و دودهاي معلق د كافه ي پاتوق ترمه اما درست همون چيزي بود كه بايد باشه . نيمه تاريك پر ازعطر هاي گيج

فضا . پشت يكي از ميزهاي نشستيم و ترمه منو رو از دست هامون كشيد و شكلكي براش در آورد ،و من تازه اون لحظه 

صداي موسيقي رو شنيدم . فضاي تيره و پر از دود و عطر كافه با نت هاي ساكسيفون باالو پايين مي رفت و برام شكل يه 
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 :د . ترمه منو رو جلوي چشمام باز كرد و ارتباطم با موسيقي قطع شدگهواره رو پيدا مي كر

  ... چي مي خوري ارغوان؟! اينجا همه چيش خاص و خوشمزه است -

 : بي توجه دستش رو عقب زدم و گفتم

  ! اي بميري ترمه كه فقط به شكمت فكر مي كني -

 ن تو به چي فكر مي كني دقيقا ؟بي شعور خودت بميري .... منو باش به فكر تو ام .. مثال اال -

  ! نمي شنوي چقدر اين صداي ساكسيفون قشنگه -

 : لباي با قهر جمع شده ترمه باز پذيراي لبخند سرخوشانه اش شد و گفت

تا حاال ده بار به صاحب كافه التماس كردم كه يه نسخه از موزيك رو بهم بده اما هر بار  !اوه منم عاشق اين ملودي ام  -

  ...گه نه ! باشه يه وقت ديگه  هي مي

 : هامون دوباره منو رو از ترمه پس گرفت و گفت

 مثل اينكه شما اينجا زياد مي اين ؟ -

 ... اوهوم ! با داداشم و بقيه بر و بچ فاميل مياييم ! كال پاتوقه اينجا -

دادم سينه بزنند و نوحه بخونند . نوحه  دلم تو جمع نبود . دستم رو زدم زير چونه ام و به هيات عزاداري توي ذهنم اجازه

اين بار با صداي ساكسيفون همنوايي مي كرد و ذره ذره مثل مادري در سوگ فرزندش با مويه هاي درونم رهاتر و رها 

تر مي شدم . نوك انگشتام رو بي اراده روي ميز كشيدم و هيچ حسي توشون نبود . با خودم فكر ميكردم يعني شيشه 

اين ميز از چه جنسيه كه نوك انگشتام دركش نمي كردم . حركت بي وزن نوازشي پشت دستم باعث سياهرنگ روي 

فرهان امتداد نگامو ديد و جعبه دستمال كاغذي رو عقب كشيد . چشماشو كمي باريك  .شد چشم از شيشه سياه بردارم 

  . تيجه اي به نظر مي رسيدكرد كه براي اون حجم از سياهي و شادماني پنهون شده پشت پلكهاش تالش بي ن

 : بي صدا لب زد

 تو چه فكري؟ -

  . سعي كردم لبخند بزنم و بي نتيجه بود

  .. هيچي -

يهو از جام بلند شدم ، به طرف ميز مديريت كافه رفتم . مرد نسبتا مسني با كروات طوسي رنگي درست همرنگ 

صورت كشيده اش باالتر رفت و تو چشماي خاكستريش چشماش پشت ميز نشسته بود . نگام از روي كروات طوسيش و 

  . نشست . چشماش شفاف بود و حس خوبي بهم مي داد

 امري داشتين سركار خانم؟ -

 : لحنش مودبانه و تا حدودي دوستانه به نظر مي رسيد
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  ! راستش مي خواستم اسم اين قطعه كه داره پخش ميشه رو بدونم -

  : لبخند موقري زد و گفت

 " اكم تنهاييتر " -

  : لبخند موقري زد و گفت

  " تراكم تنهايي " -

 اسم نوازنده اش ؟ -

 براي چي مي پرسين ؟ -

 . مي خوام بخرمش -

 :لبخندش كمي كمرنگ شد

 !متاسفانه نمي تونيد  -

 چرا ؟ -

  ! چون تو بازارموجود نيست -

 :حوصله بازارگرمي هاي صاحب كافه رو نداشتم ، كالفه پرسيدم

 ؟ چرا -

 : حس كردم نفس هاش كمي سنگين شد

  ...چون نوازنده و سازنده اش گمنام بود -

 .حوصله فكر كردن به معما رو نداشتم  !يعني مرده يا االن ديگه يه نوازنده گمنام نيست ؟ "بود ؟"با خودم فكر كردم 

 : با بدخلقي آشكاري گفتم

و مهم و مرموز جلوه دادنش ،براي جذب مشتري كمكي بهتون  فكر نمي كنم بازارگرمي كردن از طريق يه ملودي ساده -

  ! بكنه

  . خواستم تا به طرف ميز برگردم كه صداش متوقفم كرد

  ... من نميخوام بازار گرمي كنم دخترم -

 : با تغيير به طرفش چرخيدم

 .... به من نگين دخترم.. من دختر هيچ كس نيستم -

  . گرفت حس كردم نگاهش رنگي از تعجب و تاسف

  .... ببخش اگر ناراحتت كردم ... سازنده و نوازنده اين تكنوازي ساكسيفون... دخترم بود -

 : بي اختيار پرسيدم
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 بود ؟  -

 ... بله بود .... چون نزديك دو ساله كه ديگه نيست ... احتماال سوار يكي از همين نت ها رفت به طرف ديگه سرنوشت -

شرمنده از كنجكاوي و زبون  ...به گل مي شينه ... گل آتيش ...اتيش زير خاكستر حس كردم خاكستر چشماش داره 

 : درازي بي موقع ام زمزمه كردم

 ... متاسفم ...نمي خواستم ناراحتتون كنم -

 : سرش رو تكون داد و هيچي نگفت... قبل از اينكه از كنار ميزش دور بشم مردد پرسيدم

 !وازي رو داشته باشم؟من مي تونم يه نسخه از اين تك ن -

 : لبخندش محزونتر شد

  .... متاسفم -

 .... درك مي كنم -

 ! بعضي درد ها هستند كه هيچ وقت درك نمي شن -

 ! مثل درد من -

 : با گفتن اين حرف از كنارش دور شدم . هامون كنجكاوانه نگاهم مي كرد و فرهان به شوخي گفت

  ! داشته باشيبهت نمي اومد عالقه اي به پيرمردها  -

 : ترمه خنديد

 ! ارغوان كال هيچ عالقه اي به جنس مخالف خودش نداره چه پير چه جوون -

 : فرهان ابروهاش رو باال برد و پرسيد

 واقعا ؟ -

 : بي حوصله نگاه بدي به ترمه كردم ، فرهان نگاهم رو ديد و با خنده گفت

 ! رسيده منمچرا به ترمه چپ چپ نگا ميكني ؟ اونكه ازت سوال پ -

 : سعي كردم بلندي صدام روكنترل كنم

  ... سوال بي جايي بود -

 ... چرا ؟ هر دختري حتي با ظاهر معمولي موقعيت هاي زيادي براش پيش مياد ، چه برسه به شما كه -

 : نطقش رو كوتاه كردم

 ....خوب مگه من گفتم براي من پيش نيومدده -

يعني ممكنه اينكه اين همه شما دوتا به  ... قعا به جنس مخالف خودت بي عالقه ايمنم ميخوام همين رو بدونم كه وا -

 !هم مي چسبيد دليلش همين باشه ؟
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 ... فرهان سعي كن حد خودت رو بدوني -

ترمه بعد  .قبل از اينكه حرف تندي از دهنم بيرون بپره ... هامون از جاش بلند شد و به فرهان اشاره كردكه دنبالش بره 

 : دور شدن اون دوتا از كنار ميز با احتياط ازم پرسيداز 

 ارغوان تو چته ؟! چرا بي خود به اين بيچاره ها مي پري ؟ -

  ... چيزيم نيست ترمه ! فقط حوصله لودگي ندارم -

  ! اونكه منظوري نداشت فقط مي خواست يه كم حال و هواي تو رو عوض كنه -

 ... و براي اجراش انتخاب كردمنظورش هر چي كه بود راه مزخرفي ر -

  ... برگشتن اون دوتا سر ميز اجازه نداد تا بيشتر از اون به حرفامون ادامه بديم

فرهان كمي گرفته و هامون متفكر به نظر مي رسيد . چاي دارچيني كه برام آوردن خيلي تند به نظر مي رسيد . اما تا 

  . ماغم نرسيد متوجه نشدم تمومش كردموقتي كه چوب دارچين هاي گرد و معطرش تا نزديك د

دلم نميخواست از اونجا برم . حداقل به خاطر صداي ساكسيفون ... هامون و فرهان با ترمه حرف مي زدن و درباره 

  .استادها غيبت مي كردن . كسي كاري به كارم نداشت و من هم تو بي وزني محزون خودم شناور بودم

م و سرم رو روي ميز گذاشتم سردي شيشه ميز از بي حسي تنم رد شد و مطمئن شدم دستام رو از دو طرف اويزون كرد

 :كه هنوز زنده ام . نمي دونم چقدر تو اون حال موندم كه ترمه زير گوشم زمزمه كرد

  .... ارغوان -

 : بي توجه گفتم

  .... يه چند دقيقه ديگه بلند مي شم -

قاب سفيد مثل مزاحمي بي وزني منو  . نگام بين شيشه سياه بريده شد قاب سي دي كنار صورتم روي ميز سر خورد .رد

 :ازم گرفت . با دلخوري خواستم تا كنارش بزنم و از روي ميز بندازمش پايين كه دستي روش نشست

  ... فكر نمي كنم اين همه خواهشت از آقاي بامداد براي اين بود كه بندازيش روي زمين -

ارم و گنگ نگاهي به تيام بندازم كه دستش هنوز روي قاب سفيد رنگ بود . امتداد دستش رو مجبور شدم سرم رو باال بي

گرفتم تا رسيدم به قاب شيشه اي روي ميز و انگشتش كه نوشته اي خوش خط و كشيده رو نشون مي داد . بي اونكه 

 : حتي برام مهم باشه خوندم

ه اي نگاهش و مهرباني خطوط صورت زيباش خاطرات درناي به تقديم به ارغوان كه مخمل قهو "تراكم تنهايي "قطعه 

 ... كوچ رفته ام رو برام زنده كرد

 بامداد



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 : ترمه با انگشت سبابه اش ضربه اي به سرش زد و گفت

  ! بخدا تو ديونه اي -

 .... مي دونم -

 :ترمه نگاهي به تيام كه در سكوت رانندگي مي كرد انداخت و پرسيد

 اد رو راضي كردي ؟چطوري عمو بامد -

 : تيام بي اونكه ذره اي سرش رو بچرخونه گفت

 ! من راضيش نكردم .... شما هم بعد درباره اين دوتا همكالسيت يه سري توضيحات به من ميدي -

 : ترمه از سردي صداي تيام جا خورد وگفت

 ... منكه صبح بهت تلفن كردم گفتم -

  ! ا من فكر مي كنم قضيه از دوتا همكالسي ساده خيلي بيشترهگفتي دوتا از همكالسي هاي پسر .... ام -

 : حس خوبي به اين بحث نداشتم

 ! ببخشيد آقاي ستوده مقصر منم ! مي خواستم كليد خونه رو پس بدم .... نبايد ترمه رو با خودم مي بردم -

 : تيام نيم نگاهي از آينه ماشين به من انداخت و بي توجه گفت

  ...بازخواست كردن كسي رو ندارم ... فقط ميخوام درباره اشون بيشتر بدونممن قصد  -

ياد نگراني نگاه هامون افتادم وقت رفتش .... بااونكه هيچي نگفت مي فهميدم كه نگران اوضاع منه ! و فرهان كه حتي 

وقتي مي شدكه ديگه يه فكر كردن به خنده هاش و چشماش كمي حالم رو بهتر مي كرد . حق با تيام بود اونا چند 

  ! همكالس ساده مثل سعيد يا اميرپيمان نبودن

  ... گاهي وقتا چند تا اتفاق ساده چه تلخ و چه شيرين مي تونه آدمهايي رو بهم نزديك كنه كه هيچ سنخيتي باهم ندارن

 : صداي ترمه منو از افكارم بيرون كشيد

 ! ارغوان تيام با توئه -

 بله -

 تحويلشون دادين ؟ پرسيدم كليد رو -

نمي دونم چرا از نگاهش از ابروهاي در هم خورده اش ترسيدم ، ترسيدم كه بخواد ترمه رو ازم بگيره ... حاضر بودن 

لحن هاي طلبكارانه تر و حتي تحقير آميز رو تحمل كنم به شرطي كه ترمه رو داشته باشم ... به بيرون از پنجره زل زدم 

 : و گفتم

 ! بله -

*** 

ي ملودي ماليم موبايلم باز انگار مثل دستگاه زمان منو برگردوند به اون خونه خالي از اثاثيه و اجرهاي قرمزش .... صدا
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اسم تيام روي صفحه گوشي خاموش و روشن مي شد . گوشي رو با دوتا دستم  . صفحه موبايل درست جلوي چشمم بود

تم اگر تا صبح هم جوابش رو ندم خسته نمي شه ،از خودم گرفتم و پيشونيم رو چسبوندم روي اسم تيام... مي دونس

دلم خون بود... پيشونيم رو كه عقب بردم  ...بيزاربودم كه حتي شهامت كوبيدن اين دستگاه لعنتي رو به ديوار نداشتم 

ق رصفحه گوشي خيس و كدر شده بود ... بي اختيار دست كشيدم به پيشونيم ... منكه يخ كرده بودم پس اين حجم ع

چطور از بند بند وجودم مي چكيد ...چقدر از صبح گذشته بود؟ چقدر از بيرون اومدن اون دستبندسياه و فوالدي از جيب 

چقدر از وقتي كه من خودم رو اينطور مچاله كرده بودم گذشته بود ... چرا انقدر درد مي كشم ... چرا  ...دانا گذشته بود 

. چرا از اين دردها خالص نمي شم ... چرا تيام دست از سرم بر نمي داره ... چرا ديگه بي حسي نمي پيچه تو دست و پام.

هنوز دست از سر بر نمي داره ... چرا لمس نوك انگشتام با اين دكمه سبز رنگ انقدر دردناكه ... صداي فرياد اميخته با 

 : التماس تيام تو گوشي پيچيد

 ....ارغوان -

  .... اومدو پيچيد تو گلوم .... الل شده بودم يه غده سرطاني از پشت گوشي باال

  ... ارغوانم ... قربونت برم ... بگو كجايي -

نمي تونم حرف بزنم تيام... چرا نمي فهمي ... دهن باز كردم كه اينا رو بهش بگم ... اما ريشه هاي اين غده سرطاني 

 :بيشتر دور زبونم پيچيد ، به جاي هر دومون باز فرياد كشيد

بگذار بيام باهات حرف بزنم ... بايد برات  ...غوان بهت ميگم كجايي؟د بگو لعنتي......بگو عزيزم .. بگو خانومم ... بگو ار -

 ... توضيح بدم... بايد بيام ارومت كنم ... بگو كجايي

 : گوشي رو از كنار صورتم دور كردم با درد و بغض به اسم تيام خيره شدم و زمزمه كردم

  .... ديره تيام ! خيلي ديرديگه خيلي  -

سرم رو تكيه دادم به ديوار سرد پشت سرم و پاهامو جمع كردم تو شكمم . دستامو دور پاهام حلقه كردم و چونه ام رو 

 چسبوندم به زانوهام ... فكر كردم خيلي بي انصافيه ديگه نمي تونم حتي صداي ساكسيفون مورد عالقه ام رو گوش كنم

يكهو از دست رفته بود. اما نه ! يكهو از دست نرفته بود ذره ذره رفته بود و من خودم رو زده بودم به همه چيز انگار  ...

نفهميدن .... شايد اين كبك سفيد بي خيال ذهنم خيال سر از برف بيرون آوردن نداشت .... شايد بايد لعنت كنم مي 

رم با بي حوصلگي و مثل ماشين كار مي كردم و تو كردم اين مرخصي اجباري رو كه اگر نبود هنوز داشتم تو محل كا

ذهنم طرز چيدن دكوراسيون خونه جديد رو طراحي مي كردم.. طراحي كه مي دونستم بي فايده است .... و در نهايت 

هيچ وقت اين سليقه من نيست كه اعمال ميشه ، و من به زور خودم رو با توجيحاتي مسخره به چيدماني كه به نظرم 

  . د وصل مي كنممضحك ميا

اگر اين مرخصي اجباري نبود غروب كه ميرسيدم خونه نم نمك شروع مي كردم به كار كردن ! و تا اخرين ثانيه هايي 
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  ... كه پلكام ياري مي كرد اروم نميگرفتم

ن يدتلفن دوباره زنگ خورد امتداد نگام رو از روي نوك انگشت ام كشوندم روي صفحه گوشي رها شده روي زمين ! د

اسم روي اون انگار چشمه خشمم رو دوباره به جوشش در اورد . از خودم متنفر شدم ... چي فكر ميكني ارغوان ... اگر 

اين مرخصي نبود داشتي با كسايي زندگي مي كردي كه جلوي چشات به صورت كامال محترمانه معاشقه مي كردن و تو 

مي چيدي ! غذاهاي مورد عالقه اشون رو مي پختي و احمقانه  لبخند ميزدي و هر بار ميز شام رو براشون مجلل تر

  ! اغوشت رو به روي هر دوشون باز ميكردي

پيشونيم رو محكم كوبيدم روي برجستگي استخون زانوم درد با حالت تهوع پيچيد تو نفسم ... چشمام تار شد و بي اختيار 

 .... دوباره سرم رو همونجا رها كردم

***  

ر خزيد تو اتاق ، لبه تخت نشسته بودم كنارم نشست و دستم رو كشيد و هر دو به پشت كنار هم روي ترمه از الي د

تخت خوابيديم در حالي كه پاهامون ازتخت آويزون بود زل زديم به سقف ... نمي دونم چقدر بي حرف تو اون حال 

 :تكيه صورتش مي كرد پرسيد كه ترمه سكوت رو شكست و رو به من چرخيد و در حالي كه دستش رو ! مونديم

 به نظرت هامون و فرهان از يهويي رفتن ما ناراحت شدن ؟ -

 : همونطور كه گچبري هاي رنگي و سنتي روي سقف رو نگاه مي كردم گفتم

 ! بي خود ! چرا بايد ناراحت بشن ؟! دادشت بايد ناراحت مي شد كه خيلي ريلكس برخورد كرد باهاشون ! بچه پرو ها -

 : يز ريز خنديدو گفتترمه ر

 ! اما خداييش خيلي ترسيده بودن -

 : بي اختيار لبخند زدم

  .... با اون قيافه اي كه تيام گرفته بود من داشتم قالب تهي مي كردم دخترخوب ! واي به حال اون دوتا -

 : ابروهاش رو تو هم كشيد و با لحن طلبكاري گفت

 حاال ديگه داداش من گودزيال شد .....؟ -

 : بي توجه به اينكه ممكنه ناراحت بشه گفتم

  ! واال به نظر من هر كي اينطوري ريش بگذاره و دكمه اش رو تا زير گلو ببنده كم از گودزيال نداره -

 اونوقت اگر سيبل داشته باشه و دكمه اش روتا روي نافش باز بگذاره ميشه چي ؟ الن دلون ؟ -

  ! اين بود كه من كال از اين تيپ قيافه ها خوشم نمياد اوه چه بهش بر هم مي خوره ! منظورم -

  ! بيچاره نمي دوني كه تو فاميل كلي دختر ارزشونه تيام تحويلشون بگيره -

 خوب مباركشون باشه .... حاال چرا پز داداشت رو به من مي دي ؟ -

 : با حرص بالش كنار دستش رو برداشت و كوبيد تو صورتم
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  ... ونمي ... بگذار برگرديم نوشهر مي دونم چه باليي سرت بيارمكوفت ... حيف كه مهم -

 : بالش رو پرت كردم طرفش و گفتم

 !اوي وحشي چته ؟ مگه زوره؟خوشم نمياد ازش -

 : با دلخوري از جاش بلند شد و گفت

 ! به درك ! چون اينطور كه معلومه اونم از تو خوشش نمياد -

حوصله نداشتم نازش رو بكشم تو سكوت به بيرون رفتنش از اتاق نگاه كردم وبا خودم گفتم وقتي يه خورده حالم بهتر 

شد مي رم از دلش درميارم .... اما كي حالم بهتر مي شد ؟ شايد هيچ وقت ... اشك دوباره گوشه چشممو سوزوند و اين 

گوشام ... تصوير عزيز تو مركز گچ بري نگام مي كردو لبخند مي زد  بار گذاشتم از كنار چشمم پايين بياد و بره طر ف

... خاطرات خوش بچگيم تو ذهنم دوباره و دوباره تكرار مي شدن ... خاطرات خوشي كه فقط و فقط مال من و عزيز بود 

اي هزار و يك شب تو عالم بي خبرمامان و سيامك من و عزيز هر روز بيشتر به هم نزديك مي شديم ... تمام قصه ه ...

رو برام گفته بود ... هر وقت مامان مي خواست با بي حوصلگي موهام رو با دوتا كش موي ساده سرهم بندي كنه صدام 

ميكرد پيش خودش و واسه تك تك تارهاي موهام شعر ميخوند و موهامو شونه مي كرد ... و اخر سر هم يه مشت 

امك به خاطر شب ادراري هام كتكم مي زد بالفاصله مي اومد تو اتاقم و كشمش و گردو بهم جايزه مي داد . وقتايي سي

با مهربوني مالفه ها رو عوض مي كرد و بي توجه به غرغرهاي سيامك بهم اعتماد به نفس مي داد و مي گفت كه حتي 

د اما از اينكه مي با اينكه حرفاش تسكينم نمي دا ... خود سيامك وقتي بچه بوده خيلي بيشتر از من جاشو خيس مي كرد

و وقتي  . . . ديدم واسه يه نفر مهمم و تالش ميكنه تا حال بهتري داشته باشم زندگي كودكانه ام قابل تحمل تر مي شد

سيامك با حقه بازي و كلك همه دار و ندار عزيز رو به نام خودش كرد اين بار اون بود كه به اتاقم اومدو براي من كه 

تموم كرده بودم و هنوز نميدونستم سيامك پدر واقعي من نيست درد و دل كرد و اشك ريخت ... تازه دوره راهنمايي رو 

  ! عزيز مثل من از سيامك نامردي ديده بود و شايد همين باعث شد كه خيلي راحت باورم كنه

ين روي سياه بعد از فهميدن ا ...لبخند زشتي روي صورتم نشست با خودم فكر كردم شايد بد هم نشد كه عزيز رفت 

  . پسرش چطور ديگه مي خواست تو اون خونه كنار اونا زندگي كنه ... هر روز بايد ذره ذره نابود مي شد

بغض تلخي لبخندم رو عقب زد و حس كردم صورتم مثل عروسك هاي زشت و سياه و كوتاه نازلي شده شده 

انگيز بودن ... تا وقتي كه اون بهترين عروسك دنيا عروسكهاي كه اون فكر ميكرد بامزه ان اما به نظر من زشت و نفرت 

 ...رو با اون حجم از تور و پولك و عطر داشت نمي تونستم به اون صورت هاي زشت و مسخره حتي فكر كنم

دلم مي خواست فرياد بزنم و بي عدالتي هاي دنيا رو زير سوال ببرم ... چشم از سقف گرفتم و صورتم رو توي پتوي 

رو بردم ... جيغم بي صدا بود اما حس ميكردم راه نفسم ذره ذره ترك مي خوره و طعم تلخي كه تو سرخابي رنگ ف
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دهنم مي پيچه رد خونيه كه فرياد بي صدام به جا گذاشته... برنده و بي صدا .... نميدونم چقدر تو اون حال موندم كه تو 

 ....حالي بين خواب و بي هوشي فرو رفتم

شده بود و هيچ صدايي به گوش نمي رسيد از اينكه اين همه ساعت رو تو خواب و بي هوشي  وقتي چشم باز كردم شب

گذرونده باشم و هيچ كس سراغم رو نگرفته باشه دلم گرفت ... از جام بلند شدم ... همه تنم درد مي كرد و نفسم به 

خوشرنگ مچاله شدم و هيچ كس رو  شماره افتاده بود .... دلم براي خودم سوخت كه اونطور روي اون پتوي پرزبلند

نداشتم كه نگرانم بشه ... به صفحه موبايلم نگاه كردم نزديك دو نيمه شب بود ... از در بيرون اومدم و به طرف در 

حياط رفتم .. روي پله هاي جلوي ساختمون تازه متوجه نور كم جوني شدم كه گلخونه رو روشن كرده بود ... با خودم 

دشون رفته برق رو خاموش كنند. دلم براي اون فضاي سبز و پر از عطر تنگ شد. در گلخونه رو كه فكر كردم حتما يا

باز كردم لبخند كمرنگي از روي لبم گذشت ... بين رديف گلهاي كاشته شده و گلدون هاي مرتب به صف شده و چند 

نم... عزيز رفته بود، من تنهاتر از درختچه كوچيك پر برگ قدم زدم و سعي كردم انرژي سرشار توي فضا رو ذخيره ك

هميشه بودم .. و بايد ياد ميگرفتم مثل اين ساقه هاي نازك پر از خار گل سرخ روي پاي خودم وايستم! چشمام رو بستم 

و بي توجه به تيزي خارها صورتم رو بين بوته كوتاه پر گلي فرو كردم و نفس كشيدم... بوي شيرين گل و بوي نمِ خاكِ 

  .. بياري پاي اونها حالم رو بهتر كرد .. انقدر كه لبخندم عميقتر و عميقتر شدخيس از آ

دست روي صورتم كشيدم و به سرخي اندك  .. صورتم رو عقب كشيدم و سوزش خفيفي رو روي گونه ام حس كردم

كرده بود ... سر  روي انگشتام كه نشون از سطحي بودن خراش مي داد هم لبخند زدم .. حتي اين درد هم حالم رو بهتر

بودن عضالتم و عصبهام داشت از بين ميرفت .. و هرچند به اجبار اما زندگي داشت به تنم بر مي گشت ... وقتي به سمت 

ديگه چرخيدم تا از گلخونه خارج بشم .. چشماي سياه و براق پشت شيشه بلند در گلخونه باعث شد از ترس فرياد 

 : دم اومدم . تيام به ارامي در رو باز كرد و واردگلخونه شدكوتاهي بكشم .. اما به سرعت به خو

 زخم صورتت عميقه؟ -

 ....باخودم فكر كردم كال اين تيام از همون اول منو آدم حساب نكرد و يه ضمير جمع به كار نبرد

  ... نه سطحيه! ببخشيد كه اومدم اينجا ديدم برق روشنه خواستم خاموشش كنم كه -

 : بهاي برجسته محصور شده تو ته ريش تيره اش نشستلبخند محوي روي ل

 ! كه اسير جادوي اين گلها شدي -

 . مكثي كردم و بعد با تكون دادن سرم حرفش رو تاييدكردم

تازه كارم تموم شده بود مي خواستم بخوابم كه يادم اومد برق اينجا رو خاموش نكردم ... وقتي ديدم اونطوري با گل و  -

  ... لم نيومد ارامشت رو بهم بزنمگياهها مشغولي د

 ..... باز از سرم گذشت خاك تو سرت ارغوان يه ساعته داره نگات ميكنه و به خل بازي هات ميخنده
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منم بهش گفتم بيشتر صدات نزنه  ...ترمه براي شام صدات كرد اما بيدار نشدي  ! خوشحالم كه مي بينم حالت بهتره -

  ....از داري ... فكر ميكردم به اون خواب ني

 ! من خواب نبودم ... فكر ميكنم اسم بي هوش شدن بگذاريم روش درست تر باشه -

 : دور چشماش چين افتاد

 .... بي هوش ؟ االن بهتري -

 : شونه باال انداختم

 ... اره فقط يه كم چشمام تاره ... اونم كه بعد از تصادف ديگه عادي شده -

 ... سرش رو به نشونه تاسف تكون داد

  ... بهتره االن هم بري استراحت كني -

  ...بي حرف به سمت در رفتم

 ... فقط دو تا چيز هست كه بايدبگم -

  .. باز هم بي صدا به سمتش چرخيدم ... سالها بود كه يادگرفته بودم بايد بيشتر از حرف زدن بشنوم و اطاعت كنم

ن شايد بهتر باشه كمي عادي تر جلوشون رفتار كني ... مي دونم اول اينكه مامان و بابا يه كمي رو دوستاي ترمه حساس -

  ...منصفانه نيست و باتوجه به عزادار بودنت خيلي سخته اما فكر نكنم دلتون بخواد اونا يه وقت مانعي بين شما بشن 

 : سرم رو به طرفين تكون دادم

  ... مي گذارم به اين راحتي اين رابطه خراب بشهتنها كسي كه براي من روي زمين مونده ترمه است .. مطمئن باشين ن -

  .... منم خوشحال ميشم كمكتون كنم -

 چرا ؟ -

 چرا ميخوام كمك كنم ؟ -

 اره چون تو برخورد اولمون حس كردم شما كال به من خوشبين نيستين ؟ -

من  راحتي باهاش كنار اومد !من به دوست ترمه بدبين نبودم .. فقط قضيه فرار از خونه چيزي نيست كه بشه به اين  -

نگران بودم اما االن فكر ميكنم روش خوبي رو براي برگردوندنت به خونه انتخاب نكردم ... در هر حال من ادما رو خيلي 

  ... زود مي شناسم

 و االن فكر ميكنيد من رو شناختين ؟ -

  .. صد در صد -

 ... و من چطور آدمي ام -

ته دوم ... صبح به ترمه گفتم با هم بياييد شركت تا هم ذهنت از اتفاقي كه افتاده منحرف به وقتش بهت ميگم ... و نك -
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بشه ... و هم اينكه من كال براي ترمه يه برنامه كارآموزي تو شركت داشتم ... و همزمان شد با اين اتفاقات اخير ... فكر 

 كار از هر چيزي مهمتر باشه ....البته فكر نكن مي ميكنم براي كسي كه انقدر مصره تا تنها زندگي كنه ... ياد گرفتن

و فرارت رو تاييد كنم ... اما در كل اينكه چيزي ياد بگيري خيلي بهتر از كشتن وقت و هم  ...خوام ازت حمايت كنم 

 ....نشيني با كساييه كه بود و نبودشون تاثيري روي آينده تو و ترمه نميگذاره

 : كردم نفس عميقي كشيدم و با صدا رهاش

مرسي از پيشنهادتون آقاي ستوده ! بهش فكر ميكنم ....فقط اينكه مرگ عزيز يه اتفاق نيست .... يه فاجعه است ... و  -

دوستان من كمك بزرگي هستن براي من تا اين زندگي مسخره و غير منصفانه رو تحمل كنم... حتي اگه خودشون 

 ... فرقي نداشته باشهندونندو حتي اگر به نظر شما بود و نبودشون 

بعد از گفتن اين حرف از گلخونه خارج شدم و در حالي كه به اتاقم بر مي گشتم با خودم گفتم ... اونقدرها كه ظاهرت 

 .....نشون ميده ترسناك نيست اقاي برادر 

گرفت ، انگار اين  همونطور كه فولدر رزومه متقاضيان استخدام رو زير و رو مي كردم، چشمم افتاد به ترمه و خنده ام

همه تشر و بد خلقي تيام هيچ تاثيري روش نداشت و اون باز سرش رو تكيه داده بود به پشتي صندلي اداريش و پاهاش 

  .رو گذاشته بود روي كشوي بيرون كشيده كنار ميزش و چرت مي زد 

زد و مي گفت به خاطر تو  نزديك يك ماه مي شد كه تو شركت مشغول به كار بوديم و ترمه هر روز بيشتر غر مي

مجبوريم هر روز بياييم اينجا وگرنه ما رو چه به كار آموزي . اما من از اين وضعيت پيش اومده خيلي هم ناراضي نبودم . 

براي ترمه كه به لطف پدر و مادرش همه دوره هاي كامپيوتر رو گذرونده بود و نهايت استفاده اش از اين دوره ها رايت 

چت كردن تو دنيايي مجازي بود شايد سر و كله زدن بيش از اندازه من با اين دستگاه هاي اداري بي كردن سي دي و 

فايده و خنده دار به نظر مي رسيد ... اما من تشنه ياد گرفتن بودم ... دلم ميخواست بتونم روي پاي خودم وايستم و تو 

  . خ امثال تيام و هامون رو تحمل نكنمتعطيالت بعدي باز در به در خونه اين و اون نشم و حرفهاي تل

 : چشم از ترمه برداشتم و از جام بلند شدم . همونطور كه از پشت ميزم بيرون مي اومدم گفتم

  ! ترمه خودتو جمع كن االن تيام مياد باز حالتو مي گيره ها -

 : بدون اينكه چشماشو باز كنه ناليد

  ... وابم مياد ... ديشب تا صبح بيدار بودمخوب چي ميشه كار منم تو انجام بدي ! من خ -

تا صبح چه غلطي مي كردي كه بيدار بودي ... در ضمن من ديگه اينكار رو نمي كنم همون يه بار كه كارهاي تو رو  -

 . انجام دادم واسه هفت پشتم بسه ! نديدي داداشت چه خوشگل هرچي دلش خواست بارم كرد

يكي كه بيشتر شبيه قفس بود و قبال ميز و صندلي هاي اضافه رو توش مي گذاشتن بعد از گفتن اين حرف از اتاق كوچ

خارج شدم و به سمت آبدار خونه رفتم . كل شركت هفت نفر كارمند داشت كه با من و ترمه مي شديم نه تا . تو آبدار 
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كم جوني بهم زد و خونه خانم ميرعماد رو ديدم كه داشت براي خودش چاي مي ريخت به سمتم كه برگشت لبخند 

 : گفت

  ... نبودن آقاي توكلي همه امون رو تو دردسر انداخته -

حوصله نداشتم جوابش رو بدم از روز اول كه اونجا به عنوان منشي ديدمش و بعد فهميدم كه همسر آقاي مظفري مدير 

. سعي كردم سرم رو حسابداري شركت هم هست با رفتار خشك و جديش يه جورايي دلم مي خواست ازش دوري كنم 

حاال نمي ميري اگر يه روز هم خودت واسه خودت چايي بريزي ..  "به نشونه تاييد تكون بدم وبا خودم فكر كردم 

بيچاره آقاي توكلي فكر كنم روزي سي بار جلوي ميزت خم و راست ميشه و تو از ترس گناه كردن يه نگاه بهش نمي 

 " اندازي كه تشكر كني

يدم تا بتونه از ابدارخونه كوچيك كه به زحمت گنجايش دو نفر رو داشت خارج بشه . در يخچال نه خودم رو كنار كش

فوتي آزمايش قديمي رو باز كردم و يه قوطي ماء الشعير ساده از تو جا يخيش بيرون اوردم . ياد گند هفته قبل افتادم كه 

الشعير بعد از يخ زدم در فلزي بازشوي بطري رو به  يادم رفته بود قوطي رو براي خنك شدن توي فريزر گذاشتم و ماء

كناري پرت كرده بود و در و ديوار جايخي رو با مايع قهوه كمرنگ يخ زده اي به گند كشيده بود . بيچاره آقاي توكلي 

يه ساعت داشت خرابكاري من رو تميز مي كرد و هرچي هم بهش اصرار مي كردم كه بگذار خودم تميز كنم هيچ فايده 

اي نداشت . همينطور كه مي خنديدم خم شدم و دنبال ليمو ترش ها طبقات كوچيك و تاريك يخچال رو زير رو كردم و 

 : غر زدم

با اين همه دستور دادن و توقع كار داشتن نمي گه حداقل اين چراغ يخچال رو درست كنه تا مثل موش كور با لمس  -

  . كردن دنبال ليمو نگردم

اوي ليموهاي كوچيك سبزرنگ رو پيدا كردم به طرف ظرفشويي چرخيدم تا ليوان دسته دار سفالي وقتي بالخره ظرف ح

بزرگم رو از تو آب چكون بردارم . و تازه اون موقع متوجه صورت در هم تيام تو چهارچوب در شدم . از صبح كه اومده 

 : ه باشهبوديم شركت نديده بودمش زير لب سالم كردم و دعا كردم كه حرفامو نشنيد

  ... سالم -

بدون اينكه بهش توجه كنم سر صبر و  . و در حالي كه ابروهاش رو باال مي برد به قوطي و ليوان توي دستم نگاه كرد

حوصله ليمو رو بريدم و تو ليوان حاوي ماء الشعير چكوندم و بعد به طرف در رفتم . انتظار داشتم خودش از سر راهم 

 : ا مونده بود . خيره نگاش كردم و گفتمكنار بره اما همچنان اونج

  ! اجازه مي دين رد بشم -

 : بدون اينكه از جاش ميليمتري تكون بخوره گفت

 كاراتون تموم شد ؟ -
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خوبي تو شركت بودنم اين بود كه اينجا هيچ ضمير مفردي وجود نداشت . هيچ وقت دوست نداشتم هيچ كس ، هيچ 

 . دلم احترامي رو مي خواست كه انگار گم كرده بودم كس جز ترمه منو مفرد خطاب كنه ...

  ... بله رزومه ها رو بررسي كردم و بر طبق تحصيالت و سابقه كار مرتب كردم -

 فقط ؟ -

 : پلكامو روي هم فشار دادم و در حالي كه سعي مي كردم لحنم رو كنترل كنم گفتم

خوام برم و كسايي كه واجد شرايط نيستن رو حذف كنم و  آقاي ستوده يه چيزي نزديك دويست رزومه بود ! االن مي -

  ... باقي رو بيارم خدمتتون

 . بعد از گفتن اين حرف چشمامو باز كردم و مچ خنده كمرنگي كه تو صورت جديش گم شد رو گرفتم

 ! پس هر وقت استراحتتون تموم شد فايل ها رو برام بياريد -

  ! ار رو مي كنماگر از جلوي در كنار بريد حتما اينك -

 : خودش رو كنار كشيد و گفت

  !بعد از تموم شدن ساعت كاري با ترمه بمونيد بايد بريم جايي -

نپرسيدم كجا چون بعد از يك ماه سر و كله زدن با اين موجود عجيب الخلقه دم دمي مزاج مي دونستم كه هيچ جوابي 

 . ازش نمي شنوم

 : و با ديدن نگاه حق به جانب من پاهاشو از روي كشو برداشت با صداي بسته شدن در، ترمه از جا پريد

 اوي چه خبرته مگه سر آوردي ؟ -

  ... نه خير اما جناب اقاي ستوده گفتن اگر تا يه ربع ديگه فايلها رو ميزش نباشه سر تو رو براش ببرم -

  ! بي مزه هر كي ندونه فكر مي كنه ما واقعا اينجا كارمنديم و اون رئيسمونه -

  ... نه نيستيم .. اما تا وقتي اينجاييم بايد طبق قانون اينجا رفتار كنيم -

 : ترمه موس رو چرخوند و با بي حوصلگي زل زد به مانيتور

  ! منكه از فردا نمي آم تو خودت تنهايي ميخواي بيا -

  ! هر طور راحتي -

بنابراين چيزي نگفتم و با اخمايي كه به زور  . نو ندارهترمه از لحنم فهميد كه دلخور شدم . مي دونستم طاقت ناراحتي م

  . سعي مي كردم تو هم نگهشون دارم ذره ذره نوشيدنيم رو خوردم و مشغول جدا كردن رزومه هاي مناسب شدم

وقتي بالخره همه كارمندها از شركت خارج شدن من و ترمه به طرف اتاق تيام رفتيم . ترمه بدون اينكه در بزنه وارد 

تاق شد . اما من بيرون منتظر موندم و ناخودآگاه ذهنم پر كشيد به صبح همون روز ..........با يه كابوس تلخ كه مهمون ا

هر شبم بود از خواب پريدم و عرق كرده و مضطرب سرجام نشستم ... صداي ضربان قلبم رو به خوبي مي شنيدم ... 
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م و نگاه انداختم به ساعت روي ديوار كه نزديكي هاي صبح رو بالخره بعد از چند ثانيه زمان و مكان رو درك كرد

نشون مي داد ... خواب از چشمم پريده بود و انقدر توي خواب نفس نفس زده بودم كه گلوم مي سوخت . از جام بلند 

مرنگ ري كشدم تا برم تو آشپزخونه و آب بخورم . در اتاقم رو كه باز كردم اولين چيزي كه توجه ام رو تو نور خاكست

دم صبح جمع كرد صداي زمزمه اي آروم بود . يواش به طرف هال رفتم ... صداي زمزمه نزديكتر مي شد . پنجره بلند 

رو به حياط باز بود و پرده هاي حرير شيري رنگش تو جدال بين نسيم صبح گاهي و باد ماليم كولر بودند و اين تالش 

رد .... متوجه قامت بلندي شدم كه پشت به من و رو به پنجره هاي باز اونا رو به رقصي پر پيچ و تاب مجبور مي ك

زمزمه انگار حاال بلند تر به گوشم مي رسيد .. كلمات كه  ...ايستاده و زير پاش سجاده اي از مخمل سرمه اي پهن بود 

ارش سر خوردم و روي غليظ و عربي ادا مي شد ... يه قدم رفتم عقب و تكيه دادم به دسته مبل راحتي توي هال و كن

زمين نشستم .. زانوهامو بغل كردم و چشم دوختم به قامتي كه حاال داشت خم مي شد ... چشمامو بستم و گوش كردم به 

لحن محكم و كلمات منظمي كه يه جورايي كرختم كرده بود . مي دونستم داره نماز مي خونه و با اينكه هيچ وقت حتي 

  ... اما تمام كلمات رو از بر بودميك ركعت نماز هم نخونده بودم 

تو اون لحظه نمي دونستم و نمي خواستم بدونم كه كجاي نمازه ... فقط چشمامو بستم و تشنگي فراموشم شد ... نفهميدم 

كي خوابم برد .. وقتي بيدار شدم هوا كامال روشن شده بود و خبري از سجاده سرمه اي قامت بلند پشت به من نبود 

ا هم ديگه نمي رقصيدن.. در حالي كه از خشك شدن دست و پام عذاب مي كشيدم از جام بلند شدم و حتي پرده ه..

تازه متوجه چادر نماز پوست پيازي رنگ نازك دورم شدم ... بي اختيار به خودم وبلوز شلوار نخي پرز پرز شده 

موهاي آشفته و تو اين حالت ديده باشه مخصوص خوابم نگاه كردم .. حتي فكر اينكه تيام منو تو اين لباس و با اين 

  ... عذاب آور بود ... سرم رو تكون دادم و با خودم گفتم شايد ترمه يا مادرش بودن كه چادر رو روم كشيدن

 : ترمه بازوم رو گرفت و تكونم داد

 كجايي ؟ چرا نيومدي تو ؟ -

 : به خودم اومدم

  ! تو بيام چيكار ؟ببين چيكارمون داره بريم ديگه -

 ! ميگه بايد بريم جايي -

 اينو كه خودمم مي دونستم !كجا ؟ -

 ! مطلب دكتر گفت انگاري -

 : متعجب چشمامو باز كردم و قبل از اينكه هر حرفي بزنم از اتاق اومد بيرون

  ... خوب من كارم تموم شد بريم -

 : از صورتش خستگي مي باريد سرزنش بار نگاهم كرد و گفت
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  ... ه آوردي كلي ايراد بود . اما امروز ديگه وقت نيست فردا بهت ميگم كه رفعش كنيتو فايلهايي ك -

  ... باز كسي تو شركت نبود و ضميرها دوباره همه مفرد بودن . اين همه بودن و نبودن كالفه ام مي كرد

م ... اونجا بودم كه چيز زير لب عذر خواهي كردم . از اينكه ايراد كارم رو بدون چشم پوشي مي گرفت ناراحت نمي شد

  . ياد بگيرم و حوصله قهر و لج بازي هاي بچگونه رو نداشتم . سرم رو انداختم پايين و دنبال اون دوتا راه افتادم

  . فوق تخصص چشم .به تابلوي مطب نگاه كردم و اولين چيزي كه به چشمم اومد تخصص دكتر بود 

 :در حالي كه ماشين رو پارك مي كرد گفت تيام از تو آينه رد نگاه متعجبم رو گرفت و

 ... زودتر از يك ماه وقت نمي داد براي همين تازه امروز نوبتت شد -

پالستيك حاوي دارو ها رو كه بهم داد به طرف فرمون ماشين چرخيد ، كمربندش رو كشيد و همونطور كه مي بستش 

 : گفت

  ... ديدي كه چندان موضوع ساده اي نبود -

 : به جعبه هاي كوچيك قرص اونا رو تو كيفم فرو كردم و گفتمبي توجه 

  .... شما هم ديدين كه گفت درمان قطعي نداره و ممكنه تا اخر عمر عوارضش گريبان گيرم باشه -

  . . اما قابل كنترله ... قابل كنترل -

 د مسافران شهريور ماه چشمتاكيدش روي كلمه قابل كنترل باعث شد كه سكوت كنم و به خيابون هاي شلوغ از ترد

بدوزم . گرچه قطره اي كه دكتر توي چشمم ريخته بود مانع ديد درستم مي شد پس چشم رو هم گذاشتم و سعي كردم 

با صداي خوردن ضربه به شيشه بي اختيار از جا پريدم و با صورت خندون تيام و ليوان يكبار  .به چيزي فكر نكنم 

. دستم رو شيشه باال بر اتوماتيك گذاشتم و تازه متوجه شدم كه چيزي كه تو مصرف بزرگ تو دستش روبرو شدم 

 : خنده ام گرفته بود ...دستشه يه ليوان آب هويجه 

  ... من نميخورم ! بچه كه نيستم از مطب چشم پزشكي بيام بيرون آب هويج بخورم -

 : د گفتخنده اش پر رنگ تر شد و در حالي كه ليوان رو بيشتر به طرفم مي آور

  ! خوب حداقل مي توني با بچگي هات تجديد خاطره كني -

 : بغض گره خورد تو گلوم صداي ترمه از صندلي جلو حواس)اخر امالي اين كلمه رو يادنگرفتم( تيام رو پرت كرد

  ! خوب اگر ميشه لطفا تجديد خاطره من همراه با بستني سنتي باشه -

بشه بي اختيار دست دراز كردم و آستين كت سرمه رنگش رو گرفتم . مي دونستم  قبل از اينكه تيام از جلوي شيشه دور

نفس عميقي كشيدم و همه سعي ام رو كردم كه صدام نلرزه ... براي اولين بار  .. اشك گوشه چشمم داره سو سو مي زنه

 : آگاهانه مفرد خطابش كردم و اونقدر آهسته كه اميدوار بودم فقط به گوش خودش برسه

من جنبه اش رو ندارم ... بيشتر از اين به من  ...من هيچ خاطره اي ندارم ... لطفا منو بد عادت نكن و برام خاطره نساز  -
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 ... توجه نكن

از خودم متنفر بودم كه لحنم اين همه سرشار از خواهش و تمنا بود . از اون متنفر بودم كه با چشماي سياه و براقش 

لذت مي برد ... دستم شل شد و استينش رو ول كردم ... بي اونكه چيزي بگه روش رو ازم  مستقيم نگاهم ميكرد و ضعفم

برگردوند و به طرف آب ميوه فروشي كه جلوش پارك كرده بود برگشت ... عجيب بود كه بين اون همه رنگ و نور و 

چشماي تيام بود .. حس مي  حركت تنها چيز هايي كه برام واضح بودن رنگ نارنجي آب هويج و سياهي براق و متحرك

كردم بين چند قطب دنيا در حال گردشم . بغضم رو هر طور بود با جرعه هاي بزرگ و نفس گير آب ميوه فرو بردم و 

فقط يه قطره اشك بالخره سماجت كرد و از گوشه چشمم سر خورد و از نوك بيني ام چكيد تو اون سطح پر از حباب 

  ... نارنجي

به سكوت گذشت ، سه تا ادم متفاوت بوديم . ترمه سرخوش واسه خودش ترانه زمزمه مي كرد . تيام  بقيه مسير تا خونه

  . متفكر خيره شده بود به روبرو و منم كال فاز غم گرفته بودم

وقتي رسيديم خونه درست اخرين لحظه كه پشت سر ترمه مي خواستم وارد حياط بشم تيام كه از ماشين پياده نشده بود 

قي زد و باعث شد به طرفش برگردم با انگشت اشاره كرد كه به سمتش برم . مردد تا جلوي پنجره ماشين رفتم . تك بو

  . حس مي كردم ذره ذره افكارم زير نگاه كاوش گرش تجزيه و تحليل مي شن

خواي شروع كني ! ارغوان خانوم خاطرات نياز به زمان ندارن كه ساخته بشن ! مي شه خاطره سازي رو از هر وقت كه ب -

  ...فقط مهم اينكه خاطرات خوب باشن و كنار كسايي كه دوستشون داري و برات ارزشمندن

بعد از گفتن اين حرف ديگه منتظر جواب من نشد و سري تكون داد و رفت . خاطره سازي ... چيزي بود كه مفهومش رو 

ه حاال ديگه نداشتمش و در كنار چند نفر درك نمي كردم . تنها خاطرات خوش زندگي من در كنار عزيز بود ك

دنياي من و خاطره  ... . محدودي كه تو دانشگاه باهاشون ارتباط داشتم و نمي دونستم داشتنشون تا كي طول مي كشه

  . سازي هام همينقدر كوچيك بود

 : تو افكار خودم غرق بودم كه ترمه سرش رو از الي در آورد بيرون و گفت

بداخالق ! نكنه قهر كردي ... بابا بنده يه غلطي كردم مگه مي تونم نيام همرات هر جا باشي من  نمي آي تو خانوم -

  ... اصال فردا صبح ساعت شش ميريم شركت كمك آقاي توكلي كارهاي عقب افتاده اش رو انجام بديم ... همونجام

هش رفتم تو خونه . مادر ترمه روي در حالي كه از درخشش روشن چشماي سبزش به وجد اومده بودم خنديدم و همرا

تراس وايستاده بود و با لبخند به كل كل ما دوتا نگاه مي كرد . با ديدنش دست از لودگي برداشتيم و سالم كرديم اونم 

 : با مهربوني جواب داد و گفت

 .خسته نباشيد خانوما زود لباس عوض كنيد كه براتون عصرونه آماده كردم -

 : الي به هم كوبيد و گفتترمه دستاشو با خوشح
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 مامان ميشه تو حياط عصرونه بخوريم ؟ -

  ... چرا كه نه عزيزم . تا دستاتون رو بشوريد منم رو تخت سفره مي اندازم -

  . خوشحال از خوشحالي ترمه دنبالش رفتم و لباس بيرونم رو با يه بلوز و شلوار راحت عوض كردم و به حياط برگشتم

حوصله چند ديس كوچيك رو روي سفره قلمكار چهار نفره اي كه روي تخت كنار گلخونه زير سايبون خانم ستوده با 

ترمه هنوز نيومده بود . به طرف تخت كه رفتم ديدن برش هاي كوچيك  . تنها درخت تو حياط قرار داشت مي چيد

ورده ي كه مثل اسكوپ هاي بستني برش خهندونه كه با تكه هاي پنير و برگهاي نعنا تزئين شده بود و همينطور طالبي ها

 : بودن و روشون ذرات شكر ديده مي شد باعث شد زبون به تحسين باز كنم

  ! واي خانوم ستوده خيلي با سليقه اين -

لبخند گرمي زد و سلفون رو از روي آخرين ديس كه توش رولت نون و پنيرو سبزي رو به شكل منظمي برش زده و 

 : چيده بود برداشت

 ! اوال كه تو هم مثل ترمه منو مامان نيكو صدا كن يا حداقل بگو نيكو جون -

  ... شنيدن كلمه مامان باعث شد حس سرما به تنم رسوخ كنه

 ! چشم نيكو جون -

آفرين دختر حرف گوش كن ! دوما من كاري نكردم .. كل محتويات اين سفره هندونه و طالبي و پنير و نون و كمي  -

قتي داري براي كسايي كه دوستشون داري غذا آماده مي كني بي اختيار اينكار رو با عشق انجام مي دي  سبزيه .. فقط و

  ... .. و دوست داري اونا بيشتر لذت ببرن

 اگه همين مواد ساده رو به من بدين هر از هر كدوم يه شلم شوربايي سر هم ميكنم كه پرنده ها هم نتونند بخورنش -

...  

 ثل صورت زيبا و گوش آلودش مي خنديد چشماي سياهش م

  ... به وقتش تو هم با سليقه مي شي عزيزم ... فقط بايد دليلش رو پيدا كني -

داشتم به جمله آخرش فكر ميكردم كه يهو افتادن يه تيكه يخ رو توي بليزم حس كردم .. جيغ بلندي كشيدم و پايين 

 با عصبانيت به طرف ترمه برگشتم كه با ديدن صورت من با صداي بلند لباسم رو آزاد كردم تا تيكه يخ بيرون بيافته ..

 : مي خنديدو ازم دور مي شد . نيكو جون همونطور كه مي خنديد گفت

  ... ارغوان منتظر چي هستي بدو برو تالفي كن -

رش داشتم به تي بچشمم افتاد به شلنگ بلند كه به شير آب كنار گلخونه وصل بود . با بدجنسي به طرفش رفتم و و ق

 : نيكو جون گفتم

  ... ميشه وقتي من رسيدم به ترمه آب رو باز كنيم مي ترسم از اينجا بازش كنم اين اثر هنري شما خراب بشه -

با سر موافقتش رو اعالم كرد و من در حالي كه سر شلنگ رو تو دستم گرفته بودم به سمت ترمه دويدم و درست وقتي 
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شكلك هاي مسخره اي كه در مي آورد نگاه مي كردم اب با فشار از سر شلنگ بيرون زد ،پاشيد چند قدميش بودم و به 

تو صورت ترمه و جيغش رو به هوا برد .. به جاي فرار كردن به سمتم اومدو سعي كرد شلنگ رو از دستم در بياره ... و 

... بعد از مدتها براي اولين بار با صداي بلند نتيجه تالش چند دقيقه هر دومون خوردن زمين و و سراتا پا خيس شدن بود 

  ... مي خنديدم و به خنديدن نيكو جون و ترمه نگاه مي كردم . شايد اينم يه جور خاطره سازي بود

وقتي هر دو از تالش خسته شديم شلنگ رو ول كرديم و همونجا روي موزاييك هاي گرم و خيس حياط دراز كشيديدم 

 : ر حياط داد زد.... نيكو جون از اون و

  ... بلند شين االن مريض ميشين هر دوتون -

اما اسمون بدون ابر و شفاف عصر اصفهان انقدر قشنگ بود كه دلم نمي خواست ازش دل بكنم . ترمه هم آواز خوندنش 

كي با  نگرفته بود و هر كاري مي كردم نمي تونستم ساكتش كنم ... انقدر درگير خودمون بوديم كه نفهميدم نيكو جو

  . شنيدن صداي بوق ماشين تيام در رو باز كردو اونم ماشين رو تا وسط حياط آورد

درست وقتي ترمز كرد تازه متوجه حضورش شدم . هراسون از جا پريدم با ديدن تيام كه متعجب از پشت شيشه جلوي 

ارم ود پايين كشيدم ... ترمه ريز ريز كنماشين بهمون نگاه مي كرد از جا پريدم سريع بلوزم رو كه روي كمرم باال رفته ب

مي خنديد ... با اون لباسهايي كه بهم چسبيده بودن روم نمي شد از جام بلند شم برم سمت خونه ... با حرص رو به ترمه 

 : كردم و گفتم

ون ميكنه ... كوفت ... هي بخند ! اين داداش مومن تو هم مي بينه ما اينجا اينطوري ولو شديم وايستاده زل زل نگام -

  ..الحق كه خواهر برادر كال سالوسين 

 : ترمه از كنارم داد كشيد

  ... اوي تيام ارغوان ميگه انقدر سالوس نباش چشماتو درويش كن تا من بلند شم برم تو خونه -

بيده كو قبل از اينكه بتونم جلوي دهنش رو بگيرم جمالت رو پشت هم رديف كرد و من شرمزده سر جام موندم .. صداي

شدن در ماشين وادارم كرد برگردم . تيام بدون اينكه نگامون كنه از كنارمون رد شدو رفت داخل ساختمون ... با خودم 

 ... فكر كردم اون اولش هر چقدر خواستي زل زدي االن داري اداي آدماي با خدا رو در مياري

شركت مشغول بوديم . تيام هم سعي مي كرد فاصله دو هفته از اون بچه بازي من و ترمه مي گذشت و ما همچنان تو 

اش رو با من حفظ كنه و جز در مواقع لزوم باهام همكالم نمي شد . مي دونستم اين تاثير حرفيه كه اون روز كنار پنجره 

  . ماشين بهش زدم .. شايد مي خواست با اين كنار كشيدنش ثابت كنه كه هيچ توجه خاصي بهم نداره

رين روزهاي اقامتمون رو تو اصفهان مي گذرونديم و هفت هشت روز ديگه بايد برمي گشتيم نوشهر . ديگه تقريبا آخ

دلم براي سوئيت كوچيك و استقاللي كه توش داشتم لك زده بود .تو اين مدت يكي دو بار اردالن بهم تلفن كرد كه 

  . چنان هيچ خبري از مامان نبودجوابش رو ندادم امادگي روبرو شدن با خودش و حرفاش رو نداشتم . اما هم
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اخرين فيش هاي حسابداري كه از صبح بهمون تحويل داده بودند تا وارد سيستم كنيم رو ثبت كردم . و اطالعات رو از 

طريق شبكه داخلي شركت براي تيام فرستادم . هنوز چند دقيقه سپري نشده بودكه تلفن داخلي به صدا در اومد و خانم 

 تيام تو اتاقش منتظرمه . از جا بلند شدم و به ترمه كه مشغول اس ام اس بازي بود نگاه كردم و گفتمميرعماد گفت كه 

: 

  ... خوش بحالت از هفت دولت آزادي فقط منم كه بايد سركوفت بخورم -

  .. تو هم مثل من بي عار بشو ... باور كن راحت مي گذره -

ون . همونطور كه حدس زده بودم نزديك پنج دقيقه پشت هم درباره زير لب برو بابايي گفتم و از اتاق اومدم بير

ايرادات كارم غر زدو گفت با اين روش هيچ وقت نمي تونم يه كارمند يا مدير موفق بشم .. حرفاشون تك تك تو ذهنم 

 : ثبت ميكردم و از سرزنش هاش فاكتور مي گرفتم . وقتي بالخره ساكت شد سعي كردم لبخند كمرنگي بزنم

  ... مي بخشيد بيشتر دقت مي كنم . البته احتماال از سه روز ديگه دوره ما تموم ميشه -

 : ابروهاش رو كمي باال برد و پرسيد

 اونوقت اين اتمام دوره رو كه كي به اطالعتون رسونده ؟ -

  .. خودمون تصميم گرفتيم -

  .... كنيدمگه شروع دوره با شمابوده كه حاال خودتون هم ميخواهيد تمومش  -

با تعجب نگاش كردم . جدي جدي فكر ميكرد اينجا يه كالس درسه و اونم تو جايگاه استاد حق داره برامون حضور و 

 : غياب بزنه . سعي كردم شمرده و اروم براش توضيح بدم

ون يه كم حدود هفت هشت روز ديگه ما بايد برگرديم نوشهر . ترمه مي خواد يه خورده استراحت كنه ! هر دوتام -

  ... خريد داريم

 : بعد از كمي مكث گفت

  ... اصال متوجه تاريخ نبودم ... پس بالخره پاييز داره نزديك ميشه -

برام جالب بود كه گفت پاييز و نگفت مهر يا اخر تابستون ... با پوزخندي كه نتونستم مهارش كنم و با اشاره به دكمه 

 : رنگش گفتمهاي تا زير گلو بسته شده بلوز كاهويي 

  ... براي شما كه انگار فصل سرما خيلي وقته شروع شده -

 : طعنه ام رو گرفت

محيط كار ايجاب مي كنه كه لباس پوشيدن آدم باهاش هماهنگ باشه اينو شما به عنوان يه مدير يا كارمند آينده بايد  -

  ... مد نظر قرار بدين

 : سرم رو به نشونه تاسف تكون دادم

دو رنگ باشه .. تو خونه يه جور و تو اداره يه جور ديگه ؟ چرا نبايد همه جا يه جور باشه ... حداقل تو اين  يعني آدم -
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  ... اتاق در بسته

 : عصبي نگام كرد

 همون قضيه سالوس و اينا ديگه ؟ اره؟ -

  ... لعنت بهت ترمه

  .. كه زود خبر رسوني كردمن منظور خاصي نداشتم ... هول شده بودم از دهنم پريد... ترمه هم  -

من چون از خودم مطمئنم ازت به دل نگرفتم ... اما اينو هميشه يادت باشه تو محيط كار بايد شايسته محيط كار لباس  -

پوشيد ... وگرنه كسي تو رو جدي نمي گيره ... ادما قبل از اينكه ما رو بشناسند قبل از اينكه كارمون رو ببينند ظاهرمون 

 اينا رو براي شما گفتم كه مي خواهين وارد بازار كار بشين ... د ... هرچند من تو ظاهر خودم ايرادي نمي بينمرو مي بينن

...  

 : بي حوصله سري تكون دادم و گفتم

 ! اگر كاري با من ندارين من برم -

كنه به اين شهريور ممنه فقط با ترمه صحبت كن تاريخ برگشتنتون رو مشخص كنيد تا براتون بليط بگيرم ... اخر  -

 راحتي بليط گير نياد 

  ... مثل اينه خيلي از دستم خسته شدين -

 : لبخند راحتي زد و گفت

 نه من چرا بايد خسته بشم روي دوش من كه نبودي .. بودي؟ -

سعي كردم چپ چپ نگاش كنم اما تصور جمله اي كه گفته بود باعث شد با خنده از اتاقش خارج بشم . ميرعماد 

فاتيحي كه در دست داشت رو بست و به صورت خندون من نگاه متعجبي انداخت . بي توجه به كنجكاويش به سمت م

قفسمون رفتم و زمزمه كردم يعني اين مدتي كه از ساعت كاريت مي زني و ذكر مي گي رو بايد بحساب خدا بگذار يا 

 ... صاحب شركت

 : ترمه با ديدنم لبخند كش داري زد و گفت

  ... دي فرهان به گوشيت زنگ زد ... منم جواب دادمنبو -

 : در حالي كه پشت ميز مي نشستم و چشمامو مي ماليدم گفتم

 تو كال فضولي موندم چطور تا حاال طاقت اوردي نپكيدي ... حاال چي مي گفت ؟ -

  ! هيچي مثل اينكه يه كار برات پيدا كرده ! مي گفت بايد با خودت حرف بزنه -

لي صاف نشستم و گوشيم رو برداشتم و تو ليست تماس ها شماره ش رو پيدا كردم . رابطه ام رو با فرهان و با خوشحا

هامون مثل رابطه اي كه با سعيد و سايه داشتم، تو اين مدت حفظ كرده بودم . از وقتي خونه رو ترك كردم دلم نمي 
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  .. خواست دايره تنهايي دورم رو بزرگتر كنم

 : رو كه جواب داد با لحن طلبكاري گفتفرهان موبايلش 

من موندم چرا گوشيت رو مي ذاري دم دست اين دختره خل و چل كه جواب بده دو ساعته منو گير اورده فكر كردم  -

  ... تويي

 : خنده ام گرفت

  .. اي ول به تو كه بعد از اين همه مدت هنوز صداي منو تشخيص نمي دي -

  ! يد بره تو سيرك كار كنه خيلي استادانه تقليد مي كرد صداتومقصر من نيستم كه !ترمه با -

  ... حاال چرا سيرك -

  ! چون تو تلويزون جك و جونور ها رو راه نمي دن ! همون سيركم زياديشه -

  ... اگر بگم بهش گفتي جك و جونور پوستت رو مي كنه -

 : صداي اعتراض آميز ترمه كه بلند شد فرهان خنديد و گفت

  ! ه كه االن نگفتين -

  ... حقت بود تا تو باشي به دوست عزيز من توهين نكني ! حاال چيكارم داشتي -

 مي خواستم ببينم هامون بهت گفت كه برات كار پيدا كردم ؟ -

 ! نه ! من صبح باهاش حرف زدم چيزي نگفت -

  ..ه كاريعجبا ! راستش من كل تابستون رو داشتم بررسي مي كردم واسه شروع كردن ي -

  ... مثل اينكه مي خواي مرد خونواده بشي كم كم -

اره واال بدمم نمياد سر به راه بشم يه چند سر عائله دورمو بگيره ! برم از صبح خروس خون تا بوق سگ جون بكنم و  -

  .. هر شب با دست پر بيام خونه و با باسنم در رو باز كنم و بگم زن شووووووووم چي داريم

كه به شدت سعي مي كردم خنده ام رو كنترل كنم حرفش رو بريدم! چون مطمئن بودم ولش كنم تا شب در حالي 

 : چرت و پرت بهم مي بافه

  ... بسه انقدر روده درازي نكن بگو چيكارم داشتي -

  .. نمي ذاري ديگه همين شمايين كه آرزوهاي ما رو تو نطفه خفه مي كنيد ... كلي -

  ! فرهان -

 ر داد مي زني ؟جانم چ -

 ! اگر تا سي ثانيه ديگه گفتي حرفتو گفتي وگرنه گوشيو قطع مي كنم -

باشه منو باش چه جو... نه ببخشيد شخص متشخصي رو ميخوام با خودم همكار كنم .. هيچي ديگه تو اين مدت به  -
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ام اونقدرا زياد نيست كه به نتيجه رسيدم كه هيچ جا بهتر از نوشهر براي سرمايه گذاري نيست ... چون من سرمايه 

يه واسطه پيدا كردم .شهرهاي بزرگي مثل كرج و تهران و حتي اروميه بكشه ! تصميم گرفتم يه شركت كوچيك بزنم 

كه از روسيه كاغذ وارد ايران مي كنه و نياز به دفتر تو نوشهر داره تا كاغذها رو تحويل بگيره و ترتيب انتقالش به تهران 

  ! بده . و از اين طرف هم كيوي صادر كنه به روسيه ... مازندران هم كه مي دوني معدن كيويهو بقيه جاها رو 

 خوب؟ -

هيچي ديگه واسه شروع كار بايد همه سرمايه ام رو بگذارم و ميخوام همكارام از كسايي باشن كه بهشون ا عتماد دارم  -

  ... و در ضمن باهام راه بيان

 : م به پشتي صندليسرم رو كجا كردم و تكيه داد

 منظورت از راه اومدن احتماال كار كردن بي جيره و مواجب كه نيست ؟ -

  ! نه دقيقا -

  ! خوب دقيقش رو بگو -

 ببين تو اصال ميخواي كار كني يا نه ؟ -

  ! معلومه كه مي خوام -

  ... بدمخوب پس بقيه ش حله من قول ميدم حقوق هر كسي رو دير دادم حقوق تو رو سر وقت  -

  ! خوب وقتي اومدم نوشهر درباره اش حرف ميز نيم جز من كي ديگه ميخواد تو اين دفتر كار كنه -

تا حاال كه فقط منم و هامون و تو .. احتماال يه نفر ديگه هم بياد براي شروع كار كافي؛ اگر با تو به توافق رسيدم اون  -

  ! .. دوست عزيزت رو هم مياريم كنار خودمون

تي تماس رو قطع كردم به هيجان تو صداي فرهان فكر مي كردم . مي تونستم تصورش كنم كه با اون چشماي خندون وق

و لبهاي خندون تر سر و صدا به پا كرده و داره اداي مديرهاي بزرگ رو در مياره .. بي اختيار لبخند زدم ... شايد اين يه 

رشد مي كرد و تبديل به درخت مي شد ... شايد اين نقطه پايان تموم شروع خوب بود براي نهال ارغواني كه ديگه بايد 

 ... تنهايي ها و سرگردوني ها بود

از ماشين كه پياده شدم نفس عميقي كشيدم و رطوبت توي هوا رو بلعيدم . صبح با هواپيما به تهران اومده بودم و بدون 

ت نوشهر حركت كردم . ترمه به خاطر پالتيني كه توي حتي لحظه اي مكث به ترمينال رفتم و با اولين ماشين به سم

دلم  .پاش بود نتونست با من بياد چون درست تو آخرين روزها دكترش اعالم كرد كه بايد پالتين رو از پاش خارج كنه 

براش تنگ شده بود اما حس مي كردم تو اين چند روز بدور از دغدغه ها و شيطنتهاش مي تونم به كارهام يه سر و 

اموني بدم . دلم براي خونه ام تنگ شده بود مي دونستم كه صاحب خونه بنا به خواسته من كارگر گرفته و كل خونه س

رو تميز كرده و اثاث مختصرم رو از انبار به داخل سوئيت برگردونده . اين وسواس لعنتي نمي گذاشت همينطور راحت 
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زيادي شب رو اونجا گذروندن . در تمام طول مدتي كه تو  به خونه اي بگردم كه مي دونستم تو تعطيالت مسافرهاي

خونه اش مستاجر بودم هر بار بعد از تعطيالت عيد و تابستون همينكار رو مي كرد و پول كارگر رو روي اجاره اولين ماه 

ي رطوبت و به آسمون پر از ابر به بو .مي گذاشتم و بهش مي دادم . جلوي در خونه وايستادم و به اطراف نگاه كردم 

دريا به درخت هاي كوتاه نارنج و پرتقال به همه چيزهايي كه دلتنگشون بودم . بالخره دل از نگاه كردن به اطراف كندم 

و با ساك بزرگي كه نيكو جون برام پر از توشه راه و سبزي سرخ كرده و خشك و حبوبات پاك شده و شيشه هاي مربا 

ود وارد خونه ام شدم . با وجود خنك شدن نسبي هوا هنوز هواي توي سوئيت و ترشي و بسته هاي گز و پولكي كرده ب

گرم و دم كرده بود . در تراس رو باز كردم و پرده اش رو كنار كشيدم خاطره اون شب ترسناك و اذيت هاي اون چند 

 ايه پيمان و حتي فرهانتا پسر منو ياد فرهان و هامون انداخت و لبخند زدم . دلم براي همه اشون تنگ شده بود سعيد س

  !و هامون 

يك ساعت بعد در حالي كه دوش گرفته بودم و يه مالفه نازك دور خودم پيچيده بودم روي تخت يك نفره ام دراز 

كشيدم تا كمي استراحت كنم تا خستگي راه از تنم بيرون بره اما صداي موبايل وادارم كرد چشمامو باز كنم . با ديدن 

 : ه بي حوصله دكمه سبز رو فشار دادم و گفتماسم هامون روي صفح

 !يعني واقعا تو كار و زندگي نداري مزاحم استراحت يه مسافر تازه از راه رسيده ميشي -

 : با لحني كه نمي تونستم بفهمم جديه يا شوخي گفت

كه و مي خوابه نه اين مسافر تازه از راه رسيده اگر دلش نخواد تلفن كسي رو جواب بده گوشي رو ميذاره روي سالينت -

 . .. با اولين تماس بپره روي گوشي

  ... خواستم شما رو از دلتنگي نجات بدم -

 ! لطف كردين خانوم -

 . مكث كوتاهي كه هر دو كرديم انگار تحت تاثير اين لحن سنگين هامون بود

  ! ارغوان بايد ببينمت -

 منو؟ چرا ؟ كي ؟ -

  ... موضوع مهمي حرف بزنيم هر چه زودتر بهتر ! بايد درباره -

  ! من خسته ام خيلي ! باشه فردا -

 پس من فردا صبح ميام دنبالت ! ساعت ده خوبه ؟ -

 : متعجب از اين همه اصرار و تاكيد گفتم

  ....باشه ! ساعت ده -

بود . از اينكه تلفن رو كه قطع كردم خواب كامال از سرم پريد ... لحن قاطع هامون همه فكرم رو مشغول خودش كرده 
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قبول نكردم همين امروز برم ديدنش پشيمون شدم . هرچي فكر كردم كمتر به نتيجه رسيدم . كالفه از جام بلند شدم و 

  ! ساكم رو باز كردم تا خودم رو سرگرم جا به جا كردن لباسها و سوغاتيام كنم

ي كه بي اختيار وسواس زيادي واسه هر طور بود كه عصر و شب رو پشت سر گذاشتم . صبح از ساعت نه در حال

پوشيدن مانتوي مشكي و يقه ايستاده كوتاهم و ست كردنش با شلوار جين خاكستري و شال ابريشمي خاكستري و 

مشكي به خرج دادم آماده روي تخت نشستم منتظر تماس هامون و بالخره اين انتظار با به صدا در اومدن گوشيم تموم 

مده و سر كوچه منتظره . وقتي با چهره جدي و يه عينك دودي بزرگ روي چشم تو ماشين شد . بهم گفت با آژانس او

 ! ديدمش حس كردم حرفش هرچي كه ميخواد باشه حتما خيلي مهمه كه اينطوري براش ژست گرفته

ارك عاشق اين پ . با ديدن وردي اول پارك سي سنگان و توقف تاكسي مقابل اون اه كوتاهي از روي خوشحالي كشيدم

جنگلي كنار دريا بودم . عاشق جاده اي كه از بين جنگل و دريا مي گذشت و سرعت ماشين ها نا خودآگاه با رسيدن 

بهش كم مي شد . از ماشين كه پياده شدم بي هيچ حرفي به طرف در ورودي رفتم و از جلوي گيشه نگهبانيش گذشتم . 

 طيالت تابستوني بوديم مسافرهاي زيادي هر گوشه پارك به چشمنفس عميقي كشيدم با توجه به اينكه تو آخرين روز تع

هامون هم بي حرف كنارم قرار گرفت و  . مي خوردن كه يا چادر زده بودند يا تازه داشتن بساط شون رو پهن مي كردن

ي بودن با ارامش عجيبي كنارش داشتم . تو اين جنگل زيبا و پر از انرژ .مسير طوالني رو در سكوت پياده روي كرديم 

كسي كه شايد تنها همراز مشترك زندگي من بود شايد تنها كسي بود كه در حال حاضر بود و منو باور داشت ... حالم 

رو از هميشه بهتر و بهتر مي كرد . نمي دونم چقدر راه رفتيم كه هامون عينكش رو باالي سرش گذاشت و به نيم كت و 

 : كهنسال اشاره كرد صندلي هاي مدور محصور شده بين چند درخت

  ! بريم اونجابشينيم -

سرم رو به نشونه تاييد تكون دادم . درست مقابل هم نشستيم . تازه اون موقع بود كه متوجه شدم چشماش به شدت 

  . خسته و قرمزه

 ديشب خوب نخوابيدي ؟ -

  ! اصال نخوابيدم -

 : صداش گرفته بود و من متعجب پرسيدم

 چرا ؟ چيزي شده ؟  -

  ... نه ! نه چيزي كه نياز باشه بدوني -

 : عصبي از جوابي كه داده بود شكلكي براش در آوردم و گفتم

  ! حيف كه من ديگه اون ارغوان سه ماه پيش نيستم و نمك گير شدم وگرنه مي دونستم چطوري بايد جوابت رو بدم -

 : و لبخند تلخي زد . خنديدم و گفتم هامون سيگار قهوه اي رنگ بلندي رو از داخل جعبه سيگارش خارج كرد
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  ... ژيگول ! حتي رنگ سيگارت رو با لباست ست مي كني -

نگاهي به خودش انداخت و بعد نگاه عاقل اندر سفيهي به من . .. سرخوش از حال خوبم بلند خنديدم .. اما واقعا قصد 

هوه اي و سبز و شلوار كتان سبز تيره اش رو با مسخره كردنش رو نداشتم . پيراهن مردونه كرم با چهارخونه هاي ريز ق

كمربند و كفش واكس خورده قهوه اي سوخته اي ست كرده بود و كال به ژست سيگار كشيدنش و رنگ سيگارش مي 

  . اومد

 :بي مقدمه ازم پرسيد

 تا حاال سيگار كشيدي ؟ -

 : شونه باال انداختم و گفتم

 خوردي يا با معده خالي داري سيگار دود مي كني؟تو اصال صبحونه  ! نه از سيگار متنفرم -

  ... اره صبح يه قهوه تلخ خوردم -

 چه با كالس صبحونه ات رو هم با لباست ست كردي ؟ -

 : خنده ام رو با ديدن اخمهاي درهمش قورت دادم و دلخور گفتم

 كمبود شخصيت پيدا كردي ؟چته تو ؟! تلفن كردي كه بيام اينجا هي واسم اخم كني و قيافه بگيري ! نكنه  -

نگاش سنگين بود و سنگين تر شد .. سيگارش رو انداخت زير پاشو لگدش كرد . خواستم بهش اعتراض كنم اما چشماي 

 : خسته و قرمزش سد بست جلوم

 تو ميخواي با فرهان كار كني ؟ -

 : به رنگ قرمز دور مخمل قهوه ايش نگاه كردم

  ! رو ببينم و بسنجم ! چطور ؟ تو هم هستي ديگه احتماال ! بايد برم شرايط كارش -

 : سرش رو به نشونه تاييد تكون داد . با لبخند گفتم

  ...خوبه ! فكر ميكنم تو كالسمون اولين دانشجوهايي باشيم كه مشغول -

 : چرت و پرتي كه داشتم سر هم مي كردم رو بريد

 اگر بهت بگم صالح نيست با فرهان كار كني چي ؟ -

 : دم ضربه محكمي از پشت توي سرم خورد . گردنم گرفت . چشمامو باريك كردم و نگاه دقيقي بهش انداختمحس كر

  ! متوجه منظورت نميشم هامون -

  ...فكر كنم واضح گفتم منظورمو ... فرهان آدمي نيست كه به درد همكاري كردن با تو بخوره -

 : دستامو روي ميز سنگي جلوم مشت كردم

 !بينم ! تو االن داري با زير آب زدن واسه دوستت براي من تعيين تكليف مي كني؟صبر كن ب -
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 : نفسش رو با حرص ول كرد و شروع به دست زدن كرد

  ... افرين واقعا آفرين با بدترين برداشت سر و ته دوتا جمله منو هم آوردي ... من -

 : عصبي پرسيدم

 تو چي ؟ -

 : مكثي كرد و شمرده شمرده گفت

  ! كر ميكردم دوستتمف -

 ! خوب هستي ... يعني منم فكر ميكردم كه هستي -

 . كالفه از رو نيمكت بلند شد و دستاشو تو جيب شلوارش فرو كرد

ارغوان من زيرآب كسي رو نمي زنم اما تو اين مدت انقدر فرهان رو شناختم كه بدونم به درد همكاري با تو نمي  -

 ... خوره

 ي باهاش كار كني ؟تو خودت چرا ميخوا -

  ! من دوستشم ! مَردم ! قضيه ام با تو فرق مي كنه ! تو اذيت مي شي -

 : با حرص لبامو روي هم فشار دادم

تو دوستشي منم دوستشم ! درباره اينكه اذيت ميشم يا نه بهتره خودم تصميم بگيرم ! در ضمن فكر نكن چون ناخواسته  -

  ... ز مسائل زندگيم قرار گرفتي مي توني تو كل زندگيم دخالت كنيو بدون رضايت من تو جريان يه سري ا

 : انگار اونم عصبي و كالفه شده بود

  ! ارغوان با لج بازي با من به جايي نمي رسي -

 : صدام بي اختيار داشت هي باال تر مي رفت

د براي مستقل شدنم براي تنها موندم باي ...من با تو لج نمي كنم ... چند ماهه ياد گرفتم دست از بچه بازي بردارم  -

بايد  .. روي پاي خودم وايستم ... مگه اين پس اندازي كه دارم چقدر مي تونه جوابگوي هزينه هاي دانشگاه و من باشه

كار كنم ... تو اين شهر يه وجبي مگه چند تا شركت هست ؟ اندازه انگشت هاي يه دست هم نميشه ! حتي مطب دكتر 

  ... نيست كه برم حداقل منشي يه دكتر بشم ... نمي تونم اين فرصت رو از دست بدمهم توش اونقدر 

 : در حالي كه مشت شدن دستاشو تو جيبش به خوبي مي ديدم گفت

  ... منم اين شهر رو مي شناسم آدماشو مي شناسم فرهان رو مي شناسم ... واسه همينه كه مي گم بهتره كمي صبر كني -

  .. شدلحنش كمي ماليمتر 

  ! ارغوان قول ميدم برات يه كار مناسب پيدا كنم ! بهم اعتماد كن -

خسته بودم ... نيومده بودم نوشهر كه با كسي بجنگم .. اما نمي تونستم بگذارم تو همين اولين روزهاي مستقل شدنم يكي 
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 : اينطوري بهم زور بگه

  ! كردي ولش مي كنمباشه .. من كارم رو شروع مي كنم تو اگر كار بهتر پيدا  -

سرجاش نشست ... انگار چشماش خسته تر شده بود . مثل يه مخمل پز گرفته قديمي كه دورش حاشيه دوزي قرمز 

  . هم مي ترسوندم و هم ترغيبم مي كرد كه بيشتر نگاش كنم . داشت . تو نگاش چيزي مي ديدم كه برام آشنا نبود

 : با صدايي كه بيشتر شبيه زمزمه بود گفت

  .... من نگرانتم ارغوان ! نمي خوام اسيب ببيني -

بغض تو گلوم گره انداخت ... انگشتام رو كشيدم روي سطح سنگي و سرد ميز گرد روبروم .. لمس سنگ سرد انگار 

 ... زميني ترم كرد

يچ خودم نبودم ه نگراني ... مي دوني هامون هيچ وقت حس نكردم كسي نگرانم باشه ! تو ام نباش .. حتي خودمم نگران -

وقت ... وگرنه نمي گذاشتم حال روزم به اينجا بكشه .. يه عمره با ترسهام زندگي كردم.. ترس از اينكه اگر برم از اون 

خونه .. اگر برم نكنه بيرون چيز بدتري در انتظارم باشه ... ترسيدم از سايه آدمايي كه هر كدومشون مهربون تر از 

  ... نا امني كه هراسش تو خونه امنم بيشتر بودسيامك بودن... ترسيدم از 

نبايد گريه مي كردم ... حاال كه بعد از اين  . صدام لرزيد ... دستام رو روي ميز تو هم پيچيدم .. سرم رو گذاشتم روشون

وي رهمه سال داشتم براي يكي حرف ميز دم .. نبايد گريه مي كردم ... جا به جا شدن هامون رو حس كردم و نشستنش 

 نيمكت تك نفره گرد نزديك من .. انگار لب زد 

  ... ارغوان -

  ... بي اونكه لباش رو ببينم لب زدنش رو حس كردم

 : نفس عميقي كه كشيدم قفسه سينه ام رو به چالش كشيد

ك بهش متمام عمر ترسيدم ... تو مدرسه هيچ دوستي نداشتم نگران اين بود كه نكنه يكي باهام دوست بشه و بعد سيا -

بگه من چه بچه بدي هستم ... و فقط به خاطر منه كه اون و مامان هميشه دعوا مي كنند ... صبح هايي كه به خاطر شب 

ادراريم ازش كتك مي خوردم تو مدرسه سرم رو باال نمي گرفتم كه نكنه جاي انگشتاش رو صورتم بمونه ... وقتي 

مي دويدن تو بغل مامان يا باباهاشون شكنجه ام مي داد .. از  مدرسه تعطيل مي شد ديدن صورت خندون بچه ها كه

همه اشون بيزار بودم .. نمي دونستم چرا نمي تونم يه بار اونطوري بي دغدغه به آغوش سيامك يا مامان پناه ببرم ..انقدر 

كه لياقت  ي هستممنزوي بودم كه تو دوران دبيرستان هم نتونستم هيچ دوستي پيدا كنم ... فكر ميكردم دختر كثيف

دوستي با كسي رو نداره .. يه دختر دست و پا چلفتي و بي عرضه كه حتي نمي تونه جلوي نگاههاي غير عادي مثال 

پدرشو بگيره ... وقتي ديپلم گرفتم و تازه فهميدم كه سيامك پدر واقعيم نيست .. انگار همه چيز رو سرم اوار شد ... وقتي 

يش پا افتاده ترين مسائل حق رو به سيامك مي ده و چشمش رو سيلي هايي كه مي خورم مي ديدم كه مامان چطور تو پ
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مي بنده قلبم تير مي كشيد ... هر شب منتظر سايه نحسش بودم كه بيافته روي تختم و من فرياد بي صدام رو تو حنجرم 

ا كابوس سيلي هايي كه صبح مي خورم از و وقتي اومدم اينجا ... تازه انگار رها شدم ... گرچه هنوزم شبا ب ...خفه كنم 

خواب بيدار ميشم ... با كابوس لمس كثيف دستاي سيامك ... يعني دنيا انقدر كوچيكه كه براي من يه جاي امن پيدا نمي 

  ... !شه ؟

تو هم  صورت هامون اونقدر ... سرم رو از روي دستام بلند كردم ... نمي دونم چطور تونسته بودم جلوي اشكام رو بگيرم

رفته بود كه دلم مي خواست با دست لمسش كنم و بگم آروم باش منكه هنوز چيزي نگفتم... منكه هنوز از لمس دستاش 

رو نجابت دخترونه ام نگفتم ... منكه هنوز از پاره شدن بكر ترين پرده روحم نگفتم ... هنوز يه ذره از دردهايي كه تو 

تا نزديكي هاي صورتش بردم و قبل از اينه بتونم گونه اش رو لمس كنم سرش رو دلم انبار شده رو نگفتم .... دستم رو 

 : عقب كشيد ... لبخند زدم

  ... چه خوبه كه تو هستي هامون .... اينكه مي تونم بهت بگم ... اينكه مي دوني بهم چي گذشته و باورم مي كني -

كت بود و هيچي نمي گفت . با صداي لرزون پر از خواهش كف دستم رو كالفه فشار دادم به پيشوني و چشمام .. هنوز سا

 : به طرفش برگشتم

ديگه منو از هيچي نترسون .. فرهان نمي تونه بد باشه ! نمي تونه بيشتر از اونكه سيامك اذيتم كرد ازارم بده ... من  -

  .... ديگه نمي خوام از يه سايه ديگه بترسم .. ترسام رو برنگردون

حرف از جام بلند شدم و بي توجه به ريزش نم نم بارون كه شروع شده بود و فضاي جنگل رو مه آلود  بعد از گفتن اين

مي كرد .. بي توجه به ولوله اي كه تو مسافرا افتاده بود و واردارشون مي كرد يا به ماشين هاشون پناه ببرن يا روي 

ا هامون اومده بودم .. هنوز چند قدمي دور نشده چادرهاشون پالستيك بكشن . شروع كردم به برگشتن از مسيري كه ب

بودم كه دستهاي هامون گره خورد تو دستم و بي حرف در حالي كه انگشتاي ظريفم داشتن تو اون حجم از فشار و 

 ... قدرت درد مي كشيدن و من از درد كشيدنشون لذت مي بردم كنارم به راه افتاد

***  

هامون هم بعد از حرفامون چيزي به روم نياورد و همه چيز به حالت قبل برگشت . چند روز بعد مثل برق و باد گذشت ! 

اما من نگرانيش براي خودم ، درد دالم ، چشماي خسته و بي خوابش و قدرت دستاش رو نتونستم فراموش كنم . فرهان 

نوان رگ باشه كه ازش به عهم گاهي تماس مي گرفت و مي گفت كه دنبال جاست تا بتونه هم دفتر رو بزنه هم انقدر بز

انبار كاالها استفاده بشه ! كالسها هم كم و بيش شروع شدن . دلم براي سايه ؛ پيمان و سعيد تنگ شده بود . از اينكه هر 

دوشون رو اونقدر پر انرژي مي ديدم هم خوشحال بودم و هم حسرت مي خوردم كه اين سه ماه واسه اونا چه راحت 

درست روز قبل از اومدن ترمه وقتي دلتنگ و كسل از كالس به  . دگرديسي دردناك بوده گذشت و واسه من مثل يه

 : سمت بوفه مي رفتم فرهان راهم رو سد كرد
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  ! سالم بر بانوي هميشه غمگين دانشكده -

 سرم رو كه بلند كردم با چهره خندونش مواجه شدم . زير لب سالم كردم . دلم براي ترمه تنگ شده بود و حوصله

انگشتش رو آورد طرف چونم و سرم رو باال گرفت . با عصبانيت نگاش  . شوخي هاي سعيد رو حتي سركالس نداشتم

 : كردم و سرم رو عقب كشيدم

 بكش دستتو مثل اينكه هوس كتك كردي ؟ -

 اوه اوه چه خطرناك شدي دو ماه خونه ترمه اينا موندي ؟  -

  ! به هر حال گفتم كه حواست باشه -

  ... بابا بخند دختر انقدر خط و نشون نكش واسه همه ! اومدم بهت يه خبر خوش بدماي  -

  . با كنجكاوي نگاش كردم . چشماش مي رقصيدن و شيطنت توي اونا نا خودآگاه دلتنگي رو از وجودم دور كرد

دن به كارا ! شمام ديگه بالخره جا رو پيدا كردم و قراردادش رو نوشتم ! از فردا شروع مي كنم به سر و سامون دا -

  .. خودت رو كارمند رسمي يه شركت صادرات و واردات بدون

  . از اون همه انرژي نا خودآگاه منم لبخند عميقي روي لبام نشست

  ! اوه اوه حاال اين جوجه دفتر حق العمل كاري تو چي هست كه كارمند رسمي و قراردادي داشته باشه -

هامون جلوي در بوفه وايستاده بود و با  . با از شروع كار خوشحال بودم از كنارش رد شدماينو گفتم و در حالي كه قل

موشكافي ما رو نگاه مي كرد . نمي دونم چرا زير نگاش معذب شدم اما صداي خندون فرهان كنار گوشم حواسم رو 

 : پرت كرد

 ميايي فردا ببينيش ؟ -

 كيو ؟ -

  ! عقل كل دفتر رو ميگم ديگه -

 ! وايستادم همه نيروم رو جمع كردم تا باز جلوش بي اختيار نشم و خنده رو لبام ولو نشه سرجام

ببن آقاي فخرايي ! اگر قراره با هم ديگه كار كنيم بهتره احترام همديگر رو نگهداريم ! وگرنه فكر نمي كنم بتونم تو  -

  ! دفترت مشغول به كار بشم

 : تبديل به لبخند شد يكي از ابروهاش رو باال برد و خنده اش

  ! چشم سركار خانوم آراسته ! اما اينجا كه شركت نيست -

  ! فرقي نمي كنه من كال از صميميت با تو پشيمون شدم جنبه اش رو نداري -

بعد از گفتن اين حرف به طرف بوفه رفتم و از كنار هامون كه همونطور بي لبخند داشت نگامون مي كرد گذشتم. سايه و 

نار هم مشغول خوردن ساندويچ بودن . با اشاره دست بهشون سالم كردم سايه با دهن پر دستش رو به عالمت پيمان ك
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بيا اينجا بشين تكون داد . با اينكه بيشتر دلم مي خواست تنها باشم فقط براي فرار از مسخره بازي هاي احتمالي فرهان 

  . شته بود كه صداي هامون رو از كنارم شنيدمقبول كردم و كنارشون نشستم . اما چند دقيقه بيشتر نگذ

  ! ارغوان فرهان گفت فردا قراره بري دفتر شركت رو ببيني ! منم همراهش ميام صبح ميام دنبالت -

 : متعجب از لحن خشكش گفتم

  ! باشه ! قبلش تماس بگيرين -

 : سايه بعد از رفتن هامون با تعجب گفت

  ... شركت چي ارغوان -

 : اي من جواب دادپيمان به ج

  ! فرهان داره يه دفتر حق العمل كاري ميزنه ! احتماال اونو ميگه -

 : سرم رو به نشونه تاييد تكون دادم و گفتم

  ... به تو هم پيشنهاد همكاري داده بودن -

 : پيمان نوشابه اش رو با بطري سر كشيد و گفت

  .. نيست بعد از تموم شدن درسمون ايران بمونيماره گفته بودن اما من وقتش رو ندارم راستش قرار  -

 : متعجب پرسيدم

 واقعا ؟ سايه تو هم ميري ؟ -

 : سايه با عشق نگاهي به پيمان انداخت و گفت

  ! مگه ميشه عشقم بره يه جا و من همراش نرم -

  . از لحن لوسش خنده ام گرفته بود

  ... واهيد برينايــــــش كي ميره اين همه راهو .. حاال كجا مي خ -

 : پيمان چشم از سايه برداشت و گفت

 ... پيش خواهرم ،مالزي -

بقيه حرفامون در باره مالزي و شرايط زندگي تو اونجا گذشت . و همه تالشم رو كردم تا به فرهان و هامون كه دوتا ميز 

 ... باشم اونور تر مشغول حرف زدن بودن و نگاه گاه و بي گاهشون رو حس مي كردم بي تفاوت

صبح كه از خواب بيدار شدم اولين كاري كه كردم تو تخت شماره ترمه رو گرفتم . وقتي فهميدم كه يك ساعت ميشه 

فقط با  . از اينكه داشت مي اومد خوشحال بودم . همراه تيام راه افتاده به سمت نوشهر . سرحال از جام بلند شدم

نمونه و زود برگرده ..با وجودي كه خودمو رو مديونش مي دونستم حوصله بدجنسي دعا مي كردم كه كاش تيام اينجا 

  . موعظه هاشو نداشتم . هنوز درست از تخت پايين نيومده بودم كه شماره ترمه روي گوشيم دوباره نقش بست
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  ! جانم عزيزم دلت برام تنگ شد سريع -

 ! كه فكر مي كني تموم شده دوباره شروع ميشه دلتنگي كه دير و زود نداره .. دلتنگي از همون ثانيه كه اي -

 : صداي بم تيام باعث شد تعجب كنم

 ! سالم آقاي ستوده ببخشيد فكر كردم ترمه است -

  ! سالم خواهش مي كنم -

 اتفاقي افتاده ؟ ترمه حالش خوبه ؟ -

 ... ترمه خوبه نگران نباش ! من كارت داشتم -

  !حس كردم گلوم خشك شد

 بفرماييد ؟ -

  ! صدام انقدر متعجب بود كه حس كردم لباش اونور خط كش اومد

 تلفني كه نميشه بايد حضوري بهت بگم ! امشب وقت داري ؟ -

 امشب ؟ -

 ! اره ! اخه صبح زود بايد برگردم -

تي من سچيزي نگفتم . از ترس و نگراني زبونم بند اومد .. يعني تيام باهام چيكار داشت ؟ نكنه مي خواست بگه كه با دو

 ... نكنه ميخواد ترمه رو ازم جدا كنه ! نكنه ! و ترمه از اين به بعد مخالفه

 الو ارغوان هستي ؟ -

 بله بله  -

  ... براي شب برنامه اي نداري -

  ! نه -

  ! پس من و ترمه مستقيم مياييم خونه تو -

 ! باشه -

همه با من كار خصوصي دارن ... چي داره به سر  تلفن رو كه قطع كردم بي اختيار از ذهنم گذشت چقدر اين روزها

 !زندگي من مياد ؟اگر ترمه بخواد بره من چيكار كنم ؟

***  

ساعت از يازده گذشته بود كه سوار ماشين فرهان شدم و به طرف ساختمون دفتر حركت كرديم . فرهان يه سره حرف 

به بيرون نگاه مي كرد. با ديدن ساختمون به  مي زدو سر به سر من و هامون مي گذاشت اما هامون همچنان ساكت

وجداومدم درست حاشيه يه رودخونه بزرگ كه از ميون شهر مي گذشت تو يه محوطه بزرگ يه خونه قديمي كوچيك 

ساخته شده بود كه كنارش يه ساختمون بزرگ شبيه به گاراژ به چشم مي خورد . ساختمون قديمي اما سالم بود . 
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پنجره اش و كفش از چوب ساخته شده بود . ساختمون كناري هم گويا قبال گارگاه بسته بندي چاي اتاقاش تميز و در و 

بود كه مدتها مي شد از ان استفاده نمي كردند و اينطور كه فرهان مي گفت حدود يه هفته طول مي كشه كه بتونه اونجا 

ي قشنگ بود كه درست ديوار به ديوار رودخونه لميده و رو تبديل به يه انبار كنه .. اما براي من اينا مهم نبود مهم خونه 

خودنمايي مي كرد . و رودخونه بعد از عبور از كنارش با فاصله صد متر به دريا مي رسيد . يعني فاصله جايي كه قرار 

نه ون خوبود محل كارمون باشه تا دريا فقط به اندازه يه جاده و يه رديف خونه بود . با توجه به محدوديت كار ساختم

بزرگ به نظر مي رسيد و فرهان با خنده مي گفت نه مثل اينكه جدي جدي بايد سرپرست خونواده بشم و يه دوجين 

بچه ول كنم اينجا ... بي اختيار بهش خيره شده . به نظر پدر خوبي مي شد يه پدر سرزنده كه حاضر بود همپاي بچه اش 

 : با تك سرفه اي رشته افكارم رو بريدساعتها دنبال توپ بدووه و بازي كنه ! هامون 

  ... خوب فعال تا وسايل رو نيارن كاري اينجا نداريم بهتره بريم -

 : فرهان دستاشو به هم كوبيد و گفت

  . من اينجا مي مونم چون قراره چند تا كارگر بياد براي تميز كردن انبار ميخوام بهشون دقيق بگم چي كار كنند -

 : انداختم و گفتمنگاهي به دور و برم 

 ... فرهان -

  ! بله خانوم ستوده -

 : چپ چپ بهش نگاه كردم و اونم با خنده گفت

  ! خودت گفتي تو محيط كار بايد رسمي باشيم اينجام محيط كاره ديگه -

  ... اخرشم من بعيد مي دونم تو با اين سر به هواييت بتوني اين دفتر رو به سر و سامون برسوني -

كردي تو و هامون رو واسه چي ميخوام بيارم كنار خودم .. شما فكر كنيد و كاركنيد منم براتون برنامه هاي پس فكر  -

  ! شاد و مفرح اجرا مي كنم

 : بي حوصله دستمو تكون دادم و گفتم

ر كنم فكبسه انقدر داستان تعريف نكن ! فردا دوتا سطل رنگ و قلم مو بگير يه رنگ به ديوارهاي اينجا بزنيم ...  -

  .. ليمويي روشن به رنگ چوب و ديوارا مياد

 : هامون با ابروهاي باال برده پرسيد

 خودت ميخواي رنگ كني ؟ -

  ! خودمون -

فرهان از حرفم استقبال كرد و هامون باز هم به سكوت تلخش ادامه داد . مي دونستم كه راضي نيست من اونجا باشم و 

  ! شتباه مي كنهميخواستم بهش ثابت كنم كه داره ا
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 : وقتي هم منو سر خيابونمون پياده مي كرد گفت

مي دونم قرار شد ديگه چيزي نگم اما خواهش مي كنم خودتو زياد مقيد به اين كار نكن من برات دنبال يه جاي ديگه  -

  ... ام

 : لبخند كمرنگي زدم و گفتم

  ... نگران نباش .. از پسش بر ميام -

 . نگاه مي كردم حس كردم حرفاش كار خودش رو كرده و من دوباره اسير ترس و ترديد شدم اما وقتي دور شدنش رو

ترمه پشت در وايستاده بود و با ديدنم جيغي از سر  ... صداي زنگ در رو كه شنيدم با خوشحالي به سمتش پرواز كردم

شرمنده از  . . . به ما دوتا نگاه مي كرد شادي كشيد . بعد از چند دقيقه بغل و بوسه تازه متوجه تيام شدم كه با لبخند

جلوي در كنار رفتم و به ترمه كه هنوز كمي مي لنگيد كمك كردم تا روي تخت بشينه ! تيام اما هنوز منتظر اجازه من 

 : بود . سعي كردم استرسي كه با ديدنش دچارش شده بودم رو پس بزنم

  ! بفرماييد تو خواهش ميكنم -

  . روز اول ديده بودمش ،اما حس من بهش ديگه اون حس انزجار روز اول نبود درست همونطور بود كه

 ياهلل ي گفت و وارد خونه شد . صندلي فايبرگالسي كه داشتم رو بهش تعارف كردم و خودم رفتم تا براشون چايي بيارم

...  

بچه ها تخليه اطالعاتيم كرد  ترمه مدام سوال مي پرسيد و من هم جواب مي دادم و بالخره وقتي درباره دانشگاه و

 : پرسيد

  .. شركت فرهان چي شد از كي مشغول به كار ميشي -

تيام كه تا اون لحظه با لبخند و سكوت به ما نگاه مي كرد چيني روي بينيش انداخت و چشم دوخت به من ، انگار اونم 

 : خيلي خالصه گفتممنتظر جواب بود . دستپاچه ليوانهاي خالي چاي رو از جلوشون جمع كردم و 

 امروز رفتيم جاي دفتر رو ديديم .. احتماال از ده روز ديگه كار رو شروع مي كنيم  -

  ... چه خوب -

 : تيام خيلي يكهوي رو به ترمه كرد و گفت

  ...مگه نمي گفتي پات درد ميكنه يه ذره دراز بكش -

 : ترمه انگار تازه يادش افتاده باشه ناله اي كرد و گفت

  .. ي گفتي ! جاي عملم بد جور تير مي كشهوا -

 .. نگران به طرفش رفتم و كمكش كردم تا مانتوش رو كه هنوز تنش بود در بياره و روي تخت دراز بكشه

تيام هم از جا بلند و رفت تا چمدون هاي ترمه رو از توي ماشين بياره ... ترمه بعد از رفتنش با لحني خوشحال اما خواب 
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 : آلود گفت

  ... راضيشون كردم تا يه مدت پيشت بمونم ... پادردمو بهونه كردم -

 : خوشحال بوسي واسش فرستادم و گفتم

  .. الحق كه عشق خودمي -

 : تيام وقتي ساكهاي ترمه رو منظم كنار ديوار چيد رو به من كرد و گفت

  ... ضروري بخريمارغوان خانم تا ترمه استراحت كنه مي تونيم بريم بيرون يه مقدارم لوازم  -

 : مي دونستم كه خريد كردن بهونشه .. نگاهي به ترمه انداختم كه چشماشو بسته بود . مردد زمزمه كردم

  ! صبر كنيد تا حاضر بشم -

و  . دقايقي بعد در حالي كه سوار ماشينش بودم به خاطرات عجبي كه تابستون در كنار اين خانواده داشتم فكر مي كردم

افكارم بودم كه متوجه نشدم كي از شهر خارج شد و ماشين رو كنار يه ساحل متروكه و خلوت پارك  انقدر غرق در

 : متعجب به اطراف نگاه كردم تا حاال اينجا نيومده بودم . نمي دونم تو نگام چي ديد كه گفت ...كرد 

يي دلم نخواست به كسي نشونش بدم... اين جا رو وقتي براي اولين بار همراه ترمه اومدم نوشهر كشف كردم .. يه جورا -

  ! تو اولين كسي هستي كه با خودم اوردمت اينجا

كنار تيام مثل يه دختر دست و چا چلفتي مي شدم . كه هر لحظه منتظر  .حس كردم گونه هام از اين حرفش گر گرفته 

  ... توبيخه

باد تو پانچوي سفيدم مي چرخيد  . دن كردممثل يه بچه حرف گوش كن از ماشين پياده شدم و كنارش شروع به قدم ز

و گوشه هاي شالم رو به بازي مي گرفت . ساحل سنگي حس آرامش عجيبي رو بهم القا مي كرد . زير چشمي نگاه 

دقيقي به تيام انداختم . پيرهن مردونه آستين بلند سرمه اي رنگي پوشيده بود كه تركيب جالبي با ته ريش تيره روي 

اگر اون سايه هاي تيره روي صورتش رو نديد مي گرفتم مرد خوش  .شت روشنش ايجاد كرده بود صورتش و رنگ پو

  . قيافه و خوش استيلي به نظر مي رسيد . يه آدم كامل كه همه حرفا و كارها و رفتارهاش حساب شده است

نشست . و با حركت  همينطور داشتم ظاهرش رو ارزيابي مي كردم كه يك هو خيلي بي تكلف روي سنگ هاي نمناك

  . ابروهاش به منم اشاره كرد تا كنارش بشينم .. با فاصله نشستم و زل زدم به دريايي كه آروم و بدون موج بود

همونطور كه بي هوا نشسته بود بي هوا هم شروع به حرف زدن كرد . و يه صدايي تو دلم فرياد مي زد تو رو خدا 

 : موزيانه مي خنديد و مشتاقانه گوش مي دادنگووووووو ... و صداي ديگه اي 

نمي دونم از كجا حرف بزنم ... فكر ميكردم شايد بهتر باشه اولش از خودم بگم اما تو كه خودت همه چيز رو درباره  -

  ... من و خانواده ام مي دوني ... درباره سنم شغلم تحصيالتم .. پس نيازي نيست مقدمه چيني كنم

 : غم اومده بود پريدم وسط حرفشدلپيچه سختي به سرا
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  ... مقدمه چيني براي چي آقاي ستوده -

 . نيم رخش رو به طرفم چرخوندو لبخندي رو لباش نشست كه تا به امروز تو صورتش نديده بودم

  . نيم رخش رو به طرفم چرخوندو لبخندي رو لباش نشست كه تا به امروز تو صورتش نديده بودم

  .. دت كنم كه صدام بزني تياماخرش نتونستم متقاع -

  .. برام سخته شما از من بزرگترين ... بايد بهتون احترام بگذارم -

 : لبخندش عميق تر شد و حسي عجيبي تو چشماش جون گرفت

 خوب پرسيدي مقدمه چيني براي چي ؟ -

  ! بله -

  .... براي خواستگاري -

وردن طرف ريه هام و راه نفسم رو بستن ... توقع شنيدن هر حس كردم همه حجم آب دريا با كليه موجوداتش هجوم آ

  ... حرفي رو داشتم جز اين

مي ديدم كه هنوز داره حرف ميزنه اما من ديگه هيچي نمي شنيدم و فقط حركت لباش رو مي ديدم ... دستم رو باال 

جاي لبخند توي صورتش رو گرفت  نگراني . بردم و ازش خواستم هيچي نگه ... چند ضربه آهسته به قفسه سينه ام زدم

... به هر زحمتي بود راه نفسم رو باز كردم ... كمي بهم نزديك تر شد . بوي عطر ماليمي به مشامم رسيد و انگار نفس 

كشيدن رو بازم آسون تر كرد . از جيب شلوارش دستمال سفيدي رو در آورد و اروم عرق هاي روي پيشونيم رو پاك 

 : نم برام تازه و خاص بود گفتكرد و با لحني كه او

  ...يعني انقدر ترسناكم دختر -

از اين همه نزديكي معذب شدم و اين برام عجيب بود همين چند روز قبل وقتي هامون دستم رو گرفت انقدر معذب  .

م كنه ... لمس نشدم و خيلي راحت گذاشتم تا اخر مسير دستام تو حصار مردونه دستاش باشه ... اما حاال بدون اينكه تيام

  ... حتي اين حركت دستمال روي پيشونيم اين بوي عطر اين صداي نفس كشيدنش ... اين لحن عجيب ..معذبم مي كرد

  ... سرم رو كمي عقب كشيدم ... مي دونستم چشمام مثل وقتايي كه هيجان زده ميشم به سوسو زدن افتاده

  .. نگاهش رو ازم دزديد و به دريا دوخت

نگام نكن دخترخوب ... درست همون روز اول توي دفترم با همين نگاه براق زل زدي بهم كه نتونستم بهت  اينطوري -

و حاال مثل بچه دبيرستاني ها اينجا نشستم و سرخ و سفيد ميشم ... اگر اروم ترشدي بگو كه بقيه حرفم  ... سخت بگيرم

  ... رو بگم

  . . . نستم حرفي بزنم وزن زبونم انگار به صد تن رسيده بودسرم رو به نشونه تاييد تكون دادم ... نمي تو

 
*** 
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صداي زنگ دوباره تلفن منو از اون ساحل آروم بوي عطر ماليمي كه تو بوي شور دريا و زخم ماهي هاش رنگ باخته بود 

  ... بيرون كشيد

  . د جواب بدمنگام افتاد به صفحه گوشي شماره رو نمي شناختم ... اما حس خاصي مي گفت كه باي

  ... الو -

 سالم ارغوان خانم حالتون خوبه ؟ -

 شما ؟ -

 ! دانا هستم -

  ... اه ببخشيد نشناختم ! سالم ... ممنون خوبم ... امروز خيلي باعث زحمتتون شدم -

 . انجام وظيفه بود ... من زياد وقتتون رو نمي گيرم ... يكي اينجا هست كه ميخواد باهاتون حرف بزنه -

 : بل از اينكه بتونم اعتراض كنم صداش پيچيد تو گوشي ... تو صداش بهت و خشم التماس با هم موج مي زدق

  ... الو ارغوان همين االن بلند شو بيا اينجا -

 : زمزمه كردم

مه ه جالبه كه هر كس به من تلفن ميكنه اول مي پرسه كجايي ؟ اما تو فقط مي گي بيام ... خسته نشدي از اينكه اين -

  ... مدت تو خواستي و من اومدم ... تو نخواستي اما بازم من اومدم

صداش كالفه شده بود وقتي داشت طرح خيانت رو رج مي زد وقتي پوست تنش به عرق نشسته بود وقتي چشماي 

مي سياهش از شوق شهوت و هوس مي دوتا گوي سياه مي درخشيدن اصال كالفه به نظر نمي رسيد ، اما حاال صداش 

 :لرزيد و تو چشمم حقير تر مي شد 

  .. االن وقت اين حرفا نيست ... خواهش ميكنم بلند شو بيا .. ترو به خاك -

  ... نگو فرهان ... اسم عزيز رو نيار .. اسمش رو به لجن نكش -

 : صداش رفت باال و من مثل تمام اين چند سال تو خودم جمع شدم

  ... شو لشت رو بيار اينجا اين گندي كه زدي رو جمع كنآشغال عوضي با تو ام ميگم بلند  -

چرا داد مي كشيد منكه زمزمه مي كردم .. منكه داد نمي زدم .. .منكه بايد داد مي زدم ... منكه جون دادن خودم رو 

  ... دارم ذره ذره تماشا مي كنم و بي صدا مي ميرم ... پس چرا اون .. هنوز اونه كه داره عربده مي كشه

دستام مي لرزيد و اين لرزش كم  ...تلفن رو قطع كردم  .. مي خواستم مثل اين چند سال فرياد بكشه و من گوش كنمن

 ...كم داشت همه تنم رو تو خودش حل مي كرد 

 ... لعنت به تو تيام ... لعنت ... شايد اگر

**** 
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 : تيام دقيق نگام كرد

 مطمئن باشم خوبي ؟ -

 : دادم . با اينكه هنوز مردد بود بالخره نگاه ازم برداشت و زل زد به آبي بيكران روبرومونبازم سرم رو تكون 

خيلي وقته كه مي خواستم باهات حرف بزنم ! اما چون مهمون خونمون بودي نخواستم پيش خودت يه طور ديگه  -

يما شدي و رفتي همون لحظه حس اما همون روزي كه سوار هواپ !برداشت كني و فكر كني دارم سو استفاده مي كنم 

 كردم كه بايد بيام و بهت بگم .. اگر مسئله عمل پاي ترمه نبود همون لحظه منم زميني راه مي افتادم و مي اومدم اينجا

... 

 : به سختي تونستم صدامو پيدا كنم

 چرا ؟ چرا من ؟ -

 :نق به نظر نمي آدلبخند مهربوني روي لباش نشست ... حس كردم اونقدر ها هم خشن و بدع

چون ازت خوشم اومد خيلي ساده .. به نظرم خميره خيلي خوبي داري! استخون دار و محكمي به راحتي ها نمي شكني !  -

 ... و دوست داشتي هستي

 :پوزخند زدم

 خيلي ساده است نه ؟ -

 چي ؟ -

 ... ي هستم تصميم گرفتي باهاماينكه زندگي رو انقدر ساده مي گيري ! چون فكر مي كني من دوست داشتن -

اوردن كلمه ازدواج به لب انقدر راحت نبود ... لبمو گاز گرفتم . بغض داشت خفه ام مي كرد ، فكر مي كرد من خميره 

 ... خوبي دارم ... محكمم .. من كه سالهاست شكستم

 : قبل از اينكه بتونم به چيزي كه مي گم فكر كنم با پرخاش گفتم

 ري مي گردي كه خميره خوبي داشته باشه تا بتوني هر طور دلت خواست شكلش بدي ؟ تا بشه مثل خودتدنبال دخت -

... 

مي دونستم لحنم بيش از اندازه غيرمنصفانه است ... عصبي شده بودم . دستامو دوطرفم ستون كردم تا از جام بلند شم . 

كه با لحنم همين چند ثانيه پيش به باورهاش توهين كردم  اما قبلش اون آستينم رو گرفت و خيلي آروم انگار نه انگار

 : گفت

خواهش ميكنم بشين ارغوان ! منظور من اين نبود كه ميخوام تو رو شكل بدم يا عوضت كنم ! تو خوبي، پاكي، مهربوني  -

 .. اما همه اينا رو زير يه پوسته سخت قايم كردي

 : پوزخندي زدم

د و خودم خبر نداشتم... اصال فرض كه هست .. من تنها دختر دور و برت نيستم كه اين اين همه خصلت خوب تو من بو -
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 ... خصلت ها رو دارم چرا من ؟ با اين همه تفاوت عقيده ... نكنه مي خواي با هدايت من به راه راست ثواب كني برادر

 : سرش رو تكون داد و اخمهاش كمي رفت تو هم

يد تو باشي ... تو براي من خيلي زيادي ... من اون ادم خشك مذهبي كه تو فكر ميكني يعني چي چرا من ؟! چرا نبا -

نيستم ! درسته اعتقادات خودمو رو دارم ، اما بين خداي من و خداي تو اونقدر فاصله نيست كه بخواي اينطوري محكومم 

 !كني 

 : بي حوصله نگاش كردم

الم رو نمي دي چرا من ؟ مني كه يهو سرم رو انداختم پايين و مثل يه اين همه فلسفه بافي مي كني... اما جواب سو -

 ... منكه ! دختر فراري سر از خونه شما در آوردم

بس كن ارغوان ... من تمام اين دو ماه بهت فكر كردم .. از همون روزي كه تو دفترم با اين چشماي براقت زل زدي  -

ت باز بيشتر بهت فكر كردم ... به تو .. به زيباييت كه ناخواسته ملكه ذهنم بهم ، بهت فكر كردم ... وقتي اومدي تو شرك

به دقتت به حرفام حتي اونايي كه مطابق  ...شده بود.. به اخمات به يهو عصبي شدنات .. به تالشت واسه يادگيري بيشتر 

 ... نجيبيمثال اعتقاداتت نبودن .. چرا نبايد تو باشي .... تو كه انقدر زيبايي ... انقدر 

نمي تونستم به خودم دروغ بگم .. حرفاش با اون لحن جدي ... با اون چشماي سياهي كه هر لحظه بيشتر مي درخشيد ... 

حتي با وجودي كه ديگه نگام نمي كرد و من رنگ كم رنگي از شرم رو روي گونه هاي پوشيده شده با ته ريشش مي 

هر لحظه هوا داره گرم تر و گرمتر ميشه و با اين وجود من حس خوبي  به دلم نشسته بود ... حس مي كردم ... ديدم

دارم .. حس خواسته شدن .. حسي كه هرگز تجربه نكرده بود ... لبام رو بهم فشار دادم انقدر محكم كه ترك خوردن 

 : پوسته نازك روش رو حس كردم

 ... هتر مي دونيادامه نده ... دنياي ما با هم فاصله داره و اينو شما از همه ب -

 : عصبي و تلخ نگاشو دوخت به چشمام ،دست برد و دكمه باالي يقه اش رو باز كرد

يعني اگر من دوتا دكمه باالي پيرهنم رو باز بگذارم مشكلت حل ميشه ! اگر اين ريش روي صورتم نباشه مشكلت حل  -

 ميشه .. ارغوان دنيات همينقدر كوچيكه ؟

 ... بزرگه ... تو داري سعي مي كني بزرگ جلوه اش بديمن ادعا نكردم دنيام  -

سكوت كرد ... صداي موزي تو دلم حاال لحنش پر از التماس شده بود و مي گفت تيام تروخدا ادامه بده بازم خواهش 

تر بيش حتي اگر بعد از اون فكر كردن بخوام ردت كنم ... بگذار بيشتر و ...كن .. تا شايد ازت وقت گرفتم كه فكر كنم 

 ... حس كنم كه منو مي خواي .. كه خواستني بودن چطوريه

وقتي مادرت بهم گفت كه نمي تونم به اين راحتي راضيت كنم ، فكر كردم بازار گرمي مادرونه است .. اما اينو بدون  -

 ... كه من به اين راحتي پا پس نمي كشم
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 .. . بدترين وضع ممكن رو سرم خراب شد قصر روياي خواسته شدن كه داشت خشت خشت ساخته مي شد به

 .. تو با مامانم حرف زدي -

مي خواستم با فرياد ازش بپرسم اما خودم مي دونستم بيشتر ناله كردم ... بازم بدون اينكه نگام كنه و ببينه كه رنگ 

 : صورتم كم كم داره به سمت كبودي مي ره سنگي از كنارش برداشت و پرت كرد به سمت دريا

بدون اينكه خانواده ات در جريان باشن ...  ... اره .. فكر كردي مي تونستم قبول كنم دو ماه تمام تو خونه ما بموني -

وقتي با مامانت حرف زدم و بهم گفت كه دچار سوتفاهم شدي و قهر كردي دلم ميخواست بيام خونه هرچي مي تونم 

تادم كه گفت ترجيح ميده به خاطر فوت عزيز و وابستگي تو به بهت بگم و به زور برت گردونم خونه اما ياد حرفش اف

 ... اون خدا بيامرز فعال تهران نيايي... اون شب تو گلخونه حس كردم با هر عذابي كه مي كشي منم

 : نمي خواستم به چرندياتش گوش كنم . بازوش رو گرفتم و سعي كردم به طرف خودم برش گردونم

 ... تو اجازه داد به حريم شخصي من پا بذاري ... فقط بهم ميگفتي برو ... نياز نبود كهبه من نگا كن .. كي به  -

 : نگاش رو كه روي دستم خشك شده بود به صورتم انداخت و با عصبانيت و نگراني گفت

يدن به تو چته ارغوان هيچ معلوم هست ؟ نمي خواي دست از بچه بازي برداري ... مي دوني مامانت و بابات چي كش -

 ... خاطر كاراي بچه گونه ات

 .. اون باباي من نيست -

باشه داد نزن ... بابات نيست .. ناپدريت .. سيامك .. هر اسمي كه روش ميذاري .. اين همه سال برات زحمت نكشيده  -

يامك چقدر كه اخرش بشي يه دختر فراري ... مي دوني مامانت وقتي باهام حرف ميزد چه حالي بود ... مي دوني س

 <سفارش كرد كه مراقبت باشيم ... فكر ميكني من بدون اجازه سيامك و مامانت ازت خواستگاري مي كردم ؟

نمي تونستم تحمل كنم بايد مي رفتم.. سيامك مي خواست عروسك دستمالي شده اش رو به يكي ديگه قرض بده .. چه 

شدم ... از جام بلند شدم .. و همونطور كه ازش دور مي شدم  دست و دلباز ... .. بايد تا جايي كه مي شد ازش دور مي

 : فرياد كشيدم

 ...خفه شو .. مي فهمي فقط خفه شو -

 : هنوز چند قدم دورتر نرفته بودم كه اين بار اون بازوم رو گرفت و منو به شدت به طرف خودش برگردوند

 ... چرا بچه شدي -

.. ولم كن مي خوام برم .. ديگه تا اخر عمرم هم دلم نمي خواد چشمم تو چشمت  من بچه .. من نفهم .. من قدر نشناس -

 ... بيافته

 ... حس كردم سياهي چشماش سياهتر شد اونقدر سياه كه نمي شد هيچ درخششي توش ديد

 .. باشه .. مي برمت جلوي خونه ات پيادت مي كنم -
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 ... اما من -

 : حاال ديگه اونم داد مي زد

 ... كوچولوي احمق ... گفتم مي برم جلوي خونه ات پياده ات مي كنم .. خوبه خيلي زود متوجه اشتباهم شدم دختر -

 : پوزخند زشتي زدم

 .. منم خوشحالم كه فهميدي ... االن هم نياز به همراهي تو ندارم -

 ... اما زورم بهش نمي رسيد ... منو به طرف ماشين كشيد و مجبورم كرد تا سوار بشم

هواي ماشين برام خفقان آور بود .. اما تار شدن دوباره چشمم اجازه اعتراض بيشتر رو ازم گرفت . صورتم رو كامال 

برگردوندم طرف پنجره و سعي كردم حضورش رو كامال نديده بگيرم ... تيام با سرعت سرسام آوري به طرف شهر بر 

يم و هر دوتامون بميريم ! خشم و نفرت از مادرم و سيامك راه مي گشت . برام مهم نبود حتي اگر اون لحظه تصادف كن

رو روي منطقم كامال مي بست . فكر اينكه سيامك يه روزي بخواد تو مراسم ازدواج من حاضر بشه و اجازه ازدواج منو با 

به  يامك روكسي بده اونقدر برام مشمئز كننده بود كه دلم ميخواست همون لحظه برگردم تهران و هر طور كه شده س

  .قتل برسونم . انقدر درگير افكارماليخولياييم بودم كه متوجه ترمز ماشين نشدم

  ... ارغوان ... ارغوان -

صداي تيام كه برخالف چند دقيقه قبل خشمي توش نبود منو به خودم آورد و دستم رو به طرف دستگيره در برد . 

 : رفش بچرخمصداي قفل مركزي ماشين وادارم كرد تا با خشم به ط

  ... درو باز كن -

  ... بايد به حرفم گوش بدي -

  . واسه يه لحظه سايه يه خستگي سنگين رو تو صورتش ديدم و نمي دونم چرا حس كردم دلم براش سوخت

تو كه به قول خودت فهميدي درباره من اشتباه كردي .. خوب پس مي توني با خيال راحت بري به زندگيت برسي و  -

  ! من برم پي كارمبگذاري 

 : مشتش رو آروم كوبيد روي فرمون

 لعنتي از همه حرفاي من فقط اون قسمتي رو كه دوست داشتي به خاطر سپردي ؟ -

  ... من هيچ قسمت از حرفاتو دوست نداشتم -

 : لبخند كمرنگي از روي صورتش گذشت

  ... حتي اون قسمت كه گفتم دربارت اشتباه كردم -

 : و مي دونستم اگر تا چند دقيقه ديگه تو ماشين بمونم هرچيزي ممكنه بهش بگمكالفه شده بودم 

  ... تيام حوصله بازي ندارم ! در رو باز كن -
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  .. چند لحظه ساكت شد و بعد نفس عميقي كشيد

  .. برو باشه ! در رو باز ميكنم ! اما تو كه يه ساعته داري منو تحمل ميكني .. پنج دقيقه ديگه هم روش ... بعد -

همونطور كه نگاش مي كردم حس كردم تاري چشمام داره كمتر و كمتر ميشه ... سكوت كردم و اونم اين سكوت رو به 

 : معني اجازه گرفت

  ! .. ببين من تند رفتم ! ببخش ... اما قبول اين همه نفرت از خانواده ات برام يه كم عجيبه .. اون لحظه عصبي شدم -

 " اين ديگه چي ميگه ! كي به عصبي شدن تو اهميت ميده " بردم و با خودم فكركردم ابروهام رو كمي باال

باشه ! شايد تو درست ميگي ! شايد بايد قبل از حرف زدن با خانواده ات با تو حرف ميز دم ! اما باور كن من فقط  -

خوام ازت سو استفاده كنم اينو يه بار نمي خواستم تو و خانواده ات فكر كنيد مي ! ميخواستم همه چيز اصولي انجام بشه

 ! هم بهت گفتم

 حوصله موندن و بيشتر از اين شنيدن رو نداشتم 

 االن از من چي ميخواي ؟ -

  ! مي خوام بدون عصبانيت روي پيشنهادم فكر كني -

ه نگاه م بسعي كردم آروم باشم .. سعي كردم تصوير چشمها و دستهاي سيامك رو توي سرم عقب ببرم سعي كردم نگا

درخشان و براق تيام باشه به آرامشي كه تو صورتش حتي با اون همه تيرگي موج مي زد به بوي شيريني كه مي اومد .. 

 : بايد راضيش مي كردم كه بره ؛حالم هيچ خوب نبود

 .. باشه فكر ميكنم -

 : اين بار واضح لبخند زد

 قول ميدي ؟ -

  ! قول ميدم -

  ... ممنون -

 ! ه در ماشين رو باز كنيدحاال ميش -

  ... بي حرف قفل كودك رو زد و من بال فاصله دستگيره رو كشيدم و از ماشين پياده شدم

من ديگه باال نمي آم به ترمه بگو من دارم مي رم اصفهان ! اونم تا اخر اين ترم پيشت بمونه هم براي پاي خودش هم  -

  .. چشم تو .. فكر ميكنم بهم مياييد حسابي

همه بي حوصلگي بي اختيار لبخند زدم . چه خوب كه ترمه قرار بود با من بمونه ! ديگه حتي نياز نداشتم از اردالن يا  با

 : مامان اجازه بگيرم ! سرم رو از بين در ماشين خم كردم گفتم

  ! شما هم يه قولي به من بدين -
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 : چشماش انگار بيشتر درخشيد

 چه قولي ؟ -

  ... ي كه باشه نبايد بگذاريد تو رابطه من و ترمه تاثير بگذارهاينكه جواب من هرچ -

 : انگار هزارتا ستاره تو نگاهش يهو خاموش شد . جدي و سرد گفت

  ... من بچه نيستم ارغوان -

 ! قول بدين -

  .. قول شرف ميدم .. تو اگر جوابت منفي باشه من به چشم خواهر ترمه بهت نگاه مي كنم -

قبل از اينكه در  !يعني انقدر براش سخت بود كه بگه خواهرم  "خواهر ترمه "ماشينش كه از من دور شد پوزخند زدم 

خونه رو باز كنم و برم تو با خودم فكر كردم كاش امشب رو نوشهر مي موند .. اينطوري خسته و ناراحت كاش نمي رفت 

...  
***  

دم و ردش رو گرفتم تا آبي دريا . حس خوبي داشتم وقتي تو دفتر كار مي كردم از پنجره به رودخونه زير ديوار نگاه كر

. انگار خستگي باهام غريبه بود . ده روز تموم بي وقفه با هامون و فرهان كار كرديم تا اينجا سرپا شد . ترمه كنارم غر 

. اما نمي دونست براي من اينهمه مي زد و مي گفت بي خود دارم خودم رو به خاطر دفتر كار يكي ديگه خسته مي كنم 

تو كار غرق شدن اين همه خستگي رو به جون خريدن و از درد بازو هاي كه غلطك رنگ رو ساعتها باال نگه داشته بود 

تا خود صبح نخوابيدن يه جور فراره . فرار از افكاري كه مي تونست ديونه ام كنه ! فرار از تلفن هاي وقت وبي وقت 

اسمش روي گوشي مي افتاد بوي توتون و حنا تو مشامم مي پچيد و قلبم براي عزيز به مويه مي نشست اردالن كه وقتي 

  . فرار از دلتنگي براي مادري كه هر كاري مي كردم رنگ صداش از خاطرم نمي رفت ...

  ! باز تو غرق اين رودخونه و دريا شدي ؟ بابا شنا بلد نيستيا كار دستمون مي دي -

چرخيدم . فرهان با لبخندي سرشار از انرژي و يه سيني چايي تو دست نگام مي كرد . بي اختيار لبخند به طرف صدا 

 : زدم

 / از كي تا حاال رييس شركت واسه كارمندش چايي مياره -

 : لبخندش تبديل به خنده اي پر صدا شد

  ! اي ازش كم كنه از اونجا كه اين رييس مفلس تو فكر حقوق آخر ماست و مي خواد به هر بهانه -

 : ليوان چاي رو از روي سيني تو دستش برداشتم

  ... متاسفم جناب رييس اين كارمند با اين چيزا از حق و حقوقش نمي گذره -

 : روي صندلي دسته دار كرم رنگ نزديك ميزم نشست و گفت

  ... ميز استفاده مي كنمخيلي راهها هست واسه راضي كردن كارمندا ! من فعال دارم از راه هاي مسالمت آ -
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منم پشت ميزم نشستم و در حالي كه طبق عادتم چايي رو داغ مزه مزه مي كردم و از سوزش سقف دهنم لذت مي بردم 

 : گفتم

 اين االن يه جور تهديد بود ديگه ؟ -

  ... شما اسمش رو بگذار هشدار -

شده بود ، نگام رو به سمت خودش كشيد . هامون صداي باز شدن در اتاق كه نفهميده بودم كي پشت سر فرهان بسته 

 : در حالي كه موشكافانه به ما دوتا نگاه مي كرد خطاب به فرهان پرسيد

 كارهاي ثبت شركت رو انجام دادي ؟  -

 : فرهان سرش رو به نشونه تاييد تكون داد و گفت

 ! فردا بايد بريم ساري -

 بريم ؟ -

  ! اره ديگه من و تو و ارغوان -

  .. ا ديگه چرا بياييمم -

چون قانونا ما موسسين شركتيم ... شايد وجودتون الزم شد ... اصال ميگم تو هم به الدن بگو بياد چهار نفري هم ميريم  -

  ! يه دور ميزنيم هم كاراي اداري رو انجام ميديم

 : طرف فرهان چرخيد قبل از اينكه صداي اعتراضم به اين تصميم يه طرفه به گوششون برسه هامون كالفه به

چه اصراريه تو اين دختره رو بچسبوني به من ! از اول هم گفتم اگر ازش خوشت مياد منو واسطه نكن .. حاال نوه خاله  -

  ... بنده هست كه باشه ! من حوصله واسطه شدن ندارم

 : فرهان با تعجب گفت

  ... هوي چته چرا رم كردي ؟ خواستم تنها نباشي -

 : ش رو تو جيب شلوارش فرو كردو چشماشو باريك كردهامون يه دست

 اونوقت شما رو كي ازتنهايي در مياره ؟ -

دندونهاي سفيد و مرتب فرهان دوباره درخشيدن و من بعد اين همه مدت تازه چال هاي عميق دو طرف صورتش رو 

  ! ديدم

  ! همكار ساعي و منضبط من ! خانم ارغوان آراسته -

 : ن كمي بيشتر تو هم رفت . حوصله ام از اين يكي بدوي مسخره سر اومده بودحس كردم صورت هامو

من يه پيشنهاد بهتر دارم من با ترمه ميام  ... خيلي ممنون كه خودتون مي بريد و مي دوزيد و منم حتما بايد بپوشمش -

مهد كودك ... اقاي فخرايي شما لطف  شما دوتا هم تا خود ساري بزنيد تو سر و كله هم ... اه معلوم نيست اينجا دفتره يا
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كنيد بريد دنبال اين كامپيوتر من ! عصر حجر نيست كه من همه اطالعات رو تو دفتر بنويسم .. در ضمن خطم خوب 

 ! نيست ممكنه كلي چيز از دست بدين

 : فرهان از جا بلند شد و در حالي كه به طرف در ميرفت گفت

  ! اوامرتون ! يه وقت تعارف نكنيد دوباره چايي خواستين خبرم كنيدچشم خانوم آراسته االن مي رم پي  -

 : در حالي كه به لحن شوخش مي خنديدم . چشمم افتاد به هامون كه عبوس نگام مي كرد

 چيه هامون چرا اين روزا تا چشمم مي افته بهت اخمات تو همه ! نه به چند ماه قبلت نه االن كه انگار به خونم تشنه اي -

...  

 :قدمي به طرف ميزم برداشت و اهسته پرسيد

 مي خوام بدونم تو هر جا ديگه ام ميرفتي سركار با رئيست همينطور بگو و بخند مي كردي ! و دستور چايي مي دادي -

...  

 : ابروهام رو باال بردم و خودكارم رو روي ميز گذاشتم

اداري فرق ميكنه ! دوما من دستور چايي ندادم و فرهان اوال كه محيط كار ما دوستانه است و قضيه اش با يه محيط  -

  ... خودش ا ورد

  ! آقاي فخرايي -

 چي ؟ -

يادمه يه ماه پيش دم در بوفه واسه فرهان خط و نشون مي كشيدي كه حق نداره به اسم كوچيك صدات كنه ! اما  -

  .... حاال

 : بي حوصله نگاش كردم

به من گير ميدي .. برو يه كارمند زن ديگه استخدام كن بشين بهش گير بده ...  هامون حرف حسابت چيه ؟ چرا انقدر -

  ! كي كارها شروع ميشه من ازدستت خالص شم

 : در حالي كه به سمت در مي رفت با پوزخند گفت

كار يدقيقا مشكل منم همينه كه تو تو شركتي كه هيچ زني نيست و فقط دوتا مرد توشه اونم خارج از محدوده شهر چ -

 مي كني ؟

نمي تونستم هامون رو بفهمم ! اين حساسيت هاش با رفتار بي قيدانه اي كه ازش ديده بودم كامال در تضاد بود . قبل از 

 : اينكه از در بره بيرون در حالي كه به سختي صدام رو كنترل مي كردم گفتم

ه ن باعث شده فكر كني در قبال من مسئولي بهترببين آقاي مهر پويا ! اگر اتفاقي كه تو تابستون افتاد و زندگي م -

خيالت رو راحت كنم كه روي اين كره خاكي تنها كسي كه مسئول زندگيمه خودمم ! هيچ كس هيچ وظيفه اي در قبال 

  ... من نداره
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 : پوزخند تلخي زدم و ادامه دادم

يه دوست وظيفه شناس رو در مياري ؟! لطفا اونايي كه وظيفه داشتن چه گلي به سرم زدن كه حاال تو داري برام اداي  -

  ... بيشتر از اين تو كارهاي من دخالت نكن

دستش رو از روي دستگيره در جدا كرد و با قدمهاي سريع روبروي ميزم وايستاد و دستاهاش رو روي اون تكيه دادو به 

ها چند سانتي متر بود . مخمل قهوه طرفم خم شد .اونقدر كه با اون قامت كشيده اش فاصله بين من و صورتش شايد تن

 : اي چشماش به تيرگي مي زد

اگر برداشت تو از حرفاي من همين خزئبالتيه كه گفتي براي خودم و تو متاسفم ! اما اينو بدون منو قاطي زندگيت  -

  ... كردي و من شي ء نيستم كه بعد از نياز نداشتن بهم پرتم كني بيرون

 : تند و عصبي گفتم

  ... چ وقت بهت نياز نداشتم ... تا كي ميخواي كمك هايي كه كردي رو بزني تو سرممن هي -

 : بوي نيكوتين رها شده از نفسش باعث شد روي بينيم چين بندازم و سرم رو عقب بكشم

 من چيز رو تو سرت نمي زنم .. تو خودت اين رو تو كله ات فرو كن كه من تو زندگيت هستم و به اين راحتي بيرون -

  ... نمي رم ... هر جا هم دلم بخواد احساس مسئوليت ميكنم

  ... اگر من نخوام چي -

  ! مهم اينكه من ميخوام -

دلم ميخواست هلش بدم عقب طوري كه پرت بشه روي زمين دلم مي خواست سرش داد بزنم و بگم به تو هيچ ربطي 

همونجا خفه اش كنم ... اما به جاش ته دلم انگار گرم  نداره و تو بيخود مي كني كه مي خواي! دلم ميخواست با دستام

يكي بود كه مي خواست باشه .. كه ميخواست نگرانم باشه ، مي خواست به اين فكر كنه كه من كجام چيكار  . شد

ميكنم و ديگران باهام چطوري رفتار ميكنند !يكي بود و من از اين بودن برخالف اونچه به زبون مي اوردم و سعي مي 

اما همونطور كه نگام مي  ...ردم بهش القا كنم اونقدر ها نا راضي نبودم ... حاال حتي اگر مي خواستم باشه تا تنها نباشم ك

كرد و حس مي كردم تيرگي توي چشماش كم كم كمرنگ ميشه و دوباره رنگشون ميشه مثل چشماي خودم ... همونطور 

انحناهاي نرم جاشون رو مي گرفت حس كردم تيره پشتم ذره  كه كه زاويه هاي سخت فك و لبش از بين مي رفت و

ذره از يه انرژي ناشناخته گرم ميشه و پشتم رو مي تونم صاف تر نگه دارم ... همه سعي ام رو كردم كه لبخند نزم و اون 

ب جيانگار از لبهاي بهم فشردم تالش مزبوحانه ام رو فهميد ... كه سرش رو كشيد عقب و انگشت شستش رو تو 

 : شلوارش فرو كرد و گفت

  ... من و فرهان فردا صبح اول وقت مياييم دنبالتون ! بهتره هرچي كه گفتم رو خوب به ذهن بسپري -

 : لبام رو از تو گاز گرفتم كه لبخند نزنم و با لجبازي گفتم
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حرفاتو به دل نگير .. بترس من جديدا متوجه شدم كه زمينه زيادي واسه بيماري آلزايمر دارم پس اگر فراموش كردم  -

  ...از روزي كه كال وجودت رو يادم بره 

 :بالخره از وقتي كه اومده بود تو اتاق لبخند كمرنگي رو لبهاش نشست و گفت

كار ي ميكنم كه اگر بخواي هم تا اخر عمرت نتوني فراموشم كني ... مجبور باشي هر روز و هر ثانيه هي منو به خاطر  -

 ... بياري

 ... از گفتن اين حرف بدون اينكه منتظر جواب من بودنه از اتاق بيرون رفتبعد 

*** 

 : فرهان آينه ماشين رو تنظيم كرد و از توش نگاهي بهمون انداخت

 ! مي بينم كه خانومهاي سحرخيز خيلي سرحال تشريف دارن -

 : ترمه با خنده جواب داد

 ... سحر خيز چيه بابا ما كال تاصبح بيدار بوديم -

هامون كه از وقتي سوار شده بوديم فقط يه سالم نصفه و نيمه بهمون كرده بود با تعجب به سمتمون چرخيد و در حالي 

 : كه نگاش به من بود پرسيد

 تا صبح چيكار مي كردين ؟ -

 : شونه باال انداختم

 ... داشتيم درباره روش هاي نوين مديريت جهاني بحث مي كرديم -

 :نچندان محكمي به پهلوم زد و گفت ترمه با ارنجش ضربه

اره جون خودت ! تا خود صبح داشتي درباره شركت بزرگي كه توش كار مي كني و روش هاي بهتر شدن كارتون  -

حرف مي زدي ... مغزم رو از بين بردي ... موندم هنوز هيچ حقوقي هم نگرفتي وگرنه چطوري مي خواستي سنگ منافع 

 ... ونم شركتي كه هنوز به ثبت نرسيدهشركت رو به سينه بزني .. ا

 : فرهان نگاه مهر آميز از آينه ماشين بهم انداخت و گفت

 ! ترمه قرار نشد به كارمند ساعي و دلسوز من تيكه بندازي ها ! مطمئن باش قدرش رو مثل چشمام مي دونم -

 ... كامال مشخصه از حقوقي كه بهش دادين -

 : چپ چپ نگاش كردم و گفتم

 ... ترمه سرم رفت سر صبحي بسه -

 ... مگه دروغ ميگم تازه داشتم وسوسه ميشدم منم بيام اونجا كار كنم ! اما -

 

  : فرهان با لحني كه توش خنده موج مي زد حرفش رو بريد
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 .. ترمه خانم بذار سي روزش كامل بشه بعد از حقوق حرف بزن -

 ... امروز شد سي روز -

نوز شروع نشده االن ساعت شش صبحه ! حاال كو تا هشت ! در ضمن ارغوان كه ماشاهلل خوب ساعت كاري امروز كه ه -

 ... شما بيا تو دفتر مشغول شو اگر من حقوقت رو ندادم اونوقت ..خودش زبون داره شش متر نياز به وكيل نداره 

 : ترمه اخماشو تو هم كرد و رو به من گفت

 ... من مثال دارم طرف تو رو ميگيرم تو هيچي نمي گي تحويل بگير ... همه اش تقصيره توئه ... -

 : هامون كالفه از پر حرفي ترمه و فرهان پرسيد

 صبحونه خوردين شما ؟ -

 .... نه نخورديم اما گرسنه امون نيست -

 : ترمه معترض گفت

 ... ارغوان خانوم من يه زبون دارم شش متر نياز به وكيل ندارم .. از طرف من حرف نزن -

 : حالي كه مي خنديدم دستم رو دور شونه اش حلقه كردم و گفتمدر 

اي دختر نازك نارنجي شكمو ... اصال تو وكيل من نائب من رييس من ... فرهان ديگه نبينم با دوستم اينطوري حر ف  -

 !بزني .. وگرنه ميارمش توشركت كه بشه منشي مخصوصت ! اونوقت ديگه حساب كارت با كرام الكاتبين

 : ن در حالي كه سرعتش رو كم مي كرد گفتفرها

 ... من مخلص ترمه خانوم هم هستم ! شوخي كردم دلش وا شه -

 : ترمه شكلكي در اورد و زير لب گفت

 ... خوب شركت تخليه چاه نزدي ... وگرنه ورشكست ميشدي -

 : فرهان با صداي بلند خنديد

 ... رو چرا مي كني چاه فاضالبحاال به من تيكه مي اندازي خيالي نيست ! دل خودت  -

 : صداي فرياد اعتراض آميز ترمه با لحن جدي و بي حوصله هامون كوتاه شد

 ... فرهان فكر كنم قهوه خونه كاظم يه كيلومتر جلو تر باشه! نگهدار يه چايي بخوريم -

 . تا رسيدن به اونجا ديگه حرفي بينمون رد و بدل نشد

كنار يكي ار آالچين هاي كوچيك محوطه قهوه خونه پارك كرد از ماشين پياده شديم و وقتي فرهان با مهارت ماشين رو 

از ديدن زيبايي اون بيشه كوچيك كنار جاده بي اختيار نفس عميقي كشيدم . صداي هامون رو از خيلي نزديك به خودم 

 : شنيدم

 !تا حاال نيومده بودي اينجا؟ ... پاتوق بچه هاي دانشكده است -
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 : به طرفش برگردم گفتم بي اونكه

 ! نه ... اما خيلي قشنگه ! فكر كنم خيلي هم نزديكه به نوشهر -

 ... اي يه بيست كيلومتري فاصله داره -

 ... اوه متوجه نشدم اين قدر راه اومديم -

 .. بله شما سرگرم گفت و گوهاي مفيد بودين -

ده مهار شده اي رو ديدم كه با ديدن نگاه عصباني من اين بار به سرعت و با خشم به طرفش چرخيدم اما تو نگاش خن

 : رهاش كرد و دستاش رو باال برد

 .. تسليم بابا ! منظورم همون مديريت جهاني بود -

 : چشم غره اي بهش رفتم و به طرف ترمه كه با لبخند مشغول حرف زدن با فرهان بود رفتم . فرهان با ديدن من گفت

 ! ردمديدي چه زود از دلش در آو -

 : دستم رو دور بازوي ترمه انداختم و در حالي كه به سمت آالچين مي رفتم گفتم

 ... آفرين به شما ميگن رئيس وظيفه شناس -

چند دقيقه بعد يكي از كارگرهاي اونجا سفره يه بار مصرف كوچيكي رو روي تخت آالچيق پهن كردو سيني بزرگي 

قرار داد . با اونكه گفته بودم گرسنه نيستم اما با بوي خوش نون تازه و  حاوي قوري چاي و بقيه وسائل صبحونه كنارش

چاي حس كردم دلم ضعف رفت ... هامون كه درست روبرم نشسته بود انگار برق تو چشمم رو ديد كه دست برد به 

 : سمت قوري

 ... ارغوان استكانت رو بيار جلو تر برات چايي بريزم -

 : نياورد بود لبه تخت و كنار من نشست و قبل از هامون قوري رو برداشت فرهان كه هنوز كفش هاش رو در

 ... من نزديك ترم براش مي ريزم -

 : بدون اينكه نگاه كنم مي دونستم حالت نگاه هامون االن چطوريه ... كالفه از جام بلند شدم و گفتم

 من برم دستم رو بشورم ... ترمه تو نميايي ؟ -

 : ي كه تو دستش بود رو تو ظرف خامه فرو برد و گفتترمه بي خيال تكه نون

 نه من دستام تميزه مگه از خونه تا اينجا چيكار كردي كه دستات كثيف شد؟ -

 : از تخت پايين اومدم كه باز صداي هامون رو شنيدم

 ... بگذار منم بيام اينجا خيلي امن نيست -

 : بي حوصله گفتم

 وم سمت بايد برم ؟خواهش ميكنم نيا ! فقط بگو از كد -
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دلخوري رو توي نگاش ديدم اما با خودم فكر كردم حقشه بايد ياد بگيره زيادي تو هرچيزي وارد نشه واز هرچيزي 

 . ناراحت نشه

به سمت مسير ي كه نشونم داده بود رفتم .و با خودم فكر مي كردم تا ساري هنوز دو ساعت و نيم مونده و اگر خل نشم 

 . ليهاز دست اين دوتا خي

سعي كردم به چيزي فكر نكنم و به بوته هاي كوتاه تمشك و گلهاي شاهپسند كنار االچيق ها نگاه كنم . و از اين سفر 

  .كوتاه لذت ببرم

 ... چند قدم با سرويس بهداشتي قهوه خونه فاصله داشتم كه صداي گريه ضعيفي رو شنيدم

 ... خيلي نامردي شروين تو گفتي فقط خودتي -

انقدر زر زر نكن ! تو كه هر شب با يكي هستي ! چه فرقي ميكنه تو يه شب با چند نفر باشي ...واسه من جانماز آب  -

 .. نكش

 : حس كردم يخ زدم ... خودم رو عقب كشيدم و پشت اخرين االچيق پنهون شدم . لحن ملتمس دختر حالم رو بهم زد

 ... به كاظمم بگو جنس بده بهمحاال كه هر غلطي خواستين كردين ...پولمو بده  -

 : صداي پر از انزجار پسري كه فهميده بودم اسمش شروينه رو دوباره شنيدم

 ... برو صورتت رو بشور حالم بهم خورد ! بعد راه بيافت برو بتمرگ تو ماشين تا من برم پيش كاظم -

چيق بهش وصل كرده بودن تو مشتم فشار بي اختيار ميله كنار آالچيق كه كوني هاي كرم رنگي رو جاي چادر دور آال

از پشت سر كه نگاش كردم ريز نقش و مردني به نظر مي اومد اما تو  . دادم .. و عبور شروين رو از كنارم حس كردم

از جام تكون خوردم  ..صداش قلدري بود كه فهميدم فقط واسه اون دختر بدبخت داره اداي گنده الت ها رو در مياره 

م ببينمش .. اما حس كرده بودم صداش آشناس ... و من هيچ وقت حس هام رو دست كم نميگرفتم ... نمي خواستم بر

سالها بود كه به هر صداي و سايه و نگاهي دقيق مي شدم و قبل از وجودشون حسشون مي كردم... در دستشويي كه باز 

 بزني توشون تا ته وجودت از شيرينيش شد چشمام افتاد تو دوتا چشم درشت عسلي .. اونقدر عسلي كه مي شد انگشت

لبريز بشي .. نگام اومد پايين تر رو بيني كشيد و كمي قوص دار و بعد لبهاي برجسته و صورتي كه قبلها با ديدنشون با 

حسرت از ترمه مي پرسيدم چطوره كه دندون هاي خرگوشي گالره انقدر ريز و خوشگلن و حتي وقتي نمي خنده از بين 

... و تماشاي همه اينا تو اون صورت مهتابي كه تمام طول هم كالسي بودنمون حسرت شفافيت و خوش  لباش معلومن

رنگيش رو خورده بودم .. مي شناختمش .. گالره بود، گالره قدياني .. زيباترين دختري كه به عمرم ديده بودم حداقل به 

 ... چشم من زيباترين بود .. .. و يكي از همكالسي هام

ا ديدنم به وضوح جا خورد . نمي دونستم چي بايد بهش بگم . نگاهي به سرتاپاش انداختم مانتوي كوتاه مشكي و گالره ب

چروك ماركداري پوشيده بود كه به زور تا زير باسنش مي رسيد . روسري ساتن كوتاهش نارنجي رنگ بود و انعكاسش 
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اومد و زيباييش رو ستايش مي كردم نمي تونستم كامال تو چشماي عسليش به چشم مي اومد. هميشه ازش خوشم مي 

انكار كنم هنوز هم زيباست حتي با وجود اين رنگ پريدگي و حلقه سياه دور چشمش حتي با وجود بي قراري 

  ... مردمكهاش كه مي لرزيدن و يه جا نمي موندن

 : با صداي گرفته اش به خودم اودمدم

 ؟اين وقت روز اينجا چيكار مي كني ارغوان  -

 : احساس انزجار جاي خودش رو به شگفتي چند لحظه قبل داد

  ... مطمئنا نه اون كاري كه تو مي كردي -

بدون اينكه دستام رو بشورم برگشتم و به سرعت ازش دور شدم . حس مي كردم جذام داره و اگر كنارش بمونم منم 

ي كه شينده بودم رو مشكل و مشكل تر مي كرد . مبتال ميشم . معصوميت چهره زيباش اونقدر زياد بود كه باور حرفاي

ترمه مشغول ور رفتن با موبايلش بود و هامون داشت  ! دوباره كه روي تخت نشستم هيچ ميلي به غذا خوردن نداشتم

نبات ليموييش رو توي چاي مي چرخوند . فرهان روي تخت نبود اما حوصله نداشتم به اين فكر كنم كه كجاست و چرا 

 : مه بالخره دست از سر گوشيش برداشت و با تعجب نگام كردنيست . تر

  . ارغوان چي شده چرا رنگت پريده ؟ يه چيزي بخور ... فكر كنم فشارت اومده پايين -

 : زمزمه كردم

  .. بي خيال ترمه ! اشتها ندارم ... فقط بريم -

  .... يزي بخورفرهان رفته با صاحب قهوه خونه حرف بزنه اومد ميريم اما قبلش يه چ -

 : بي تفاوت به صورت هامون كه موشكافانه زير نظرم گرفته بود نگاه كردم

  ... گفتم كه اشتها ندارم ... شما بخوريد كه بريم -

ترمه كه اخالقم رو مي دونست ديگه اصرار نكرد . برگشتن فرهان ده دقيقه اي طول كشيد . با ديدنش به سرعت از 

كوت مسخره تو آالچيق كه باعث ميشد بيشتر به صحنه اي كه چند دقيقه قبل ديده بودم فكر سرجام بلند شدم از اون س

كنم حالم بهم مي خورد . ترمه زودتر از من كفشش رو پوشيد و كيف منم برداشت و به سمت ماشين رفت . فرهان 

  . همونطور سرپا يه استكان چاي تلخ رو سر كشيد و پشت سر ترمه راه افتاد

بدون اينكه  .ينكه بنداي كتونيم رو محكم كردم و سرم رو باال آوردم هامون رو ديدم كه لبه تخت نشسته بود بعد از ا

منتظر اومدنش بمونم پشت كردم تا برم اما مچ دستم رو از روي مانتوي كتون مشكي ام گرفت . با تعجب و تغيير به 

 : بود به طرفم گرفتطرفش چرخيدم . استكان چايي كه يه نبات طعم دار ديگه توش 

 ! اينو بخور بعد بريم -

  ... گفتم اشتها ندارم -
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  .. حالت بد ميشه -

 : دستم رو به شدت از دستش بيرون كشيدم

  ! دوست ندارم انقدر برام تعيين تكليف كني -

شونه ام ره رو سرنفس عميقي كشيد و از جاش بلند شد . لبه شال سفيدم رو كه از روي شونه ام افتاده بود گرفت و دوبا

  . انداخت

اما انگشتش رو گذاشت زير چونه ام و سرم رو باال آورد . تو  ! منتظر بودم باز بهم متلك بگه ... يا صداشو ببره باال

  . چشماش يه دنيا حرف بود كه انگار زير يه سايه تيره پنهون شده بودن

.. من فقط دوستتم كه نگرانتم ... رنگت پريده ممكنه تو راه ارغوان ... من كي ام كه بخوام واسه تو تعيين تكليف كنم  -

  ... حالت بد بشه .. دلت مي خواد جلوي ما باال بياري .. دلت مي خواد كل روز به خاطر يه لجبازي مسخره حرومت بشه

  . دمسر كشيبا دست ديگه اش استكان چايي رو باال آورد . شرمنده از لحن ماليمش بي اعتراض چاي ولرم و شيرين رو 

  . لبخندي كه زد درست مثل لبخند يه بزرگتر به يه بچه زبون نفهم لج باز بود

 .سوار ماشين شدم ترمه و فرهان مشغول بحث سر آلبوم جديد جنيفربودن . هيچ وقت موزيك غربي رو دوست نداشتم 

يست و چهار پنج ساله اي كه سرش رو صداي بسته نچندان اروم در ماشين ، منون متوجه هامون كرد كه با اخم به پسر ب

 : از پنجره ماشين تا نصفه اورده بود تو نگا مي كرد . فرهان بحثش رو با ترمه نيمه تموم گذاشت و رو به پسر گفت

  ... چاكر داش كاظم .. ما ديگه رفتيم -

 : لهجه كشدار و محلي پسر به چشماي سبز تيره و پوست گندميش نمي اومد

  ... .. بازم بيا اين وراقربونت دادا . -

  ... ما كه جلدتيم -

بعد از چند تا تعارف نصف نيمه ديگه بالخره فرهان رضايت داد و با بوق كوتاهي ماشين رو به حركت در آورد ... تو 

اخرين لحظه متوجه پرادو مشكي دو دري شدم كه كاظم داشت به طرفش مي رفت . وقتي به پشت سرم نگا كردم سايه 

  ... و تو ماشين ديدم و دست كاظم كه داشت از پنجره سمت اون مي رفت توگالره ر

*** 

 : لحن شوخ فرهان وادارم كرد سرم رو به طرف جلو برگردونم

  ! ارغوان به چي نگاه مي كني گردن درد مي گيريا -

 : با كنايه گفتم

 ... داشتم دوست با كالست رو نگاه مي كردم ... واقعا كه -

 :واضح هامون رو شنيدم و به دنبال اون فرهان با بي حوصلگي گفتصداي پوزخند 
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خداي معرفته مي دوني چقدر اينجا كارم گير  ! تروخدا تو هم نرو مثل اين هامون رو نروم .. چشه مگه بيچاره كاظم -

رفاقت  ... من چهكرده و به دادم رسيده ... تازه ملك دفتر رو هم اون واسم پيدا كرد حاال خودش هر غلطي ميكنه به 

  ! من با همه تك بعديه

حوصله كل كل كردن رو نداشتم . سرم رو چسبوندم به شيشه و با خودم فكر كردم كاش مي شد منم مثل ترمه از همه 

  ... اما چطوري ...چيز سطحي بگذرم 

ار ساده مقنعه گالره اهل يكي از شهر هاي مرزي غرب كشور بود . روز اولي كه تو كالس ديدمش صورتش تو حص

حتي با وجود كرك هاي طاليي رنگ پشت لبش و ابروهاي خرمايي به هم پيوسته اش كه  .سياهرنگش مي درخشيد 

چشماي عسليش رو قاب گرفته بودند . مي تونستم ظرافت اندامش رو حتي از پشت مانتوي نيمه بلند سرمه اي رنگش 

  . از پسرهاي كالس همكالم مي شد حس كنم . و سرخي گونه هاش وقتي با استادها يا يكي

خوب به خاطر مي اوردم كه ترم اول دنبال همخونه مي گشت و بالخره با كمند كه اهل تهران بود و يه دو سالي پشت 

كنكور مونده بود هم اتاقي شد . كمند برعكس گالره اصال زيبا نبود اما گرون مي پوشيد و خوش ژست رفتار مي كرد . 

 . شي گفته بودكه بچه زعفرانيه است و پدرش يكي از بزرگترين مشاورين حقوقي شهرداري تهرانبارها با فخر فرو

هر ماه كه گذشت  . گرچه هيچ وقت نفهميديم كه چرا با اين همه ادعا تو اپارتمان ساده و كوچيك گالره شريك شد

ا هيچ نديش خبري نبود . اما با وجود همه اينگالره بيشتر و بيشتر شبيه اون مي شد . ديگه از لباسهاي ساده و ابروهاي پيو

  . وقت فكرش رو نمي كردم روزي تو اين شرايط ببينمش

  . كمند درسش رو نيمه كاره ول كرد و به تهران برگشت و بعد از اون ديگه گالره هم اتاقي نگرفت

ه شدم ساعت نزديك ده بود و ما ب انقدر به گالره و دليل رفتارش فكر كردم كه نفهميدم چطور خوابم برد . وقتي بيدار

خوشبختانه موقع انجام كارهاي اداري ثبت شركت به وجود ما نيازي نشدو فرهان  . ميدون اصلي ساري رسيده بوديم

  .ساعت نزديك دو بود كه به سمت نوشهر برگشتيم  . خودش همه كارها رو انجام داد

جور داره منفجر مي شه ! مويرگ هاي مغزم داشت پاره مي تو ي راه حس مي كردم سرم از اين همه فكر هاي جور وا

 : شد . بي اختيار ناله اي كردم و بالفاصله دست ترمه دور شونه ام پيچيد

  . چي شده ارغوان حالت خوب نيست -

 : در حالي كه حتي ديدن نور خورشيد هم باعث بدتر شدن حالم مي شد بدون اينكه چشمام رو باز كنم گفتم

  .. مي كنهسرم درد  -

 : ترمه با صدايي كه نگراني درش موج مي زد به فرهان گفت

  .. فرهان تو اولين شهر جلو يه درمونگاه نگهدار -

 : دستم رو بيشتر به چشمام فشار دادم
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  ... نه الزم نيست بخوابم خوب ميشم -

 : هامون با لحني كه عصبانيت توش موج مي زد گفت

  ..وبه كه صبح يه لقمه صبحونه مي خوردي! االن ساعت دو شدهتو اگر مي دونستي چي برات خ -

 : صداي موزيكي كه تو ماشين پيچيده بود قطع شد و هامون دوباره به فرهان گفت

  ... خواهشا ديگه روشنش نكن . جلوي يه رستوران تميز هم نگهدار -

 : ترمه همونطور كه منو تو بغلش نگهداشته بود پرسيد

  ! ست ببريمش درمونگاهبه نظرت بهتر ني -

  ! نه مال اينكه از صبح چيزي نخورده، غذا بخوره بهش يه مسكن مي دم حالش بهتر ميشه -

نهار رو به زور اصرار هاي ترمه و اخم و تخم هامون خوردم . فرهان يه جورايي گرفته به نظر مي اومد و هيچي نمي گفت 

  ! يه ژلوفن بهم داد و گفت اينو با آب زياد بخور زود تاثير مي كنه. بعد از اينكه تقريبا نصف غذام تموم شد هامون 

 : مي دونستم نگرانمه و دلم نمي خواست بچه تر از اين به نظر برسم . لبخند كمرنگي بهش زدم و گفتم

  ! نمي دونستم همرات يه داروخونه سيار داري -

 : ابروهاش رو باال داد و گفت

  .. ر درد مي گيرمفقط مسكن ! اين روزا زياد س -

منم شونه باال انداختم و كپسول رو با يه ليوان آب خوردم . بعد سرم رو روي ميز گذاشتم كه حس كردم يكي از بچه ها 

 : از سر ميز بلند شد . قبل از اينكه سرم رو بلند كنم صداي فرهان رو شنيدم

  ... همن برم يه نگاه به ماشين بندازم ..حس كردم يه صداي اضافي دار -

چند دقيقه چشمام رو بستم . نمي تونستم انكار كنم كه بعد از خوردن غذا احساس بهتري داشتم . دست گرم ترمه رو 

 : روي پيشونيم حس كردم و چشمام باز شد

 !بهتر شدي ارغوان ؟ -

 : صاف نشستم و سرم رو به نشونه تاييد تكون دادم . ترمه با لحني پر از قدرداني به هامون گفت

  ... ممنون ! فكر كنم تو بايد دكتر مي شدي .. مديريت واست كم بود -

 : هامون از جا بلند شد و گفت

  ... بهتره بريم بيرون بشينيم فكر كنم اگر تو هواي آزاد يه چايي بخوره حالش كامال جا مي اد -

ران خارج شدم فرهان رو ديدم كه به رستوران ساحلي بود و پيشنهاد هامون خيلي جالب به نظر مي رسيد . وقتي از رستو

اخم بين ابروهاش اصال به صورت هميشه خندونش نمي اومد . به طرفش رفتم  .ماشين تكيه داده بود و سيگار مي كشيد 

 . و صداش زدم
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  ... فرهان -

 بي حرف به طرفم چرخيد تو نگاهش يه دلخوري گنگ مي ديدم 

  ... ايي بخوريمبيا بريم پشت رستوران مي خواهيم اونجا چ -

سيگارش رو انداخت روي زمين و با يه قدم بلند خودش رو به من نزديك كرد و در حالي كه از كنارم مي گذشت با 

 : صداي نچندان آرومي گفت

 ! هيچ خوشم نمياد هامون اينطور واست خوش خدمتي مي كنه -

خودم فكر كردم اين پسرها چه موجودات عجيبي  با .متعجب و پر از سوال نگاش كردم . اما بدون توجه به من دور شد 

ان چرا انقدر اصرار دارن كه نقش آقا باال سر رو بازي كنند . همونطور پوزخند مي زدم برگشتم تا دنبالش برم . ترمه در 

 : سكوت نگام مي كرد . شونه باال انداختم و گفتم

 ! فكر كنم پاك خل شده .. بريم چايي بخوريم -

بالم اومد . وقتي به پشت رستوران رفتيم فرهان روي يه تخت نشسته بود و به دريا نگاه مي كرد . ترمه ترمه بي حرف دن

 : پرسيد

 پس هامون كجاست ؟ -

نگاه تندي كه به ترمه انداخت باعث شد از پرسيدن سوالش پشيمون بشه . با ديدن صورت دمغ ترمه عصبي به طرفش 

 : برگشتم و گفتم

ميشر از رو بستي ... تو اگر با هامون مشكل داري اصال چرا با هم كار مي كنيد كه حاال خط و خوب چيه اينطوري ش -

  .... نشونش رو واسه ما مي كشي

 : چشماشو باريك كرد و نگام كرد

من با هامون مشكل ندارم ... اما موندم كه چطور وقتي هي به من ميگه به ارغوان و ترمه زياد نزديك نشو و روابطت رو  -

  ! كاري نگهدار خودش اينطوري دور و برتون مي چرخه

  ... واي هامون ! نمي دونم چي كار كنم كه دست از اين دخالت هات برداري

 : لبه تخت نشستم و گفتم

 هامون دوستت هست يا نه ؟ -

 هست خوب كه چي ؟ -

به هامون گفتم به تو هم ميگم من به من ربطي نداره دوستت واسه تو تعيين تكليف مي كنه يا نه اما همونطور كه  -

 فقط نمي دونم اين رو به چه زبوني به تو و هامون بگم كه متوجه بشين !خوش ندارم كسي واسه من تعيين تكليف كنه 

...  
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حس كردم اخمهاش كمي از هم باز شد. اوردن قليون و سيني چاي توسط پسر كم سني رشته حرفامون رو پاره كرد . من 

 : م بلند شدم . ترمه كه تازه داشت كفشهاش رو در مي آورد گفتبي حوصله از جا

 كجا ؟  -

 ... مي رم كنار دريا قدم بزنم -

 ! ااا ارغوان بمون مي خوام قليون بكشم -

 : هامون كه با شنيدن صداش فهميدم اومده گفت

  ... نه ترمه فكر كنم دود قليون باعث بشه سردردش -

با وجودي كه هوا افتابي بود اما  . چپ نگاش كردم و بي حرف از كنارشون دور شدم اجازه ندادم حرفش تموم بشه چپ

موج هاي خاكستري و بلند خودشون رو به ساحل مي كوبيدند . دلم شور مي  . دريا خاكستري و نا اروم به نظر مي رسيد

صداي موبايلم  . تر از دريا نشستم زد اما نمي دونستم چرا . هميشه از درياي طوفاني مي ترسيدم . روي كنده درختي دور

رو كه شنيدم بي اختيار لبخند زدم حداقل بهانه اي جور شده بود تا يه كم از افكار بي سر و تهم جدا بشم . اما ديدن 

 : اسم اردالن روي گوشي لبخند رو روي لبام خشك كرد

 سالم  -

 كجايي چرا خونه نيستي ؟ -

 : لحن طلبكارانه اش دستپاچه ام كرد

 مگه تو كجايي؟ -

 ! جلوي در خونه ات -

 : متعجب و نگران پرسيدم

  ... چرا اونجا مگه اتفاقي افتاده -

 : با پوزخندي واضح گفت

  ... مگه حتما بايد اتفاقي افتاده باشه كه يه برادر حال خواهرش رو بپرسه ! االن كجايي ؟ دانشكده هم كه نبودي -

 : ثانيه قبلم داده بود گفتمبا تمسخر كه جاش رو به نگراني چند 

  ... چقدر دير به ياد خواهرت افتادي ... من اومدم يه سفر كاري -

 : چند لحظه سكوت برقرار شد مي تونستم تعجب رو تو صداش حس كنم

  ... كاري ؟ مگه تو كار مي كني -

  .... زمين ماسه ايچوب پوسيده اي رو از كنار درخت برداشتم و شروع كردم به كشيدن خط هاي در هم روي 

  !اره يه ماهي ميشه برادررررررررر -
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 با اجازه كي ؟ -

  ! من به اجازه كسي نياز ندارم -

  ... از كي تا حاال انقدر سر خود شدي -

 : ديگه داشتم كنترلم رو از دست مي دادم بي اختيار صدام رفت باال

  ... مي دي واسه من بزرگتري كني از وقتي تو كه يك سال هم از من كوچيكتري به خودت اجازه -

ارغوان ! اين بازي مسخره رو راه انداختي كه از خونه بزني بيرون هر غلطي خواستي بكني ... ديگه چرا پاي بابا رو  -

  ! كشيدي وسط

 : نمي تونستم فرياد نزنم .. با وجودي كه كامال حس مي كردم مويرگ هاي سرم در حال انفجار هستند فرياد كشيدم

دلم مي خواد .. اره اصال مي خواستم برم ولگرد بشم برم خيابوني بشم اونوقت پاي سيامك رو كشيدم وسط... نييست  -

 خواستم اونو به گند بكشم كه خودم آزاد بشم .. حاال مي گي كه چي ؟ ... كه كال آدم نمك نشناسي ام

 : حاال ديگه اونم داد مي زد

ارغوان اگر نتوني زري كه زدي رو ثابت كني ... خودم با دستاي خودم قبرت رو مي تو غلط مي كني ... به والي علي  -

  ... كنم ... همونجا كنار قبر عزيز

 ... از جام بلند شدم .. عزيز... من باعث مرگش شدم ... واي

.. قبل از گلوم از فريادي كه كشيده بودم مي سوخت . ... گوشي رو پرت كردم توي ماسه ها و به سمت دريا دوييدم

چهره عصباني هامون رو ديدم و ترمه و فرهان كه چند قدم اونور تر  . اينكه به دريا برسم دست هايي منو عقب كشيد

وايستاده بودن ... نگام به دريا افتاد ..نه من نمي خواستم خودم رو تو دريا بندازم ... اونقدر از اين درياي اشفته وحشت 

حشت و خشمم رو سرش خالي كنم .. اما نمي دونستم چطور ... بازوم رو از دست داشتم كه فقط مي خواستم همه و

گريه نمي كردم اما  .. هامون بيرون كشيدم و به طرف ترمه رفتم ... دستاشو باز كرد و مثل بچه ها به آغوشش پناه بردم

رهان كنارم وايستاده بود و يه همه وجودم از هق هقي خشك مي لرزيد ... انقدر نوازشم كرد كه كمي آروم گرفتم ... ف

 : ريز سوال مي كرد

  ... چي شده ارغوان... كي بود تلفن كرد -

 : هامون كه نفهميدم كي رفت و گوشيم رو از توي ماسه ها برداشت اونو به طرفم گرفت و گفت

 ! بگير اردالن يه سره داره تلفن مي كنه -

 : فرهان عصبي پرسيد

  ... اردالن كيه -

ن هم پر از سوال بود ... بي حوصله گوشي رو گرفتم و قبل از اينكه دكمه سبز رنگ رو فشار بدم صداي ترمه نگاه هامو
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 : رو شنيدم كه خيلي اروم به اونا گفت

  ! داداششه -

 : وقتي داشتم حرف مي زدم صدام به طرز غير قابل باوري آروم شده بود

 .. تو برو تهران من تا چند روز ديگه ميام و بهت ثابت ميكنم  باشه اردالن ... مگه نمي خواستي بهت ثابت كنم -

  ! بايد با من بيايي -

  . اگر بخواي جلوي خونه بموني كال ديگه قيد خونه رو هم مي زنم .. من با تو هيچ قبرستوني نميام -

ماشين شدم اس ام اس از  تلفن رو قطع كردم و بي حال به طرف ماشين رفتم . همه در سكوت دنبالم اومدن . وقتي سوار

 اردالن رسيد 

 " من ميرم تهران اما اگر تا يه هفته ديگه اومدي كه هيچ نيومدي اين بار ميام به زور ميارمت "

  . پوزخندي زدم و براي فرار از نگاه هاي پر از تعجب و نگراني سرم رو به شيشه تكيه دادم و تظاهر به خواب كردم

وي عطر تندي كه هميشه به مچ دستش مي زد تشخيص دادم و چشمام رو باز كردم . نوازش دست ترمه رو از روي ب

جلوي در خونه وايستاده بوديم . حوصله اعتراض به اينكه چرا ما رو تا اينجا اوردن نداشتم . سفر كاري كه قرار بود 

  . تفريحي هم باشه به بدترين وضع ممكن واسم گذشته بود

***  

 : كردسعيد با دلخوري نگام 

  ! مي بينم مردم از وقتي كارمند شدن ديگه دوستاي قديميشونو تحويل نمي گيرن -

انگار تازه داشتم ادماي اطرافم رو  .بي اختيار بهش لبخند زدم . چقدر دلم براي اين پسر مهربون و شوخ تنگ شده بود 

  . .. بهتر و بهتر مي شناختم

  ... باور كن خيلي درگيرم -

 : اال داد و گفتيه ابروش رو ب

  ... اوه اوه چه مودبم شده ! جون من بيا يه بشكون ازم بگير ببينم خوابم يا بيدار -

 : چپ چپ نگاش كردم و با خنده گفتم

  ... كال فرصت طلبي ديگه ... مي ترسم بشكونت بگيرم خواب به خواب بري -

 : صداشو نازك كرد و گفت

  ... شم ... هزارتا آرزو دارمدورررر از جون ! تازه دارم داماد مي -

 : با ناباوري و تعجب گفتم

 جغله تو رو چه به داماد شدن ...؟ -

 ... واال راستش رو بخواي من از وقتي دو سالم بود داماد شدم ... فقط رو نكرده بودم -
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 يعني چي ؟ -

  ... دن ديگهخوب از وقتي اين دختر خاله مادر مرده ما به دنيا اومد نافش رو به اسم من بري -

 : نميدونستم بخندم يا تعجب كنم

  .. مثل آدم حرف بزن سعيد .. .مادر مرده چيه .. خجالت بكش -

 : صندلي روبروم رو عقب كشيد و رو به مسئول بوفه داد زد

  ... قربون دستت چاييت برسه -

 : نتونستم جلوي خودمو بگيرم و با صداي بلند خنديدم

  .. دون گمركه داد ميزنيمگه اينجا قهوه خونه مي -

  ... دارم تمرين مي كنم مرد بشم -

  .. پس خودتم قبول داري نا مردي -

 : با قهر از روي صندلي بلند شد

  ... حاال اگر گذاشتي دوكلمه واست درد دل كنم -

 : آستينش رو كشيدم و وادارش كردم روي صندلي بشينه

  .. داري .. خوبه ؟ حاال بگو قضيه چيهقهر نكن لوس ... اصال تو كمپاني مردانگي  -

  .. چاكريم انقدر چوبكاري نكن آبجي .. قضيه اي نيست ديگه گفتم كه دختر خاله مادر مرده ما -

  .. مودب باش سعيد مثال ميخواي باهاش ازدواج كني -

 : اين بار هر دوتا ابروش رو باال برد و گفت

. مادرش همون موقع كه دنيا اوردش به خاطر ناشي بودن دكتر بيهوشيش وا مگه دروغ مي گم مادر مرده است ديگه . -

مامانمم كه فقط همين يه خواهر رو داشت گفت دخترش بايد بشه عروس خودم  ... رفت تو كما و ديگه به هوش نيومد

  .. نمي خوام بي پشت و پناه بزرگ بشه

 : باري ناراحت باشهبا دقت به صورتش نگاه كردم به نظر نمي رسيد از اين وصلت اج

 مثل اينكه خودت هم بدت نمي آد  -

واال اگر از بچگي تو سرت كرده باشن كه اين زنته و بايد باهاش ازدواج كني حس مالكيت به آدم دست مي ده ... هر  -

  .. دومون عادت كرديم به اينكه اسمامون كنار هم باشه

 عادت يا عشق ؟ -

 : ردسرش رو يه وري كرد و چپ چپ نگام ك

  .. ديگه قرار نشد تو مسائل ناموسي بنده فضولي كني -
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 : با تمسخر گفتم

  ... مورچه چيه كه كله پاچه اش باشه ؟ تو خودت هنوز مرد نشدي اونوقت دم از ناموس مي زني -

 : بعد از گفتن اين حرف از جام بلند شدم و در حالي كه دور مي شدم گفتم

  ... ت چايي بياره .. مي توني اين نصفه دلستر منو بخوريديدي كه كسي تحويلت نگرفت واس -

 ... مگه مغز خرخوردم كه اين زهر مار تو رو بخورم هركي ندونه فكر ميكنه صد ساله عرق خوري -

همونطور كه لبخند مي زدم ازش دور شدم . فرهان و هامون روي صندلي نزديك به در بوفه نشسته بودند . مستقيم به 

 : قبل از اينكه چيزي بگم فرهان با پوزخند گفتطرفشون رفتم 

  ... مثل اينكه خيلي خوش مي گذشت صداي خنده اتون كل بوفه رو برداشته بود -

 : چپ چپ نگاش كردم

  ... اوي آقاي رئيس هول ورت نداره فكر نكن اينجام رئيسي -

فقط سرش رو به نشونه سالم تكون دادو  توقع داشتم هامون هم دنبال حرفش رو بگيره و يه متلك بارم كنه اما اون

 : لبخند زد ..منم سرم رو تكون دادم و گفتم

  ... من پس فردا دارم ميرم تهران حدود سه روز طول مي كشه برگشتم -

 : فرهان ليوان يه بار مصرف چاييش رو نزديك لبش كرد و گفت

  .. من رئيس نيستم اينجااالن داري تقاضاي مرخصي مي دي ؟ اينجا تو بوفه .. مگه نگفتي  -

  .. اي بابا شما پسرا چرا انقدر نازك نارنجي هستين بعد اسم ما بد در رفته -

  ... به هر حال من موافقت نمي كنم -

 : حوصله لج بازي و كل كل باهاش رو نداشتم

در ضمن فقط يه روزش فرهان اين يه سفر ضروريه و من بايد برم ... وگرنه ممكنه براي هميشه مجبور بشم برم ..  -

  .. كاريه ... دو روز بعدش كه پنج شنبه و جمعه است .. ا زحقوقم كم كن

 : فرهان زير لب غرولندي كرد و بعد پرسيد

 قلت رو هم با خودت مي بري ؟  -

 كي ؟ ترمه  -

  ... اره ديگه -

  ... نشگاهنه تنها ميرم ... ترمه يه خورده پا درد داره امروز هم واسه همين نيومد دا -

 : هامون بالخره لب باز كرد

  .. بشين برم برات يه چيزي بگيرم -
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 : سرم رو تكون دادم

  .. نه من وقتي دلستر مي خورم تا يه كم بعدش نمي تونم چيزي بخورم ... فعال -

رفت .. تو اين چند روز  از در بوفه كه بيرون اومدم گالره رو ديدم كه از پله ها باال مي اومد ... بي اختيار اخمهام تو هم

هر وقت مي ديدمش بي توجه از كنارش رد مي شدم ... اين بار هم به سرعت به طرف خانوم ميهن دوست كه جلو تر از 

 : من داشت به طرف كالس مي رفت رفتم و خودم رو بهش رسوندم

  .. سالم ترانه جون -

 سالم ارغوان خوبي ؟  -

 يگه جلسه نقد فيلم نداري.. دلم تنگ شده واسه يه فيلم خوب قربونت برم .. مي خواستم ببينم د -

 : لبخند مهربوني به روم زد و گفت

 فكر كنم از يه ده پونزده روز ديگه شروع بشه  -

 : دستامو به هم كوبيدم و گفتم

  .. چه خوب -

 .. كشيده شدن بازوم باعث شد به شدت به طرف عقب برگردم وباصورت عصباني گالره روبرو بشم

 : با اخم نگاش كردم و خودم رو عقب كشيدم

  ... چيه فكر مي كني بيماريم مسريه -

ميهن دوست با تعجب به ما دوتا نگاه مي كرد . نگاه دقيق و پر از تمسخري به گالره انداختم مثل هميشه شيك پوش 

.  شيده و مرتب به نظر مي رسيدبود مانتوي قهوه رنگ و مقعنه و شلوار كتان كرم رنگش بر عكس چند روز قبل اتو ك

 : بي حوصله گفتم . ارايش محو بژي كرده بود و بوي تند و گرم عطرش منو ياد عطر ترمه مي انداخت

 فرمايش ؟ -

  .. بايد باهات حرف بزنم -

 : نگامو از روش برداشتم

  .. فكر نمي كنم ما حرفي براي گفتن به هم داشته باشيم -

 : ام گذاشتاينبار دستش رو روي شونه 

  ... اما من دارم خانم پاستوريزه -

ميهن دوست كه  .. لهجه اش خيلي شبيه شمالي ها بود تا وقتي كه خودش نگفته بود كرد زبانه محال مي شد كه بفهمم

 : حس مي كرد شايد مزاحم باشه زير لب گفت

  ... گذاشتيم خبرت مي كنم ارغوان جان من برم بايد قبل از كالس با استاد حرف بزنم ... جلسه نقد هم-
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سرم رو به نشونه تشكر تكون دادم و سعي كردم لبخند بزنم ... گالره با لحني كه به شدت سعي مي كرد خصمانه نباشه 

 : گفت

 .. قول مي دم زياد وقتت رو نگيرم -

شب قبل از خواب دروغ چرا خودم هم كنجكاو بودم براي اون همه سوالي كه اگر مشغله هاي زندگيم مي گذاشت هر 

بهش فكر ميكردم . بي حرف به راه افتادم و اونم دنبالم اومد . روبروي ساختمون دانشگاه يه ميدون كوچيك با يه آب 

نماي قشنگ ساخته بودن كه خوشبختانه خلوت به نظر مي رسيد . روي يكي از نيم كت هاي فلزي روبروي آب نما 

رو باال بردم تا نگاش كنم اما نور خورشيد چشمم رو زد .. وقتي شروع به حرف  نشستم . گالره اما روبروم وايستاد . سرم

 : زدن كرد لحنش خيلي اروم تر شده بود

 ... ممنون كه از اتفاقات اون روز به كسي چيزي نگفتي -

 : به تندي پرسيدم

 از كجا مي دوني كه چيزي نگفتم ؟ -

 .. چون رفتار ترمه و بقيه فرقي نكرده ... فقط -

 : چهره اش تو هم رفت

 .. فقط تويي كه هر بار مي بينيم انگار از كنار يه آشغال رد ميشي -

 : حوصله تعارف نداشتم .. زل زدم تو چشماي زيباش و گفتم

 .. آشغال خيلي زيبا ... حيف -

 ! صداي خنده عصبيش متعجبم كرد

 ... رمدرسته من يه آشغال قشنگم ... كه واسه همين هم هواخواه زياد دا -

 : با طعنه گفتم

 .. فعال ! فعال هواخواه زياد داري -

 : صداش سرد بود سرد و تلخ

ببين دختر خانوم ... واسه من جانماز اب نكش ... تو هم همراه دوتا آقا پسر ديگه شش صبح تو اون كافه لعنتي بودي ...  -

كاظم هواي  .. ي داشته باشه سر از اونجا در ميارنجايي كه همه مي دونند بچه هاي دانشگاه وقتي كارشون گير غير قانون

 ... همه رو داره يا اتاق خالي مي ده يا جنس رديف مي كنه

 : دوباره خنديد و به نظرم رسيد كه رديف دندوناي مرتبش يه هاله زرد رنگ روش نشسته .. با بي رحمي گفتم

 ... تخوب آره اينو كه فهميدم اما انگار گاهي خودش شريك قافله اس -

با خودم فكر كردم .. هامون گفته بود پاتوق بچه هاست ... فرهان گفته بود كارم گير كرده و كاظم راش انداخته ... 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 : صداي خفه گالره منو از بهتي كه توش معلق بودم كنار كشيد

 .. تن به مناره شريك ميشه .. اتفاقا شريك بي رحمي هم مي شه ... اما تو به چي مي خواي برسي با متلك گف -

 .. به من چه .. خودت خواستي حرف بزنيم -

اره چون فكر كردم زيادي از خودت مطمئني ... تو كجا بودي وقتي پدرم رو كردهاي عراقي سر بريدن ... وقتي داداشام  -

 جشدن سرپرستم و روزگارم رو سيا كردن وقتي دوست پسر شيعه ام رو فقط رو حساب اينكه مي خواست باهام ازدوا

كنه تا سر حد مرگ كتك زدن فرستادنش گوشه آسايشگاه معلولها و خودشون هم راهي زندون شدن ... كجا بودي 

وقتي مادرم انقدر نفرينم كرد و تو سر و كله خودش زد تا يه شب خوابيد و صبح ديگه از جاش پا نشد ... وقتي تو 

اده اش هر جا مي ديدنم بهم حمله مي كردن و كتكم مي شهرمون راه ميرفتم و همه تف و لعنت مي كردن ... وقتي خانو

 ... زدن ... وقتي فرار كردم و بدون اينكه هيچ كس چيزي بدونه به اين دانشكده و شهر لعنتي پناه اوردم

 : در حالي كه اصال احساس تاثر نمي كردم گفتم

 ... يعني اينا دليل خوبيه واسه اينكه خودت رو حراج كني -

 : .. خودمم باورم نمي شد انقدر وقيحانه باهاش حرف ميز نمچشماش برق زد 

نه .. اما وقتي تو اين خراب شده واسه نون شبم موندم .. وقتي حسرت يه جفت كفش سالم رو خوردم .. وقتي كمند هر  -

ي اسمم رو روز و هر شب كنارم مدل به مدل پوشيد و عوض كرد و خورد و منو مسخره كرد ... وقتي خانواده ام ديگه حت

تو و امثال تو كجا بودين كه حال و  ... نياوردن و طردم كردن .. وقتي وحشت از آزادي داداشام هر لحظه كابوسم شد

 ... روزم رو ببينيد

 : با غرور سرم رو باال گرفتم

ه خودش رو ب فكر مي كني فقط خودت از همه جا رونده و مونده شدي ... يعني هر كس به بي پولي و تنهايي خورد بايد -

 لجن بكشه .. االن پولي كه با اين خفت در مياري رو راحت خرج مي كني ؟

 : فرياد كشيد

اره تو هم شعار بده كه بايد كار مي كردم بايد كلفتي مي كردم .. اما تو اين شهر يه وجبي كه سر و تهش رو بزني دوتا  -

كسي بهم نشون داد ميشه بي زحمت خيلي بيشتر از كار شركت هم نداره از كجا كار گير مي آوردم .. ميدوني اولين 

كردن پول در آورد كي بود ... دكتر نظامي ... .وقتي تو مطبش به عنوان منشي مشغول به كار شدم ... واسه چي خودم رو 

اي ه پاك نگهدارم ... واسه اينكه داداشام از زندان در بيان و بيان گيس كشون منو ببرن و بدن به يكي از همپالكي

خودشون ... خيلي سريال مي بيني خانوم كوچولو .. تو كه حتي يه شب گرسنگي نكشيدي و هر شب عروسكت رو بغل 

 . .. كردي خوابيدي حق نداري به من بخندي .. هر وقت تو موقعيت من تونستي خودتو جمع كني و پات خطا نره مردي

 : سرم رو تكون دادم
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اينكه آدم بدونه و بازم ادامه بده نشون ميده  ... . چون مي دوني داري چه غلطي ميكنيحاال بيشتر برات متاسفم گالره . -

ذات پليدي داره ... تو اين شهر هم اگر بخواي مي توني كار كني و درست خرجت رو در بياري ... گور باباي امثال كمند 

نتظارته .. دو روز ديگه همين امثال شروين فقط بايد بخواي .. تو دنبال راه راحت مي گردي ... نمي توني تهش چي در ا

انقدر مواد مصرف مي كني كه مي شي مثل يه عجوزه ديگه از اين صورت زيبات  ..تف هم تو صورتت نمي اندازن 

هيچي نمي مونه... اون موقع چطوري ميخواي خرجت رو در بياري ... صالح نيا رو نديدي ؟ دانشجوي ترمشش مهندسي 

مين شهر خراب شده كه به نظر تو كار توش پيدا نميشه حاضر شده بره كنار تنور نونوايي وايسته و كامپيوتره اما تو ه

 ! خمير چونه بگيره

 : خنده تمسخر آميزي سر داد و شروع به دست زدن كرد

 ... افرين سخنراني جالبي بود -

 : از جام بلند شدم

گر همين االنش هم يه كار شرافتمندانه برات پيدا بشه حاضر نيستي برو بابا ... تو فقط ميخواي خودتو توجيه كني ... تو ا -

 ...دست از اين كثافت كاريات برداري 

 : راهمو سد كرد

 ... ببين خانوم كوچولو واسه من نطق نكن ... من هر وقت بخوام مي تونم درست زندگي كنم -

 : مستقيم تو چشماش نگاه كردم

 ! بهم ثابت كن -

وقتي حتي تو اين شهر نمي تونم از پس خريدن يه دونه نون بر بيام ... وقتي هيچ جايي نيست كه كار چطوري لعنتي ...  -

كنم .. هر جا هم كه برم دنبال كار قبل از هر چيزي صورتم و هيكلمو مي بيينند .. وقتي حتي صاحبخونه ام حاضره جاي 

 ... كرايه خونه ماهي دو سه شب

 ي خواستم بشنوم ... نمي دونم چرا ياد سيامك افتادم .. حس داشت از تو تنم مي رفتدستم رو گرفتم جلوي دهنش .. نم

: 

 ... من برات كار پيدا مي كنم .. اونقدر كه بتوني خرج خودت رو بدي -

 : سرش رو عقب كشيد و پوزخندزد

 ... برو بچه جون من وجب به وجب اين شهر رو گشتم -

 : ه برگردم دستم رو تكون دادم و گفتمدر حالي كه ازش دور مي شدم بدون اينك

 !!!من برات كار پيدا مي كنم .. بعدش ببينم تو چقدرخوب شعار ميدي -
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  . روبروي ميز فرهان وايستاده بودم و به اخماي تو همش نگاه مي كردم

  ! مي دونم سرت شلوغه فرهان اما بايد برم -

 : و گفت بدون اينكه بهم نگاه كنه چيزي رو تو لپ تابش چك كرد

  ... خوب اگر بايد بري كه برو ديگه .. اما لطفا منو تهديد نكن كه اگر نذارم بري مجبوري واسه هميشه -

بي حوصله حرفش رو بريدم . چشم دوختم منظره رودخونه پهن و كم آب پشت سرش كه از قاب پنجره باز كامال 

  ... مشخص بود

  ... ممكنه خانواده ام نذارن ديگه اينجا بمونممن كسي رو تهديد نمي كنم .. اما اگر نرم  -

  ! جالبه كه يه نفر تو دنيا باشه تا تو ازش حساب ببري -

  ! با خودم فكر كردم آخرين آدمي كه روي كره زمين باشه و من دلم بخواد كه براش توضيح بدم همين فرهانِ

  ! پس اخم هات رو باز كن و برگه مرخصي من رو امضا كن -

 : بلند كرد و همونطور جدي نگام كردسرش رو 

 فكر مي كني اين دفتر زپرتي من كه هيچ كس جديش نمي گيره واقعا نياز به اين كاغذ بازيا داره ؟ -

 : نفسم رو با حرص رها كردم و گفتم

چه ه بفرهان چرا مثل بچه ها شدي ؟ باشه اگر مي گي نرو نمي رم فقط تبعاتش هم با خودت .. فهميدي ... من حوصل -

 بازيهاي تو رو ندارم 

  ...من بچه ام يا تو كه دنبال يه قهر و آشتي خواهر برادري ميخواي كل برنامه ها رو بهم بريزي -

 كدوم برنامه ؟ -

 : دستاشو باال برد و گفت

فكر  ..رعجب انقدر برات اين كار بي اهميت كه يادت رفته اين هفته قراره يه كشتي برسه و ما بايد جمعه بريم بند -

  ... ميكردم دوست داري بيايي و بندر رو از نزديك ببيني

 : دستم رو روي پيشونيم فشار دادم ، پاك فراموش كرده بودم

  ... متاسفم يادم رفته بود . اما سعي كن درك كني اين يه دعواي ساده خانوادگي نيست خيلي مهمتره !من بايد برم -

 : شه اي رو روي ميز فرهان انداختهامون از بين در باز اتاق گذشت و پو

  .. ارغوان به نظر من حق با فرهانه نيازي نيست بري .. اصال به عواقب رفتنت فكر كردي -

 : عصبي و كالفه به طرفش چرخيدم

باشه من جمعه شب حركت ميكنم ..  ...يعني تو و فرهان نمي تونيد از پس اين صورت برداري روز جمعه بر بياييد  -

  .. ن موقع ديگه بهانه اتون چيهببينم او
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 : هامون مستقيم تو چشمام نگاه كرد

چطور ميخواي واسه اردالن ثابت كني ؟  ..كي به اين كار كوفتي كار داره .. دارم ميگم به عواقب رفتنت فكر كردي  -

 ! اصال چيو ميخواي ثابت كني

نكرده بودم ... اما ميدونستم كه مي تونم ثابت  دهنم خشك شد . دوست نداشتم درباره ش حرف بزنم ... حتي بهش فكر

  ! كنم

  .. من از پسش بر ميام .. بر هم نيومدم چيز زيادي از دست ندادم -

  ... مي خواست لحنش پر از تمسخر باشه اما رنگ نگراني چشماش بيشتر به نظر مي اومد

  ! چيز زيادي از دست نمي دي ؟ تو برادرت رو از دست ميدي دختر خانم -

  ... نفسم سنگين شد .. لعنت به تو هامون .. لعنت كه اين خرچنگ بي رحم رو مي اندازي روي گره بغضم

  ... من هيچ وقت برادري نداشتم كه حاال از دستش بدم -

مخمل قهوه اي چشماش تيره تر شد .. لعنت بهت هامون ... حتي همين حاال هم حس مي كنم چقدر رنگ و جنس نگات 

  ... آشناست

 !بگير اين برگه مرخصيت! امضاش كردم .. مثل اينكه اينجا همه از همه چيز خبر دارن جز من -

با تعلل برگه رو ازش گرفتم .. هنوز اخم كرده بود و اين بار مشكوك به من و هامون نگاه ميكرد . دوباره كامل به طرف 

  ... ميز برگشتم

 ديگه چيه ... ؟  -

  .. يه خواهش داشتم -

 ؟ چي -

  ... ميخواستم يه نفر رو بيارم اينجا تا مشغول به كار بشه ... اما خودم هم از كاري كه دارم مي كنم مطمئن نيستم -

 : بي حوصله سرش رو انداخت پايين و گفت

  .. اگر منظورت ترمه است من از اولش هم با اينكه بياد اينجا مشكلي نداشتم ، خودش جنم كار كردن نداره ... اما -

 ! ترمه رو نمي گم -

 : هامون به جاي فرهان پرسيد

  ... كيو ميگي ؟ همونكه ديروز داشتين تو محوطه با هم حرف ميزدين -

 . همه خشم و ناراحتيم از اين همه كنجكاويش رو ريختم تو چشمام و زل زدم بهش

 من نمي فهمم تو كار و زندگي نداري هي زاغ سياه منو چوب مي زني ؟ -

 : ت هامون جواب بدهفرهان نذاش
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ميشه بگين كيه تا من بيچاره هم در جريان باشم يا اينكه مثل بقيه مسائل بين شما خصوصيه و جز خودتون كسي نبايد  -

 سر در بياره چي ميگيد 

 : .. همين هزيون هاي فرهان رو كم داشتم

گزينه سختي كار هم اضافه كني سر و  واي من نمي دونم شما دوتا امروز چتونه باور كن بايد به فيش حقوقي من يه -

 ... كله زدن با شما دوتا از كاركردن تو معدن بدتره ... ميخوام گالره بياد اينجا

  ... ابروهاي فرهان باال رفت و گوي مشكي تو چشماش ثابت شد . كم پيش مي اومد تا اينطوري ببينمش

 كدوم گالره ؟ -

 : ردمبا صدايي كه به زحمت شنيده مي شد زمزمه ك

  .. قدياني ! گالره قدياني -

صداي رها شدن نفس هر دوتاشون رو شنيدم ... چرا من فكر مي كردم هيچ كس هيچي نمي دونه .. چرا انقدر عكس 

  .. العملشون برام عجيب بود

 چرا اون ؟ -

 : هامون با صداي كنترل شده اي گفت

  ! ين درخواست ارغوان يك كلمه است ! نهاين چه سواليه مي پرسي فرهان چرا اون نداره ؟ جواب ا -

 : فرهان همونطور كه چشم از من بر نمي داشت گفت

  .. اينجا من تصميم مي گيرم هامون ... لطفا تو دخالت نكن -

و شايد كنار هم موندنشون دليلي  ...پس اين فقط يه حس نبود ! اينكه رابطه بين هامون و فرهان مثل گذشته نيست 

  ! من نمي تونستم بفهمم داشت كه حداقل

  ! چرا گالره قدياني ؟ خودش خواسته اينجا كار كنه -

 : شونه باال انداختم

  ... نه ! من مي خوام -

 چرا ؟ -

 : سعي كردم طوري رفتار كنم كه انگار هيچي درباره گالره نمي دونم

بال كار مي گرده ... منم فكر كردم بياد من نمي فهمم اين هم سوال و جواب واسه چيه ... ديروز مي گفت كه داره دن -

  ... اينجا مشغول بشه

  ... صفحه لپ تاپش رو بست

 چرا دنبال كار مي گرده ؟ -
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  ... من نمي دونم .. فقط گفت كه به كار كردن احتياج داره -

 مطمئني كه نمي دوني ارغوان ؟ -

 : كردمهامون اين رو پرسيد و من تو دلم هزار تا بد و بيراه نثارش 

 مطمئنم ! اما مثل اينكه شما خوب مي دوني ؟ -

 : و بعد به سمت فرهان چرخيدم

 !فرهان تو اين چند روز فكراتو بكن اگر مشكلي نبود من بهش ميگم كه از شنبه بياد سركار -

  . از اتاق كه بيرون مي رفتم سنگيني نگاه هر دوشون رو حس ميكردم

***  

 : چه كوچولو ها بغض كرده بودصورت ترمه رو بوسيدم ! مثل ب

  ... نميشه نري .. نميشه بگذاري پايان ترم با هم بريم -

 : دسته ساكم رو تو مشت عرق كرده ام فشار دادم و گفتم

  .. بايد برم ترمه ... يه مشكلي هست بين من و اردالن بايد حلش كنم -

 : با لحن دلخوري گفت

  ! ارماين چه مشكليه كه حتي منم ازش خبر ند -

 : با دست صورتش رو نوازش كردم و گفتم

  ... يه روزي بهت ميگم ! قول ميدم خيلي زود -

صداي زنگ در نشون مي داد كه آژانس رسيده . دوباره خم شدم و صورتش رو بوسيدم و از در زدم بيرون ... ساعت 

به ترمينال رسيدم هنوز يه ربع وقت وقتي  .يازده و نيم شب رو نشون مي داد و اتوبوس ساعت دوازده حركت مي كرد

جلوي در سالن انتظار وايستادم و به محوطه تاريك روبروم خيره شدم ... حس اينكه زندگيم درست شبيه اين  .داشتم 

ايستگاه تاريك و سرد تو دل اين شب پاييزيه باعث مي شد باز گوشه چشمم به سوزش بيافته ... هيچ انرژي نبود ... هيچ 

د و هر كس از مقابلم رد مي شد يه جورايي سر در گريبون و خواب آلود به نظر مي اومد ... و تنها دارايي و روشنايي نبو

  ... همراه من تو اين سفر همين ساك كوچيك سياه رنگي بود كه اونم به نظرم اضافي مي اومد

 تو تاريكي دنبال چي مي گردي ؟ -

  ! رايي منتظر بودم كه بياد ... يا مي دونستم كه ميادشنيدن صداي هامون متعجبم نكرد . انگار يه جو

 ! هيچي ... دنبال يه سايه سمج كه تازگي ها دست از سرم بر نمي داره -

  ! خوب حتما نگرانته اون سايه -

  .. من اگر سايه نگران نخوام بايد كيو ببينم -

 .. منو -
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از كرد و ساك رو ازم گرفت . دستامو با آسودگي تكون تو صداش خنده بود و باعث شد تا منم لبخند بزنم . دست در

دادم چقدر خوب بود كه مي تونستم تا اين حد ازاد باشم . نگاش كردم صورتش با اون ته ريش تيره هم جذاب به نظر 

فكرم رو اصالح كردم جذاب و خسته .. يقه پيرهن چهارخونه اش باز بود و برق زنجير ساده و بدون پالك  . مي رسيد

التينش رو به خوبي مي ديدم ... نمي دونم چرا دلم ميخواست باهاش مهربون باشم . نگامو از رو زنجير باال آوردم تا پ

 ! رسيدم به چشماش

  ... بد عادت ميشم هامون اگر يه روز نباشي كه بارهاي اضافه ام رو از دستم بگيري -

  .. يف جاي دوتا چال تو صورتش خاليهلبخند گونه هاش رو مشخص تر كرد و با خودم فكر كردم چه ح

  .. كاش بد عادت بشي ... اون موقع است كه ديگه انقدر به جونم نق نمي زني -

  . صداي كشدار و گوش خراش كمك شوفر قفل چشمامون رو باز كرد

 ...ساعت دوازه تهران ! ساعت دوازده تهران بارهاشون رو تحويل بدن -

 : كه ميخواد بره به سمت صندوق اما بي اختيار آستينش رو گرفتم . متعجب نگام كردتكون نامحسوسي خورد و فهميدم 

  ! دوتا صندلي گرفتم ساك رو مي ذارم رو صندلي بغليم ... نمي خواد ببريش -

 تا با سيامك روبرو بشم ... تا به اردالن .. بازم لبخند زد . خدايا چه مرگم شده بود حاال كه داشتم برمي گشتم تهران

و بدتر از همه تا با جاي خالي عزيز روبرو بشم ... چرا لبخندهاش باعث مي شد بي  ...ثابت كنم .. تا مامانم رو ببينم 

 : خيال از اين همه فكر و خيال منم لبخند بزنم ... صداش كمي از زمزمه بلند تر بود

 ت بيام ؟مي خواي به جاي ساك من بيام رو اون جاي خالي بشينم ... مي تونم همرا -

 : .. سرم رو تكون دادم

 ! مي خواي فرهان هر دومون رو خفه كنه ؟... دست تنها مي مونه -

با شنيدن اسم فرهان اخم ظريفي بين ابروهاش افتاد ... حتي به اين اخم هم لبخند زدم .. نگران بود ؛ همه تالشش براي 

  ... پنهون كردن نگرانيش فايده اي نداشت

  ! تنها از پسش بر نميايي نمي توني ارغوان -

خودمم مي دونستم .. حتي استرسش داشت ذره ذره وجودم رو خشك مي كرد . لبم رو به دندون گرفتم و سعي كردم 

 : استرسم رو كنترل كنم ... به چشماش نگاه كردم

  ... يه عمره عادت كردم تنهايي با همه چيز روبرو بشم... من سخت جون تر از اينام -

  .. جاي چشمام انگار روي لبهام بود ... نگاه منم افتاد به لبخند يه وري كه نرم روي صورتش نشستنگاش به 

  ... پس فيلم جان سخت رو از رو تو ساختن -

  .. ممكنه ايده گرفته باشن -
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  ! واسه من فرهان مهم نيست ... اگر بخواي باهات ميام ... يه جايي نزديكت مي مونم -

 .. تو صورتش ... حس كردم واسه كسري از ثانيه چشماشو بستنفسم رو ول كردم 

  ... اما واسه من مهمه ... نمي خوام فكر كنه هيچ كدوممون -

 : سرش رو عقب كشيد . دستاش رفت توي موهاش و گفت

  ... اگر برات مهمه نمي آم ديگه ادامه نده -

 : ببينم .. اما انگار عصبيش كرده بودم دلم ميخواست باز انحناي لبخندش رو ... لبامو روي هم فشردم

  ... منظورم اينكه مثال ما بهش قول همكاري داديم نميشه وقتي سرش شلوغه تنهاش بگذاريم -

  ! اوكي ! اوامر شما اطاعت ميشه .. آقا فرهان رو تنها نمي ذارم -

 : صداي كمك شوفر دوباره بلند شد

  ... ران حركتساعت دوازه تهران حركت ! ساعت دوازده ته -

 : خنديدم و گفتم

  ! اين يارو فكر كنم مشكل داره اين وقت شب كه اتوبوس ديگه اي نيست كه داره حنجره اش رو پاره مي كنه -

 : هنوز عنق بود بدون اينكه حتي لبخند بزنه گفت

  ! بريم ساكت رو تا كنار صندليت ميارم -

 : باز آستينش رو گرفتم . بي حوصله گفت

  ... چيه ؟ نكنه كال از رفتن منصرف شديديگه  -

 : در حالي كه بليط رو به طرفش مي گرفتم گفتم

نه مي خواستم بگم همينطوري جلو جلو ميري از رو چي مي خواي شماره صندليم رو در بياري ... در ضمن حسودي اصال  -

 ! خوب نيست آقاي جنتلمن

از تابلويي باالي سرمون تو چشماش مي تابيد حس مي كردم رنگ دوباره مستقيم نگام كرد .. زير نور قرمز رنگي كه 

مخمل نگاش ارغواني شده ! لباش رو داشت رو هم فشار مي داد و يكهو خنده اش رو ول كرد . با صداي بلند مي خنديد 

 : بليط رو ازم گرفت و گفت . و مسافرهايي كه از كنارمون مي گذشتن تا سوار اتوبوس بشن نگامون مي كردن

  ... بريم دختر خانوم ! بريم تا بيشتر از اين كار دستمون ندادي -

پشت سرش از پله هاي بلند اتوبوس اسكانيا باال رفتم . حس خوبي داشتم .. عجيب بود كه داشتم مي رفتم تا با بدترين 

ودآگاهم مي دونست صحنه هاي زندگيم روبرو بشم .. اما حس خوبي داشتم ... شايد به خاطر اينكه چيزي در ضمير ناخ

  .. كه هنوز بدترين ها رونديدم

اتوبوس كه حركت كرد اونم پشت ماشين فرهان نشست و در امتدادش حركت كرد . تو اولين دور برگردون بوق 
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اتوبوس وارد كندوان شد و من چشمم رو روي سياهي هاي  ... كوتاهي زد و من لبخند به لب براش دست تكون دادم

اما صداي كوتاه  . ت تا شروع بشه بستم .. بايد مي خوابيدم تا فردا انرژي بيشتري ذخيره مي كردمجاده اي كه مي رف

رسيدن اس ام اس وادارم كرد تا چشمامو باز كنم . با خودم فكر كردم حتما ترمه است . اما شماره موبايلي كه با كد 

 هش رو بخونم اصفهان شروع مي شد و ناشناخته بود وادارم كرد به سرعت متن كوتا

 " سالم مي دونم تو اتوبوسي منم فردا دارم ميام تهران! فكر كنم حرفامون نيمه تموم موند . تيام "

مثل اينكه قرار نبود آب خوش از گلوم پايين بره ! پوزخندي زدم و گوشي رو چپوندم ته كيفم و برعكس اون چيزي كه 

بود كه به ترمينال آزادي رسيديم ... هوا هنوز تاريك بود نگاهم  فكر مي كردم تا خود تهران خوابيدم . ساعت پنج صبح

كشيده شد به سمت نماد ميدون آزادي ... چقدر دلم براي تهران تنگ شده بود . نفس عميقي كشيدم و سوز سرد پاييزي 

به طرف گيشه مخصوص  .رو با بوي دود و گازوئيل ناشي از اتوبوس ها مشتاقانه فرو بردم . ترمينال شلوغ و پر تردد بود 

  : تاكسي ترمينال رفتم . وقتي مرد ميانسال مسئول فروش بليط وقيحانه زل زد تو چشمام و پرسيد

 مقصدتون كجاست ؟ -

نمي دونم چند ثانيه همينطوري بي  ! بي اختيار لبخند زدم ... مقصدم ؟ اون خونه هيچ وقت نمي تونست مقصدم باشه

ي ميشي كدرش منو متوجه لبخند گشاد شده اش كرد و دندون هاي نيمه زردي هدف نگاش كردم كه برق توي چشما

كه كامال با اون صورت گرد و چغر و سيبيل هاي كم پشت جور بود . با تاسف سرم رو تكون دادم و اسم خيابون رو گفتم 

ديدم شدم انگار تازه به  . وقتي سوار تاكسي زهوار در رفته اي كه راننده اش خواب آلود ترين آدمي بود كه تا به حال

نمي تونستم عكس العمل  ... خودم اومدم كه كجا دارم مي رم ... حس كردم نفس كشيدن داره كم كم برام سخت ميشه

سيامك رو پيش بيني كنم . شايد بيرونم مي كرد. شايد كتكم مي زد ! شايد تحويل پليسم مي داد ... تلفنم رو از ته كيفم 

ردالن رو گرفتم ... صداي خواب آلودش تو گوشي پيچيد و دلم ناخودآگاه براش تنگ شد . از شماره ا .بيرون كشيدم 

  ... اينكه تا چند دقيقه ديگه مي ديدمش ... حس خوبي داشتم ... حسي كه مي تونست همه اون نگراني ها رو عقب ببره

  ... اردالن -

 : صداش نگران شد

 آجي سالم چي شده؟ كجايي ؟ -

نفس عميقي كشيدم و بغضم رو عقب  ... د كه آجي صدام نكرده بود ... خيلي وقت بود نگرانم نشده بودخيلي وقت بو

 : زدم نبايد همين اول كار رو با اشك و آه شروع مي كردم

  ... من تهرانم تا چند دقيقه ديگه مي رسم جلوي در -

 : مكثي كرد . وقتي حرف زد انگار هوشيار تر شده بود

  .. جلوي دراالن ميام  -
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  .. نه رسيدم ميس مي اندازم -

  .. منتظرم -

و بعد تماس رو قطع كرد . مي تونستم به حمايت اردالن اميد ببندم ... اگر اون كنارم مي ايستاد سيامك نمي تونست 

چي ار سيامك هياردالن تنها كسي بود كه در تمام اين سالها وقتي كه حتي مادرم دربرابر رفت .. بيرونم كنه يا كتكم بزنه

  . نمي گفت، لب به اعتراض باز مي كرد ... البته فقط وقت هايي كه سيامك جلوي اون كتكم ميزد يا آزارم مي داد

  .اما حاال مطمئن نبودم كه هنوز ازم حمايت مي كنه يا اونم ميشه يه اهرم ديگه واسه آزار من

ه . از جا بلند شد و به طرفم اومد . اخماش به شدت در از تاكسي كه پياده شدم ديدمش كه روي سكوي جلوي در نشست

هم بود . پيش خودم فكر كردم چقدر تو اين مدت ضعيف شد. خواستم سالم كنم كه جلو اومدن دستش و گرفتن ساك 

و بعد بي حرف پشت كردنش بهم مانع ام شد . بي سر و صدا وارد خونه شديم ... بوي آشناي خونه مشامم رو پر كرد . 

م فشرده شد . چشمام با اصرار مي خواست بره به سمت در بسته اتاق عزيز ... لبام رو محكم بهم فشار داد و از تو گاز قلب

سرم رو باال گرفتم ،سعي كردم محكم باشم . اردالن در  . انقدر محكم كه شوري خون رو تو دهنم حس كردم .. گرفتم

يچ وقت فكرش رو نمي كردم دوباره به اينجا برگردم ! تو درگاه در ه . اتاقم رو باز كرد . پاهام از حركت باز موند

دستش رو روي ديوار كشيد و برق رو روشن كرد . فضاي اتاق همونطور بود كه تركش كرده بودم . تمام اعتماد  . موندم

اد تم . چشمم افتبه نفسي كه در اين چند ماه جمع كردم ذره ذره داشت محو مي شد .... بي اختيار قدمي به عقب برداش

به اردالن، انگار طرح يه درد تو چشماش درخشيد ... ساك رو كه روي زمين گذاشته بود دوباره برداشت و همونطور كه 

 : از كنارم رد مي شد گفت

  ... تو اتاق من بخواب -

.. بي  ذاشتدلم ميخواست بغلش كنم . دلم ميخواست محكم بغلش كنم ... اما سردي رفتارش و تيرگي نگاش نمي گ

حرف دنبالش حركت كردم . وارد اتاقش كه شدم با ديدن رختخواب پهن روي زمين و تخت دست نخورده اش لبخند 

زدم ... از بچگي هيچ وقت روي تخت نخوابيد . روي لبه تخت نشستم . ساكم رو روي صندلي ميز كامپيوترش گذاشت و 

ر حالي كه سعي مي كردم صدام نلرزه شالم رو از روي سرم روبروم وايستاد . سكوت بينمون خيلي طول نكشيد . د

 : برداشتم و گفتم

  ... من تا جمعه شب اينجام -

 : پوزخندي زد

 ! و دقيقا تا همون موقع هم فرصت داري كه حرفت رو ثابت كني -

ردالن بود .اين همون ا گوشه لبهام چين خورد ... نفرتي كه تو قلبم سايه انداخته بود رو با نگام به طرفش نشونه گرفتم

از  ..همبازي بچگي هام ..تنها دوستي كه داشتم .. حاال اينطور خصمانه جلوم وايستاده بود ... صدام سرشار از خشم بود 
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 : عقده .. از حقارت .. از انتقام .. صدام تيره تيره بود .. درست مثل چشماش

  ... مطمئن باش خيلي قبل تر از اون اينكار رو ميكنم -

 . نمي دونم چرا حس كردم صورتش بي رنگ شد ... انگار سايه اي بود كه تو سوسوي كمرنگ صبح داشت محو مي شد

انگار اونم درمقابل حسي بي طاقت شده بود . قلبم به درداومد دلم ميخواست ارومش كنم .. دلم ميخواست آرامش رو 

درش رو همونطور كه يه عمر باور كرده بود بتونه براي بهش برگردونم .. دلم ميخواست خودم رو قرباني كنم تا اون پ

 ... خودش نگهداره

  ... شايد اگر چند لحظه ديگه تو اتاق مي موند همه چيز رو انكار مي كردم و شبونه از اون خونه مي رفتم

يتم به هو اما وقتي بي هيچ حرف و نگاه ديگه اي رفت حس كردم براي داشتنش .. براي داشتن تنها كسي كه منو رو

  ... پيوند مي ده بايد بمونم و بجنگم

*** 

خواب صبح گاهي بي كابوسي رو پشت سر گذاشتم ... بي هراس . با وجود اين همه نزديكي به منبع تمام هراس هاي 

 بوي تن يه . زندگيم اين ارامش برام عجيب بود . قبل از اينكه چشمام رو باز كنم بوي آشنايي تا عمق روحم نفوذ كرد

نفر كه با عطر چاي تازه دم كشيده و نون سنگگ پيونده خورده بود... حس كردم قلبم در لحظه هزار پاره شد .. حس 

كردم تمام اجزاي حسي بدنم داره ذره ذره تجزيه ميشه .. اين بو ي تن ... اين بوي خالص .. بدون هيچ رايحه اضافي .. 

شم بسته و نزديك بهش نفس بكشم و هيچ كجا نرم .. حركت چقدر شيرين بود . دلم ميخواست سالها همونطور چ

خطوط دور لبش چقدر  ...دستهاش روي موهام وادارم كرد چشمامو بازكنم ... چقدر صورتش شكسته تر شده بود 

عميقتر به نظر مي رسيد .اما روي گونه هاش درست همونجايي كه وقت خنديدن دوتا چال عميق مي افتاد هيچ خطي 

گار تمام اين مدت با اين خطهاي پيشوني و لب فقط گريه كرده و هيچ نخنديده ... سر جام نشستم و بيشتر نبود .. ان

نگاش كردم ... موهاي مرتبش كه بيشتر از چند ماه قبل توش تارهاي سفيد مي تونستم ببينم! خيلي بيشتر ... پيشوني 

تم دنبال كنم ... طاقت نياوردم بيشتر ازين ساكت بلندش كه خط انحناش رو توي صورت خودم هم جلوي آينه مي تونس

  ..نگاش كنم .. طاقت نياورد بيشتر از اين 

نفهميدم كي بغلم كرد و نفهميدم از چه لحظه شروع كردم عميقتر و عميقتر نفس بكشم .. بوي مادر .. با همه دلخورهام با 

  ...رحمانه بارها و بارها ازم دريغ شد امن ترين جاي دنيا كه چه بي .. همه بي مهري هاش بوي آرامش بود

  .... دستام هنوز انقدر سر آشتي نداشتن كه براي بغل كردنش جلو برن .. اما همون عطر تنش كافي بود

  ... دستهاي اون اما منو سخت به خودش مي فشرد و زير لب زمزمه هايي مي كرد كه نمي فهميدم چيه

 :ن صداش تنگ شده بود .. بي طاقت نگاش كردم . انگار دردم رو فهميد كمي ازش فاصله گرفتم .. دلم براي شنيد

 كي رسيدي ؟ -

  ... ساعت پنج و نيم بود -
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 چرا قبلش بهم خبر ندادي ؟ -

 : انگار گره هاي روحم داشت بر مي گشت . با تمسخر پرسيدم

 مي خواستي از شوهرت اجازه بگيري؟ -

  ... ارغوان -

  ... به خواست اردالن اومدم خيلي زود هم ميرم ... تون بشمنترس نيومدم زياد مزاحم -

 : .. حس كردم تحمل كردن درد توي صداش از طاقت من سنگدل هم فراتره

  ... منظورم اين نبود ارغوان ! مي ترسم سيامك به خاطر ... به خاطر عزيز -

 . دستم رو روي لباي باريك و بي رنگش گذاشتم

  ! االن نه االن نه .. خواهش ميكنم -

  ... خواهش ميكنم ارغوان .. سيامك هرچي گفت هيچي نگو -

  ...شما نگران نباش مامان من ازش خواستم بيام خودم هم عواقبش رو تحمل ميكنم -

 : اردالن كه تو چهارچوب در وايستاده بود اينو رو به مامان گفت و اضافه كرد

  ... ي اينجاستباهاش حرف زدم ... مي دونه كه ارغوان براي چ -

 : پر از سوال نگاش كردم ... مامان بي توجه به نگراني توي نگام از جاش بلند شد و نرم سرم رو بوسيد

  ... من برم برات صبحونه بيارم -

  ... از كنار اردالن كه گذشت دلم گرفت . هيچ خوش آمد گويي براي من نبود ... حتي حاال بعد از چهارماه دوري

ادم . من اينجا نيومده بودم كه عقده هاي فرو خورده زندگيم رو درمان كنم... قبل از اينكه اردالن بيرون سرم رو تكون د

 : بره صداش كردم

  ! اردالن -

  ...درست مثل شيشه هاي مات پنجره اتاقم ... به طرفم چرخيد .. چشماش انگار يخ بسته بود

  ... به سيامك چي گفتي ؟ گفتي من براي چي اومدم -

 نگران چي هستي ؟ -

اما اگر تو بهش اينو گفته باشي ديگه من كاري  .. منو مسخره نكن .. بهم پوزخند نزن .. اومدم كه ثابت كنم و مي كنم -

  .. ازم بر نمياد

  .. يادمه يه زماني صداش مي كردي بابا -

  ... اشتباه ميكردم .. جواب منو بده -

  ... كردم كه آجي صدات كردم اميدوارم منم يه روز نفهمم اشتباه -
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 . .. اردالن ... من هيچ وقت خواهرت نبودم .. وگرنه بهم شك نمي كردي -

  ... خشم روي صورتش نشست

 يعني ميگي بين خواهرم و پدرم بايد به تو ايمان مي آوردم .. ؟ -

  ... نه ... اما محاكمم هم نمي كردي ! حداقل تا قبل از اينكه باور كني -

 : ي لرزيد .. درست مثل نفس هاي منصداش م

وقتي ميخوام حرفات رو بشنوم ... يعني هنوز  ..نمي خواستم بهم ثابت كني  ... اگر محاكمه كرده بودم االن اينجا نبودي -

  ... محاكمه ات نكردم ... اما نمي تونم با كسي كه داره رگ و ريشه منو هدف ميگيره مهربون تر از اين باشم

يد .. رگ و ريشه .. چيزي كه من نداشتم و اون داشت .. چيزي كه نداشتنش باعث شده بود يكي مثل قلبم تير كش

  .... سيامك فكر كنه مي تونه هر باليي ميخواد سرم بياره ... احساس حقارت همه وجودم رو پر كرد

 ... بسه اردالن .. فقط بگو چي بهش گفتي -

  ... ازش خواستم بهت وقت بده ... اونم قبول كرد گفتم اومدي براي حل مشكالت بينمون ... -

 : زهر خندي تلخ روي لبام نشست

 به همين راحتي .. به كسي كه فكر ميكنه مسبب مرگ مادرشه امان داد ... ؟ عجيب نيست ؟ -

 : صداش پر از كينه و قهر بود

  ... نه شايد چون يه روزي دخترش بودي -

م .. دخترش ... تنها چيزي كه در تمام اين سالها نبودم دختر كسي بود ... دختر هيچ وقتي از اتاق بيرون رفت پوزخند زد

 ... كس

تمام روز خودم رو تو اتاق اردالن حبس كردم ... بي اونكه كار خاصي بكنم .. حتي دلم نمي خواست تلفن هاي ترمه رو 

ر يازده گذشته بود كه مامان با يه ليوان شي جواب بدم . گوشم رو گذاشتم رو سايلنت و پرتش كردم ته كيفم . ساعت از

وارد اتاق شد . هر وقت مي اومد با وجود همه دلخوري و كينه و نفرتي كه و جودم رو پر كرده بود انگار همه جاي اتاق 

  ... يه عالمه گاليه پر رنگ از سر دلتنگي ..بوي يه دلتنگي عاشقونه  . بوي آرامش مي گرفت

 : .. شير رو روي ميز گذاشت و ازم پرسيد بايد باهاش حرف مي زدم

 چيزي الزم نداري ؟ -

  .. نه فقط -

 فقط چي ؟ -

  ... ميخوام صبح زود برم ديدن عزيز ... مي شه باهام بيايي -

  ... همه تالشم رو كردم تا وقت بردن اسم عزيز صدام نشكنه
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نگاه مامان غمگينه انقدر شبيه من ميشه .. همون  چشماش برق زد ... بي اختيار فكر كردم چرا هيچ وقت نفهميدم وقتي

  ... جنس همون رنگ .. همون حال

 حاال چرا صبح زود ؟ -

  ... چون فردا پنج شنبه است و نمي خوام تو شلوغي برم سراغش -

  .. باشه شماره قطعه و رديفش رو مي نويسم -

 : با سرسختي گفتم

  ... مي خوام با تو برم -

 چرا ؟ -

 : نگاش كردم .. قبل از اينكه بيرون بره زمزمه كرددلگير 

 ! باشه صبح بيدارت ميكنم -

 : لبخند از روي لبم گذشت

  .. خيلي زود -

*** 

ساعت نزديك هفت صبح بود كه كنار قطعه عزيز رسيديم و من با قدمهاي كه هر لحظه از زندگي تهي تر مي شد دنبال 

جلوتر از من جلوي سنگ سپيدي كه نو بودنش به خوبي از سنگ هاي اطراف مامان مي رفتم .. وقتي مامان چند متر 

متمايزش مي كرد وايستاد . من هم از حركت باز موندم ... تصور اندام ظريف و صورت چروكيده عزيز زير اون همه 

ند ... سعي خاك و اون سنگ تراش خورده برام سنگين بود . مامان بي توجه به من خم شده بود و براش فاتحه مي خو

كردم جلو برم و پاهامو روي زمين كشيدم .. بي رحمي بود ... براي من ديدن اون سنگ و اون اسم اصال عادالنه به نظر 

نمي رسيد ... عزيزم رو همين سنگ و همين خاك ازم گرفته بود .. تنها عزيزي كه تو زندگي داشتم ... چشمامو بستم و بو 

طر مشهد انگار همه مشامم رو پر كرد ... بغض كردم .. مي دونستم عزيز اونجاست .. كشيدم بوي عطر ماليم توتون و ع

مي دونستم داره نگام مي كنه .. بي توجه به همه چي كنار سنگش زانو زدم .. انگشتاي بي حسم رو روي اسمش كشيدم 

م اما اشك هام بدون اينكه حتي ... فكر دردي كه با خودش برده بود روحم رو دوپاره مي كرد .. .نمي خواستم گريه كن

عزيز ...كف دستام رو روي سنگ قبر گذاشتم .. دلم براش تنگ  .. بغض كنم سرازير شد و شونه هام لرزيد .. ناله كردم

دلم مي خواست سرم رو روي زانوش بگذارم ... و بهش بگم كه دلم لرزيد ... كه بعد اين همه مدت بالخره  ... شده بود

لم ميخواست لمسش كنم .. از اين بوي توتون و عطر متنفر بودم ... دلم خودش رو مي خواست ... آرنجم تا دلم لرزيد ... د

 : شد .. صورتم رو روي سنگ سرد چسبوندم .. .مامان شونه ام رو گرفت

  ... چيكار مي كني ارغوان .. مريض ميشي ...سنگ سرده -

ا سرد بود... حتي قلب من سرد بود ... صورتم رو بيشتر روي سنگ سرد بود ... سنگ سرد بود ... زمين سرد بود .. هو
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 : زمزمه كردم ... خاكي فشار دادم ... روي اسمش

  .. سرده عزيز.. سردته عزيز؟ اگر سرده پس چرا رفتي اونجا -

  ...مامان مستاصل ناليد .. ارغوان

 : ... صدام بي اونكه بفهمم باالتر و باالتر رفت

  ............ چرا چسبيدي به اون سرما و منو تنها گذاشتيسرده عزيز .... -

صورتم رو بلند كردم و از نزديك زل زدم به اسمش ... ... باور نبودنش باور رفتنش .. انگار تازه داشت ذره ذره تو و 

  ... جودم مي نشست

 : بي اونكه بفهمم پيشونيم رو روي اسمش كوبيدم .. .مامان فرياد كشيد

  ..اننكن ارغو -

 : همه با هم به نفسم هجوم آوردن ... سوزش پيشونيم .. سوزش قلبم .. خال نبودن عزيز

  ! آخــــــــــ عزيــــــــــــــــــــــ ز -

گرمي خون رو روي پيشونيم حس مي كردم .. دستهاي مامان شونه ام رو گرفت و سعي كرد من رو عقب بكشه ... اما بي 

  ... كه روي زمين پرت شد و چادرش از سرش رها شدرحمانه پسش زدم و ديدم 

هيچ كس نيست ... من از اين تنهايي مي ترسم ... از اين همه سايه مي ترسم ... اين  ... عزيز... من خيلي تنهام ... خيلي -

  ... حقش نبود .. كه در حقم نامردي كني

چقدر فرياد كشيدم .. اما صداي التماس هاي مامان  نمي دونم چقدر روي اون سنگ ناله كردم .. چقدر زمزمه كردم ...

 : .. رو كنار گوشم شنيدم

  ... دخترم .. ارغوانم.. عزيزم.. نكن با خودت ... عزيز رو عذابش نده .. .بلند شو ...... نمي تونم اينطوري ببينمت -

 : فرياد كشيد .. به سينه اش كوبيد

  .. مادرتم ... من مادرم .. بلند شود بي انصاف نگذار اينطوري ببينمت ... من  -

سرم رو بلند كردم ... سرخي خون روي سپيدي سنگ چشمم رو زد . . . نگاش كردم .. تو چشماش استيصال بود و 

 : ... التماس .. گوشه شال سياهش رو جلو آورد و خواست صورتم رو پاك كنه ... دستش رو پس زدم

 انتم ... ؟؟؟تو مادرمي ... من دخترتم . . من ارغو -

 : فرياد مي زدم و اون تنها ناليد

 .... ارغوان -

نمي خوام صدام كني ... نميخوام صدات رو بشنوم .. هيچ وقت نبودي ..هيچ وقت مادرم نبودي ... اگه يه روزي بميري  -

 .. نصف انقدري كه براي عزيز اشك ريختم براي تو نمي ريزم
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تش خم ميشد ... جلوي چشمام چين هاي صورتش عميق تر مي شد و به تحليل بي رحمانه زخم مي زدم و بي رحمانه قام

  ... مي رفت

تو شادي هاي كمم تو غصه هاي زيادم .. موقع  ... هميشه عزيز بود .. تو همه لحظاتي كه بايد تو كنارم بودي عزيز بود -

قت بي كسي سرم رو شونه هاي عزيز بود خنديدن هاي پر از دلهره و بي صدام !وقت گريه هاي عميق و تلخم .. هميشه و

.. وقت شادي از اولين بيستي كه گرفتم .. وقت ترس و ناراحتي از اولين تجديدي كه آوردم ... وقت دلهره از ديدن اولين 

 وقت ...تو اون موقع كجا بودي .. چرا كنار ار غوانت نبودي ... چرا اون موقع كنار سيامك ... نشونه هاي عادت ماهانه ام

بودي .. تو هيچ وقت مادر نبودي... وقتي بعد اين همه سال فرياد كشيدم ... وقتي لب باز كردم .. متهمم كردي به 

دروغگويي .. كنار شوهرت وايستادي .. .منو خواب زده و هزيون گو نشون دادي .. وقتي ناليدم از لمس كثيف دستاش 

ز چند سالگي با غريزه جنسي آشنا شدم .. تو كجا بودي كه حمايتم روي تنم گفتم ... گفتي دروغ ميگم ... مي دوني من ا

  ... كني ... تو كجا بودي كه نذاري بلغزم

جيغ مي كشيدم و سكوت سرد اون وقت صبح بهشت زهرا رو مثل بلورهاي شيشه اي خرد مي كردم .....كالغها از روي 

.. سعي كردم سر پا وايستم اما دستهاي مامان يخ كرده نزديكترين كاجها با سر و صدا پرواز مي كردن و دور مي شدن .

  .. و محكم روي پام نشست

  ... من هيچ وقت باور نكردم كه سيامك ازت سو استفاده كرده -

  . . . پوزخند زدم .. هيچ فايده اي نداشت

بسازم  بدون منت واسه تو وقتي به زور پدربزرگت پا تو خونه سيامك گذاشتم تنها اميدم اين بود كه يه سرپناه امن و -

 ... ... اما سيامك هيچ وقت روي خوش بهت نشون نداد

  ... پاي رفتنم شل شد ... دستش رو عقب كشيد و سرش رو تكيه داد به درخت پشت سرش

وقتي اردالن رو حامله  ... اما دلم خوش بود كه حداقل كنارمي ... تو كه تنها نشونه از تنها حس شيرين زندگيم بودي -

سيامك لج بازيهاش رو شروع كرد . مي گفت بايد تو رو بسپرم به پدرت يا بگذارمت  ...شدم تو همه اش سه ماهت بود 

شيرخوارگاه ... اما نتونستم... از خونه بيرونم كرد ... گفت بدون تو برگردم .. وقتي به خونه پدرم رفتم اونم رام نداد .. 

اي چند روز از تو مراقبت كنه تا من بتونم سيامك رو راضي كنم .. در خونه همه اقوام به روم بسته بود حاضر نبود حتي بر

باورم نمي شد كه پدرم بتونه طاقت بياره و من رو تو كوچه رها كنه ... تو از  ... ... تمام اون شب رو پشت در خوابيدم

با بدبختي از تو آشغال هاي بو گرفته از گرماي تابستون  گرسنگي گريه مي كردي و من شيري نداشتم كه بهت بدم ...

چند تا تيكه نون خشك پيدا كردم و خوردم ... اما ويار حامله بودنم باعث شد همه رو برگردونم ... تو رو بغل كردم و 

قول دادم كه  بهشبرگشتم خونه .. به پاهاش سيامك افتادم .. التماس كردم تا وقتي اردالن به دنيا بياد بگذاره توبموني 

وقتي اردالن دنيا اومد.. هفت روز كه از دنيا اومدنش گذشت سيامك من  ..بعدش يه فكري برات مي كنم ... اما نتونستم 
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و تو رو باز از خونه بيرون كرد ... اون موقع ها عزيز كنار مانبود ... و من هيچ حامي نداشتم .. سعي كردم ولت كنم .. 

لم موزيكال ديديم .... برات بستني خريدم .. صورت تپلت رو تميز كردم و بوسيدم ... و ولت كردم بردمت سينما ... يه في

  ... .. تا از سينما بيرون بيام .. اما درست جلوي در سينما ديدم دنبالم اومدي

  ... صداي مامان تبديل به ناله شده بود و من حس مي كردم سقف آسمون داره بهم نزديك تر و نزديك تر ميشه

  .. نگــــــــــــو... بسه -

نه ... بايد بگم .. بايد بشنوي .. ديدم با همون پاهاي كوچولوت كه تازه راه رفتن رو ياد گرفته بود ... دنبالم اومدي ..  -

افتادم  به زانو ...صدام كردي.. وقتي گفتي ماما.. براي اولين بار .. وقتي براي اولين بار حرف زدي و اسمم رو صدا كردي 

نمي خواستم وقتي مجبور ميشم تنهات بگذارم بيشتر از اين  ... ... هيچ وقت تمرين نكردم كه حرف زدن رو ياد بگيري

اما همه تالشم رو كردم كه ياد بگيري و زودتر از هر بچه ديگه اي راه رفتن رو شروع كني ... نمي  ... بهت وابسته بشم

  ... دنبالم ميايي و گوشه چادرم رو مي گيري .. كتدونستم يه روز با همين قدم هاي كوچي

 : با درد ناليدم

  ... كاش همونجا ولم مي كردي -

 : سرش رو محكم به درخت كو بيد ..زجه زد

نتونستم ... نتونستم ولت كنم ... برگشتم خونه .. باز به پاهاش سيامك افتادم .. التماسش كردم .. پاشو بوسيدم كه  -

فرياد كشيد ... قسمش دادم ... و بالخره راضي شد .. اما شرط  .. اول كتكم زد .. باز التماس كردم .. ونيبگذاره كنارم بم

گذاشت كه هيچ وقت نبايد بگذارم بودنت بين من و اردالن واون فاصله بندازه شرط گذاشت كه نبايد تو تربيت تو 

الزم باشه با هر كس كه اون بگه بايد ازدواج كني ...  دخالت كنم .. كه نبايد هيچ وقت طرف تو رو بگيرم و هر وقت كه

هرچي گفت گفتم چشم .. .تمام اين سالها گفتم چشم .. تنها باري كه جلوش وايستادم وقتي بود كه دانشگاه قبول شدي 

 ... ... تو نفهميدي چقدر مشت توي سرم زد كه اردالن نفهمه مادرش كتك مي خوره .. اما باز هم پاي تو وايستادم

  ... سيامك ازت متنفر بود و هيچ و قت هم اين نفرتش رو كنار نگذاشت

چهار دست و پا به طرفش خزيدم ... صورتش هر لحظه تيره تر مي شد و قلبم براي مادرم به درد اومده بود .. سرم رو 

 : روي شونه اش گذاشتم ... و ناليدم

  ..چرا سيامك رو ول نكردي .. چرا منو ول نكردي چرا نرفتي مامان .. چرا اين همه سال تحمل كردي ... -

 : دست خاك الودش اومد باال و روي صورتم نشست

ولت نكردم چون بچه ام بودي .. چون من مادرت بودم .. خودت صدام كردي ... سيامك رو تحمل كردم چون هيچ جا  -

  .. رو نداشتم كه برم

  ... مي تونستي روي پاي -
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 : يدانگشتش رو روي لبم كش

بعضي آدما واس رو پاي خودشون وايستادن به دنيا نيومدن .. واسه من موندن و تحمل كردن خيلي راحت تر از رفتن  -

 تو دنيايي بود كه هيچ تكيه گاهي نداشتم .. در ضمن من مادر اردالن هم بودم .. نمي تونستم هيچ كدومتون رو ول كنم

...  

 نكردي ... ؟ چرا با اين همه بدي سيامك منو باور -

 : سرش رو به شدت تكون داد... سرم از روي شونه اش سر خورد

نه نمي تونم باور كنم ... نمي خوام باور كنم .. سيامك هر چقدر ظالم باشه باز هم انقدر پست نيست .. كثيف نيست ..  -

  .. اونم وقتي من تن به هر خواسته اش دادم كه تو تو امنيت زندگي كني

كشيدم .. تو چشماش نگاه كردم .. بايد اين رنج كشيدن رو تموم مي كردم .. بايد اين اخرين ريشه رو هم سرم رو عقب 

  ... قطع مي كردم

  ... مامان -

 : نگاش روشن شد

  ... جانم -

  .. كمكم مي كني -

 چي كار كنم ؟ -

  ... كمكم مي كني ثابت كنم سيامك به همون پستيه كه من مي گم -

 : ... تو نگاش نشستدرد دوباره 

  ... ارغوان -

دنبال بوي دستام گشتم .. دستاي  ..خم شدم .. پاشو بوسيدم ... چادرش رو كه كنارش افتاده بود برداشتم و بوسيدم 

كوچيكي كه به زور خودش رو به اين مادر وصل كرده بود ... پس بايد وصل مي موند .. اگر ارغوان كوچولو مي خواست 

  .. نه سيامك ... شه من نمي تونستم اين رو ازش بگيرم .. بايد من كنارش مي مونمكه با مادرش با

مي خوام هر دوتون رو داشته باشم ... نمي  .... التماست ميكنم مامان .. كمكم كن ..دارم اردالن رو از دست مي دم -

  ... خوام بيشتر از اين تنها بشم

 : باز كرد صداش مثل هواي اطرافم سرد و خشك بود تو سكوت بهم خيره شد .. وقتي لب به حرف زدن

  ... چي كار كنم -

 ... امشب .. بيا پيشم بخواب ... فقط همين امشب -
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وقتي به خونه رسيدم سيامك مشغول تماشاي تلويزيون بود. صداي بلند گوينده اخبار عصبي ام مي كرد زير لب سالمي 

بي اونكه بفهمه پوزخند زدم ... در اتاق رو بستم و صداي فريادشو شنيدم پوفش رو شنيدم و  . كردم و از كنارش رد شدم

خودم رو با همون  ... كه مامان رو بازخواست مي كرد . بابت زود رفتنمون، بابت دير برگشتنمون ، بابت لباسهاي خاكيش

اهار تنش پنج شنبه و يه ن لباسها پرت كردم روي تخت . يعني سهم من از دختر بودن سهم من از مادر داشتن يه صبح پر

 دو نفره تو رستوران شلوغ رفتاري و زل زدن به خطوط چهره مامانم نبود ؟

براي اينكه بتونم جلوي خودم رو بگيرم تا به سالمي كه اليقش نبود و نثارش كرده بودم فكر نكنم ... تا به صداي پر از 

 . اس ام اس ها و ميس كال هام شماره ترمه رو گرفتم خواهش مادر اهميت ندم گوشيم رو برداشتم و بي توجه به حجم

صداي جيغش قبل از سالمش به گوشم رسيدو بي اختيار لبخند زدم . تك تك گاليه ها و بد و بيراه هاش رو شنيدم و 

تازه فرصت كردم ازش بپرسم چرا آمار اومدنم رو به تيام داده و اونوقت بود كه اول الل شد و بعد از كمي سكوت 

 : گفت

باور كن فكر نميكردم ناراحت بشي ... بهش گفتم كه داري ميري مشكالتت رو با خانواده ات حل كني .. اتفاقا خيلي  -

  ... بعدش هم گفت خودش بايد براي يه جلسه چهارشنبه تهران باشه شايد بياد ببيندت ..هم خوشحال شد 

من نسبت به اردالن داشتم رو اون به تيام داشت بهش دلم نيومد بيشتر از اين سرزنشش كنم . اگر يك دهم حسي كه 

 : سكوتم رو كه ديد انگار جرات بيشتري پيدا كرد . حق مي دادم تا بخواد آمار منو بهش بده

  .. اون بيچاره ام كه مثل من از ديروز هرچي بهت تلفن كرده و اس ام اس داده خورده تو ديوار ! ديگه حرصت از چيه -

 ثل تو ... كاري نداري ؟از آدم فضولي م -

  ! تو كه بر مي گردي بالخره -

 ! از كجا معلوم شايد نيومدم ديگه -

 : نگراني رو تو صداش حس كردم

 نمي خوان بذارن برگردي ؟ -

  !ميخوان شوهرم بدن  -

 : جيغي كه كشيد پرده گوشم رو آزار داد

  ! ارغوان بخدا مي كشمت -

 ! من برم مامانم داره صدام ميكنه -

  .. ارغوان جون من قطع نكن -

 !خداحافظ ترمه فردا بهت ميگم جلسه بلهبرون امشب چي شد -

بيست و سه تا اس ام اس  ... تماس رو كه قطع كردم خنده ام گرفت . مي دونستم كه داره اون ور جلز و ولز ميكنه
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ه چه آدم مهمي شدم . تا قبل ازاين جز داشتم كه همه رو نخونده پاك كردم . با خودم فكر مي كردم كه تو اين چند ما

گوشي پر بود از اس ام اس هاي سه تا پسر . نفس  inbox ترمه و گاهي اردالن هيچ كس سراغم رو نمي گرفت اما حاال

عميقي كشيدم .. كاش بودي عزيز ! كاش بودي تا باهات ازشون حرف ميزدم . دكمه هاي مانتوم رو باز كردم و تصميم 

هنوز از روي تخت بلند نشده بودم كه گوشيم  . ... حس مي كردم همه تنم بوي خاك و كاج ميده گرفتم برم حموم

دوباره زنگ خورد . با خنده برش داشتم تقريبا مطمئن بودم كه ترمه است اما نبود . اين بار شماره رو مي شناختم . با بي 

 : ميلي جواب دادم

 سالم  -

 سالم ! از ديروز كجايي ؟ -

  ! آقاي ستوده منم خوبم به مرحمت شماممنون  -

 : مكثي كرد و نفس عميقي كشيد

  ! ببخش كمي عصبي ام ... ترمه چي ميگه ارغوان -

  ... خيلي سرعت خبر رسانيش باالست ! كاش معرفيش كنيم به شبكه خبر -

  ! امشب بله برونته -

 : مي خواستم جدي باشم اما خنده توي صدام نمي ذاشت

  ! به شما ربطي داشته باشه فكر نميكنم -

 !نكنه چون مي دونستي به من خبر مي ده اين دروغ رو بهش گفتي؟ ! كه اينطور -

  ! ابروهام رو باال فرستادم و با خودم فكر كردم اين ديگه چي ميگه چه خوشحاله واسه خودش

 ... نه خير جناب ستوده من اصال به شما فكر نمي كردم كه -

 ونم ببينمت .. ؟خوب ! من كي مي ت -

  ! هر وقت دوباره اومدم اصفهان ... اونم معلوم نيست كي ميشه -

  ... اما من معلومه كه كي تهرانم -

 جدي ؟ با اونكه به من ربطي نداره اما كي ؟ -

  ! من االن هتل الله ام -

 : سوت كوتاهي زدم و گفتم

  ! چه با كالس ..فكر مي كردم تو جلسه باشين -

  ... تو البي همين هتل بود ... االن سي و چهار دقيقه است كه تموم شدهجلسه ام  -

 خوب كي بر مي گردين اصفهان ؟ -
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  ... فعال دارم تايم جلسه بعديم رو هماهنگ مي كنم -

 : كالفه از اين حرفاي بي مورد گفتم

  ... خوب موفق باشين اگر با من كاري نداريد بايد برم -

 ! شما برو ديگهخوب هماهنگ كنيم بعد  -

 چيو ؟ -

 ! جلسه بعدي من رو ديگه -

 ! به من چه خوب -

 ! جلسه ام با شماست خانوم حواس پرت -

  . چشمام رو روي هم فشارداشتم تو اين حال بدم فقط همين كم بود

  ! من امروز شرايطش رو ندارم -

 برنامه اي داري ؟ -

  .. پوزخند زدم .. برنامه ام مال شب بود

 ! نه ! اما خيلي خسته ام از صبح بيرون بودم مي خوام استراحت كنماالن  -

  .. دو ساعت كافيه -

 كافي براي چي ؟ -

  ... براي استراحت -

  ! با خودم فكر كردم فايده نداره هرچي هم بگم باز حرف خودش رو ميزنه

 سه ساعت ديگه كجا ؟ .. باشه -

  .. هر جا تو راحت باشي -

  . ... فقط اينكه نيم ساعت بيشتر نمي مونمميام البي هتل . -

  ... براي من كافيه -

  .. خوبه ! پس تا بعد -

  .. تا بعد -

  ... تماس رو كه قطع كردم احساس خستگي بيشتري مي كردم .. تو اين وانفسا فقط و فقط اين آدم سمج رو كم داشتم

ايد بيدار مي شدم ... به زحمت سرجام نشستم و چشمم اما ب !آالرم گوشي كه بيدارم كرد هنوز دلم ميخواست بخوابم

 افتاد به سيني حاوي شير و بيسكوئيتي كه روي پاتختي گذاشته شده بود و ياداداشت كنارش 

 " ارغوان من و سيامك و اردالن رفتيم بهشت زهرا خيرات ببريم براي عزيز "
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مه راه تا اونجا كشونده بود عصبيم مي كرد . نگاهي فكر اينكه سيامك فقط براي خودخواهي خودش باز مامان رو اين ه

 . به ساعت انداختم و متوجه شدم كه براي آماده شدن وقت زيادي ندارم

قبل از اينكه از خونه خارج بشم تو آينه كنار در خودم رو چك كردم و لبخند پيروزمندانه اي زدم . سنگيني مژه هام 

ستم بگيرم مي ارزيد . حدود يك ربع بعد از ساعتي كه قرار داشتم به البي اذيتم مي كرد اما به نتيجه اي كه مي خوا

هتل رسيدم، تيام روي مبلي نزديك در نشسته بود و با ديدنم بعد از مكثي كه به خوبي مي دونستم نشونه تعجب يا 

 :ترديدش در هويت منِِ از جا بلند شد و به سمتم اومد

 سالم  -

  ... يك پنج شنبه اين محدوده خيلي سنگينهسالم ببخشيد معطل شدين تراف -

 : روبروي هم كه نشستيم ،نگاهش رو دوخت به فنجون قهوه مقابلش و زمزمه كرد . چيزي نگفت و سرش رو تكون داد

  ! لباست رو درست كن -

نگ رنگ در حالي كه به تضاد قش .. تازه متوجه شدم به خاطر كوتاهي بيش از اندازه مبلها مانتوم زيرم جمع شده

  .سرخابي پارچه و چرم سياه رنگ مبل لبخند مي زدم لبه مانتوم رو كشيدم 

كمي كه به سكوت گذشت بالخره دست از سر فنجون قهوه كه مي دونستم حاال ديگه يخ كرده برداشت و نگام كرد . 

  !تو نگاش رنجشي مي ديدم كه ناخواسته شرمنده ام مي كرد

 چي ميخوري ؟ -

تم از خونه مي اومدم مثل دختر هاي خوب شير و بيسكوئيتي كه مامان برام گذاشته بود رو خوردم .. االن هيچي .... داش -

  ... هم آماده شنيدن حرفاي شمام

چيزي كه بيشتر از همه تو صورتش دوست داشتم لبخند هاش بود . انگار يهو اون  .لبخند كمرنگي روي صورتش نشست 

نگام رو از لبخند و دندون هاي سفيد و يك دستش گرفتم و به دكمه  . مي اومدهمه تيرگي مي رفت و جاش روشني 

  ... سردست هاي نقره اي رنگش دوختم

  ... خوشحالم كه با خانواده ات آشتي كردي -

 : پوزخندي زدم كه انگار متوجه اش نشد چون همچنان به حرفش ادامه مي داد

  ... نكن هيچ جاي دنيا مي تونه به اندازه خونه برات امن باشه نمي دونم بينتون چي گذشته اما هيچ وقت فكر -

 : كالفه سرم رو بلند كردم

فكر نميكنم قرار بود كه درباره امنيت داشتن يا نداشتن من حرف بزنيم ! بهتره كارتون رو بگيد چون بايد برگردم  -

  ! خونه

 : لبخندش پر رنگ تر شد
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خوام االن تو اين شرايط جوابم رو بشنوم ... چون دفعه قبل انگار مشكلت با خانواده من قبال حرفام رو زدم ... اما مي  -

  ..روي جواب

 :.. حرفش رو بريدم

  ! شما خيلي داري شتابزده عمل مي كني آقاي ستوده -

 يعني مشكل االن شتابزده بودن منه ؟ -

بد اين نشونه بي تجربگي شما تو برخورد با و البته چه خوب چه  ! نه ! اما خوب اگر ناراحت نمي شي كمي مضحكه -

  ... خانوماست ... حداقل مي تونيد قبلش كمي تالش كنيد كه درخواستتون برام جالب باشه

 : لحن تمسخر آميز صدام خودم رو كالفه كرد و نگران شدم كه نكنه زياده روي كرده باشم ... بعد از كمي مكث گفت

  ... خورد با دخترخانومها ندارمحق با توست من تجربه خاصي تو بر -

 :تاكيدش روي كلمه دختر خانوم كامال مشخص بود

 !اما كجاي اين تو رو ناراحت ميكنه ؟ -

  .... چشمامو باريك كردم

 ..منظورتون -

 من منظور تو رو نمي فهمم ارغوان ! با اين لباس و آرايش اومدي اينجا و اينطوري حرف ميزني كه چيو ثابت كني ؟ فكر -

ميكني من يه غولم كه از عصر حجر اومده ؟ فكر نمي كني با اينكار به خودت لطمه مي زني نه من ؟ من اگر ظاهر ادما 

  ! اونطور كه تو فكر ميكني برام مهم بود كه اول از همه به لباس پوشيدن ترمه گير مي دادم

 ؟؟اگر برات مهم نيست چرا انقدر حساس شدي -

ه اون اصرار داره ارغوان صدام كنه چرا من بايد هي از ضمير جمع استفاده كنم، صداش با خودم فكر كردم حاال ك

 :افكارم رو متوقف كرد

حساس شدم چون ميدونم تو سرت چي مي گذره ! اگر مي خواي بگي كه من كال تو برخورد با دخترا تجربه ندارم و  -

  ... دختر ديدم هل شدم بايد بگم سخت در اشتباهياين اصرارم واسه ازدواج از بي تجربگيمه و به قول تو تا يه 

 : تا دهن باز كردم كه اعتراض كنم دستش رو باال آورد و مجبور به سكوتم كرد

تو شركتهايي كه باهاشون كار ميكنم تو جلساتي كه ميرم تو نمايشگاههايي كه برگزار ميشه همه جور آدمي هست ...  -

مستقيم و چه غير مستقيم از همين دخترخانوماي كه ادعا ميكني نمي شناسمشون بارها شده كه بهم پيشنهاد دوستي چه 

داده شده و ازش گذشتم ... نه بخاطر اينكه اونا ادماي بدي بودن به خاطر اينكه من كال عالقه اي به اينطور روابط 

 !!!ز سرم زياد بودنداشتم ... حتي پيشنهاد غير مستقيم ازدواج از دخترخانومي رو داشتم كه همصحبتيش هم ا
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تو صداش هيچ فخر فروشي نبود انقدر عادي داشت حرف مي زد كه انگار داره در باره مسائل آب و هوا صحبت مي 

  ! كنه

 !خوب چرا من ؟ چرا از بين همين خيل مشتاقانت يكي رو انتخاب نمي كني ؟ -

  ... چون ازت خوشم اومده -

ي اختيار لبخند زدم و فكر كردم اين كت و شلوار قهوه اي سوخته رسمي و انقدر ساده و صريح جمله اش رو گفت كه ب

  .. دكمه سر دست هاي براقش هيچ به نوع حرف زدنش نمي آد

من نمي فهمم كه چرا ميگي شتابزده عمل مي كنم .. خوب راستش اگر از من توقع داري كه يه بازي شاعرانه راه  -

اس خواب رو به هردومون با روده درازي هاي بي سر و ته حروم كنم ! يا هي  بندازم و شب و نصف شب با تلفن و اس ام

با دست پيش بكشم و با پا پس بزنم .. من اهلش نيستم... من تكليفم با خودم و احساسم مشخصه .. .ازت خوشم مي آد. 

  ! بازي هم ندارم تو شرايطي هستم كه مي خوام ازدواج كنم و تو برام بهترين گزينه اي ... حوصله قايم موشك

 : چه راحت از تكليفش با خودش و زندگيش مي گفت و من چه سردرگم بودم اين وسط

 !كاش همه مثل شما مي دونستندكه بايد چيكار كنند يا حداقل اينكه مي خوان چيكار كنند ؟ -

  ... لبخندي كه اين بار رو لبش نشست مثل زماني بود كه به ترمه نگاه مي كرد

لي ساده تر از اين حرفاست ارغوان كه بخوايم با بازي هاي بچگونه پيچيده اش كنيم ! فقط بايد به خودت زندگي خي -

  ! اعتماد داشته باشي .. به خودت و هدفت

 .سعي كردم لحنم رو كنترل كنم اون برادر ترمه بود و من ميخواستم ارتباطم با ترمه تا آخر دنيا حفظ بشه

هيچ برنامه اي براي آينده ندارم .. اما تو تمام برنامه ات مشخصه ... مي دوني كه بايد ازدواج فرق تو و من همينه ! من  -

 ... كني فكر ميكني گزينه مورد نظر رو پيدا كردي ... اما من نمي دونم چيكار كار ميخوام بكنم ... شايد فقط

 : مكثي كردم و به تلخي گفتم

 ...بايد بكنم و بعد از اونشايد فقط همين امشب رو بدونم كه چيكار  -

حس مي كردم نفوذ نگاهش من رو وادار  .. نگاش رنگي از نگراني گرفت ... سعي كردم بهش لبخند بزنم اما نمي تونستم

به صداقتي ميكنه كه اصال نمي خواستم به اون سمت برم ... اون برادر ترمه بود و من درست به همين دليل نمي خواستم 

بدونه . ترمه آخرين نفر روي كره زمين بود كه بخوام تراژدي بين خودم وسيامك رو براش تعريف از زندگي من چيزي 

 .. كنم

 امشب واقعا بله برونته ...؟؟ -

نگاش كردم . با وجود همه ادعاهاي پر سر و صداش با وجود ژست مردونه اي كه گرفته بود . و انگشتر عقيق ظريفي كه 

ه مثل پسر بچه اي نگران به نظر مي اومد . ياد اردالن افتادم نگامو دوختم به انگشتاي تو دستش مي درخشيد تو اون لحظ
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تو هم گره خورده اش و لمس نوازششون يه لحظه از خيالم گذشت ... مثل اردالن .. فقط براي اينكه بهش بگم نگران 

 .. نباش

 ! قضيه رونه ! خواستم سر به سر ترمه بذارم نمي دونستم اينقدر جدي مي گيره  -

به وضوح صداي نفس رها شده اش رو شنيدم . انقدر عميق بود كه بوي آدامس اوكاليپتوس اوربيت رو حتي از اون فاصله 

مي تونستم حس كنم ... بي اختيار لبخند زدم . براي با من بودن با من حرف زدن . كت شلوار ماركدار پوشيده بود و 

هرچند شيرين اما حاال اميخته با بوي اكاليپتوس حس خوبي بهم مي داد . دكمه سردست هاش برق مي زد . بوي عطرش 

احساس خوبي كه حاال لبخندش داشت بهش دامن مي زد .. كاش مي  . از اينكه براش مهم بودم احساس خوبي داشتم

ا وجود حتي ب تونستم بگم كه هيچ چيز اين ظاهر گرون قيمت و مردونه اش به اندازه لبخندي كه ميزنه زيبا نيست ...

 ... لبخندش، ريش هاي متراكم مرتبش هم به نظرم اونقدر ها نفرت انگيز نبود

 ! اگر با من كاري نداريد بايد برگردم خونه -

از جا بلند شد و من هم پشت سرش از جا بلند شدم ... با اشاره دست راهنمايي ام كرد و من جلو تر از اون به طرف در 

رو با احترام برامون باز كرد . به مردي كه بيرون در با لباس فرم كاركنان هتل وايستاده بود خروجي رفتم .. دربون در 

 : گفت

 !هستم لطفا اتومبيلم رو بياريد 503اتاق  -

 : از چند پله كوتاه پايين رفتيم . زير سايبون تو محوطه توقف كرديم ... سكوت بينمون داشت كالفه ام مي كرد

 ! .. خودم ميرم خونمو نزديكهنيازي نيست برسونيم  -

 .. ميخوام تو شهر يه دوري بزنم و يه خورده واسه مامان اينا خريد كنم -

 : لبخندي از سر دلتنگي زدم

  ! دلم براي نيكو جون يه ذره شده -

 : نگاهش رو به چشمام دوخت

  .. خونه خاليهاونم دلش برات تنگ شده . بيشتر وقتا درباره ات حرف مي زنه ... جات حسابي تو  -

 : نگران پرسيدم

 تصميمت رو با نيكو جون هم در ميون گذاشتي ؟ -

 چي فكر ميكني ؟ وقتي به خانواده تو گفتم ! به خانواده خودم نمي گم ؟ -

 : دستم رو پيشوني ام گذاشتم

 يعني ميخواي كاري كني كه تا آخر عمر نتونم تو صورتشون نگاه كنم .. ؟ -

  . صداي بوق كوتاه ماشين ما رو متوجه اين كرد كه مسئول پاركينگ هتل ماشين رو آوردهاخمهاش تو هم رفت . 
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 : بي حرف كنارش نشستم و كمربندم رو بستم . بدون اينكه نگام كنه گفت

  .. بهم بگو كدوم وري برم ! زياد به خيابون هاي تهران وارد نيستم -

نه تنها چيزي كه سكوت بين ما رو مي شكست آدرس دادن هاي سرم رو تكون دادم و تا وقتي كه برسيم جلوي در خو

 : وقت و بي وقت من بود . قبل از اينكه در ماشين رو باز كنم صداي گرفته اش رو شنيدم

 ! ... من منتظر مي مونم تا هدفت رو پيدا كني ... فقط تا اون موقع اينطور در خصوص جواب منفيت قاطع و مطمئن نباش -

  . بي به حرفش بدم زير لب خداحافظي كردم و پياده شدمبدون اينكه جوا

جلوي آينه وايستادم و به حرفهاي دم آخر  . به خونه كه رسيدم هنوز مامان اينا نيومده بودن هوا كامال تاريك شده بود

  .. تيام فكر كردم . مطمئنا اون آخرين كسي بود كه مي تونستم به پيشنهاد ازدواجش فكر كنم

ايم زير پوشش زخيم آرايش با هميشه فرق مي كرد . حتي برجستگي لبام با درخشش سرخابي روش  چشمهاي قهوه

بيشتر به چشم مي اومد ... اما تيام هيچ اشاره اي به اين چيزا نكرد . نگفت زيباتر شدم .. حتي نخواست اداي آدماي 

ار داشت كه دوستم داره ... انگشتام از حركت غيرتي رو در بياره ... نخواست آرايشم رو پاك كنم ... با اين همه اصر

نه تيام نگفته بود كه دوستم داره ... فقط مي گفت كه به نظرش من مورد مناسبي براي ازدواج  ... روي صورتم باز موند

نفس عميقي كشيدم ... پس جواب ردم نمي تونست ناراحتش كنه ... مي تونست به مورد هاي ديگه فكر كنه ..  ... هستم

  .كسايي كه اصرار داشت دور و برش پرسه مي زنن به

صورت آرايش شده ام تو آينه حاال ديگه حال خودمم بهم ميزد .. شايد اگر پاكش نمي كردم بهتر مي تونستم تو برنامه 

 اما من اهل كثيف بازي كردن نبودم .. نمي خواستم از جسمم براي به زانو .. اي كه براي شب در پيش داشتم موفق بشم

 .در آوردن سيامك استفاده كنم 

چشمم به در بسته اتاق عزيز افتاد ...  . از دستشويي كه بيرون اومدم صورتم به خاطر استفاده زياد از صابون مي سوخت

دستگيره رو چرخوندم اما بسته بودن در اميد رسيدن به آرامش رو ازم گرفت ... كنار در سرخوردم و نشستم ... سرم رو 

كنارش تكيه دادم و چشمام رو بستم ... خودمم نمي دونم چقدر تو اون حال موندم كه صداي باز شدن در به چهارچوب 

به سختي از جام بلند شدم و سالم اهسته اي كردم . هنوز وارد اتاق اردالن  ... ورودي مجبورم كرد چشمام رو باز كنم

 : نشده بودم كه صداي مامان رو شنيدم

ثال چند روز اومدي پيش ما ! نبايد كه تمام مدت تو اتاق خودت رو حبس كني .. بيا اين سيني كجا مي ري ارغوان ! م -

  ... هاي خالي رو ازم بگير

بي حرف به طرفش رفتم . سنگيني نگاه سيامك رو به خوبي حس مي كردم .... مامان سبد گوجه فرنگي رو از يخچال 

 :بيرون كشيد و گفت

  .. اينا رو پوست بكن ... ميخوام شام املت درست كنم تا من لباسام رو عوض ميكنم -
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با وجود دستگاه غذاساز قديميش كامال مشخص بود كه اين كار رو براي سرگرم شدن من ميكنه ... روي صندلي 

در كمال ناباوري سيامك صندلي مقابلم رو عقب كشيد و  . آشپزخونه نشستم و مشغول خورد كردن گوجه ها شدم

 : گفت

  ... يي برام بريزيه چا -

قلبم از بغض سنگين كينه و نفرت مي سوخت . دسته چاقو رو لحظه اي تو مشت فشار دادم و بعد رهاش كردم . از 

سماور هميشه روشن مادر مقدار كمي آب جوش داخل ليوان دسته دار بلوري فرانسوي ريختم و جعبه چاي كيسه اي 

اضطراري كنار مي ذاره از كابينت باالي سماور بيرون آوردم . وقتي چاي محمود رو كه مي دونستم مامان براي وقت هاي 

رو مقابلش گذاشتم بي اونكه تشكر كنه چاي رو داغ سر كشيد ... تمام تالشم رو كردم تا بدون لرزش دست به كارم 

 : تو با بدخلقي گفادامه بدم .با برگشتن مامان به آشپزخونه بالخره دست از زل زدن بهم برداشت و از جاش بلند شد 

  ... صد بار بهت گفتم اين چايي كيسه اي رو بريز دور مزه آب مرده شور خونه ميده -

  .. با خودم فكر كردم .. مگه تا حاال طعمش رو چشيدي .. كاش چشيده بودي .. كاش مرده بودي

يي شد . منم سعي كردم به مامان دستپاچه قوري چيني گل سرخيش رو از كنار سماور برداشت و مشغول دم كردن چا

تالش مزبوحانه اش براي آروم نگهداشتن جو خونه توجهي نكنم .. كار درست كردن املت كه تموم شد شام رو تو 

محيطي ساكت و سرد خورديم . يكي دوبار نگام تو چشماي اردالن گره خورد و متوجه شدم كه دقيق منو زير نظر گرفته 

و تموم كردم . بعد از شستن ظرفها با شب بخير كوتاهي به اتاقم برگشتم و دعا كردم . پوزخندي زدم و بي توجه شامم ر

 ... كه مامان براي يك بار هم كه شده مادرم باشه

انتظارم زياد طول نكشيد ساعت نزديك به يازده و نيم بود كه مامان در رو باز كرد و وارد اتاق شد . قبل از اينكه متوجه 

ودم رو به خواب زدم . تو كمتر از يه دقيقه بعد ،نشستنش رو كنارم حس كردم ، رطوبت لبهاش بشه چشمام رو بستم و خ

روي پيشونيم و لرزش شونه اش .. نمي دونم چطور سيامك رو راضي كرده بود گرچه با نرمشي كه تو اين دور روز از 

 د از اينكه چند بار ديگه منو بوسيد ،طرف سيامك ديده بودم، اين عقب نشينيخيلي عجيب به نظر نمي اومد . مامان بع

 :نفس عميقي كشيد و هق هق خفه اش رو كنترل كرد، از روي تخت بلند شد 

نياز نيست خودت رو به خواب بزني ... مي دونم بيداري ... من با هر كاري كه بخواي بكني مشكل ندارم .. فقط  -

  ... ش دل بكنياميدوارم امشب تكليف خودت رو با اين قضيه روشن كني و از

 : پوزخندي روي لبام نشست

  ... يعني هنوز فكر ميكني من دارم دروغ ميگم -

 : به طرف كمد ديواري توي اتاق رفت و درش رو باز كرد

  ! من فكر ميكنم كه داري اشتباه مي كني -
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 : وقتي به طرفم برگشت بالش و پتوش رو روي زمين نزديك تخت انداخت

  ... كه اين بار تا اخر اين اشتباه بري ... چون ميخوام دوباره همه يه خانواده باشيم با اين همه مي ذارم -

 : با پوزخند پشتم رو بهش كردم

  ... اشتباه نكن !من با شما هيچ وقت يه خانواده نبودم ... تنها خانواده من عزيز بود كه حاال ديگه نيست -

ردم و حداقل حس مي كردم خودم آروم شدم، اين بار حس برخالف گذشته كه از نيش زبون زدن بهش لذت مي ب

كردم دارم غير منصفانه حرف ميزنم . حداقل بعد از حرفاي صبحش سرخاك عزيز ! اما عصباني بودم از اينكه اينطور 

قاطعانه داشت از مردي دفاع مي كرد كه اين همه سال آرامش و آسايشش رو بهم زده بود و مثل يه برده ازش بيگاري 

  . ي كشيدم

هيچي در پاسخ طعنه ام نگفت و منم ديگه ادامه ندادم بي حرف از تو كيفم گوشيم رو در آوردم و باز متوجه كلي اس ام 

اس و تماس از دست رفته شدم . انگشتم بي اختيار رو اسم هامون چرخيد با كمي تاخير دكمه اتصال تماس رو فشار 

 : بود كه صداش تو گوشي پيچيدهنوز اولين بوق به انتها نرسيده  . دادم

  ! كجايي تو اصال معلوم هست -

 . ! به صداش نمي اومد كه از خواب بيدار شده باشه

  ... خيلي گرفتار بودم -

 : صداي نفس سنگينش رو شنيدم

 !االن خوبي ؟ كي بر مي گردي ؟ -

  ... ن چي كار كردممي دونستم كه داره به سختي جلوي خودش رو ميگيره كه نپرسه با سيامك و اردال

  ! معلوم نيست ! شايد امشب شايد فردا -

 يعني چي امشب ؟ -

  .... نمي دونم -

 : كالفه و عصبي گفت

 ارغوان كار احمقانه اي نكني ها ! مي خواي بيام دنبالت ؟ -

  ... نه ! خودم مي تونم بيام -

  ... بشنومنمي دونستم براي چي بهش تلفن كردم ! اما دلم ميخواست صداش رو 

 خوب كاري نداري ؟ -

  .. ارغوان -

  ! نگران نباش كار احمقانه اي نمي كنم -
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  .. مطمئن نيستم -

 : سعي كردم لحنم شوخ باشه

  ... مشكل خودته ! شب بخير -

  ! من امشب بيدارم هر ساعتي به مشكل خوردي بهم تلفن كن -

 . باشه .. ممنون -

 اخه عقل كل مثال بهت تلفن هم كنم از "ختيار رو لبام نشست .با خودم فكر كردم تماس رو كه قطع كردم لبخند بي ا

 " اين فاصله دويست كيلومتري چي ازت بر مياد

 : صداي مامان وادارم كرد نگاش كنم

 آقاي ستوده بود ؟ -

 : با تعجب ابروهام رو باال بردم

 ! نه -

 :سرش رو تكون داد و دوباره به سقف خيره شد

حتي چند بار خواست بياد دنبالمون تا  . يه ! وقتي به من و سيامك تلفن كرد خيلي محترمانه حرف مي زدپسر خوب -

  ... بياييم اصفهان اما من ترجيح دادم يه مدت تنها بموني .. ! سيامك هم ازش خوشش اومد ... فكر كنم اگر

 ! .. .. گور باباي تيام و سيامك هر دوفكر نمي كني تو اين موقعيت اگر هي از سيامك حرف نزني بهتر باشه  -

 : رو آرانجش ناباورانه نيم خيز شد

  ... ارغوان -

  ... مامان هيچي نگو ... بذار منم دهنم رو بسته نگهدارم -

 : سرش رو دوباره روي بالش گذاشت اما سكوتش خيلي ادامه پيدا نكرد

 ارغوان موقعيت هاي خوب زندگيت رو از دست نده  -

اما هيچي نگفتم . اونم انگار فهميد حوصله ندارم .. است بگم مثل تو مثل تو كه سيامك رو دو دستي چسبيديدلم ميخو

 ... سكوت كرد با اين وجود مي تونستم از صداي نفس هاي نامنظمش بفهمم كه بيداره

نم مثل زهرمار آرالرم گوشيم رو به سرعت خفه كردم و به صفحه اش نگاه كردم دقيقا يك بود . حس مي كردم ده

تلخه صداي تپيدن قلبم رو خودم هم مي شنيدم ... شماره اردالن رو گرفتم .. صداش اونقدر واضح بود كه مطمئن شدم 

  ... اونم نخوابيده

  ... من دارم ميرم اتاق سيامك مي توني چند دقيقه ديگه بيايي پشت در -

 : صداي پوزخندش مثل دردي تو قلبم نشست
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 پيرمرد رو از راه به در كني ؟ انقدر پست شدي ؟مي خو اي اون  -

 : سعي كردم محبتش به پدر پيرش رو به ريشخند نگيرم .. سعي كردم صدام تو قلبش نشينه

  ... متاسفم اونقدر كه فكر ميكني بابات رو شناختي من رو كه ادعا مي كردي خواهرتم نشناختي -

به خوبي معلوم بود از اينكه به  ..و چشماش ترس و نگراني مي ديدم تماس رو قطع كردم . مامان بهم زل زده بود .. ت

حرفم گوش كرده پشيمونه ..قبل از اينكه بهش اجازه عكس العملي رو بدم از تخت پايين اومدم . وقتي از كنارش رد مي 

اين سالها رو تمام نفرتم تو  ... شدم حلقه شدن دستش رو دور مچ پام حس كردم و به شدت خودم رو ازش دور كردم

  . با چشمام به صورتش نشونه گرفتم و از اتاق بيرون رفتم

سيامك تو مركز تخت دو نفره قديميشون خوابيده بود . نگاه پر از نفرتي بهش انداختم . به ته ريش زبري كه بارها 

ن اونا تنفس دنيا رو از بيپوست نابالغ صورتم رو خراشيده بود . به لبهاي باريكش كه بدترين و نفرت انگيز ترين بوي 

كرده بودم . به زيرپوش سفيد آستين دارش و شلوار گشاد نخي آبي كمرنگي كه هيكل زخمتش رو مي پوشوند . به 

موهاي كم پشت سينه اش كه يه شب وقتي چشمامو باز كردم درست جلوي صورتم بود و بوي تند عرق تنش رو يادم 

  .. مي اورد .. در بستم و بهش تكيه دادم

  .. خوابيدي ؟ يا خودت رو به خواب زدي -

 :برخالف چيزي كه مي گفتم مطمئن بودم خوابه .. اما بايد بيدارش مي كردم

  ... شايد باورت نميشه اين بار خود غزال اومده تو دامت -

 : مي دونستم اونقدر خوابش سبك هست كه با چند تا جمله ديگه چشماشو باز مي كنه

  .. يست آقاي پدر ! اومدم باهم حرف بزنيم ... خودت رو به خواب نزناالن وقت خواب ن -

خودش هم باورش نمي شد كه من  .تكوني خورد و تنم لرزيد .. چشماشو باز كرد . نزديك يك دقيقه زل زده بود بهم 

  .. اين موقع شب تو اتاقش باشم

 اينجا چي كار مي كني ... ؟ -

به اين مزخرفي داره . سر جاش نيم خيز شد . سرم رو عقب بردم و به در تكيه  چطور اين همه سال نفهميدم لهجه اي

 : دادم

  .. اومدم باهات حرف بزنم -

  .. با من ؟ مگه روز رو ازت گرفتن .. برو بيرون -

  ... تو روز نمي تونم باهات حرف بزنم -

 چرا ؟ -

 : پوزخند زدم
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 چه آدم پست و كثيفي هستي ؟ نكنه دلت ميخواد جلوي زنت و پسرت بهت بگم كه -

 : اين بار كامال روي تخت نشست . تو چشماش تمسخر رو به وضوح مي ديدم

 االن مثال اومدي رازداري كني ؟ يا ابروي منو رو نگهداري ؟ آره ؟ اونم توي بي آبرو .. ؟ -

  . چشمم افتادبه اعالميه عزيز رو آيينه دراور چوب گردوي گوشه اتاق و گوشه چشمم سوخت

  ... من بي آبروام يا تو كه به دخترت رحم نمي كني -

 ! از روي تخت پايين اومد و قدمي به طرفم برداشت

فكر ميكني من خرم ؟ اومدي واسه من پاپوش درست كني موش كوچولو ... صدام ضبط كني و ببري به مادر و برادر  -

  .. بي غيرتت نشون بدي .. آره

  ... ي كردم از ستون فقراتم داره عرق مي چكهنگاهش تهديد آميز بود و حس م

صداي تو رو ضبط كنم .. به كي نشون بدم به زنت كه بنده بي قيد و شرطته ؟ به پسرت كه فكر مي كنه من يه بيمار  -

  .. رواني ام .. اصال ديدي تو اين دو روز باهام حرف بزنه

 :يه كم ديگه بهم نزديك شد 

  ... دم و جاي طوطي به مردم فروختممن صد تا مثل تو رو رنگ كر -

 : پوزخند زهر داري زدم

  ... تو كال كارت ناموس فروشيه -

فاصله بينمون به هيچ رسيد و سوزش يك طرف صورتم باعث شد سرم به شدت با در برخورد كنه خودش رو محكم 

 : چسبوند بهم و همونطور كه روي تنم دست مي كشيد گفت

ماسكت رو .. ها موبايلت رو كجا گذاشتي همونكه فكر ميكني مي توني باهاش صدام رو كجا قايم كردي اين ماس  -

  .. ضبط كني .. ميخوام مستقيم توش به ننه ات بگم كه چه هرزه اي تربيت كرده

حركت دستاش روي تنم داشت ديونه ام مي كرد .. دلم ميخواست دستام رو باال مي آوردم و چشماش رو از كاسه بيرون 

وقتي به بهانه تفتيش من دستش رو روي  ... يدم .. اما زير سنگيني بدنش حتي نمي تونستم تكون بخورممي كش

برجستگي هاي تنم فشار مي داد حس مي كردم شامي كه خوردم توي گلوم داره مي چرخه و االن همراه قلبم از دهنم 

صداي  ...تونستم كمي از خودم دورش كنم توانم رو جمع كردم و سعي كردم هلش بدم عقب اما فقط . بيرون مي زنه

نفس هاش غير انساني شده بود .. مي دونستم با اون خوي حيووني كه داره نمي تونه اين همه نزديكي به من رو تحمل 

  .. كنه . نمي خواستم كار به اينجا بكشه .. اما حاال تو دامي كه خودم پهنش كرده بودم اسير شدم

نقشه ام رو بزنم و با باال بردن صدام وادارش كنم ولم كنه تا از اتاق بيرون برم، كه يهو من  مي خواستم قيد اجراي بقيه

 رو به طرف خودش كشيد و انداختم روي زمين و بالفاصله در رو باز كرد
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 : صداي فريادش تنم رو لرزوند

 تو اينجا چيكار مي كني بي غيرت ... اومدي پشت در پاسبوني آبجيت رو بدي ؟ -

بغضم تركيد ... همه اميدم واسه اثبات حقانيتم از بين رفته بود ... حتي نمي تونستم خودم رو از وسط اتاق جمع كنم . 

  ...دستمالي شده تحقير شده زار مي زدم 

  ... بيا اين كثافت رو از اين خونه بنداز بيرون تا نكشتمش -

 : صداي مامان به التماس بلند شد

 مگه چي شده ؟سيامك تروخدا ....  -

ضربه اي كه به صورت مامان زد انقدر شديد بود كه انعكاس صداش مجبورم كرد سرم رو بلند كنم و به اندام نحيف و 

سيامك دستش رو باال برد و اينا بار اردالن كه مثل يه مجسمه ساكت ..مچاله شده مامان نگاه بندازم.. قلبم سوخت 

 . وايستاده بود سپر مامان شد

بد كردم از تو خيابونا جمعت كردم .. بد  ..دوتا رو امشب مي كشم يا از اين خونه بيرون مي كنم .. بد كردم  من اين -

  .. كردم گذاشتم گوشه اين خونه بموني و يه هرزه خيابوني نشي

  ... اينا رو گفت و به سمت من چرخيد

  ... بايد مي ذاشتم غذاي سگ مي شدي ... حاال واسه من دم در آوردي -

 : هيچي واسه باختن نداشتم ... به زحمت از جام بلند شدم و از اتاق بيرون اومدم

  ... من شايد غذاي سگ ها مي شدم .. اما تو رو كه حتي حيوونام تف مي كنند -

 : به طرفم حمله كرد و اردالن از پشت دستش رو گرفت

داره عشق و حالش رو مي كنه .... تو سر سفره من  نمك به حروم اون باباي بي غيرت و بي ناموست معلوم نيست كجا -

  ... بزرگ شدي ... نون منو خوردي ... بس نبود مادرم رو كشتي ... يه عمر مار تو آستينم پرورش مي دادم

  ... صدام از بغض مي لرزيد

سفره اي كه با منت  كدوم آستين؟ ... اون اتاقي كه هر چند شب يه بار بيايي من بازيچه هوس هاي خودت كني .. اون -

يه تيكه نون جلوي من و مامان انداختي و به جاش همه اين ساال ازش مثل يه برده سو استفاده كردي ... منو گذاشتي رو 

گلوش و فشار دادي ... تو اصال شرف داري تو اصال مي دوني ناموس يعني چي ... باباي من بي ناموس بي غيرت ... اما تو 

چي ؟ چطور اين بال رو سر من آوردي ... اين همه سال لب بستم و حرف نزدم تا حال و روز  چي تو كه مجسمه غيرتي

  ... اينا نشه اين

  ... نگام افتاد به صورت اردالن كه هر لحظه تيره تر مي شد

م ريه قدم جلو تر رفتم نفرتم جمع كردم تو صورتم .. و آب دهنم رو تف كردم توي چشماش .. تو چشمايي كه بايد مح
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  ...من مي شد و نامحرم تر از هر غريبه اي بود 

نفهميدم چطور خودش رو از دست اردالن ازاد كرد و به طرفم هجوم آورد . باز تن من بود و همون ضربات آشنا ... جاري 

 ششدن خون رو از دماغم بعد از اولين سيليش حس كردم و به طرفي پرت شدم قبل از اينكه اردالن دوباره بتونه جلو

  ... رو بگيره ضربه محكمي با گلد به پهلوم زد كه نفسم رو بند آورد

  .. اردالن فرياد كشيد و خودش رو بين ما انداخت

  ... بس كن ... كشتيش ... برو تو اتاق ارغوان -

 : نگران مامان بودم .. هنوز مچاله گوشه ديوار باقي مونده بود ... اردالن يه بار ديگه فرياد زد

  ... ام ميگم گمشو برو تو اتاقت با تو -

 : از جام بلند شدم و درد پيچيد تو پهلوم ... هنوز به در اتاق نرسيده بودم كه سيامك گفت

  ... آشغاالت رو بردار و همين االن از اين خونه برو بيرون -

ن .. اما اردالن به جاي م نمي خواستم جوابش رو بدم .. از سر شب مي دونستم كه امشب بايد برم و ساكم رو بسته بودم

 : گفت

  ... ارغوان جايي نميره -

  ... هر كي ميخواد اين هرزه اينجا بمونه خودش هم لشش رو گم مي كنه و همراش از اين خونه ميره -

  .. درباره خواهر من درست حرف بزن -

  ... صداي اردالن خفه بود و من حس مي كردم پشتم داره خم ميشه

بودن ما پشت در واست مهم بود .. چرا مي ترسيدي صدات رو ضبط كنه ؟ مگه چي ممكن بود بگي كه تو چرا انقدر  -

  ... اينطوري بي هوا پريدي وسط هال

 : قبل از اينكه برم تو اتاق ناليدم

  ... چقدر واست مهم بود كه به بهانه پيدا كردن موبايل همه تنم رو تفتيش كردي -

 : سرش رو به ديوار كنارش كوبيد اردالن فرياد كشيد و همزمان

حرف بزن بابا .. حرف بزن مرد .. بگو چرا انقدر واست مهم بود ... بگو تا ديوونه نشدم .. بگو تا باور كنم يه چيزي بگو  -

تا باور كنم كه مگه چي ممكن بود بگي كه مي ترسيدي صدات رو ضبط كنه ... اگر تو بي گناهي چرا از اومدش به 

  .. سيدياتاقت مي تر

  .. سيامك به وضوح جا خورد .. پوزخند تلخي روي لبام نشست

 چرا هيچي نمي گي .. ؟ -

  ... نمي خواستم واسم پاپوش درست كنه ... نمي خواستم بهم انگ بچسبونه -
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  ... حرفاشو تكذيب مي كردي ... خوب از اتاق بيرونش مي كردي -

  ... حرفاي اين دختره ولگرد رو باور كرديمعلوم هست چي داري ميگي اردالن ؟يعني تو  -

ساكم رو برداشتم و كيفم رو روي دوشم انداختم ... از اتاق كه بيرون اومدم اردالن چنگ توي موهاش انداخته بود و 

 : .. سرش پايين بود .. اهسته حرف مي زد اما نه اونقدر كه نشنويم

 ... خاك تو سرت اردالن .. ببين به چه روزي افتادي -

مامان تكوني به خودش داد و سرش رو باال آورد . نصف صورتش متورم و قرمز شده بود . نگاش كردم اما اون داشت به 

 : صداش به زحمت شنيده مي شد . اردالن نگاه مي كرد

  ... اردالن مادر ارغوان رو از اينجا ببر -

 : صداي سيامك دوباره جون گرفت

  ... ودت هم پسرت ! يه مشت حيف نون جمع كردم دور خودمخودت هم گورت رو گم كن ... هم خ -

  . پوزخند زدم و از ميون هال گذشتم

 ! صبر كن ارغوان -

 . صداي مامان وادارم كرد به عقب برگردم

اونكه حيف نونه ما نيستيم ! تموم اين سالها چشممو بستم .. چون فكر ميكردم بودنت بهتر از نبودنته ! چون مي خواستم  -

هر روز به اين فكر نكنم كه پاره تنم االن كجاست زير  ... وان يه خانواده داشته باشه ميخواستم هر روز ببينمشارغ

دست كيه .. اما خريت كردم ... اين همه سال به خاطر تو قيد خواهرمو زدم .. حاال ديگه تف هم نمي كنه تو صورتم ... 

  ... بند نبود مي دونستم داره راست مي گه .. اما دستم به جايي

 :سيامك غريد

 ! خفه شو كثافت -

 : اردالن همونطور بين اون و مامان وايستاده بود و با خشم نگاش مي كرد . مامان ناليد

خودم ديده بودم كه شبا مي رفتي سراغش .. از بغل من از تو تخت من بلند مي شدي و مي رفتي سراغش .. يادته يه  -

گفتي  ... چ پاش كه از زير پتو زده بود بيرون دستت رو گرفتم .. التماست كردمشب وقتي دستت رو گذاشتي رو م

 اغفالت كرده ،منم پروا رو بيرون كردم .. گفتم داره دروغ ميگه اما مي دونستم خواهرم از برگ گل پاكتره 

 : نمي تونستم جلوي اشكام رو بگيرم ... مامان مثل يه حيون زخمي نگاش كرد

من احمق !من بي غيرت! من بي همه چيز !  ... فكرش رو نمي كردم كه با ارغوان هم همين كار رو بكنياما هيچ وقت  -

بيشتر از خودت فكر مي كردم كه ارغوان دخترته و آدم با دخترش همچين كاري نمي كنه .. مي ديدم ازش بدت مياد 

م رو راحت مي كرد ... اون شب كه ارغوان مي ديدم چشم ديدن بچه ام رو سر سفره ات نداري ... نفرتت بيشتر خيال
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دهن باز كرد اون شب كه عزيز پشت ارغوان وايستاد ... من مردم... باز سعي كردم همه چيز رو ربط بدم به نفرت 

وقتي عزيز رو خاك كردم خودم  ... ارغوان از تو ... به اينكه تو شكنجه اش مي كني و اون فكر مي كنه بهش نظر داري

  ... ك شدم ... خاك بر سر شدم ... اما ديگه بسه .. اين مثل كبك زير برف موندن بسه ... بي غيرت بسههم همراش خا

سيامك اين بار مشتش رو باال برد و تو صورت اردالن پايين آورد ... فحش هاي كه مي داد ركيك بود اما من حتي 

اينكه دست رو سيامك بلند كنه جلوي ضرباتش رو درست نمي شنيدم ... فقط به مادرم نگاه مي كردم .. اردالن بدون 

مي گرفت و من بي توجه به جدال اون دوتا به طرف مامان دويدم و خودم رو تو بغلش انداختم .. مهم نبود اگر كوتاهي 

كرده بود .. اگر حماقت كرده بود .. مهم اين بود كه با همه قلبش سعي كرده بود از من محافظت كنه كه با همه 

  ... و من هيچ وقت اينو نفهميدم ..سعي كرده بود من رو كنار خودش نگه داره  ترسهاش

سيامك عربده مي كشيد و من مامان رو بو مي كردم و اشك مي ريختم .. اردالن بالخره تونيست مجبورش كنه كه يه 

لم خون شد از درد تو صداش جا وايسته و دست از گردن كلفتي و فرياد زدن برداره ... اما وقتي اردالن دهن باز كرد د

  . ... به طرفش برگشتم .. خون از گوشه لبش جاري شده بود

  ... خدااااااااا من با اين چي كار كنم ..... من با خودم با هويتم چيكار كنم ... اخه من با تو چيكار كنم -

كاش خفه شدي بودي ارغوان ..  ...همون لحظه پشيمون شدم ... وقتي نگاه گر گرفته اردالن رو ديدم پشيمون شدم 

 :ناليدم و خودم رو لعنت كردم .. لعنت به تو ارغوان كاش خفه شده بودي ... اردالن نفس بريده ادامه داد

 تحويل پليس بدمت؟ ... ا ونوقت اين طفل معصوم رو هم مي برن تا واسه كارهاي تو ازش بازجويي كنند .. بزنمت ... ؟ -

 :رو محكم به ديوار كوبيد بعد از گفتن اين حرف سرش 

  ... اره بزنمت ؟.. د المصب آخه تو پدرمي ... بگو چي كارت كنم ؟ -

 : به طرف اردالن رفتم .. دستم رو روي شونه اش گذاشتم .. با شدت دستم رو پس زد

 ت بدم مياد كه نميبرو كنار ارغوان .. نمي تونم تحملت كنم .. انقدر شرمنده ام كه نمي تونم نگات كنم ... انقدر از -

  ... تونم نگات كنم ... ارغوان برو كنار

 : سيامك از جمله آخر اردالن انگار جون گرفت و غريد

سليطه هر جايي بهت ميگم از خونه من گم شو ... اين همه واسه من عشوه اومدي بس نبود .. حاال رفتي تو نخ اردالن ..  -

 . .. برو كثافت

. داشت به طرفم مي اومد و اردالن هيچ كاري نمي كرد .. مامان ساكم رو از روي زمين مات و مبهوت نگاش مي كردم 

 : برداشت و به سمتم اومد

  ... برو ارغوان ! برو ... برو مادر نمون اينجا -

اردالن با صداي مامان به خودش اومد و به طرفم برگشت .. مي تونستم حسش رو بفهمم حس نفرتش از مني كه باعث 
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اردالني كه چند  ... يتش به گند كشيده بشه .. حس نفرت از سيامكي كه حتي نمي تونست روش دست بلند كنهشدم هو

سال قبل يه مزاحم خيابوني رو به خاطر شماره اي كه به زور تو جيب مانتوم انداخت انقدر كتك زده بود كه كارش به 

لند كنه ... ساك رو از مامان گرفتم .. لبخند تلخي سه روز بازداشت كشيد .. حاال حتي نمي تونست رو سيامك دست ب

  ...سرم رو به طرفين تكون دادم ... بايد مي رفتم  ! روي لبام نشست ! و از درد صورتم رو جمع كردم

 قبل از اينكه اردالن بتونه جلوم رو بگيره از خونه زدم بيرون . اما حتي دنبالم نيومد ... تا سر خيابون رو يك سره دويدم

چراغ روشن آژانس شبانه روزي سر كوچه چشمك مي زد . ناچار به اون سمت رفتم ... تو اون لحظه به هيچ كس  ...

متصدي  ...نمي تونستم اعتماد كنم .. به هيچ كس .. آدمهايي كه بهشون اعتماد داشتم دويست كيلومتر از من دور بودن 

  .. آژانس خوابيده بود اهسته ضربه اي به در شيشه اي زدم

وقتي راننده پرسيد كجا مي رم سرم رو به شيشه ماشين تكيه دادم و بدون توجه به نگاه هاي متعجب جونك راننده 

 : گفتم

 ! هتل الله -

  ! خانوم رسيديم -

 : چشمامو باز كردم جلوي در هتل بوديم .. كرايه راننده رو دادم و گفتم

  ..اش هرچي باشه حساب مي كنم ميشه يه چند لحظه اي منتظر بمونيد اضافه كرايه -

 : خيلي مودب و سريع گفت

 ! حتما خانوم ! نيازي به كرايه نيست -

 : شماره تيام رو گرفتم . بعداز چند تا بوق داشتم نا اميد مي شدم كه صداي خواب آلودش رو شنيدم

 ارغوان ! چي شده ؟ -

  . آب دهنم رو قورت دادم

  .. ي بيرونتيام من جلوي در هتلم مي شه بياي -

 : انگار شوك بهش وارد شد چون هيچي نپرسيد و فقط گفت

  ... اومدم -

ماشين پياده شدم و از راننده مهربون و  . تو كمتر از دو دقيقه تيام با موهاي آشفته و لباس راحتي جلوي در ظاهر شد

  ... مودب نيمه شبم تشكر كردم

ي صورتم رو زير نور چراغهاي سر در هتل بهتر ديد، دستش رو توي تيام با ديدنم به سرعت چند قدم جلو اومد و وقت

 : موهاش برد و گفت

  ... واااي ... چي شده ارغوان -
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 : ديگه نبايد گريه مي كردم .. بغضم رو عقب زدم

  .. ميشه منو برسوني نوشهر .. يا نه سوار يه ماشين مطمئن كني كه بتونم برگردم -

 خوب آخه بگو چي شده ؟ -

  ... خواهش ميكنم جواب بده! ميشه يا نه ؟نمي تونيم اينجا وايستيم به حرف زدن هر لحظه ممكنه گشت برسه -

 : سرش رو تكون دادو گفت

  ... بيا تو البي وايستا تا بگم ماشين رو بيارن -

  ... تو محوطه منتظر مي مونم ...نمي آم با اين قيافه برات دردسر ميشه  -

 .د كنارش توي ماشين نشسته بودم و به آرومي از هتل دور مي شديمحدود بيست دقيقه بع

 : انتظارم براي شكستن سكوت خيلي طول نكشيد

 ارغوان چي به روزت اومده .. اينجا ها درمونگاه كجاست ... ؟ -

  .. من خوبم نياز به درمونگاه ندارم ... فقط منو سوار يه ماشين مطمئن كن برم نوشهر -

 : انيت روي فرمون كوبيددستش رو با عصب

هي مثل طوطي همين رو تكرار نكن . من ماشين مطمئن از كجا بيارم ... من تو رو با اين وضعيت دست هيچ كس نمي  -

  ... تونم بدم

بغض گلوم روگرفته بود احساس حقارت مي كردم . با اينكه لحنش بد نبود با اينكه نگراني تو صداش موج مي زد اما 

مي سوخت كه نمي دونستم چي بايد بهش بگم .. بايد بگم پس من چي كار كنم ؟ و اين جمله خيلي به  دلم براي خودم

  ... نظرم تحقير آميز بود . براي مني كه هميشه مقابلش سرم رو باال گرفته بودم

 چرا از خونه اومدي بيرون .. ؟؟ -

  .. نپرس -

  ... گردونم خونه ،فردا هر جا بخواي مي برمتباشه باشه باشه من هيچي نمي پرسم .. پس بذار برت  -

 : سرم رو به شدت تكون دادم و باز درد تو صورت و گردنم پيچيد

  .. نه من حتي اگر زير پل بخوابم خونه نمي رم -

  .. لج نكن -

 :.. حوصله نداشتم واقعا حوصله نداشتم ... با خشم به طرفش چرخيدم و فرياد كشيدم

ون خونه يا خودم رو مي كشم يا سيامك رو .. االن هم اشتباه كردم اومدم پيش تو بايد مي رفتم من اگر برگردم تو ا -

  ... مستقيم ميدون آزادي حوصله موعظه ندارم برادر .. لطف كن منو جلوي يه آژانس پياده كن

دم . اما مي دونستم كه با با خشم پاش رو روي گاز فشار داد و هيچي نگفت . دلم شور مي زد و نگران مامان و اردالن بو
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  . برگشتنم فقط وضع رو براشون بدتر مي كنم

مطمئن باش انقدر بي شعور و ابله نيستم كه  ...تيام متاسفم .. نمي خواستم سرت داد بزنم .. اما تو از هيچي خبر نداري  -

انواده ام گرون تموم ميشه .. االن به خاطر يه قهر بچگونه بخوام از خونه بزنم بيرون ... برگشتن من واسه همه اعضاي خ

 ... فقط بايد برم

 پس حداقل بهم بگو چي شده ؟  -

نمي تونم ... فقط اينو بدون كه ا گر قرار بود شب رو تا صبح تو ماشين اون راننده آژانس سر كنم خيالم راحتتر بود تا  -

  ... هيچي نپرس اينكه برگردم خونه ... ترو به خدايي كه بهش اعتقاد داري بيشتر ازاين

 : وقتي دوباره شروع به حرف زدن كرد صداش گرفته و نامطمئن به نظر مي رسيد

  ... بگو از كدوم ور بايد برم شمال -

  .. اگر نمي توني -

  .. هيچي نگو ... فقط راهنماييم كن -

ميقي كشيدم و دكمه رو قبل از اينكه حرف بزنم صداي موبايلم بلند شد . با ديدن شماره هامون روي صفحه نفس ع

 : فشار دادم

  ... ارغوان بيداري ؟ خواب بودي -

 نه ... بيدارم  -

  .. من تو جاده ام دارم ميام تهران .. خواهش ميكنم كار احمقانه اي نكن تا من برسم و با هم برگرديم -

 : پوزخند زدم

 دير شده من تو راهم... تو برگرد نوشهر  -

 : صداش باال رفت

 االن ؟ با چي داري ميايي با كي ؟ سيامك بيرونت كرد ؟ كجايي -

  .. اره سيامك بيرونم كرد ... گرچه اگر مي موندم هم حتما يه باليي سر خودم يا اون مي آوردم -

  ... اخه لعنتي رو چه حسابي اين ساعت راه افتادي تو جاده ... االن كه تعاوني باز نيست -

  ... نگران نباش با غريبه نمي آم -

  .. منظورت چيه -

 : لحنش آرومتر شده بود و البته كمي متفكر

  .. با تيام برادر ترمه ام -

  ... سكوتش بيشتر از اونكه فكر ميكردم طول كشيد
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  ... هامون برگرد خونه ... من رسيدم بهت خبر مي دم -

  ... تكيه دادم بدون اينكه حرف ديگه اي بزنه تماس رو قطع كرد ... سرم رو به صندلي ماشين

  ... هامون كيه ؟ همون همكالسيت كه تا اصفهان اومده بود -

  .. در سكوت تاييد كردم

 اون مي دونه مشكلت چيه ؟ چرا بايد سيامك تو رو از خونه بيرون كنه ؟ -

 باز هم تو سكوت سرم رو تكون دادم 

 ! خوبه كه حداقل يه نفر رو محرم خودت مي دوني -

دلم نمي خواست بيشتر از اين حرف بزنم ... حس مي كردم تارهاي صوتيم داغون شده ... كوتاه و سرد لبام مي سوخت 

 : گفتم

  .. دفعه قبل كه از خونه زدم بيرون مجبور شدم ازش كمك بگيرم -

 .. انگار متوجه شد ميلي به حرف زدن ندارم . چون سكوت كرد

خونه ، به اردالن ، به مامان ! مي دونستم كه اونجا هنوز آشوبه و ممكنه چشمامو بسته بودم اما داشتم فكر مي كردم . به 

مامان رو هم تا االن بيرون كرده باشه . اما از يه چيز ديگه هم مطمئن بودم ، تا باهام تماس نمي گرفتن امكان نداشت 

ي كه بهشون تحميل كرده بودم ديگه سراغشون رو بگيرم ... خجالت مي كشيدم از مامان و اردالن . رنج مي بردم از رنج

  . . و ديگه نمي تونستم حتي يكدرصد مطمئن باشم كه اردالن هنوز ميخواد برادرم باشه

نمي دونم چرا حتي رفتن به  . با توقف ماشين چشمامو باز كردم ديدن ايست بازرسي كنار سد كرج نگرانم نكرد

ه بترسم .. شايد رفتن به يه بازداشتگاه سرد و نمدار خيلي منكرات و بازداشت شدن هم اون لحظه نمي تونست وادارم كن

برام آرامبخش تر از خونه اي بود كه مي دونستم ترمه با كلي سوال منتظرمه و هامون شايد با كلي گاليه ... تيام حتي 

  .زحمت پياده شدن به خودش نداد و فقط شيشه ماشين رو با باالبر برقي پايين آورد

 : امي نزديك شد و گفتپسر جوان الغر اند

  . مدارك ماشين! خودتون هم پياده شين -

بي توجه به قيافه طلبكاري كه  . تيام به سمت داشبورت خم شد و كيف دستي كوچيك مردونه اي رو ازش بيرون كشيد

ال ديگه ابا دقت ما رو زيرنظر گرفته بود تا مبادا غيب بشيم كارتي رو جلوي چشمش گرفت و با تاييد پسر جوان كه ح

 : لبخند مي زد دوباره ماشين رو به راه انداخت . با كنايه گفتم

 واسه شما برادرا انجام منكر آزاده ديگه ؟ انوقت چرا براي بقيه حرومه ؟ -

 : لبخند كمرنگي روي لبش جون گرفت

 !مگه ما االن در حال انجام منكريم ؟ -
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 : به سرعت گفتم

  ... ونست من دوست خواهرتم ! و شما داري عمل خير انجام ميدينه اما اون برادر بسيجي كه نمي د -

  ... خوب شايد به امثال من بيشتر اعتماد دارن -

 : به تلخي و با صداي بلند خنديدم

  .. اعتماد ؟ به شما ؟ نه همون چيزي كه من گفتم درسته .. تو قانون شما منكر فقط مال مردمه -

 : لحنش متفكر و عصبي بود

  ! كل همين جاستپس مش -

 چه مشكلي ؟ -

اينكه هي به من جواب رد مي دي ! منو جزو آدم نمي دوني .. يا همون مردم ... ! مشكلت با مذهبي بودن يا احيانا تفكر  -

  !منه 

  ! سكوت كردم ترجيح ميدادم اينطوري فكر كنه تا اينكه بفهمه مشكل من از جاي ديگه آب مي خوره

 رو حرف هاي ديگران قضاوت كني ؟ يا همه رو به يه چوب بزني ؟تو هميشه عادت داري  -

من كسي رو با چوب نزدم ... و در ضمن تعداد اين حرفا انقدر زياده كه نميشه به صداقتشون شك كرد ... همين امشب  -

اما  ... بكشهيه نمونه كوچيكش بود ... اگر اون كارت رو نشون نمي دادي حتي ممكن بود كارمون به منكرات و دادسرا 

  ... چون از جنس خودشون بودي خيلي راحت گذشتن

مي خواي برگرديم عقب و خودمون رو معرفي كنيم ! بگيم تروخدا ما رو ببريد بازداشتگاه ... ما مشكل منكراتي داريم  -

 ... ؟

  .. تو يا نمي فهمي من چي ميگم ... يا دوست داري وانمود كني كه نمي فهمي -

 : فتتلخ و برنده گ

  ! يعني نفهمم -

خجالت كشيدم ... نصف شب رفته بودم سراغش و تو اين جاده ناجور و پر از پيچ و خم دنبال خودم كشوده بودمش و 

 تازه بهش توهين هم مي كردم .. به اونكه برادر ترمه بود و چندين سال از من بزرگتر 

  .. متاسفم نمي خواستم توهين كنم -

 : ن بدجوري داشت قلقلكم مي دادهيچي نگفت . عذاب وجدا

ببخشيد ... واقعا  .. من امشب اصال حالم خوش نيست .. همه اش نگران خونه ام ... ساعت هاي سختي رو گذروندم -

  .. معذرت مي خوام

 : نيم نگاهي بهم انداخت و گفت
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  .. نياز نيست عذر خواهي كني .. من از اين جور بحث ها با نزديك ترين دوستامم داشتم -

 !مگه اونا مثل تو نيستن ؟ -

  ... حتي خانواده ام هم مثل من نيستن .. تو كه ديديشون -

 خوب چرا ميخواي انقدر متفاوت باشي ... ؟ -

 من هيچ وقت نخواستم جوري باشم .. كسي دنبال خواستن چيزيه كه توش منفعتي براش باشه ... من فقط خودمم  -

 : ازدهنم پريد

  .. ن دادن كارت به يه مامور ايست بازرسيمثل منفعت نشو -

 : بالفاصله از گفتن حرفم پشيمون شدم . كمي سكوت كرد . و خيلي سرد گفت

  ... اولين بارم بود اين كارت رو در مي آوردم ! اونم فقط به خاطر تو ... نمي خواستم پات به جايي كه نبايد باز بشه -

  . كر كردم چقدر امشب احمق و بي چشم و رو شدملبم پايينيم رو گاز گرفتم .. با خودم ف

  .. متاسفم تيام .. شرايط من رو درك كن ... هرچي مي گم تو نشنيده بگير -

اما كاش مي دونستم چته .. چرا  ...گفتم كه الزم نيست معذرت خواهي كني .. من چيزي رو ازت به دل نمي گيرم  -

  ... اينطوري تا مي كنيانقدر سرگردوني .. چرا با خودت و زندگيت 

نفس عميقي كشيدم و زل زدم به بيرون پنجره و طرح تاريك كوه و درخت و رودخونه .... كه نه رنگ داشت نه شكل ... 

 : فقط يه طرح تيره بود

ار ب نمي تونم بگم ... اگر اين همه سال مي تونستم بگم ... امشب اين مصيبت رو سر خونواده ام نمي آوردم ... اگر همون -

  .... اردالن رو امروز با دست خودم زنده به گور نمي كردم ... ازم نپرس تيام ... اول لب باز كرده بودم

  . صدام مي لرزيد و و قتي اسمش رو بردم التماس تو لحنم حالم رو بهم مي زد

اشين كه متوجه شدم مباز هم سكوت كرد و اين بار سكوتش بيشتر از دو ساعت طول كشيد . تقريبا خوابم برده بود 

 : متوقف شده . چشمامو باز كردم

 رسيديم ؟ -

  ... نزديكيم ... مرزن آباديم -

 پس چرا وايستادي ...؟ -

 : اشاره اي به سمت راستم كرد

  .. اينجا يه مسجده ميخوام نماز بخونم .. شايد وضو گرفتم خوابم پريد -

 : مردد پرسيد .سرم رو تكون دادم 

 ؟ پياده نمي شي -
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 : نمي دونم چرا خجالت كشيدم اما اهسته گفتم

  ... من نماز نمي خونم -

 : و بال فاصله از ترس فكري كه ممكن بود درباره وضعيتم بكنه به سرعت اضافه كردم

  ... هيچ وقت نمي خونم -

 : لبخند محوي زد و گفت

  ... حداقل بيا تو نمازخونه خانوما بشين .. نمي تونم اينجا تنهات بذارم -

از ماشين پياده شدم و دنبالش حركت كردم . در نمازخونه خانوما قفل بود و تيام كه تو وضوخانه كنار مسجد مشغول 

 : وضو گرفتن بود متوجه برگشتنم شد

 چرا برگشتي ؟ -

  ! در قفله -

  ... اي بابا -

 : د و كنار ماشين پهن كرددوباره به طرف ماشين برگشت و از صندوق عقب زير انداز كوچيكي رو بيرون آور

پس من همين جا نماز مي خونم ... تو هم بشين تو ماشين ... فقط قبلش صورتترو بشور ... چون هنوز اطراف دماغت خون  -

  ... خشك شده هست

به طرف شيرهاي آب وضوخانه رفتم ... هيچ كس تو اون ساعت اون اطراف به چشم نمي خورد .. حتي ماشيني هم از تو 

رد نمي شد . فقط چراغ سبز اهلل باالي مسجد مي درخشيدو نور كمرنگي كه از در نيمه باز قسمت مردونه به بيرون  جاده

مي تابيد ... آب سرد بود و لرز تو تنم نشست .. سردي آب درد بيني و صورت متورمم رو بيشتر كرد .. اما در عين حال 

رو شروع نكرده بود به ماشين كه تكيه دادم رو به قبله وايستاد ... حس خوبي بهم داد . وقتي برگشتم تيام هنوز نمازش 

جنگل روبرومون و كوه پشت  .. ياد اصفهان افتادم و اون صبح پر از آرامش ... هوا كم كم داشت خاكستري مي شد

ش كردم كه سرمون انگار سكوت كرده بودن ... تنها صداي زمزمه وار تيام رو مي شنيدم ... انقدر بهش زل زدم و گو

 .. نفميدم كي نمازش تموم شد

مسير تيام به سمت خونه نبود و منم نمي خواستم كه صبح به اين زودي ترمه  .تو گرگ و ميش صبح به نوشهر رسيديم 

رو بي خواب كنم ... چند دقيقه بعد تو ساحلي بوديم كه بار قبل تيام منو برده بود اونجا .. ماشين رو روبروي دريا پارك 

.. دريا اين بار اصال آروم نبود ... بي اونكه حرفي بزنيم هر دو خيره شديم به روبرو ... خورشيد نم نم از پشت دريا كرد 

اولين بار بود كه طلوع خورشيد رو مي ديدم . تيام زير لب دعايي خوند و من بي اختيار به طرفش چرخيدم  .باال مي اومد 

يلي شبيه رزمنده هايي بود كه تو برنامه روايت فتح نشون مي داد . از نيم رخش تو اون صبح خاكستري و نارنجي خ

 : فكري كه از سرم گذشت خنده ام گرفت . تيام انگار متوجه خنديدنم شد و با تعجب نگام كرد
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 به چي مي خند ي؟ -

  ... داشتم فكرمي كردم االن كامال آماده شهادتي برادر تيام -

 يعني چي ؟ -

  ... شديهيچي كال ملكوتي  -

  : يكي از ابروهاي كشيده اش رو باال برد و با نگاه نافذش زل زد تو چشمام

  ... انعكاس طلوع خورشيد تو چشماي تو خيلي قشنگتره ... االن ديگه قهوه اي نيستن .. طاليي ان مثل خورشيد -

رادر كن تيام .. بذار هميشه بلبخند روي لبم خشك شد . صورتم رو به طرف دريا برگردوندم .. زير لب گفتم سختش ن

و باز كنايه آميز "اونم مثل من رنگ بازي چشمها رو دوست داره .. . "ترمه بموني ... و همون موقع باز از ذهنم گذشت 

  ... تر گذشت نه مثل اينكه زياد هم ملكوتي نيست چون از گناه نمي ترسه و زل مي زنه تو چشماي من

 چطوري ؟با يه كله پاچه چرب و چيلي  -

  . با اينكه اصال اشتها نداشتم اما نتونستم به خنده پنهون شده تو صداش بگم نه

  ... به شرطي كه واسه من پاچه نگيري من فقط مغز و زبون مي خورم -

  ! چه خوب كه مثل ترمه نيستي -

  ... اره اون از كله پاچه متنفره -

كامال روشن شده بود . و تردد ماشين ها توي شهر شكل متراكم تري  وقتي از تنها كله پزي شهر بيرون اومديم هوا ديگه

 : به خودش گرفته بود . تيام ماشينش رو جلوي در خونه پاكرك كرد و با مظلوميت گفت

  ... ميشه من بيام باال يه دوساعتي بخوابم -

 : با لبخند نگاش كردم

  .... بريحتما ! اصال فكرش رو هم نكردم كه بخوام بذارم اينطوري  -

هر دو از ماشين پياده شديم و من كيف و ساكم رو از روي صندلي عقب ماشين برداشتم . همونطور كه تو كيفم دنبال 

 : كليد خونه مي گشتم صدايي باعث شد سرم رو باال بيارم

 !رسيدي ؟ -

 : وقتي به طرف هامون چرخيدم صداي جا به جا شدن مهره هاي گردنم رو شنيدم

 چي كار مي كني ... ؟تو اينجا  -

 :تيام ريموت ماشين رو زد و كنارم وايستاد حتي بدون نگاه كردن بهش مي تونستم اخم بين ابروهاش رو ببينم 

 ! سالم -

  .. سالم آقاي ستوده -
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  . دست هاشون انقدر زود از هم جدا شد كه حتي شك كردم نكنه اصال دست ندادن

  ... ديگه بهت تلفن مي كنم خوب برو استراحت كن .. من چند ساعت -

 : متعجب نگاش كردم

 پس واسه چي اومدي ؟ كارم داشتي ؟ -

 : اهسته زمزمه كرد

 ! ... سوال باشه براي بعد خداحافظ -

وقتي ازم دور شد تازه حس كردم چقدر دلم براي شنيدن صداش براي ديدن نگاه پر از سوالش حتي براي آستين هاي 

  . ه تا نصفه باال بود تنگ شدهپيراهن مردونه اش كه هميش

تيام سرفه كوتاهي كرد و من چشم از مسير رفتن هامون برداشتم . وقتي به طرفش چرخيدم و كليد رو به دستش دادم 

  . نگاش تاريك بود .. انگار همه برق كه از طلوع خورشيد توش نشسته بود يك دفعه خاموش شد

***  

م به نتيجه نرسيد و باز شبونه به طرف تهران حركت كرد . حتي اجازه نداد همه اصرار ترمه براي بيشتر موندن تيا

درست ازش خداحافظي كنم . فقط سفارش منو به ترمه كرد و دربرابر لحن معترضم فقط كف دستش رو به موازات 

 : صورتش باال برد و گفت

  ... خداحافظ -

نگاه خيره من رنجيده اما چندان از اتفاقي كه افتاده بود مي دونستم كه از ديدن هامون جلوي در خونه جا خورده و از 

ناراضي نبودم، خصوصا بعد از ديدن اخم ظريفي كه بين ابروهاي ترمه نشست بود از با هم ديدن من و تيام . موقع خواب 

م بيرون زدنوقتي بي حواس و يه ريز داشت درباره دليل اومدن من و تيام با هم حرف مي زد و بدون اينكه دليل واقعي 

 : رو از خونه بدونه باهام همدردي مي كرد ، يهو وسط حرفش پرسيدم

 از اينكه من با تيام اومدم ناراحت شدي ؟ -

  . هيچي نگفت . يه نگاه انداخت بهم و حس كردم سبزي چشماش يه خورده شفاف شد

 فكر مي كني دارم از برادرت سو استفاده مي كنم ؟ -

  .. ؟! هيچ كس نه اونم تو ديوووونه اين چه حرفيه -

 : همونطور كه دستم رو از لبه تخت آويزون كرده بودم نوك دماغش رو كشيدم و گفتم

 ! بهم دروغ نگو ترمه بيشتر از خودت مي شناسمت -

 : سرش رو عقب كشيدو در حالي كه به سقف زل زده بود گفت

كنه تويي ! اما نميدونم چرا حس خوبي به اين عالقه تيام اخرين كسي كه تو دنيا فكر كنم ميخواد از تيام سو استفاده  -
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  ... ندارم

 : با شيطنت گفتم

 ! مي ترسي تيام رو ازت بگيرم ديگه داداش نداشته باشي -

 : به سرعت به طرفم چرخيد

 يعني ميخواي به پيشنهادش جواب مثبت بدي ؟ -

 يعني ندم ؟ -

 ! ارغــــــــوان جوابم رو درست بده -

 ! ايد خواستم بيشتر بهش فكر كنمخوب ش -

 : لبهاش رو روي هم فشار داد و صورتش رو دوباره به طرف سقف برگردوند

  ... خوب در اين صورت فكر نكنم بتونيم دوست باقي بمونيم -

 : فكر كردم اشتباه شنيدم

 چي گفتي ؟ -

  ... من مطمئنم ! اون !تيام تو رو از من دور مي كنه  -

 تو اصفهان داشتي منو مي كشتي كه چرا از داداشت خوشم نمي آد ؟تو نبودي كه  -

 : نفسش رو صدا دار رها كرد

  ! اون موقع فكر نمي كردم كه تيام بخواد به فكر ازدواج با دختري مثل تو بيافته -

 : انگار متوجه شد ممكنه از حرفش بدبرداشت كنم چون سريع اضافه كرد

عين اينكه بهم سخت نمي گرفت اما مثل يه بچه لوس و غيرقابل اصالح باهام رفتار  دختري شبيه من ! اون هميشه در -

هميشه نگران اين بودم كه زنش هر كي كه باشه در برابرش احساس كوچيكي  .. مي كرد .. هيچ وقت منو جدي نگرفت

  .. . و حقارت مي كنم

 ! ابوست تبديل به يه رويايي شيرين ميشهخوب پس بايد خوشحال باشي كه من باهاش ازدواج كنم . چون اين ك -

 : طنز تو صدام هم نتونست گرفتگيش رو برطرف كنه

نه ! كابوسم ترسناكتر ميشه .. اينكه تو هم شبيه اون بشي .. و به من از باال نگاه كني .. و ديگه نتونيم دوست باشيم ...  -

  ... اونوقت من تنها ميشم ارغوان

با دست  .ل نمي تونستم خنده ام رو كنترل كنم از تخت پايين اومدم و كنارش دار كشيدم بغض كرده بودم و در عين حا

 : موهاي لخت و خرمايي رنگش رو بهم ريختم

اون داداش ريشوي  ! n تنهايي به توان .. ديـــــــــــــونه ! ببين كي از تنهايي ميگه .. اگر تو تنهايي پس من چي ام -
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  ... ترشي بندازش كه عمرا كسي با اين اخالقش زنش بشه ! ... غرغروت هم مال خودت

 : به طرفم چرخيد و دستش رو دور گردنم حلقه كرد و با صداي بلند خنديد

  ... االن خفه ات مي كنم كه ديگه رو داداشي من اسم نذاري -

چه خوب بود كه  . ميكردم وقتي بالخره ترمه خوابيد من تا ساعتهاي طوالني بيدار بودم و به حرفاي اون و تيام فكر

نذاشتم لحن تيام و عمق نگاش دلم رو بلرزونه .. چه خوب بود كه مانع بزرگتري از اين تفكرات بچه گونه ترمه سر 

  ... راهم بود ... وگرنه باز هم بايد از تيام مي گذشتم به خاطر ترمه و اين بار از عشق گذشتن به همين راحتي نبود

***  

وارد اتاقم كه شدم از ديدن يه ميز و  ... ز كردم بوي عطر زنونه شيكي وادارم كرد نفس عميق بكشمدر دفتر رو كه با

صندلي اضافي تو اون تعجب كردم و به طرف در بين اتاق خودم و فرهان رفتم اما قبل از اينكه دستم رو باال ببرم در 

براي لحظه اي موقعيت رو فراموش  . قرار گرفتخودش باز شد و گالره با بوي خوش و لبهاي شكفته از خنده مقابلم 

  . كردم

  ... تو .. اينجا چيكار مي كني -

 : گالره ابرو باال انداخت و به سرعت منو در آغوش گرفت

 مثل اينكه اين سفر كوتاه حافظه ات رو پاك كرده . فرهان مي گفت تو بهش پيشنهاد دادي تا من اينجا مشغول بشم -

..  

 : به سرعت ريكاوري شد . خودم رو عقب كشيدمهمه جيز انگار 

  ... اره .. يادم رفته بود -

بوسه كوتاهي روي گونه ام زد و بي اختيار صورتم جمع شد . بي توجه به عكس المعل من به طرف ميز اضافي كه درست 

  . روبروي محل استقرار من قرار داشت رفت و پشتش نشست . من هنوز سرجام مونده بودم

  .. با فرهان كار داري برو تو اتاق چون تا چند دقيقه ديگه مي خوايم بريم بندراگر  -

 از ذهنم گذشت . فرهان .. بريم بندر؟ مگه من چند روزاينجا نبودم ... ؟

 : وارد اتاق كه شدم فرهان تازه از پشت ميزش بلند شده بود با ديدنم لبخند مهربوني زد

  ... شناس ! خوش برگشتي سالم كارمنده ساعي و دلسوز و وقت -

 : همونطور كه هنوز متعجب بودم بي هوا لبخند زدم

  ... مرسي -

 : از پشت ميزش دور شد و به طرفم اومد

  ... دلم تنگ شده بود برات .. اينجا انگار بدون تو محل كار نيست -

 : لبخندم تبديل به پوزخند شد
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  .. قابل قبوله .. اما فكر نكنم خيلي هم جاي من خالي بودهمي بينم كه هرچي تلخ بدرقه مي كني استقبالت  -

 : دستش رو به طرف صورتم آورد تا گونه ام رو لمس كنه . به سرعت سرم رو عقب كشيدم . شونه اش رو باال انداخت

  ... من دارم ميرم بندر اماده شو بريم -

  ... كارمند جديد همراهتون مياد -

 : رم جلوم وايستادقبل از اينكه از در بيرون ب

اون مال وقتي بود كه مدير داخلي نيومده بود. در ضمن تو خودت گفتي استخدامش كنم ديگه كج خلقيت واسه چيه ..  -

 ؟

 : در حالي كه از كنارش رد مي شدم گفتم

 خوشم نمي اد رييسم تا اين حد بوي عطر زنونه بده .... چند دقيقه صبر كن تا بيام  -

رهان فكر مي كردم نه به نزديكي بيش از حدش به گالره كه باعث شده بودي بوي عطر بگيره ... فقط اون لحظه نه به ف

  ... دلم ميخواست محل كارم مثل محل زندگيم نباشه .. دوست داشتم تو يه هواي خالي از بوي هوس نفس بكشم

 ... همون روز بود كه از اوردن گالره پشيمون شدم

درست سه ماه و هشت روز از اخرين باري كه مامان و  . ويم ايستاده روي ميزم نگاه كردمسرم رو باال بردم و به تق

اردالن رو ديدم سپري شده بود ! سه ماهي كه در بي خبري مطلق گذشت .. من هر روز مي رفتم شركت و لوس بازي 

زا بكشه و سعي مي كردم هاي گالره رو تحمل مي كردم و به خودم دلداري مي دادم كه باعث شدم دست از خيلي چي

به همه چيز خوشبين باشم . گالره هم در كنار رفتاري كه بيشتر وقتا جلف و سو تفاهم برانگيز بود سعي مي كرد وقتي 

من هستم كمي مراعات كنه و از طرفي انقدر با مهربوني و قدرشناسي باهام حرف مي زد كه بي اختيار حس خوبي نسبت 

  .بهش پيدا كرده بودم

از شبي كه تيام من رو رسوند تهران هيچ تماسي با هم نداشتيم و هامون هم هيچ وقت چيزي درباره اون صبحي كه بعد 

  . دم خونه ظاهر شد نگفت و منم توضيحي نخواستم

تو شركت به آرومي كنار هم كار مي كرديم و حجم كارها روز به روز بيشتر و بيشتر مي شد . ترمه هم اكثراوقات 

اومد و رابطه صميمانه اي با گالره پيدا كرده بود . بارها وسوسه شدم تا بهش بگم گالره رو كجا و تو چه همراهم مي 

  .وضعي ديدم اما وجدان نصف و نيمه ام بهم اجازه نداد 

نگام رو از روي برف هاي نقش بسته اسفند ماه سر خوردو دوباره خيره شدم به فاكتورهاي روبروم . به ياد جلسه نقد 

 : گالره بي هوا پريد وسط افكارم . لم شب افتادم و بي اختيار لبخند زدمفي

  ... كجا غرق شدي خانوم مدير -

با وجود قولي كه واسه ترك كردن مصرف مواد  . نگاش كردم گاهي وقتا زيادي شاد و سرخوش به نظر مي اومد
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ه بهم داده بود چندان اعتمادي به مخدري كه به قول خودش واسه فراموش كردن و تفريحي گاهي مصرف مي كرد

 . حرفش نداشتم . هنوز جوابش رو ندادم بودم كه فرهان با جعبه شيريني بزرگي وارد دفتر شد

  ... سالم به خانوم هاي همكار گرامي -

  . پشت سرش هامون در حالي كه لبخند جون داري مي زد قدم به اتاق گذاشت

  ... مدير سالم چي شده كبكت خروس مي خونه آقاي -

  . گالره اين رو پرسيد و با شيطنتي بچه گونه از جا بلند شد و جعبه شيريني رو از دست فرهان كش رفت

  .. بالخره يه قرارداد مستقيم با يكي از شركت هاي صادر كننده كاغذ روسي بستم -

 :گفتهامون همونطور كه به طرف پنجره مي رفت و جعبه سيگارش رو از جيب بيرون مي آورد 

  ... همچين ميگي شركت هر كي ندونه با يه مجتمع بين المللي قرارداد بستي -

 : فرهان نيشخندي زد و گفت

اي بابا ضد حال نزني نمي شه ! حاال كوچيك و بزرگش چه فرق داره مهم اينكه از يه جا خودمون شروع كنيم .. اونوقته  -

 ! كه بقيه هم بهمون اعتماد مي كنند

 : و گوگرد تو فضا پيچيد و باعث شدبا اخم به هامون زل بزنم اونم يه دستش رو باال برد و گفتبوي نيكوتين 

  ... چشم خانوم االن پنجره رو باز ميكنم -

 : با حركت سر ازش تشكر كردم و رو به فرهان گفتم

 ؟ ... احيانا حقوق ما رو زياد نمي كني ... تبريك مي گم .. فقط يه چيزي -

  ... رف از بي و فايي بزنياقرار نشد ح -

 : با خونسردي دوباره شروع به امضا فاكتورها كردم و گفتم

تا نيم ساعت ديگه هم تايم كاري  ..باشه خودت خواستي پس از ما هم توقع اضافي كاري بدون دستمزد نداشته باش  -

  .. من تموم ميشه بايد برم

 : فرهان رو به گالره كردو گفت

نسكافه بيار به جاي اينكه ته اين شيريني ها رو در بياري ... من موندم با اين اشتها چطوري الغر مي برو يه چند تا  -

  ... موني

  .. خوش هيكلي بايد ذاتي باشه نه زوري -

گالره بعد از گفتن اين حرف براي آوردن نسكافه رفت و من پوزخند گذرايي رو روي صورت هامون ديدم . با خودم 

ژست سيگار كشيدنش با اين كت مخمل سربي و شالگردن آجري رنگ كنار پنجره نيمه باز شيك و  فكر كردم چقدر

هوس كردم برم ازش يه نخ سيگار بگيرم،اما خودمم از افكار مسخره اي كه تو سرم بود خنده  .. ژورنالي به نظر مي رسه
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 : ام گرفت . فرهان صندلي نزديك ميز من رو عقب كشيد و گفت

  ! د دارم برات ارغوانيه پيشنها -

 : نگام رو از روي هامون برداشتم

 چي ؟ -

تو اين قرارداد تو هم بعنوان يه شريك سرمايه گذار وارد شو .. مگه نمي گي يه كم پس انداز داري .. خوب به جاي  -

  ...اينكه بذاري تو بانك خاك بخوره به كارش بنداز

 : دادمنگاه جدي بهش كردم و سرم رو با قاطعيت تكون 

من همچين كاري نمي كنم .. اون تنها سرمايه منه و اگر از دست بدمش خدا مي دونه با اين چندرغاز حقوق تو بتونم از  -

  ... پس مخارج روزمره ام بر بيام چه برسه به خرج دانشگاه و بقيه چيزا

 : سرش رو با تاسف تكون داد

 تو اصال اهل ريسك نيستي ؟ -

  ... ك كردن بدم مياددقيقا .. من از ريس -

  ! ... اشتباهت همينجاست -

  ...من فقط با كسي سرمايه گذاري مي كنم كه بهش اعتماد مطلق داشته باشه -

 : اخماش تو هم رفت

 !!! .. يعني به من اعتماد نداري -

بتونم بهت اعتماد حرفم رو نپيچون .. .من درباره مسائل كاري حرف مي زنم .. هنوز به نظرم اونقدر قوي نشدي كه  -

  ... كنم

 : صداي شيطنت آميز هامون ازكنار پنجره بلند شد

 اونوقت تو ساير مسائل بهش اعتماد داري ... ؟ -

 ! ... نه -

  ... با جواب رك و واضحي كه داده بودم صداي خنده هامون گالره كه تازه وارد اتاق شده بود بلند شد

 : اتاق رو ترك كرد . گالره نسكافه ام روي روي ميز گذاشت و گفت فرهان دلخور از جاش بلند شد و بي حرف

 دمت گرم خوب سرش رو كوبوندي به طاق ... آدم خسيس  -

با وجودي كه لبخند زدم اما عذاب وجدان ولم نمي كرد. حس كردم كمي تند رفتم و همه خوشحاليش رو خراب كردم . 

رفتم كه داشت به طرف اتاق فرهان مي رفت گالره چشمك ظريفي به سرعت از سر جام بلند شدم و جلوي گالره رو گ

  . زدو ليوان نسكافه فرهان رو به طرفم گرفت



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

  . وارد اتاق كه شدم مشغول سرك كشيدن تو كيفش بود . حتي سرش رو بلند نكرد كه ببينه كي وارد اتاق شده

  .. ادب حكم مي كنه وارد اتاق كه مي شي در بزني -

  ...ه سرت رو باال بياري تا ببيني كي وارد اتاق شده ادب حكم ميكن -

 ! نياز نيست سرم رو باال بيارم بوي عطرت خوب داد ميزنه كه كي هستي -

  .. بعد از گفتن اين حرف با نگاهي دلخور زل زد بهم

 : نسكافه رو روي ميز گذاشتم و روي اولين صندلي ولو شدم

  ... من داشتم باهات شوخي مي كردم چه نازك نارنجي شدي فرهان تازگيا ... -

  ... خودت هم مي دوني شوخي نبود -

 .. ابروهام رو باال بردم .. نمي تونستم چيزي بگم كه حرفش رو رد كنم

  . از جاش بلند شد و روبروم وايستاد

 تو به من اعتماد نداري ؟ -

  ... حرفم رو اونطوري كه دوست داري برداشت نكن -

  ... رداشت كنمتو بگو چطوري ب -

صندلي كنارم رو نزديك تر كشيد و روش نشست .. انقدر نزديك كه برق سياه تو چشماش و خنده پشتش رو به خوبي 

 : ديدم و خيالم راحت شد كه اونقدرها هم دلخور نيست

  .. هبيشترش شوخي بود .. اما كال من رو تنها سرمايه زندگيم نمي تونم ريسك كنم.. شايد تا چند وقت ديگ -

  .. حرفم رو خوردم... افكار نصفه و نيمه ام در حدي نبود كه بتونم باهاش در ميون بذارم .. حتي روياهاي دخترونه ام

 : با لحني كه خيلي ماليمتراز چند دقيقه قبل شده بود پرسيد

 شايد تا چند وقت ديگه چي ارغوان ... ؟ -

چطوري حرف بزنه و صدام كنه كه نتونم بدخلقي كنم ... شايد سرم رو باال آوردم و نگاش كردم .. خوب مي دونست 

 : اينم هديه زندگي مزخرفم بود كه دربرابر هر نرمشي منم چندين قدم عقب نشيني مي كردم

 ! .. هيچي .. به هر حال ممكنه تصميماتي براي زندگي شخصي ام بگيرم كه به اين پول نياز داشته باشم -

 : تقل شدخنده توي نگاهش به لحنش من

  .. نكنه ميخواي واسه خودت جهاز بخري -

ابروهام رو باال بردم .. رويايي تشكيل دادن خانواده اي كه مال خودم باشه مدتي بود انقدر تو سرم مي چرخيد كه طعنه 

 : فرهان وادارم كرد از جام بلند بشم و از جواب دادن فرار كنم

 خانوم ميهن دوست جلسه است ... مياي كه ؟من برم كارهام رو تموم كنم ! امشب خونه  -
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 اره مي خواي بيام دنبالت .. ؟ -

 ! .. نه با سعيد ايناقرار دارم -

 باشه ..! ارغوان ... ؟ -

 : به طرفش برگشتم

  ... درباره پيشنهاد سرمايه گزاري بيشتر فكر كن .. و نگران جهازت هم نباش -

بيرون برم . هامون هنوز كنار پنجره وايستاده بود با ديدن من چشماشو  خنده بي صداش باعث شد منم بخندم و از اتاق

 : باريك كرد و با طعنه پرسيد

 از دلش در آوردي ... ؟ -

 : قبل از اينكه چيزي بگم فرهان از پشت سرم گفت

يد اصال نيازي اره ... فهميدم نگران جهازش بوده كه خيالش رو راحت كردم خودم همه اش رو تامين ميكنم .. تازه شا -

  ... به جهاز نباشه

 : گالره جيغ كوتاهي كشيد و گفت

 ارغــوان راست ميگه .. خبريه ؟ -

 : خنده ام رو مهار كردم و به طرف فرهان چرخيدم

  ... فرهان شايعه سازي نكن -

  ... اگر دروغ مي گم پس اين نورافكن ها چيه تو چشمات تشكيل شده خانــــــــــوم -

چرا خجالت زده شدم . . از كلمه خانومي بود كه كشيده شد ،يا از نگاه دلخور هامون . بي اونكه چيزي بگم به نمي دونم 

 : پشت ميزم برگشتم . اين بار نوبت هامون بود كه طعنه بزنه

  ... شما اگر بنگاه شادماني و ازدواج باز مي كردين موفق تر از اين شركت داللي بود -

 : سيگار نصفه اش رو از دستش كشيد بيرون و يكي زد پشتش فرهان به طرفش رفت و

ناراحت نباش عزيزم ... تيكه اي مثل تو روي زمين نمي مونه ... قول مي دم بعد از من نوبت تو ميشه كه سر و سامون  -

  ... بگيري

 .. بي اختيار به طرف هامون برگشتم . نگاش رنگ باخته بود

  ... پس جدي جدي انگار خبريه -

 خبر چي ؟  -

 : فرهان بي توجه به تعجب تو صداي من گفت

  .. اره خبريه ... اونم از نوع خوبش -
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 : هامون مكثي كرد و گفت

  ! .. خوب مباركه -

 : لب بازكردم كه به فرهان اعتراض كنم كه هامون اضافه كرد

  ... فرهان سوئيچ ماشين كجاست من الزمش دارم -

 رو ميزم .. كجا ميري ؟ -

  .. جايي كار دارم شب ميام دنبالت -

  . فكر كنم تا ديروقت دفتر باشم .. كارت تموم شد ماشين رو بيار همين جا ... نه من خونه ميهن دوست نمي آم -

 : هامون سري تكون دادو از اتاق بيرون رفت . خودكارم رو روي فاكتورها پرت كردم و گفتم

  ... ري ... يعني چي هر چي به ذهنت مي رسه مي گيفرهان خوشت مياد همه چيزو به شوخي بگي -

 : كيفم رو برداشتم و رو به گالره گفتم

 اين بار ميايي نقد فيلم .. ؟ -

 : شونه باال انداخت

  ...نمي دونم احيانا ميام .. قبل از اينكه بريد يه ميس بهم بنداز اومدني بودم جوابت رو مي دم -

مي زد به سرعت از در دفتر بيرون زدم . گاهي اوقات لودگي هاي فرهان هم مثل بي توجه به فرهان كه متعجب صدام 

شوخي هاي بي جاي گالره عصبيم مي كرد . اما انگار اون روز بيشتر رنجيده بودم . نگاه هامون از جلوي چشمام دور نمي 

كه  كامال نبسته بودم نفس عميقي كشيدم و تصميم گرفتم براي شب كمي تنقالت بخرم . هنور در خروجي رو . شد

  ... صداي به شدت آشنايي دلم رو تا مرز دلتنگي و جنون برد.. تا بغض تا گريه .. تا دل دل زدن واسه آغوش

 ... سالم آبجي خسته نباشي -

نمي تونستم به طرفش برگردم فكر اينكه ممكنه اين صدا واقعي نباشه منو مي ترسوند . دستش روي شونه ام نشست . بي 

 . ار خودم رو جمع كردم و كنار كشيدم . صداي نفس عميقش رو شنيدم . به ارومي و با ترديد به سمتش برگشتماختي

  .. چقدر تو اين چندوقت بزرگ شده بود . زير لب سالم كردم و تمام رنجش و دلتنگي رو تو نگام ريختم .. باورم نميشد

 خوبي ارغوان ؟ -

  ... خوبم -

 داشتي كجا مي رفتي ؟ -

  ! خونه -

  .. سوار شو بريم -

كنارش تو ماشين نشسته بودم و به مسيري كه  . مكالمه امون كوتاه و ساده بود انگار هر دو بيشتر از اين توان نداشتيم
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بي هدف رانندگي مي كرد و منم ترجيح مي دادم تا خودش نخواسته  .مي دونستم مسير خونه نيست نگاه مي كردم 

 : ا بيشتر از نيم ساعت نتونستم تحمل كنمسكوت رو نشكنم ... ام

 مامان حالش چطوره ؟ -

 خوبه ... چرا سراغش رو نمي گيري ... ؟ -

 چرا اون سراغم رو نمي گيره ... ؟ -

 ! ... شايد شرمنده است مثل من -

  ...قلبم تير كشيد 

 ! ... فكر مي كردم ازم بيزار باشين ... نمي خواستم خودم رو تحميل كنم -

  ..زار بودم ... دست خودم نبود ... اما بي -

 ؟ ... هنوزم -

 ... اگر هنوز همون حس رو داشتم اينجا نبودم -

 ... نگاه هر دومون مستقيم به رو برو بود ... انگار كلمات از تو دهنمون فرار مي كردن و جرات نداشتيم كنترلشون كنيم

اين بار  ... ذهنم بود از جوابي كه ممكن بود بگيرم مي ترسيدم يعني اگر چيزي هم تو .. ديگه سوالي نداشتم كه بپرسم

 : اون سكوت رو شكست

 نمي خواي چيز ديگه بدوني ... ؟ -

 : نفس عميقي كشيدم

  ! تو خودت هرچي الزم باشه بهم مي گي -

 : مكثي كردو گفت

  ... زوديا براش يه جاي مستقل مي گيرم فعال داره خونه خاله زندگي مي كنه ... به همين ! مامان رو از اون خونه بردم -

 : دلم لرزيد نمي دونم از شوق يا نگراني

 نمي خواد برگرده .... ؟ -

 : لحنش يا خصمانه بود يا عصبي

 تو اگر بودي بر مي گشتي ؟ -

  ... نه ! من اگر بودم سالها قبل مي رفتم -

  ...رو لنگ كرديممن و تو نمي تونيم محاكمه اش كنيم وفتي خودمون پاي رفتنش  -

  . سكوت كردم

  .. من اما هنوز پيش سيامكم -
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 . پوزخند زدم ... به روي خودش نياورد

  ... مي بيني منم نمي تونم بهش بگم بابا ... موندم كه به زورم شده راضيش كنم حق و حقوق مامان رو بده -

  ...من مي تونم پولي كه بهم -

  ! .. ارغوان -

  ... اما اين سهم اونه -

 ! ... تو اين همه سال تنها موندن و رنج كشيدن ... نگران مامان نباش اون منو داره ... سهم توهه -

  ... بغض كردم ... من كيو داشتم ... صورتم رو به طرف پنجره برگردوندم

  .. ارغوان -

  ... جواب ندادم .. از همه چيز دلگير بودم از خودم از مامان از اردالن

من اومدم بگم تو بايد ما رو ببخشي ... هرچند اونقدر مرد نبودم ونيستم كه حمايتت كنم هيچي نمي تونم  ... ارغوان -

اما به خاطر نديدن اين همه مدت رنج كشيدنت .. مي خوام برادر كوچيك و احمقت رو  ... بهت بدم كه بتونه جبران كنه

  ... ببخشي ... بذاري بازم برادرت باشم

  ... هام سر خورد .. صورتم بااين قطرات درشت غريبي مي كرد و مي سوختاشك روي گونه 

  ... صداي اردالن هم شكست .. نمي ديدمش اما مي دونستم داره گريه ميكنه

ارغوان ... من خيلي داغونم... از لحظه اي كه رفتي خواستم بيام باهات حرف بزنم اما نتونستم... دنيايي كه تو اين سن  -

ديگه هيچي ندارم حتي هويت .. مامان از منم داغون تره ... مي دونم كه هيچ وقت  ...شناختم خيلي كثيف و بي رحمه 

ش ما رو ... بذار هنوز برادرت باشم ... بيا مامان رو ببين .... بذار برات مادري نمي تونيم يه خانواده باشيم ... اما تو ببخ

  .. كنه .. ارغوان من از تو كوچيك ترم ... كوتاهيم رو به كوچيك بودنم ببخش .. به حقير بودنم ببخش

سته س كنه ... ديدن شكقلبم داشت از درد منفجر مي شد ... نمي تونستم تحمل كنم برادرم اونطوري اشك بريزه و التما

به طرفش برگشتم .. همه زندگيم همه بچگيم همه خاطرات نصف و نيمه ام  ...شدن غرور مردونه اش برام رنج آور بود 

 : بهم هجوم آوردن .. بي اختيار فرياد كشيدم

مونيد من چه خاكي به بس كن اردالن .... مگه من جز تو و مامان كس ديگه رو هم دارم .. اگر شما منو نخواين با من ن -

  ... سرم بريزم

ماشين رو به حاشيه جاده جنگلي كه توش بوديم كشوند و چند ثانيه بعد دلم تو آغوشي آروم شد كه براي تمام عمرم 

  ... امن ترين و اروم ترين آغوش دنيا بود

رو عقب كشيدم و نگاش  خودم ..نمي دونم چقدر تو اون حال مونديم ..تابالخره گريه بي صداي هردومون قطع شد 

  .... كردم اين بار بي ترس نگاش كردم بي نگراني از پس زده شدن
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 : لبخند خسته و غمگيني به روم زد و دوباره حركت كرد ... صداش گرفته بود

اونا منم ديگه جز تو و مامان كسي رو ندارم ... اين همه سال از قهر و بي اعتنايي خانواده اش دلخور بودم اما انگار  -

  ... خيلي قبل از ما شناختش

  ... خودت رو سرزنش نكن اردالن -

سرزنش نمي كنم ... اما دلم از اين مي سوزه كه هر چقدر هم اين نفرت رو تودلم بزرگ كنم بازم اون پدرمه ... وقتي  -

  ... كه بميره من بايد برم زير جنازه اش رو بگيرم .. و با چه رويي

  ... مك بشنوم ... نمي تونستم هيچ احساس ترحمي نسبت بهش داشته باشمدلم نمي خواست از سيا

  ... ارغوان .. اميدوارم روزي بياد كه ببينم همه اين دردها تموم شده .. روزي كه ازته دل بخندي و خوشبخت باشي -

  .. هيچ وقت اون روز نمياد -

  ... برم من مطمئنم كه ميشه .. وگرنه من عدالت خدا رو زير سوال مي -

  .. من خيلي وقته عدالتي نمي بينم اردالن -

دستش رو از روي دنده برداشت و روي دستم گذاشت .. گرما و محبتش تنم رو گرم كرد ... برادار داشتم و باورم داشت 

  ... .. همين خودش خوشبختي مطلق بود براي آدم بي ريشه اي مثل من

پاكي با اين همه زيبايي ... خودش معجزه خداست .. تو مي تونستي خيلي بد بزرگ  نگو ارغوان ... همين و جود تو با اين -

همين خودش لطف  ..بشي ... جاي خيلي از اين دخترهاي پدر و مادر دار باشي كه االن تو خيابونا ولن ... اما تو ارغواني 

  .. خداست

 : لبخند زدم .. چه بزرگ شده بود اردالن

  ... ف ميزني برادرمثل برادرهاي بسيجي حر -

  ... گفتم و دلم اين بار از شوق لرزيد

 . .. من فقط دارم از باورم مي گم ..ارغوان تو مستحق اين هستي كه يه خانواده خوشبخت داشته باشي ... پس -

 : مكث كرد و من پرسيدم

 پس چي ؟  -

رسيدن به چيزي كه حقته ... منم تا تهش  اگر يه آدم خوب پيدا كردي كه لياقتت رو داشته باشه ... صبر نكن واسه -

  ... پشتتم .. انتخابت هرچي باشه ... من تاييدش مي كنم

 : .. كوتاه خنديدم

  ... مي خواي خواهر ترشيده ات رو از سرت بازي كني -

نمي دونم كي  نه مي خوام تو به آرامش برسي ... تو اين جامعه با اين همه گرگ و تنهايي تو .. دلم آروم نمي گيره .. -
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ميتونم واسه مامان خونه بگيرم .. يا اصال شرايطش طوري بشه كه بتوني بري پيشش .. نمي خوام باز آواره خونه اين و اون 

  .... بشي

  ... من مي تونم رو پاي خودم وايستم -

 : سرش رو تكون داد و متفكر نگام كرد

  ... از مي شكني .. اين بار چيزي ازت نمي مونهمي دونم .. اما سخته ارغوان .. تو شكننده ايي .. ب -

چشمامو بستم ... خانواده خودم ... فرار ازتنهايي ... تكيه كردن به يكي ... اين افكاري بود كه چند وقتي  .. هيچي نگفتم

  ... مي شد بهش فكر ميكردم ... فكر مي كردم وازش فرار مي كردم

بايد ببينمت مي خوام حرف  "امو باز كنم .. هامون بود خيلي كوتاه .. وادارم كرد چشم ...صداي رسيدن اس ام اس

 " بزنيم

 ... لب پايينم رو گاز گرفتم ... شايد بالخره روزگار داره با ساز دل من مي رقصه

  .. اس ام اس ديگه اي نيومد و با صداي اردالن چشمم رو از روي گوشي برداشتم "منم حرف دارم  "كوتاه تر نوشتم 

 و دانشگاه يا محل كارت كسي هست كه بخواي جدي بهش فكر كني ؟ت -

 : معترض به طرفش چرخيد م

 ! اردالن االن وقت اين حرفا نيست -

 : در حالي كه جاده رو دور مي زد گفت

 ! مي خوام به عوض همه اين ساال حواسم بهت باشه -

 : دست دراز كردم و گوشش رو كشيدم

 ! رت گردن كلفتي كنياقرار نشد واسه خواهر بزرگت -

 : خنديد و من دلم ضعف رفت

 ! من كه گردن كلفتي نكردم فقط پرسيدم -

 ! سرم رو با خنده تكون دادم و شماره ترمه رو گرفتم

  . وقتي فهميد كه جلسه نقد نميام چنان جيغي كشيد كه مجبور شدم گوشي رو يه متر از خودم دور كنم

ام اس بدي نيم ساعته سعيد و سايه و پيمان سر كوچه تو ماشينند ! منم هي دلشوره آخه بي شعور حداقل نبايد يه اس  -

  .... گرفتم

  ... نه كه خيلي هم دنبالم گشتي -

  .. سيصد بار گرفتم اون موبايل عقب افتاده ات رو همه اش مي گفت در دسترس نيستي -

شام مي خورم باهاش بعد ميام خونه تو ام  ! برگرده تهران ترمه جان عزيزم يواش تر... من با اردالنم ... امشب مي خواد -
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  ! برو خونه ترانه

  .. مي گم چه با ادب شدي نگو داداشت پيشته -

 : بي توجه به كنجكاوي تو صداش تماس رو قطع كردو گفتم

  ... خوب اين خواهر بزرگتر مي خواد تو رو به يه شام مخصوص تو يه رستوران مخصوص دعوت كنه -

  ... خه توي دانشجو رو چه به اين ولخرجياا -

  ... مثل اينكه يادت رفته من يه دانشجوي شاغلم ! انقدر در ميارم كه سالي يه بار مهمونت كنم -

 : اردالن خنديد و گفت

  ! پس بگو كدوم وري برم تا از كفم نرفته -

مي خواستيم تظاهر كنيم فراموش كرديم . بعد انگار همه دردها و اشكهاي يه ساعت قبلمون رو فراموش كرده بوديم يا 

از خوردن يه غذاي محلي پر از سير داشتيم نقشه مي كشيديم واسه اذيت كردن ترمه كه مي دونستم از سير متنفره اين 

 : وسط بي هوا گفتم

ارگر ي .. وقتي كاتفاقا يه بار فرهان وقتي ترمه اومد شركت واسه ناهار سفارش ميرزاقاسمي داد با يه عالمه سيرترش -

رستوران غذا رو آورد ترمه طوري از اونجا غيب شد كه خودمونم باور نمي كرديم .... فرهان هم غش غش مي خنديد مي 

  ... گفت حقشه ! كال اين دوتا با هم نمي سازن

 :اردالن لبخندي زد و پرسيد

 بود ؟ فرهان ؟ چقدر اسمش آشناست ! همونه كه تو بيمارستان باالي سرت مونده -

 : براي چند ثانيه نتونستم جواب بدم ، از ذهنم گذشت

  ! نه همونكه يه شب تا صبح پشت در خونم نگهباني داد كه كسي اذيتمون نكنه -

بعد از اون شب انقدر اتفاقات رنگارنگ تو زندگيم افتاده بود كه پاك چهره خواب آلود فرهان رو پشت فرمون ماشين 

  . فراموش كرده بودم

 ! ! اون هامون بود نه -

 : اردالن دقيق نگام كرد

  ! مامان مي گفت برادر ترمه ازت خواستگاري كرده -

  . سرم رو به نشونه تاييد تكون دادم

 ردش كردي ؟ -

تيام برام كلكسيوني از احساسات عجيب و تصويرهاي  . بازم سرم رو تكون دادم .. دوست نداشتم درباره اش حرف بزنم

پيچيدن صداش تو پرده هاي حرير خونه شون وقت نماز صبح گرفته تا بوي آدامس اوربيت و رنگ سبز  مختلف بود . از
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  ... اهلل باالي مسجد و اولين طلوع خورشيدي كه ديدم و حتي تا بوي تند كله پاچه و ليموي چكيده شده روش

 چرا ؟  -

 : خيلي خوب بودمستقيم نگاش كردم . مي تونستم درباره اش با يكي حرف بزنم و اين 

چون با من فرق داره .. چون مرد كامليه و دنبال يه زن كامل مي گرده ... چون مثل هم  .. ... چون برادر ترمه است -

چون  ... فكر نمي كنيم ... چون حتي خدامون با هم فرق داره ... چون نمي خوام ترمه رو از دست بدم .. به هيچ قيمتي

 ...هيچي از زندگي من نمي دونه

 : حرفم رو بريد

  .. و چون مامان و سيامك تاييدش كردن ... مامان بهم گفت كه چقدر پيشمونه از اينكه نظر سيامك رو بهت گفته -

  ... نمي دونم مامان چرا سنگ تيام رو به سينه مي زنه اونكه حتي نديدتش -

 : لبخندي محو روي لباش نشست

  ! پس اسمش تيامه -

  . ون كه غذا رو از جلومون جمع مي كرد و اردالن كه سفارش چاي مي دادنگاه كردمچيزي نگفتم و به گارس

  ... هامون و فرهان چي ؟ يا سعيد .. نسبت به هيچ كدومشون هيچ حسي نداري -

  ... لحن اردالن يه جور عجيب بود . يه جوري كه انگار تا حاال هيچ كس تو زندگيم همچين سوالهايي ازم نكرده

حسي ندارم ؟ همكارو همكالسيم هستن ديگه! تازه سعيد كه نامزد دخترخاله اشه ... فرهانم واسم يكي مثل  يعني چي -

  ... ترمه است

  .. پريد وسط نطقم

 يعني همونقدر كه ترمه رو دوست داري ؟  -

 : ابروهام رو باال بردم و گفتم

  ... نه من اونقدر كه ترمه رو دوست دارم هيچ كس رو دوست ندارم -

 . حس كردم نگاش غمگين شد . خودمم از حرفي كه زده بودم پشيمون شدم

  ... منظورم بين دوستامه -

  ... مهم نيست ... من درك مي كنم ... ترمه همه اون چيزيه كه ما نتونستيم بهت بديم -

 . هيچي نگفتم .. باز بغض داشت ته گلوم رو غلغلك مي داد

  .. ترمه از اتفاقاتي كه -

  .. انقدر صداش سنگين بود كه دلم نيومد بذارم تا ته سوالش رو بپرسه

  ! نه هيچي نمي دونه -
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 : لباش رو روي هم فشار داد

  ... خوبه كه به كسي چيزي نگفتي -

  ... هيچ كس جز يه نفر -

 : با تعجب نگام كرد و پرسيد

 تيام ؟  -

 ... دنه ! هامون ... البته نمي خواستم بگم اتفاقي فهمي -

  .... اردالن ديگه چيزي نپرسيد و من براي آروم كردن خودم چاييم رو يه هوا و داغ سر كشيدم

حس مي كردم سقف دهنم تاول زده اما حداقل كمي آرومتر بودم ... قبل از اينكه از سر ميز بلند شم اردالن مچ دستم 

 :رو گرفت

ز رو درباره ت مي دونه كار درستيه .. بايد بيشتر فكر كني .. ارغوان اگر فكر مي كني كه ازدواج با كسي كه همه چي -

  ...هميشه صداقت راه حل درست نيست 

 ! لبخند زدم و بلند شدم

 فقط به خاطر اين نيست ... نمي دونم .. اصال من با اين اوضاع درب و داغون .. ببين كسي حاضر ميشه باهام ازواج كنه -

...  

 : اخماش تو هم رفت

  ... و دست كم نگير ... تو از سر كل مرداي ايران هم زياديخودت ر -

  ... مگه تو كه دادشمي اينو بگي -

بعد از رفتن اردالن حس خوبي داشتم ... انگار سبك شده بودم . انگار مثل يه بادبادك تو دست باد تكون مي خوردم و 

  .... نخم دست كسي بود كه با خيال راحت مي تونستم بهش وصل شم

***  

 : نيم ساعتي به وقت قرارم با هامون مونده بود . مدام خودم رو تو آيينه چك مي كردم . ترمه با پوزخند گفت

 ... مطمئني جلسه اتون فقط يه جلسه كاريه ؟؟ -

 : از تو آيينه چپ چپ نگاش كردم

  ..اخه آدم واسه جلسه غير كاري تو شركت قرار مي ذاره؟  -

  .. ن ساختمون لب آب عهد دقيانوسباز گفتي شركت .. به او -

  ... حاال هرچي محل كار ما كه هست -

  ... به هر حال تو محل كار هم خيلي كارا مي شه كرد -

 مثال ..؟ -
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 : ترمه شونه باال انداخت و گفت

 ...يمثال نداره ... اتفاقا اگر بيرون قرار مي ذاشتين عادي تر بود ... معلوم نيست دنبال چه عمل خالف شرع -

 ! برس پيچي تو دستم رو پرت كردم طرفش

 ! ترمه بخدا مي كشمتا باز از اين چرت و پرتا بگي ..منو ياد تيام ننداز -

 ! مگه چشه داداشم؟ خيلي ام دلت بخواد -

 : اين بار ديگه مستقيم به طرفش برگشتم

  ... مي شم واست خانومي مي كنما تو واال تكليفت با خودت معلوم نيست ... منو سر لج ننداز ميرم زن داداشت -

 : شكلك مسخره اي در آورد و گفت

  ... فعال كه داداشم سه ماه و نيمه سراغت رو نگرفته .. اونم فهميده تو چه گند اخالقي هستي -

.  مدلم گرفت . نمي دونم شايد توقع داشتم تيام حاال حاالها نازم رو بكشه .. نفس عميقي كشيدم و به طرف آيينه برگشت

به خودم خيره شدم ... به موهاي حلقه شده دور صورتم به ابروهاي كشيده ام به چشماي قهوه اي و انحناي دلپذير لبهاي 

برجسته ام . بدون هيچ خودخواهي مي دونستم زيبام ... اما هر توجهي كه بهم مي شد دلم رو سرشار از حسي عجيب مي 

م انقدر تو حسرت توجه و عشق از طرف حتي نزديك ترين ادماي زندگيم كرد . انقدر تو همه زندگيم پس زده شده بود

بال بال زده بودم كه حاال با هر نگاهي با هر حرفي دلم مي لرزيد و مي خواستم كه بيشتر و بيشتر ادامه پيدا كنه .. دلم 

.. گوشه چشمم سوخت مي خواست و ازش فرار مي كردم . دلم توجه همه دنيا رو مي خواست و محبت آدماي دورم رو .

  ... با خودم زمزمه كردم لعنت به اين عقده لعنتي .. لعنت به اين بغض لعنتي

 . شال حرير آجري رنگي جلوي تصوير آيينه رو گرفت

  ! اينطور زل نزن به خودت تو آيينه ! تموم مي شي هيچي واسه هامون بيچاره نمي مونه -

  ... هتو كه نمي خواستي اينو بدي سرم كنم خور -

  .. اخه گناه داشتي دلت براي تيام تنگ شده بود .. داشتي غصه مي خوردي خواستم خوشحالت كنم -

عصباني به طرفش چرخيدم و شال رو دور گردنش انداختم .. صداي جيغش بلند وشد و بعد از كلي كشمكش روي تخت 

  ... ولو شديم

 ارغوان  -

 چيه  -

  ... مي ميري درست جواب بدي -

 انم عزيزم ؟ج -

  ... افرين .. قول بده هرچي هامون بهت گفت واسم تعريف كني -
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  ... حاال از كجا معلوم اون بخواد چيزي بهم بگه -

  ... ارغوان -

 . جانم -

  .. كوفت منو نپيچون -

  .. تو درست نميشي همون چيه و بنال از سرتم زيادي -

  .. قول بده ديگه -

 ! . اگر هامون همون چيزي رو مي گفت كه من مي خواستم بشنوم چرا كه نه لحنش جدي بود .. مكث كردم

 ... قول مي دم ... هر چي كه بينمون گذشت رو بهت بگم -

اخرين روزهاي آخرين ماه سال بود و حتي مانتوي بافت  . از خونه كه بيرون اومدم بارون نم نم شروع به باريدن كرد

 !ونست جلوي نفوذ سرما رو به تنم بگيره سبز تيره اي كه پوشيده بودم نمي ت

هامون پشت پنجره نگام مي كرد و  .روبروي در شركت كه پياده شدم بارش بارون تند تر شد . اما پاهام جلو نمي رفت 

من نمي تونستم از جام تكون بخورم .. نمي دونم چند دقيقه همونطور وايستادم كه در باز شد و چتر بزرگ سياهي باالي 

 ! يه انداخت! هامون باسرزنش نگام كردو بازوم رو گرفت و من رو دنبال خودش كشيد داخل ساختمونسرم سا

نزديك بخاري وايستادم و به پايين شلوارم نگاه كردم كه گلي شده بود . با خودم فكر كردم اگر به غرغرهاي ترمه 

 . گوش مي دادم و بوتش رو مي پوشيدم االن سر و وضع بهتري داشتم

 : ن چند برگ دستمال كاغذي به طرفم گرفت و گفتهامو

 چرا وايستاده بودي دم در؟ منتظر بودي به استقبالت بيام ؟ -

تازه فرصت كردم نگاش كنم . بر خالف من اون اصال وسواسي تو لباس پوشيدن به خرج نداده بود. و حتي ته ريش 

 .هايش كمي بلندتر از حد معمول به نظر مي رسيد 

 ... از بارون لذت مي بردمداشتم  -

 ... تو هيچ وقت بارون رو دوست نداشتي -

 : ابروم رو باال دادم و گفتم

 ... خوب منو مي شناسي -

 : صندلي رو از كنار ديوار برداشت و نزديك بخاري گذاشت

 بشين رو اين ..! دو ماه ديگه ميشه يه سال ... يه سال بس نيست ..؟ -

 ي ؟يه سال چي ؟ براي چ -

 يه سالميشه كه مي شناسمت .. براي شناختن يه ادم زمان كميه ؟ -
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 : شونه باال انداختم و گفتم

 ... نمي دونم من هيچ وقت نمي تونم آدما رو درست بشناسم واسه همين نظري درباره زمان بنديش ندارم -

در آورد و روي صندلي پشت ميز من  كالفه يه قدم عقب رفت و كت چرمي قهوه اي رنگي كه پوشيده بود رو از تنش

 ... پرت كرد

 ... من هميشه فكر مي كردم شناختن آدما برام راحته ! اما حاال گيج شدم -

 درباره چي گيج شدي ..؟ -

 ! درباره تو -

 ! حس كردم ضربان قلبم رو مي تونم بشنوم

 درباره چي من گيج شدي ؟ -

برخوردهاي خصمانه ات تو هفته هاي اول اين صميميت هاي بيش از اندازه ات با  رفتارات برام قابل درك نيست ... اون -

 .. فرهان

 : صداش باال رفته بود . سرم رو كج كردم و سرد گفتم

 بهم گفتي بيام شركت كه هر چقدر مي خواي سرم داد بزني ؟ -

 . دستش رو كالفه به صورتش كشيد

  .... ازت جواب بخوام .د بزنم آره گفتم بيايي اينجا كه بتونم سرت دا -

 : با خودم فكر كردم مگه تو چيكاره مني ؟ اما نتونستم به زبون بيارم ... هامون مستاصل ادامه داد

ارغوان ! تو چقدر فرهان رو مي شناسي كه باهاش مي ري انبارهاي بندر سركشي ؟ ! چقدر گالره رو مي شناسي كه تو  -

 تو دوست داري چطوري زندگي كني ... ؟ .... خيابون باهاش راه مي ري

 .. من گفتم كه آدما رو خوب نمي شناسم اما درباره اينكه چطوري باهاشون رفتار كنم خودم تصميم مي گيرم -

 : دوباره عصبي شد

كي تصميم مي گيري؟ تو لحظه؟ .. تو دم؟ .. وقتي بهت زل مي زنند ؟ قربون صدقه ات مي رن؟ ... اينطور موقع ها  -

 ! تصميم ميگيري كه چطوري باهاشون رفتار كني

 : حساسيتش خوشحالم مي كرد و در عين حال حس مي كردم بهم توهين مي شه ... رنجيده گفتم

 ...اره ... من عقده دارم .. من كمبود دارم .. من خالي ام .. همين رو مي خواي بشنوي -

 : حاال ديگه منم داد مي زدم

حا ال با هر لبخندي با هر برق نگاه سست مي  ...مي خواي بشنوي از بس تنها بودم از بس تو تنهايي ترسيدم و خم شدم  -
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  ... ارغوان آراسته يه موجود پوچه كه از ديگران معني مي گيره .. شم ... آره .. من اينم

 ... ا هم بودنمون اينطور بي رحمانه بهم حمله كنهاز جام بلند شدم و به سمت در رفتم ... باورم نمي شد تو دقايق اول ب

 :سريع به طرفم اومد و با دراز كردن دستش مانع بين من و در شد 

تو چي مي دوني دختر از من ؟... چقدر فكر ميكنم ؟چقدر شب تا صبح و صبح تا شب فكر مي كنم ؟.. تو همه اش تو  -

اما مي بينم به همين راحتي از همه كمك مي گيري ... تصميم  ذهنم مي چرخي ... دوست دارم كنارت باشم كمكت كنم

 ! ... مي گيرم نگرانت نشم ... اما درست همون لحظه باز سر كله ات تو فكرم پيدا ميشه

صداش اهسته پايين مي اومد به در تكيه زد و زل زد تو چشمام ... چشماش برق مي زد درست مثل يه فنجون لبريز 

بهاري ... همونقدر دعوت كننده همونقدر گرم همونقدر درخشان ... نمي تونستم ازش دلگير باشم  ازقهوه تو عصر يه روز

... نه بخاطر اين فنجون قهوه ... به خاطر رنگ ارغواني كه چند ماه پيش تو اون تعاوني درب و داغون اتوبوس تو نگاش 

 : چند قدم عقب رفتم ... ديده بودم .. بي اختيار لبخند زدم

 دقيقا از چي ناراحتي هامون؟ ... چي مي خواي بدوني ... ؟تو  -

  ... صداش رو حاال ديگه به زور مي شنيدم

مهم نيست آدماي مثل فرهان با اين سابقه  ... مهم نيست از چي ناراحتم مهم نيست چي تو رفتارهات منو آزار مي ده -

 ! .. . رو گرفتم درخشانشون مي تونند تو رو تحت تاثير قرار بدن ... من تصميمم

  ... حس مي كردم قفسه سينه ام منبسط شده ... بازم عقب رفتم .. روي صندلي نشستم و اين بار نگامو ازش دزديدم

 چه تصميمي ...؟ -

از در جدا شد و به طرفم اومد ... من لحظه به لحظه بيشتر گرم شدم ... تب كردم .. گر گرفتم ... داشتم بخار مي شدم .. 

  .. فضامعلق تو 

نه از اين فاصله نزديك ... نه  ...دستاشو دو طرفم روي دسته هاي صندلي ميزبان گذاشت ... نمي تونستم نگاش كنم 

  ... حاال ديگه داشت زمزمه مي كرد ... وقتي انقدر معلق و سرشار بودم

 خالص بشم ... خالصم كن ارغوانمي گم .. از تصميمم هم مي گم ... اما قبلش بايد از شر اين تار عنكبوت دور مغزم  -

...  

  .. از چي حرف مي زد ... تو چشماش عجز و كالفگي رو به وضوح ديدم .. با تعجب نگاش كردم

 چي مي گي هامون؟ ... من چي كار بايد بكنم . ..؟ -

س مي ود رو حدستاشو عقب كشيد و بوي عطرش رو با خودش برد .... انگار يهو تازه سردي باروني كه رو تنم نشسته ب

  .... كردم . از حرفي كه مي خواست بزنه مي ترسيدم

به طرف ديوار روبرو رفت . يه پوستر بزرگ از كشتي در حال تخليه بار روي ديوار بود .. انگشت كشيد رو ي بدنه كشتي 
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 صداش اين بار واضح اما پر از لرزش به گوشم رسيد  ..

  ... ين توتو... منظورم اينكه .. اون اتفاقي كه ب -

 ... حرفش رو قطع كردم

  ... هامون اگر فكر مي كني نبايد بگي نگو ... اگر مي خواي باعث آزارم بشي نگو ... خواهش مي كنم -

 ! صدام لبريز از خواهش بود اما انگار صداي هامون يخ بسته بود مثل هواي بيرون

 : گفتدستش رو از روي پوستر برداشت و بدون اينكه به طرفم برگرده 

  ... بايد بگم .... بايد بدونم .... من از اين همه ترديد خسته شدم -

دوطرف شالم رو رها كردم انقدر محكم كه موهام از زير گيره استيل  ...سكوت كردم .... هواي اتاق خفقان آور بود 

  ... فرانسوي ساده ام بيرون كشيده شدن و صورتم ر و قاب گرفتن

لباشو به سمت تو برد و روي هم فشار داد  ... ... نگاش روي پريشوني خودم و ظاهرم خيره موند با تعلل به طرفم برگشت

  ... انقدر محكم كه حس مي كردم فكش داره از شدت انقباض خورد مي شه

  .. ارغوان ... سيامك -

 : اسم سيامك ته مونده تحملم رو داشته به تحيليل مي برد

  ... سيامك تو رابطه اش با تو -

 : صدام خفه و غير انساني بود

 رابطه ؟  -

 : دستاشو باال برد و از دو طرف شقيقه موهاش رو تا پشت سرش دنبال كرد

ناپدريت كاري كرد كه تو االن ديگه ...  ...منظورم همون تعرضش به توهه .. تا كجا .. پيش رفت ... من مي خوام بدونم  -

 ....ديگه ... دختر ن

  .. فريادكشيدم

  ... فه شو هامون ... فقط خفه شوخ -

  ... فريادم پر از خشم و نا اميدي بود

اگر مي خواي بدوني من هنوز دخترم يا نه بايد بگم اره دخترم ... اما تو با ذهنت چي كار مي كني كه متعفن گنديده و  -

 ! .. هرزه است .. من به تو اعتمادكردم.. غلط كردم ... غلط كردم

و قبل از اينكه بتونه جلوم رو بگيره قبل از اينكه اشكام سرازير بشه .. در رو باز كردم .. و از درد و از جام بلند شدم 

 !تعجب و حسرت آهي شبيه فرياد كشيدم فرهان درست پشت در با صورتيكه مثل تنديس هاي سنگي بود نگام مي كرد
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 : صداي هامون صورتم رو از خشم و نفرت منقبض كرد

  ... مثل بچه ها رفتار نكن ... قرار بود حرف بزنيم ارغـــوان ... -

فرهان هنوز چيزي نمي گفت . نمي دونستم چقدر شنيده و دعا مي كردم نشنيده باشه چون در اون صورت هيچ وقت 

هامون رو نمي بخشيدم . به سمتش برگشتم ... حس مي كردم چشمام آتيش گرفتن و مي سوزن ! با لحني پر از تحقير 

 : گفتم

اومده بودم درباره ترمه باهات حرف بزنم و بگم بهتره كمي مراعات احساساتش رو بكني ... درسته كه چيزي نمي گه  -

 ! اما دليل نميشه تو هم با اين همه نشونه نديده بگيريش ... ! همه كه مثل من از مرد و نامرد بيزار نيستن

ناباوري تو نگاش موج مي زد ... تازه  ... ر و بي روحصورت هامون انگار براي لحظه اي بي رنگ شد .. چشماش كد

 : سرش رو با تاسف تكون داد و گفت ... فهميد زهر تو تك تك كلمه هام رو

  ... داري چي مي گي ؟ چرا ارغوان -

 :حركت فرهان رو حس كردم و به طرفش چرخيدم ... صورتش هنوز در هم بود ... اما بالخره لب باز كرد

 ره .. ترمه و هامون چه ربطي به هم دارن ... ؟اين جا چه خب -

پوزخندي زدم. از خودم متنفر بودم ... براي نگه داشتن ته مونده غرورم جلوي هامون از دوستم سو استفاده كرده بودم ! 

جودم ونفسم رو حبس كردم و تمام تالشم رو به كار بردم تا بتونم خودم رو كنترل كنم .. انگار يه هيواليي وحشتناك تو 

 : به جوش و خروش افتاده بود . با صدايي به برندگي لبه تيغ گفتم

  ! ميشه ... ميشه منو تا خونه برسوني فرهان حالم خوب نيست -

 : هامون با صدايي نچندان آروم گفت

  ... ارغوان حق نداري بري .. بايد حرف بزنيم -

 خيلي خونسرد به طرفش چرخيدم 

  ... بكنم يا نكنم به خودم مربوطه ! اومده بودم درباره ترمه بهت هشدار بدم كه دادم اينكه من حق دارم چي كار -

 : با صداي خشن رو به فرهان كردم

  ... بالخره منو مي بري يا دربست بگيرم -

صداي پرت شدن چيزي رو  ...فرهان بي حرف قبل از من از اتاق خارج شد . و من به سرعت پشت سرش حركت كردم 

ن شنيدم ... چيزي كه به نظر سخت و شكننده مي اومد ... همه وجودم داشت مي لرزيد .. زير پوستم گز گز روي زمي

خفيفي رو حس مي كردم . حرارت بدنم كه تا چند ثانيه قبل از اوج سقوط كرده بود دوباره داشت باال مي رفت ... 

كاليپتوس بود .. بوش رو حس مي كردم ... خيلي ا ...درخت اكاليپتوس جلوي در ساختمون تكيه گاهم شد كه نيافتم 

  .. آشنا به نظر مي اومد
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 : فرهان به طرفم چرخيد و پرسيد

 خوبي ؟ مي توني راه بيايي ...؟ -

سرم رو تكون دادم . اما بي توجه بازوم رو گرفت و تا نزديك ماشين برد ... خودم رو كرخت و سنگين روي صندلي ول 

و ديوار شهر به درخت هاي پر بار نارنج به شلوغي و ترافيك دم عيد ... و به زور زل زدن همه زل زدم به در  ....كردم 

  ... اشك و فريادم رو پشت پلكام زندوني كردم

 : نزديك خونه بوديم كه ماشين رو نگه داشت

 نمي خواي بگي اونجا چه خبر بود .. چرا داشتي سر هامون داد مي زدي ؟ -

 : كنم ... سعي كردم اروم باشم ... اميدوارانه پرسيدم سعي كردم فكرم رو جمع

 مگه خودت نشنيدي ... ؟ -

 : گزنده و تلخ گفت

  ... از شانس خوبتون من تهش رسيدم ... به خاطر ترمه بهش گفتي هرزه ..؟ ترمه واقعا هامون رو دوست داره -

 : عجب غلطي كرده بودم ... اما هيچ راه برگشتي نبود

  .. ا به ترمه نگو كه من به هامون گفتم ... نگرانش بودمآره ... لطف -

 : پوزخندي زد

خوب به تو چه كه تو كار ديگران دخالت مي كني ؟ شدي دايه دلسوز تر از مادر ... شايد ترمه نمي خواست چيزي به  -

  ... هامون بگه

 : بي حال به سمتش چرخيدم

  .. .. منم حوصله سوال جواب ندارم ... اگر نمي خواي منو برسوني پياده شمفعال مثل اينكه دايه دلسوز تر از مادر تويي . -

 : ماشين رو روشن كرد و گفت

  ... فكر كنم يه هفته اي شركت نياي بهتر باشه ... تا من ببينم تكليفم با كارمندام چيه -

  .... داغون تر از اين بودم كه به ژست مسخره رياست تو صداش بخندم

 : كردم ترمه با چشماي پر از تعجب نگام كرد در رو كه باز

  ... چه زود برگشتي ... تو كه هنوز يه ساعتم نشده رفتي -

 ناراحتي برم شب بيام ... ؟ -

 .. چه بد اخالق .. اخه -

 : كيفم رو از رو دوشم سر دادم پايين و زمزمه كردم

  ... ترمه حالم خوب نيست مسخره بازي باشه واسه بعد -
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 نگران از رو تخت بلند شد و به طرفم اومد 

  ... چرا صورتت انقدر قرمزه -

 : نوازش دستش روي گونه ام و بعد فرياد كوتاهش وادارم كرد كه به زور لبخندبزنم

  ... من خوبم ... فقط زير بارون موندم ،فكر كنم سرما خوردم -

  ... ميكنهتو داري تو تب مي سوزي... بارون كه به اين سرعت عمل ن -

چشمامو بستم و گذاشتم  .چيزي نگفتم اجازه دادم با مهربوني لباسم رو در بياره و غر بزنه و بعد روي تخت درازم كنه 

  .... پيشونيم رو با كمپرس حوله سرد ماساژ بده ... به غر غرهاش گوش كردم ... و خودم رو به خواب زدم

كه كم كم داشت عضالتش ضعف مي رفت . تا اينكه صداي بسته شدن در  انقدر چشمام رو به زور بسته نگه داشته بودم

چشمامو باز كردم ... ترمه  ... و سكوتي كه بعدش خونه رو پر كرد بهم اجازه داد اشكهاي منتظر پشت پلكم رو رها كنم

از چشمام مي ريزه  صورتم رو فرو كردم تو بالشم ... و ي دونستم اونكه داره ..نبود . نمي دونستم چقدر فرصت دارم 

اشكه يا سرب مذاب ... گريه ارومم نمي كرد ... بي اختيار بدون اينكه بدونم چي كار دارم مي كنم دندونهام رو فرو 

 ... انفدر محكم فشار دادم كه درد همه تنم رو بي حس كرد ... كردم تو ساعد دستم

حركت دستش رو روي كشاله پام حس  ... هقه مي زدرفته بودم چي بشنوم و چي شنيدم ... سيامك يه جايي تو ذهنم ق

  ... مي كردم ... لرزش بي اختيارم همه تنم رو به چالش كشيده بود

صداي خنده بيمارگونه اش وقتيكه كش لباس زيرم رو تو دستش مي گرفت مي كشيد و رها مي كرد ... و چشماي من 

  ... ديد كه دنبال يه ذره نم تو لباسام يا تختم مي گردهكه باز مي شد و تو عالم بچيگيم اونو شكل ديو سياهي مي 

  ... وقتي بزرگتر شدم تازه فهميدم چه راحت خودم رو با روياهاي كودكانه فريب دادم

دلم براي خودم مي سوخت .. به سادگي به اولين اعتماد زندگيم خيانت شد... چه سنگدل بود هامون .. منكه التماسش 

 ... كردم

ر جيغ كشيدم و چقدر ناله كردم كه تو حالتي بين خواب و بي هوشي فرو رفتم .. ترمه رو از الي پلكهاي نفهميدم چقد

نيمه بازم مي ديدم كه با يه پالستيك دارو از در امد تو با ديدنم تو اون حال به طرفم دويد .. گريه مي كرد و صورتم رو 

انقدر اشك ريخته بودم كه نا نداشتم دلداريش بدم ... تمام با حوله مرطوب پاك مي كرد اما انقدر فرياد زده بودم 

ترمه رو كه  ... يهو در خونه با شدت باز شد .. سيامك با صورت برافروخته اومد تو ...تالشم رو كردم كه چيزي بگم 

رد تي كروم نيم خيز شده بود به عقب پرت كرد... سيلي سختش صورتم رو به ديوار كنار تخت كوبوند ... دست دراز 

شرت نازكي كه پوشيده بودم رو با خشونت پاره كرد ... نمي تونستم جيغ بكشم .. تواني برام نمونده بود ... همه قدرتم رو 

جمع كردم و صدايي شبيه زوزه حيووني زخمي از خودم در آوردم ... با دستام سعي كردم كنارش بزنم ... اما سنگيني 

راه نفسم رو بسته بود ... دستاش رو به طرف سينه هامي برد .. مي خواستم جيغ جسم لخت و بزرگش روي قفسه سينه ام 
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سيلي محكمي كه به صورتم خورد چشمام رو بي  ..بزنم اما نمي تونستم .. با همه توانم فرياد كشيدم ... خــــــــــدا 

 بود ... ترمه اشك مي ريخت ... با نگام اختيار باز كرد ... فكم مي لرزيد .. زن صاحبخونه با يه كاسه آب كنارم وايستاده

 : دنبال سيامك گشتم ... اما نبود ... ترمه به طرفم خم شد

  ... ارغوان قربونت برم الهي ! خوبي؟ چي شدي ؟ داشتي كابوس مي ديدي -

 : زن صاحبخونه كمي عقب كشيدش

تب بر ميارم ... تو هم پاشو اش كن ... ازش دور شو... تب كرده داشت هزيون مي گفت ... االن مي رم براش آمپول  -

  ... نذار بخوابه كه يه وقت تشنج نكنه

لبام متورم و دردناك بود و نمي تونستم  .. .دستم رو روي قفسه سينه ام گذاشتم ... سنگيني رو ديگه حس نمي كردم 

پام مي چكيد ... دلم براش  تكونشون بدم .. ترمه دستمال نمدار رو كف پاهام گذاشته بود و اشكاش قطره قطره روي

 .. لرزيد .. از خودم بيزار بودم كه امروز بهش خيانت كردم و ازش سو استفاده كردم

يه هفته از اون عصر لعنتي مي گذشت . ترمه حرفامو درباره بارون ناگهاني و سرما خوردگي باور كرده بوده يا اگر غير 

بايد آماده مي شدم واسه عادت  .د روزي مي شد كه خاموش كرده بودم از اين بود هم به روم نمي آورد . موبايلم رو چن

  . كدرن به خالئي كه نفهميدم چطور كل زندگيم رو شكاف داد

كنار پنجره وايستادم و به بيرون خيره شدم بي هدف و سردرگم ... پيشونيم رو به شيشه سرد چسبوندم و با نوك انگشتام 

ودم درست نمي دونستم كه مي خوام چيكار كنم ، اما مي دونستم نهال احساسي خط هاي كج و معوجي روش كشيدم . خ

كه به هامون داشتم و داشت كم كم رشد مي كرد تو ريشه خشكيد .. جوري كه انگار اصال از روز اول هم يه تيكه چوب 

احت كه اينطور با صرخشك بيشتر نبود . بايد همين تيكه چوب خشك رو هم تو شومينه مي انداختم ... باورم نميشد 

چيزي رو به روم بياره كه حتي تو خلوتم از روبرو شدن باهاش مي ترسيدم ... مدتي بود كه مي فهميدم وقتي هامون 

هست حالم خوبه !... وقتي هست كمتر به تلخي هاي زندگيم فكر مي كنم !وقتي هست بودنش دليلي ميشه واسه اينكه بي 

ايي كه بدخلقي مي كردو يهو از شركت مي زد بيرون ... وقتي كه مي ديدم عبوس زل دليل آرامش داشته باشم !حتي وقت

زده بهم و من مچش رو با تكون دادن دستم يا پرت كردن موشك كاغذي به طرفش مي گرفتم بهم لبخند مي زد و من 

واسه پنهون كردن لبخندي كه  ...با همين لبخند كم جون تا آخر ساعت يه سره كار مي كردم و انرژي مي گرفتم 

 : حلقه شدن دستي دور كمرم منو از بغض تلخم بيرون كشيد ...تارهاي عنكبوت دور ذهنش بود 

  ... باز كه خلوت كردي بي وفا -

 : به طرف ترمه برگشتم و سرم رو روي شونه اش گذاشتم

  .. شيشه خنكه حس خوبي بهم ميده -

 : دستش رو نرم روي موهاي چند روز نشسته ام كشيد
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  ... كاش مي دونستم از چي داري رنج مي كشي ارغوان -

 : خواستم چيزي بگم كه كنار گوشم گفت

هيس هيچي نگو ... توضيح نده ... دروغ هم نگو ... من مي دونم يه چيزيت شده ! اصال هميشه مي دونستم كه يه چيزي  -

  ...رو ازم قايم مي كني ... كاش بيشتر از اينا دوستت بودم

 : ده خودمو عقب كشيدمحيرت ز

  ... ترمه ؟ هيچ معلومه داري چي ميگي -

 : چيني روي دماغش انداختو يه تيكه از موهامو بين انگشت شصت و سبابه اش گرفت

  ... دارم به اين فكر ميكنم كه چقدر اين موهاي تو بو مي ده .. بايد ببرمت حموم -

ت حموم كه فقط چند قدم دورتر از در تراس بود هل داد و در رو به قبل از اينكه بتونم اعتراض كنم منو به زور به سم

 ! روم بست

از حموم كه بيرون اومدم احساس كردم يه خورده حالم بهتره ... هامون رو تو ذهنم پس زدم تا وقتي باهاش روبرو بشم 

نه به قطره هاي سرد و يك ريز آب ... به اندازه كافي تو اين يه هفته بغض كرده بودم ... زير دوش وقتي تنم رو بي رحما

اين زندگي منه .. وجود سيامك ،حرفهايي كه  . سرد سپردم تا شايد اين تب لعنتي يه ذره آروم بگيره ، تصميم رو گرفتم

شايد چيزهاي بدتري تو انتظارم باشه .. پس نبايد جا مي زدم  ! به خاطر بودنش بايد تحمل مي كردم همه جزوي از منه

  ... ي كسي كه جنس نگاش درست مثل نگاه خودمه بخواد زخمم بزنه... حتي وقت

اما درست پنج دقيقه بعد وقتي پيرهن خنك گلدار بلندي پوشيدم و بي توجه به سرماي زمستون كه حتي بخاري فسقلي 

ت و فم گرفسوئيتم هم حريفش نبود موهامو همونطور نم دار ريختم روي شونه هام،ترمه يه ليوان چايي كمرنگ رو به طر

 : گفت

  ... ارغوان ! هامون مي خواد باهات حرف بزنه ... يه هفته است انقدر به گوشيم زنگ زده كالفه ام كرده -

بي اختيار رنگم پريد ... نه به خاطر شنيدن اسم هامون ، نگراني از برمال شدن دروغم ... از رنجش ترمه . با صدايي گرفته 

 : ادامه داد

  ... مشكلي بينتون پيش اومده ... اما بايد به حرفاش گوش كنينمي دونم چه  -

ليوان رو از دستش گرفتم و بي حرف به لبام چسبوندم ... حس خوبي كه با حموم كردن به طور موقت گرفته بودم دود 

  . شده بود و حاال چكيدن قطره هاي آب از بين موهام روي پوستم حس بدي رو بهم منتقل مي كرد

  ! خوام باهام حرف بزنهمن نمي  -

 : ترمه بي توجه به مخالفتم گفت

  ..من بهش گفتم كه امروز بياد اينجا -
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ليوان از دستم ول شد روي زمين . لك تيره بزرگي روي فرش قديمي الكي كه از سمساري نزديك دانشگاه خريده بودم 

  ... سرم غر نزد شكل گرفت و هي جلو تر رفت . ترمه هيچي نگفت حتي به خاطر ريختن چايي

 : اما من صدام رفت باال

 تو چي كار كردي ترمه ؟ -

 : ليوان رو از روي زمين برداشت و به طرف آشپزخونه رفت

واسه اين شغل كوفتيت انقدر زحمت  ...همينكه شنيدي ... خسته شدم از بس مثل خانوم هويشام اينجا غمبرك زدي  -

مشكلتون رو حل كن و از فردا هم برگرد سر درس و كارت تا اين  ! ...نكشيدي كه دو دستي تقديم گالره اش كني 

  ... اسفند لعنتي هم تموم بشه

سه روز ديگه تولدش بود با شنيدن بغضي كه از صداش تو گوشم نشست دلم گرفت اما بازم نمي تونستم كاري كه 

 : كرده بود رو درك كنم

صاحبخونه مثل شمر باالي سرمونه ! سه ساله تو اين  . اينجا دانشجوييم ترمه چرا بچه بازي در مياري ... تو مي دوني ما -

  ..خونه دارم آسته ميرم آسته ميام كه هيچ كس حرفي واسم در نياره ... بعد تو به هامون گفتي كه بياد اينجا 

  .. نشست زودتر از اونچه انتظارش رو داشتم با يه ليوان چايي ديگه برگشت و بدون اينكه نگام كنه روبروم

  .. خانوم جعفري اينا نيستن همه اشون رفتن لنگرود ... اينطوري كه مي گفتن تا سه روز ديگه هم نميان -

 : نفسم رو با حرص رها كردم

  .. علي آقا چي ؟ نكنه اونم مغازه اش رو تعطيل كرده رفته لنگرود -

اهار. ... هامون هم گفت چند دقيقه بيشتر كارش نه خير علي آقا هست اما خير سرش سر ظهر مي بنده ميره واسه ن -

  ... طول نمي كشه

اره راست ميگي ! اون فقط چند دقيقه وقت ميخواد كه گند بزنه به همه فكر و خيالهاي مسخره من !  "از ذهنم گذشت 

  ... فقط چند دقيقه وقت الزم داره واسه خراب كردن خودش تو ذهن من

  ... شبه هر حال من نمي خوام ببنم -

 : قندون رو جلوم نگهداشت

 به هر حال من بهش گفتم بياد  -

  .. دستش رو پس زدم و چشمامو با حرص بستم

*** 

ترمه گوشي درباز كن رو كه گذاشت سرجاش به طرفم چرخيد . چشماي سبزش كدر شده بودن و اصطالح جنگ سرد 

 : رو يادم مي آوردن ... گره روسري ساتنش رو كمي شل تر كرد

  ... من دارم ميرم ... بچه بازي در نيار -
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 : انقدر از دستش عصباني بودم كه مي خواستم سرش داد بزنم اما بي اختيار گفتم

  .... ترمه .. زود برگرد -

به طرفم اومد بي حرف گونه ام رو بوسيد و از در بيرون رفت ... نفهميدم درست چند ثانيه طول كشيد كه در باز شد .. 

چشمم به جوراب مشكي و شلوار مشكي بود كه بي تعلل وارد اتاق شدن ...  .. باال نياوردم كه نگاش كنم حتي سرم و

چيزي مثل يه سيب تو گلوم نشست ... بغض نبود اشك نبود انگار خشم بود نفرت بود فرياد بود گله بود رنجش بود عجز 

  ... بود

قف شدن ... زل زدم به نقطه ته پاراگراف جزوه مرتب و خوش جورابهاي مشكي روبروم تو فاصله كمتر از يه قدم متو

  ... خط ترمه ... و مشتم رو روي مالفه تخت محكمتر كردم

*** 

  .... نميخواي سرتو از رو اون جزوه بلند كني -

تو صداش هيچي نبود . سعي كردم گردنم رو كنترل كنم كه توان نگهداشتن سرم رو داشته باشه . همه گرماي پشت 

 : پلكهام رو عقب زدم و نگاش كردم

 ! بهتره بري .. اينجا يه خونه دانشجوييه نمي خوام مشكلي برام پيش بياد -

  ... مي دونم اينجا كجاست ... اما تا حرف نزني نمي رم -

زم ... پوزخند زدم ... مي دونستم رنگ پريده ام ... حتي به خودم زحمت ندادم يه روسري روي موهاي هنوز نمدارم بندا

  ... مي دونستم خيلي چهره ام رقت انگيزه اما برام مهم نبود ... مي خواستم سرد باشم

  .. من حرفي ندارم بزنم ... فكر نكنم تو هم حرف قابل شنيدني داشته باشي -

با  شچند قدم عقب رفت به ديوار پشت سرش تكيه داد و سر خورد روي زمين ... زانوهاش رو عمود گذاشته بود و دستا

  .... اون آستين هاي هميشه تا خورده اش رو زانوهاش آروم گرفت

  ... مهم نيست كه تو چي فكر ميكني ... من ميخوام بشنوم -

 : جزوه رو پرت كردم كنارم رو تخت

  ...فكر كنم چيزي كه خيلي برات مهم بود رو فهميدي ؟ حاال چي مي خواي بگي -

نصاف شدي... تو اصال مي دوني به من چي گذشت .. تو اصال گذاشتي من حرفام رو ارغوان از كي تا حاال انقدر بي ا -

  .. تموم كنم .... داد كشيدي خودت هم حكم صادر كردي

  ...صبر ميكردم چي بگي ؟ هامون ديگه برام مهم نيست كه چي ميخواستي بگي -

  . اما انگار واقعا يخ بسته بودميه دستش رو قائم كرد و چنگ زد تو موهاش ... منتظر بودم دلم بلرزه 

 ... مهم نيست -
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لعنتي من نگرانت بودم .... بيشتر از اينكه نگران خودم باشم ... مي خواستم هر دومون رها بشيم از اين همه دل دل  -

  ... كردن و شك

 نگران من ؟ براي چي ؟ تو اصال مگه كي هستي كه بخواي نگران من بشي ..؟ -

 : و تلخ نگام كردسرش رو باال آورد 

 من كي ام ؟  -

 : زل زدم تو چشماش كه دورش هاله كمرنگي از تيرگي نقش بسته بود

اره تو كي هستي ؟ من بهت اجازه دادم كه زندگيم رو زير رو كني؟ ... خوش ميگذره بهت وسط اين ويرونه هاي  -

  .. بدبختي

 ر كنم انقدر احمقي ... ؟ارغوان مي فهمي چي داري مي گي ... يعني تو .. يعني باو -

 : صداش رفته بود باال .. عصبي دستم رو تكون دادم

  ! ... گفتم اينجا يه خونه دانشجوييه صداتو بيار پايين ... آره من احمقم كه به تو اعتماد كردم -

  .. ارغوان من ميخواستم كمكت كنم .. به تو به خودم به رابطه امون -

 ! ... امونمن و تو رابطه اي نداريم ه -

  ... نداريم ؟ تموم اين يه سال رو مرور كن بعد باز بگو نداريم -

 : سرم رو تكون دادم نمي خواستم به خاطراتمون فكر كنم

  ... ديگه نداريم .. يا اگر هم هست فقط در حد يه همكالسي و شايد يه همكار -

ن بودم اگر حرف بزني .. اگر هر دومون درباره اش ارغوان تو هيچ وقت از اين مسئله باكسي حرف نزدي ... من مطمئ -

به تو  ... حرف بزنيم اين غده سياه از تو سرمون بيرون ميره .. من به خودم حق مي دادم ... كه درباره اش حرف بزنم

  ... حق ميدادم كه درباره اش حرف بزني

 : از جام بلند شدم باز داشت بحث ميرفت سمتي كه ازش گريزون بودم

 چه حسابي به خودت حق مي دادي ؟رو  -

  ...اونم سرپا وايستاد درست روبرم ... حتي بوي عطرش رنگ نگاهش دلم رو نلرزوند

  ... چه فايده داره بگم ... وقتي تو ميگي كه رابطه اي اين وسط نيست -

 : سرم رو به نشونه تاييد تكون دادم

  ... توضيحي نمي خوام آره تو راست ميگي .. هيچ رابطه اي نيست و منم هيچ -

 : زمزمه كرد

  ... نكن ارغوان ! خرابش نكن -
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 : با تمسخر نگاش كردم

  ... جالبه كه انقدر حق به جانبي! جالبه كه فقط من اين وسط محكومم ... جالبه كه انقدر -

 : نمي دونم يه احساس بود يا واقعا لحنش رو به سردي مي رفت

ستم و حرف زدن درباره اش رو حق تو ... فكر مي كردم بهت نزديكم ... ارغوان من دونستنش رو حق خودم مي دون -

 اين رو بفهم ... من 

 :به طرف در اتاق رفتم سرد تكرار كردم 

  ...فكر كردم بهم نزديكي ... انقدر من من من نكن ... يه كم به من فكر كن به چيزي كه بهم گذشت  -

اد ... نفس عميقي كشيد ... چشمامو بستم تا احساسات رو تو صورتش نبينم .. نگاش شفاف شد ... لباشو رو هم فشار د

 صورتي كه قلبم رو شكسته بود 

رابطه  ... ارغوان ... بذار درباره اش حرف بزنيم ... من خيلي چيزا دارم كه هنوز بهت نگفتم ... درباره خودم .. احساسم -

لعنت به تو بذار حرف بزنيم ...من منظورم فقط اون  ... وسط هست اي كه فكر ميكني نيست و من مطمئنم يه چيزي اين

 چيزي كه تو ذهنت گذشت نبود ... من فقط به جسمت فكر نميكردم من به روحـ 

 : در رو باز كردم و سرم رو بهش تكيه دادم

ي خوام دوباره رنج بكشم پس نگو ... نم ...برو هامون ... هرچي كه بوده يا هست بايد ازش بگذري ... نمي خوام بشنوم  -

... منو با جسم بي ارزشم كه انگار فقط اونو مي بيني تنها بذار ... با روحي كه مطمئنم برات مهم نيست وگرنه خودت 

 ! اينطوري تحقيرش نمي كردي ... من ديگه نمي خوام هيچ رابطه خاصي با تو داشته باشم ... همونطور كه از اولم نداشتم

رد  ... و خواهش مي گرفت اما چشمامو رو هم گذاشتم .. هامون براي من تموم شده بود نگاش داشت رنگ خشم

  ... شدنش از مقابلم انقدر سريع بود كه حتي بوي عطرشم حس نكردم

  ... در رو كه بستم همونجا سر خوردم و روي زمين نشستم

م و اونو به گند كشيدي ... بوي تعفن اين ا بد كردي هامون باهام بد كردي ... دست گذاشتي رو لجن ترين قسمت روح -

 ....عتماد حاال حاال ها منو رها نمي كنه 

****  

صداي زنگ در بلند شد اين بار ديگه تلفن نبود كه منو از اون سالهاي كذايي مي كشيد بيرون ... بي تفاوت به ايفون 

... به صداي وايستادن آسانسور گوش كردم ... در  سفيد قديمي نگاه كردم ... از جام بلند شدم مي دونستم كه كليد داره

باز شد ... بوي تند سيگار ويينستون تو دماغم پيچيد ... يقه لباسش پاره شده بود ... يه قدم رفتم عقب .. چشماش قهوه اي 

ز ضرب تم ايا ارغواني نبود ... رگهاي خوني چشماش انگار منبسط شده بودن ... دستش باال رفت .. چشمامو بستم .. صور

دستش به يه طرف پرت شد قبل از اينكه روي زمين پرت شم قبل از اينكه از هوش برم جاري شدن همزمان خون رو از 

 دماغ و دهنم حس كردم
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چشمامو كه باز كردم گچ بري هاي آشناي سقف و نرمي پارچه ظريفي كاناپه مورد عالقه ام منو سردرگم كرد . اينجا 

ين همون كاناپه اي كه فرهان مي گفت به دكوراسيون خونه جديد نمي آد و بي توجه به نگاه من اتاق مطالعه ام بود و ا

كه هنوز دنبالش مي دوييد اونو همينجا جا گذاشت ... فكر مي كردم صاحب هاي جديد خونه تا االن بايد از شرش 

ب در وايستاده بود و به من نگاه مي خالص شده باشن ... نگامو از سقف گرفتم و تو اتاق خالي چرخوندم.. تو چهارچو

درد از نگاهش تا صورت ضربه خوردم اومد و نفسم رو بريد ... سرش رو به چهارچوب تكيه داد و همونجا  ... .. كرد

 : صداش اونقدر بي رمق بود كه به زحمت به گوشم مي رسيد...نشست 

  ... چرا ارغوان .. چرا اينكار رو كردي -

 : اما لبام متورم بود ... ناليدم ... صداي ناله ام انگار خشمش رو بيشتر كردمي خواستم حرف بزنم 

واسه خاطر يه سوال .... ي سوال كه از روي نفهمي از روي بچگي از روي بي تجربگي ... از روي ترس پرسيدم .. . گند  -

 نج بردن ارزشش رو داشت ..؟ زدي به زندگي خودت و من ... االن خوبه ... خوشحالي ؟ خوشبختي ... اين هم سال ر

 : به زحمت درد رو به جون خريدم

 ! تو كه تمام اين سالها سكوت كردي .. قند تو دلت آب كردي -

 پس خواستي انتقام بگيري ... ؟ -

  ... سرم رو با ناباوري تكون دادم ... به سختي سرجام نشستم اين بدترين نتيجه اي بود كه مي شد از وضعيتم گرفت

  ... ن .. من انتقام بگيرم .. ؟ از كي ؟ از خودم ؟ از زندگيم ... ؟ خيلي بي انصافي خيلي بي رحميهامو -

 : ... صداش باال رفت و من لرزيدم

  ... بهم بگو چيكار كنم .. من بي و جدان چي كار كنم .. منه بي انصاف چي كار كنم -

  .. م تو صداش ترسيدماز جاش بلند شد چند قدم به طرفم اومد ... ترسيدم از خش

  ... اخه با كشيدن پاي من تو اين لجن زار تو اين گودال پر از كثافت ... مي خواستي به چي برسي -

 : سعي كردم منم داد بزنم

بگو چيكار مي كردم ... تو بگو ... چشمامو مي بستم ... خفه مي شدم ؟ سرم رو مي كردم مثل كبك تو برف ... براشون  -

بازم به خودم تلقين مي كردم دارم اشتباه مي كنم ... هان .. تو چرا نمي فهمي ... اون  ... ز آب گرم مي كردموان رو پر ا

  ... همه كسم بود .. همه باورم بود... همه اعتقادم بود .. همه اعتمادم بود

  ... مي دونست درباره فرهان حرف نميزنم... مي دونستم درباه فرهان حرف نميز نم

 ... رو محكم به پيشونيش كوبيد كف دستش

  ... صداي فرياش با چنگي كه به قفسه سينه اش انداخت يكي شد

لعنتي... اون زنم بود ... ناموسم بود ... شرفم بود ... چطور تونستي من رو انقدر بي غيرت كني ... چطور تونستي منو به  -
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  ... كثافت بكشي

.. اون هامون پنج سال پيش رفته بود ... اين مرد در هم شكسته رو نمي روي زمين زانو زد .. شونه هاش مي لرزيد .

  ... شناختم

من كه مثل خوك سرم رو  ! ... چرا نذاشتي تو بي خبري بميرم .... چرا منو داغون كردي ... به چي مي خواستي برسي -

  ... انداخته بودم پايين و زندگيم رو مي كردم

ون رو با يه قدم طي كردم ... دستم رو با ترديد رو شونه اش گذاشتم ... به شدت دستم رو از جام بلند شدم .. فاصله بينم

  .. عقب زد .. با نفرت تو چشمام نگاه كرد

دلت مي سوزه .. اره؟ ... دلت به حال من بدبخت مي سوزه؟ به حال كسي كه زندگيش رو با يه لجبازي بچگونه نابود  -

 دلت برام مي سوزه لعنتي ... ؟  ...بدبختم  كردي .. نگام كن ... ببين چقدر

چطور اين آدمو  ... ديگه ناي فرياد كشيدن نداشت ... صورتش كبود شده بود كنارش زانو زدم .. من چي كار كردم

 ... اينطوري از پا انداختم .. چرا به اون فكر نكردم

سعي  .م اونقدر نبود كه باقي دردامو از يادم ببره درد زانو . انعكاس برخورد زانوهام با پاركت كف تو اتاق خالي پيچيد

كردم صداش بزنم و براش توضيح بدم ... بگم كه منم آدمم من بريدم ... منم حق دارم ... كه اونم بي تقصير نيست ... 

 ... براي دامن زدن به اين بازي كثيف

 .. هامون -

ام كرد .. فاصله بينمون خيلي كم بود .. حرارت چشماش اسمش كه رو زبونم جاري شد ... سرش رو باال آورد با خشم نگ

داشت منو ذوب مي كرد ... بعد از مدتها باز از يه نفر ترسيده بودم ... روزي كه سيامك رو دفن كرديم فكر مي كردم 

 ... . تمام ترس هام باهاش رفته زير خاك ... اما حاال باز از يه نفر ترسيده بودم

چشم كه باز كردم داشت پوزخند  ..چشمام رو بستم .... اما هيچ ضربه اي رو صورتم ننشست دستش رو باال آورد و من 

 : مي زد.. از جاش بلند شد و گفت

 .... من ميرم ... تا يه ساعت ديگه ميام دنبالت مي ريم گندي كه زدي رو جمع مي كني -

 ... سرم رو تكون دادم ... خودم رو روي زمين رها كردم و كامل نشستم

 ... نه .... من هيچ جا نميام -

 ... من االن بايد برم ارشك رو از مهد تحويل بگيرم ... برگشتم به زور مي برمت -

بهت تو صورتم نشست .. تو اين  ....چطور ارشك رو فراموش كردم ... با اون صورت گرد و چشماي قهوه اي و مخملي 

 ... چند ساعت خيليا رو فراموش كرده بودم

 ... . ارشكارشك .. -
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 دوباره به طرفم چرخيد ..باز صداش رفته بود باال

آره ارشك ! يادت رفته بود نه ! مي گفتي مثل يه تيكه از وجودته ... اما هيچ فكر كردي به سر ارشك چي مياد ... مي  -

كه تو به هيچي فكر  خواي مادرش رو سنگسار كنند ... يا شالق بزنند ... تو اصال به سـ... نه ارغوان به خدا وندي خدا

 .... نكردي

دستم رو به طرف گلوم بردم ... داشتم خفه مي شدم .. چرا هيچ كس نمي فهميد كه دارم خفه ميشم ... از بي اكسيژني .. 

 ... دنيايي به اين بزرگي يه وجب جا و يه نفس هوا براي من نداشت

كردم كل كره زمين كل كهكشان روي شونه هامِ  صداي كوبيده شدن در رو شنيدم ... خودم و عقب كشيدم.. حس مي

 ... ... تكيه دادم به كاناپه و سرم رو روي تشكچه اش گذاشتم .. هنوز بوي عطرم رو مي داد ... بوي گل يخ

*** 

وارد بوفه كه شدم بانگاه دنبال بچه ها گشتم ... سايه از روي آخرين ميز بوفه دست تكون داد ...به سمتشون رفتم و تمام 

 . تالشم رو كردم كه نيم نگاهي هم به ميزي كه هامون و فرهان پشتش نشسته بودن نندازم

تو دانشكده سعي مي كردم هامون رو كامال نديده بگيرم ... در مقابل فرهان سكوت مي كردم .... نمي خواستم به خاطر 

ديم به روزهاي قبل از تولد سال گذشته ام جو كال سنگين بود ... انگار برگشته بو ... برگشتن به دفتر بهش التماس كنم

 ... ... بيشتر وقتم رو با سعيد و سايه و پيمان مي گذروندم .. ترمه هم سعي مي كرد چيز رو به روم نياره

 : روي صندلي كنار سعيد نشستم و گفتم

ريح بذار يه بار ديگه برات تشاين استاد غلط نكنم چشمش منو گرفته ... يه ساعته دارم ميگم فهميدم كامال ... ميگه  -

 ... كنم قضيه رو

 : سعيد سرش رو از روي موبايلش بلند كرد و گفت

 !شانسم نداري ... از اين استاد پيزوري تر نبود ... ؟ -

 : شونه باال انداختم و گفتم

 ... يه پرايد فكستنيتباز از هيچي بهتره ... نديدي با سانتافه مياد ... بهتره از توئه كه لنگ يه ليتر بنزين واس -

 : ابروش رو باال برد و گفت

 ... اوه اوه چه طرفداري مي كني ... نكنه قضيه جديه ... اين برق تو چشمات چي ميگه -

 : زل زدم تو چشماش

 ... چي مي گه -

 : چندثانيه نگام كرد و بعد دستت زد و با صداي تقريبا بلندي گفت

 رفتني شد .. مبارك ... سانتافته رو بده من خودم برات گل مي زنم و ا و وو پس بالخره ارغوان خانم هم -

 : تقريبا همه كساني كه تو بوفه بودن به طرف ما چرخيدن ... خنده ام گرفت .. بدون اينكه خودم رو ببازم گفتم
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ه خونت نمي گروشما پرايدت رو گل بزن كه بتوني دخترخاله اي كه به ريشت بستن رو ببري خونه عقد ... سانتافه به  -

 ... خوره

 : سايه كه داشت در گوش پيمان پچ پچ مي كرد با شنيدن اين حرف چشماش گرد شد و گفت

 ... آره سعيد .. داري ميري خونه بخت ... ازوداج تحميلي؟ -

 : سعيد با حرص يه دونه قند به طرفم پرت كرد

اجباري چيه ... داره منت مي ذاره دختر خاله ام كه مي  تو دهن اين دختره لپه هم نميشه خيس كرد ... نه بابا ازدواج -

 .. خواد زنم بشه

 ... اداي باال آوردن رو در آوردم

 ... اه اه حالم بهم خورد ... زن زليل -

 : تا دهن باز كرد گفتم

افه شاپ بسه تروخدا ... نيومدم اينجا چرت و پرت به خوردم بدي ... اومدم بگم امروز تولد ترمه است عصري تو ك -

 ... دير نكنيد ... هتل كوروش مي خواهيم دور هم جمع بشيم

 : پيمان كه تا اون موقع ساكت بود گفت

 ... خوب چرا زودتر نگفتي ... من واسه امشب برنامه دارم -

 : سايه ابروهاي نازكش رو باال برد و گفت

 ... چه برنامه اي داري كه از تولد دوست من مهم تره -

 : و باال آورد و كفش رو به طرف سايه گرفتپيمان دستاش ر

هيچي خانوم وقتي چشماي خوشگل شما اين شراره هاي آتيش ازش بيرون ميزنه بنده و برنامه هام يه جا بي جا مي  -

 ... كنيم

 : سعيد خنديد و رو به من گفت

 ... ه جا بي جا مي كنهبيا تحويل بگير ... بعد به من ميگي زن زليل ... از شدت ترس داره شعر ميگه .. ي -

 ... تو رم مي بينيم ... بذار دخترخاله ات رو ببندن به ريشت -

 : .. از روي صندليش به طرفم نيم خيز شد تا ته ليوان چاييش رو بپاشه طرفم

 ... باز گفت ... من ريشم كجا بود -

 در حالي كه جا خالي مي دادم از روي صندلي بلند شدم

 .. ش نيست كه ،به ريشه است ... ريشه هاي تو هم پوسيده استبه قول شكيبايي به ري -

 : قبل از اينكه از ميز دور بشم سايه پرسيد
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 تولد سورپرايزه ...يا ترمه مي د ونه -

 ... نه بابا مي دونه نمي بيني از اول صبح رفته آرايشگاه بست نشسته -

 دمپام رو روي اولين پله راه پله گذاشتم كه صداي هامون رو شني

 ... خانم آراسته -

 به طرفش چرخيدم ... نگاش بر خالف لحنش اصال سرد نبود

 بله -

 ...تولد ترمه است -

 .. مسخره بود كه منو آراسته صدا ميزد و ترمه رو به اسم كوچيك ... اما سعي كردم بي تفاوت باشم

 ... بله -

 ... خوب پس احتماال منم بايد باشم -

 چرا بايد ؟ -

 ... ترمه خوشحال ميشه كسي رو كه دوست داره تو تولدش ببينه حداقل كاريه كه براش مي كنيچون حتما  -

تو فضاي روشن كافي شاپ هتل كورش به چشماي زيبا و آرايش شده ترمه نگاه مي كردم كه شعله هاي لرزون شمع 

 . همه چيز رو از خودم مي شنيدنمي تونستم بذارم هامون بهش حرفي بزنه بايد  . توشون مثل ستاره فطبي مي درخشيد

 : سعيد با بي حوصلگي پريد وسط فكرهاي مشوشم

 

 .. ترمه اگر تا چند ثانيه ديگه شمع ها رو فوت نكني سرت رو فرو مي كنم تو كيك -

ترمه شكلكي در آورد و چشماشو بست ... نمي دونم چرا وقتي شمع رو فوت كرد وقتي همه دست زدن وقتي خنديد، من 

ديدم و نشنيدم ... نگامو تو جمع خوشحال چرخوندم . فرهان همراه هامون اومده بود و به جاي دست زدن داشت هيچي ن

با ته چنگال روي ميز مي كوبيد . هامون دست مي زد و با لبخندي مطمئن به جاي ترمه زل زده بود به من . سعيد و 

اشاره اش مثل رهبر اركستر همراهيشون مي كرد ...  پيمان ريتم تولدت مبارك گرفته بودن و سايه هم با انگشتهاي

گالره با شيطنت انگشتش رو توي خامه سبز رنگ كيك فرو كرد و تا به خودم بيام اون ماليد نوك دماغم ... صداي خنده 

ك نگاه مطمئن هامون اذيتم مي كرد .. با پشت دست نو ...و همهمه بلندتر شد اما من بازم انگار يه جاي ديگه بودم 

 : دماغم رو پاك كردم و از جام بلند شدم . قبل از اينكه كسي چيزي بپرسه بازوي ترمه رو گرفتم و زمزمه كردم

 ... يه دقيقه با من بيا -

 ... كجا؟ مي خوام كيك ببرم -

 ... االن بر ميگرديم -
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 ... از ميز دور شديم و حس كردم لبخند كم كم داره از روي لبهاي هامون مي پره

 .. ترمه بايد يه چيزي بهت بگم -

 : با نگراني گونه ام رو لمس كرد

چرا رنگت پريده ارغوان ! به خاطر شوخي گالره ناراحت شدي ... باور كن نمي خواستم بيارمش .. اما وقتي فهميد دلم  -

 .. نيومد

 ... يه لحظه ساكت باش ؛ مي خوام يه چيز ديگه بگم -

 . ه هنوز روي بازوش بوددستش رو گذاشت روي دستم ك

 ... بگو دارم نگران ميشم -

 ! من مجبور شدم يه كاري بكنم ...يعني در اصل يه حرفي بزنم -

 چي ؟ -

تو چشماش خيره شدم . .. شال حرير سبز و زرد رنگش رو با مهارت دور سرش پيچده بود و يه گوشه اش رو رها كرده 

 ... ي به نظرم مي رسيد .. پر از نگراني .. نگراني براي منبود . چشماش تيره تر از هر وقت ديگه ا

 ... من مجبور شدم به هامون بگم كه تو دوستش داري -

 ... دستش از روي دستم سر خورد و افتاد

 چي .. تو چيكار كردي ؟ -

 ... گوش كن ترمه مجبور شدم .. براي حفظ غرورم مجبور شدم -

 ... دت مي فهميارغوان چي داري ميگي اصال خو -

 ... خواهش مي كنم ترمه ...تو شرايط بدي بودم -

 : نفس عميقي كشيد

  ... خوب حاال كه اون شرايط ديگه وجود ندارن .. مي توني بهش بگي دروغ گفتم -

 : ... لب پايينم رو گاز گرفتم ... امكان نداشت بخوام با هامون هم كالم بشم

 ... نه ترمه -

 : چشماش رفت و رنگ سربي تيره اي جاش رو گرفتحس كردم سبزي 

 ... من خودم بهش مي گم -

 ... آب دهنم رو به سختي پايين فرستادم ... نمي تونستم اين حق رو ازش بگيرم

 ... باشه -

اعت سبي اونكه چيز ديگه بگه از كنارم دور شد و رفت سر ميز ! همه جو سنگين بين ما رو كامال حس كرده بودن . بقيه 
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 .. بيشتر تو سكوت گذشت و تالش هاي سعيد واسه مزه پروني به هيچ نتيجه اي نرسيد

 : درست جلوي در هتل ترمه كه بي اختيار از من فاصله مي گرفت به سمت هامون رفت

 ... هامون مي تونم باهات چند كلمه حرف بزنم -

 : هامون دستي به موهاش كشيد

 ..رو بگم حتما ! منم مي خواستم همين -

 : حس مي كردم كلمات به زور از دهنش بيرون كشيده شدن . سعيد رو به من كرد و گفت

 . .. ارغوان تو با ما ميايي -

 : سرم رو به نشونه نفي تكون دادم

 ... نه منتظر مي مونم با ترمه بيام -

 : ترمه بي اونكه به طرفم بچرخه گفت

 ... .. منارغوان اگر مي خواي مي توني بري  -

 : فرهان كه تا اون موقع جز چند كلمه كوتاه چيزي نگفته بود با طعنه گفت

 ... ارغوان ترمه راست ميگه احتماال گفتگوي شيرينشون طول مي كشه تو بيا با من و گالره بريم -

 ! اين دوتا كي ما شدن .. "من و گالره "از ذهنم گذشت

*** 

فرهان هم با بي قيدي و پوزخند شونه اش رو باال انداخت و لبه شال گالره رو صاف كرد ترمه نگاه تلخي به فرهان كرد . 

وسط يه بازي مسخره وايستاده بودم كه خودم راش انداختم و حاال توش هيچ  .. ... حس مي كردم حالم خوب نيست

  ... نقشي نداشتم

  ... م رد مي شدنتموم صحنه هاي مثل يه فيلم مونتاژ شده بريده بريده از جلوي چشما

 : ترمه چشماشو باريك كرد و همونطور كه نگاش روي دستاي فرهان بود گفت

هامون من ميخواستم درباره حرفاي ارغوان حرف بزنم اما االن وقتي مناسبي نيست ... گرچه د وست داشتم همه اش رو  -

  ...از زبون خودم بشنوي نه ارغوان 

  ... به چشماي متعجب من .. . لبخند تلخي روي لباش نشسته بودنگاش از روي دستاي فرهان كشيده شد 

نمي تونستم چيزي كه مي شنوم رو باور كنم .. انگار با همه نگراني ام ته دلم هنوز اميدوار بودم كه ترمه به هامون بگه 

كف دستامو باال آوردم ...  من چه دروغ بزرگي گفتم ... تا شايد هر دوشون رو از دست ندم ... دستام اما االن خالي بود ..

نگاش غمگين بود .... هيچ  ... نميتونستم حالت صورتش رو بفهمم ... پشتم از حس تنهاييم لرزيد .. به هامون نگاه كردم

  ... خشمي تو صورتش نمي ديدم... فقط غمگين بود
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 : صداي فرهان همه امون رو متوجه خودش كرد

  ... انندگي ندارم ... سوارشين بريم .. نمي بينيد داره برف ميادهامون تو بشين پشت فرمون من حوصله ر -

فضاي سنگين ماشين رو سبكسري هاي گالره و همنواييش با موزيك هم نمي تونست تغيير بده .. اونم بي حوصله تو 

 : ميدون اصلي شهر پياده شد و گفت

  ... من بايدبرم يه كم براي دفتر خريد كنم -

 : رش پياده شدفرهان به سرعت پشت س

  ... منم ميام -

 : در ماشين رو كه بست خم شد و از تو پنجره ماشين گفت

  ... ارغوان از فردا بيا شركت مرخصي ديگه بسه كارهاي اونجا بدون تو پيش نميره -

وز لبخند كمرنگي زدم و سرم رو تكون دادم ... هامون با حرص دنده عوض كرد و ماشين از جا كنده شد .. ترمه هن

هيچي نمي گفت و زل زده بود به دونه هاي درشت برف ... هيچي نمي تونستم بگم ... با اينكه تولدش رو خراب كرده 

  ... با اينكه مقصر شروع اين بازي من بودم ... اما به طرز عجيبي حس مي كردم ازش دلخورم ..بودم

 : د گفتسر كوچه هامون ماشين رو نگهداشت و ترمه در حالي كه پياده مي ش

  ... هامون شب تماس مي گيريم حرف بزنيم درباره يه سري چيزا -

 :هامون از تو آيينه نگاهي به من كرد

 رسيديم -

  .. منو تا ايستگاه سي سنگان برسون -

  .... چيزي نپرسيد و ترمه هم بي اونكه منتظرم بمونه به طرف خونه حركت كرد

لبخند تلخ ترمه به من ، نگاش روي دستاي  ... ته بودم به پشت سر هامونبارش برف شديد تر شده بود ... نگامو دوخ

  ... فرهان و حرفهايي كه مي خواست با هامون بزنند مدام تو ذهنم تكرار مي شد

ماشين هامون كه از شهر خارج شد ... فهميدم خودش منو تا اونجا مي رسونه! هوا داشت تاريك مي شد ،زمستون آخرين 

كشيد !وقتي ماشين رو تو ساحل روبروي جنگل سي سنگان نگهداشت بي حرف پياده شدم ،تكيه دادم  نفس هاش رو مي

به كاپوت جلوي ماشين . اولين بار بود كه بارش برف رو كنار دريا تماشا مي كردم ،تو هواي هميشه مرطوب نوشهر برف 

  ! ... به ندرت مي باريد

و باز گذاشت ،ريتم عجيب موزيكي با صداي زخمي خواننده اي كه نمي دلم گرفته بود ،از ماشين پياده شد و درش ر

شناختمش ، از تو ماشين به گوش مي رسيد ، هر دو تو سكوت رو به دريا وايستاديم ،انگار تازه عمق اين بازي تكونمون 

  ! داده بود
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 ! همه چيز اطرافم ترسناك به نظر مي رسيد ،حتي دونه هاي برف

ن حالت مونديم كه متوجه شدم هامون اومده روبروم و ديگه دريا رو نمي بينم ،صداش مثل صداي نمي دونم چقدر تو او

  :خواننده زخمي بود

 ! ارغـوان .. من امشب ميرم تهران ،تا يه مدت نيستم ،به ترمه بگو شايد بهتره حرفامون باشه واسه يه وقت ديگه -

 : ... بگم !زمزمه اش دوباره به گوشم رسيدلعنت به من كه نتونستم لب باز كنم ،نتونستم هيچي 

 

 ! فكر مي كنم ،هيچ پلي ديگه بين ما نيست !حق با تو بود !اين بازي يه بازي دو سر باخته -

نفس عميقم اونقدر تلخ بود كه ته گلوم رو سوزوند ،به چشماش نگاه كردم ،عجيب بود كه اصال قهوه اي به نظر نمي 

 ! !انگار هاموني كه مي شناختم ، كنار اين درياي خروشان و پر از موج دفن شده بودرسيد ! كدر و خاكستري بودن 

لبام مي لرزيد ،اما همه كلمات از ذهنم فرار كرده بودند !بين من و هامون اتفاقي افتاده بود كه نمي تونستيم از زير سايه 

  ! اش فرار كنيم

پنجره ماشين رو پايين كشيدم دونه هاي  .. خالي از هوا شدهكنارش كه تو ماشين نشستم دوباره حس كردم دور و برم 

برف كه حاال با قطره هاي ريز بارون مخلوط شده بود به صورتم مي خورد و اونو كرخت مي كرد ! هنوز صداي زخمي 

 ! خواننده با همون كلمات تكرار ميشد دوباره و دوباره .. از نو و از نو

 نه نيستنه اشتباه نكن اين يه شعر عاشقو

 تصور كن يه مردو با چشماي خيس

 نميخوام نبايد تو شعرم به تو جسارت كنم 

 نبايد حس عشقو تعبير به اسارت كنم

 شكسته ميرم امشب بانو خدا نگهدارت

 اگر چه ميشكنه اون دل سبز و سپيدارت

 واسه من يه پنجره يه آرزوي مبهم بود 

 ولي تو پنجره باش و تموم ديوارت

 اگه بوي زخم چركينم وببخش منو 

 زجه هاي كبودم ميشه موجب آزارت

 اگه صداي گريه ي بيوقتم نميشكنه

 سكوت سرد و پر از انبساط افكارت

 خيلي انتظار كشيدم كه شايد بياي باز

 براي بدرقه م با اون لباس گلدارت
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 و دلخوشم كني با ي دروغ مصلحتي

 كه ميشه شايد بازم بيام براي ديدارت

 ده كه خوابت عجيب سنگين بودولي چه فاي

 صداي خاطره هامون كه نكرد بيدارت

 ميگن روزه گرفتي و ديگه غزل نمي نوشي

 بمونه اين آخرين غزلم واسه افطارت

 شكسته ميرم و خاطرات سبز تو رو 

 به يادگار ميبرم امشب خدا نگهدارت

 به يادگار ميبرم امشب خدا نگهدارت 

 ـــامــــون رفـــيـــــق بــــــغــــــــض جـــــــــــادهبـــــــي ســــــر و ســـــ

 بـــــــي هــــمـــه چـــيــــز شــــد حـــيـــف از ايــن عــــشــــق ســـاده

 هرچي لبه تو دنياست مجيز تو رو ميگن

 تو كه بي لب زاده شده بودي ستمگر

 هرچي دسته تو حسرت دامن توهِ

 خواسته بي ثمر تو آخرين جوابي واسه يه

 تعبير يه خوابي كه تو ذهني خسته ست

 تو آخرين درِ نجاتي كه هميشه بسته ست

 تو يه تكرارِ خسته اي كه فقط يك باره

 وحدت اون دردايي هستي كه بي شماره

 من تو اسم تو تجزيه شدم بانو

 تجربه كن منو تو يه مرگي دوباره

 شعرِ كه خونِ تو حسرتت لخته ميشه

 ث نسل عشق اخته ميشهآخرين وار

 منو تو اين هجرت غمگينم بدرقه كن

 تموم واژه ها رو تو ذهنت دق دقه كن

 بزار تكثير نگاه تو بشم بانو 

 اسم حقيرمو رو زبونت لق لقه كن
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 واسه كسي كه خرابه عمري زير آوار 

 آخرين جمله همينه خدا نگهدارت

 ـــق بــــــغــــــــض جـــــــــــادهبـــــــي ســــــر و ســــــــامــــون رفـــيــ

 بـــــــي هــــمـــه چـــيــــز شــــد جـــــــــز از ايــن عــــشــــق ســـاده

 : قبل از اينكه از ماشين پياده بشم به طرفش چرخيدم

. خداحافظ آقاي تيام راست مي گفت ... آدماي راحتي كه راحت حرفشون رو مي زنند كمتر آدم رو اذيت مي كنند .. -

 مهرپويا 

***  

مانتو و شالم رو كه آويزون كردم به طرف ترمه برگشتم ، سعي نمي كرد ناراحتيش رو ازم پنهون كنه و منم تصميم 

گرفته بودم باهاش حرف بزنم . آخرين كسي كه روي زمين ميخواستم از دستم برنجه اون بود . به چهره عبوسش نگاه 

يدن تلويزيون نشون مي داد . لبخند تلخي زدم و به طرف تلويزيون كوچيك چهارده كردم كه خودش رو مشغول د

  . اينچم رفتم و خاموشش كردم

  ... ااا چرا همچين مي كني ... داشتم نگاه مي كردم -

 : روبروش نشستم و دستش رو گرفتم

  ... خودتم مي دوني كه نگاه نمي كردي ... مي خوام باهات حرف بزنم -

 : عقب كشيددستش رو 

  ... خسته ام ارغوان باشه يه وقت ديگه -

  ... اما من ميخوام همين امروز حرف بزنيم -

 امروز تولدمه ... فكر نمي كني به اندازه كافي گند بوده .. ؟  -

  :بعد از گفتن اين حرف با سرزنش تو چشمام نگاه كرد . شرمنده سرم رو پايين انداختم

خجالت مي كشم ... نبايد اين حرف رو مي زدم .. اما اون لحظه كه هامون با حرفاش غرورم رو ترمه من واقعا ازت  -

  .. خورد كرده بود نمي خواستم بيشتر از اين جلوي اون و فرهان تحقير بشم

 : صداش سرد و برنده به گوشم رسيد

 مگه فرهان هم اونجا بود ؟ -

ما رو شنيده باشه ! اما اشتباه مي كردم ... من شرمنده ام .. براي  پشت در بود ... و من فكر ميكردم ممكنه حرفاي -

  ...جبرانش هركاري بگي مي كنم ... فقط 

 حس مي كردم به جاي اينكه صورتش روشنتر بشه اخماش بيشتر تو هم رفت 
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  ... فقط چي -

 : نفسم رو حبس كردم .. گفتنش برام سخت بود

  ! ن ،حرفي به هامون نزن كه توش بمونيخواهش مي كنم به خاطر لج بازي با م -

لباشو جمع كرد و من مي دونستم اين حركت يعني االن به شدت عصبي شده .. فوالد سرد تو چشماش سخت و 

 : نفوذناپذير به نظر مي اومد

تو بغل  يپيش خودت چي فكر كردي ؟! نكنه نگران ايني كه من بين تو و هامون قرار بگيرم ... تو كه خودت منو انداخت -

 هامون ديگه نگران چي هستي ؟

 : سرم رو تكون دادم ... ظرفيتم براي اون روز تكميل بود اما بايد جلوي خودم رو مي گرفتم

  ... ترمه من نگران تو ام گور باباي هامون ! بين من و هامون هيچي نيست -

 :تند و عصبي گفت

  .... دروغ نگو ... به من دروغ نگو -

 هم گذاشتم پلكهام رو روي 

باشه بهت دروغ نمي گم ... شايد بين و من هامون يه چيزهايي داشت شكل مي گرفت اما به داليلي فهميدم كه من به  -

درد هامون نمي خورم و اونم به درد من نميخوره .. بين ما هيچي نمي تونه شكل بگيره ... من اون كار احمقانه رو واسه 

  ... مي دونم اشتباه كردم .. اما خواهش ميكنم تو اين اشتباه رو بدتر نكن نگهداشتن ته مونده غرورم كردم ..

 : سردي تو صدا و نگاهش برام غير قابل باور بود

ارغوان من تو هيچ كدوم از كارهاي تو دخالت نمي كنم ... اگر تا حاال هم كردم اشتباه كردم ... تو هم ديگه به من نگو  -

هامون يه فرصت باشه كه تو از دستش دادي ... من نمي خوام اين شانس رو از خودم  چي كار بكنم يا نكنم ... شايد

  ... بگيرم

 : صدام بي اختيار باال رفت

 يعني چي ؟ مي فهمي چي ميگي ؟ -

  ... نترس نمي خوام همين فردا باهاش ازدواج كنم .. اما مي خوام بهتر بشناسمش -

 ! مگه تو خونه موندي كه داري فرصت ، فرصت مي كني ؟ترمه مثل اين دخترهاي ترشيده حرف نزن  -

 : از جاش بلند شد و به طرف كمد مسافرتي گوشه اتاق رفت

نه نترشيدم .. بهش به چشم يه هديه نگاه مي كنم .. اگردوست داشتم ازش استفاده مي كنم اگر نه هم كه برش مي  -

 ... گردونم به خودت

 : بشه گفت قبل ازا ينكه با حوله اش وارد حموم
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بيا تو روابط احتمالي هم دخالت نكنيم ... همونطور كه من ازت نمي پرسم چرا فرهان انقدر برات مهمه كه مي خواستي  -

 ! .... غرورت رو حفظ كني

نمي تونستم بفهمم كه ترمه چرا اين همه تغيير كرده .. ! احتمال مي دادم با فهميدن حرفي كه به هامون زدم ازم برنجه .. 

ما اين سردي اين تصميم عجوالنه اين همه كنايه و حرفهاي دو پهلو رو نمي تونستم بفهمم ... احساس وحشت همه ا

وجودم رو پر كرده بود . وحشت از دست دادن ترمه ! حاضر بودم به خاطر به همه دنيا پشت كنم ... اما فقط نمي دونستم 

  ! اون دقيقا از من چي مي خواد

**** 

اين بار كنار در نشستم . نگاهم به  . م و يه در شيشه اي بلند رو به فضاي ساكت و خلوت پشت خونه امباز هم من بود

جاي بيرون خيره شد به ساكهاي بسته شده من و ترمه وسط هال ... بايد مي رفتيم صاحبخونه سوئيت رو براي عيد الزم 

  . و فقط سه روز تا عيد مونده بود .داشت 

ز اول رو برم پيش مامان خونه خاله ! اما مي دونستم كه با وجود خونه كوچيك پنجاه متري اون قرار بود يكي دو رو

مامان هم تا االن با كلي معذورات اونجا مونده . اردالن مي گفت كه سيامك راضي شده يه مبلغي رو تا آخر فروردين به 

  . حسابشون بريزه و تا اون موقع مامان بايد خونه خاله مي موند

ينطور كه دلم لحظه به لحظه بيشتر مي گرفت و گوشه چشمم مي سوخت با صداي موبايلم به خودم اومدم . شماره هم

 : تيام هنوز تو گوشيم به اسم خودش ذخيره شده بود

 ! الو ارغوان سالم -

 ! سالم -

 خوبي ؟ -

 ممنون ! شما خوبي ؟ -

 : مكث كوتاهي كرد

  ! اي بيايي خونه ي ماخوبم ! ارغوان ترمه ميگه كه نمي خو -

 . پوزخند تلخي رو لبم نشست .. تعارف ترمه انقدر نصفه و نيمه بود كه خودش هم روش نشد بيشتر از اون اصرار كنه

  ... اره ميخوام برم پيش خانواده ام -

  ...تو كه -

  ... مهم نيست كه چي مي گفتم االن ميخوام برم پيش خانواده ام -

 ! ديگه مي گفتاما اردالن يه چيز  -

 : با تعجب ابروهام رو باال بردم

 اردالن ؟ مگه تو با اردالن حرف زدي ؟ -
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  ... آره ! شماره اش رو از مامانت گرفتم -

  ... تيام ميشه لطف كني دست از سرك كشيدن تو زندگي من برداري -

تا وقتي كه خودت رو پيدا نكني و جواب منو نه ! نه تا وقتي كه ندونم چرا با خودت و زندگيت اينطوري مي كني ... نه  -

  ... نداي

 : بي اختيار پرسيدم

 جواب چي ؟ -

  ... جواب خواستگاريم -

 : چشمامو با حرص بستم و سرم رو به ديوار سرد پشت سرم تكيه دادم

  ... ونجوابت رو يه بار دادم .. معني اصرارت رو نمي فهمم ... من كه ليلي نيستم تو هم خدا رو شكر مجن -

 : خنده تو صداش رو به خوبي مي تونستم حس كنم

اما يادمه گفتي خودت رو پيدا نكردي .. منم گفتم تا وقتي خودت رو پيدا كني صبر مي كنم ! االنم ميخوام كمك كنم  -

  .. خودت رو پيدا كني

  ... تيام -

  ... . به عنوان يكي كه براي ترمه مثل خواهرهشوخي كردم ! اما واقعا نگرانتم حداقل به عنوان يه دوست خانوادگي . -

 : زير لب زمزمه كردم

  ... مثل خواهر بود -

 چي ؟ چي ميگي ارغوان ؟ -

  ... هيچي ... من نياز به كمكت ندارم از پس مشكالتم برميام -

  .. ه باهات حرف بزنهتو دقيقا منو ياد دختر بچه ها مي اندازي ... زبون تو رو من حاليم نميشه همون بايد بگم ترم -

برق اميدي تو دلم درخشيد اگر ترمه ازم مي خواست اگر واقعا ازم مي خواست باهاش مي رفتم .. نه به خاطر اينكه 

  ... نميدونستم بايد كجا برم ... فقط به خاطر اينكه اون ميخواست

 ! ارغوان حواست بامنه ؟ نذار بيشتر از اين نگرانت بشم -

 : از دهنم پريد

 فكر نميكني چهارماه خيلي دير باشه واسه نگران شدن .. ؟ -

 : اين بار صداش به وضوح رنگ خنده داشت

 مي تونم اميدوارم باشم كه از اين قضيه ناراحتي ؟ -

 از كدوم قضيه ؟ -



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 اينكه سراغت رو نگرفتم ؟ -

 !طع ميكنميه كلمه ديگه ادامه بدي باهمه احترامي كه براي داداش ترمه قائلم تماس رو ق -

 باشه دختر خانم بداخالق .. من فعال قطع ميكنم تا ترمه رو بفرستم سراغت ... كاري نداري  -

  ! نه -

 : قبال از اينكه كلمه خداحافظ رو به زبون بيارم ميون حرفم پريد

 ارغوان ؟ -

 بله  -

ميخواد تت كنار بيايي ... من دلم نمن اگر سراغت رو نگرفتم فقط براي اين بود كه راحت فكر كني و بتوني با مشكال -

بيشتر از چيزي كه الزمه وارد حريم خصوصيت بشم ! اين درست نيست ... من بهت گفتم كه منتظرم تا خودت رو و 

  ... هدفت رو پيدا كني

هيچي نداشتم دربرابرمنطقش بگم . رفتارش ،حرفاش، نگرشش ،همه و همه خيلي بيشتر از سن من و قدرت منطق من 

  ... بود

تماس رو كه قطع كردم اميدوارانه منتظر ترمه موندم . تو دو هفته گذشته بيشتر شبيه دوتا همخونه بوديم تا دوست 

اما از اس ام اس هايي كه ترمه  . صميمي .. از هامون خبري نبود . تو شركت نمي ديدمش و سركالس ها هم نمي اومد

نيش مي تونستم حدس بزنم كه باهاش در تماسِ . تو شركت هم وقت و بي وقت مي فرستاد و صحبت هاي محدود تلف

همه چيز عادي و يكنواخت پيش مي رفت . سفارش هاي جديد رسيده بودن و سر همه امون شلوغ بود . فرهان به رفتن 

  . هامون اشاره اي نميكرد و گالره هم انگار معقول تر رفتار مي كرد

  .. وزهاي زندگيم پر از تكرار و يكنواختي بشههمه دنيا دست به دست هم داده بودن تا ر

از كنار پنجره بلند شدم تا يه نگاه به گوشه كنار خونه بندازم و چيزهايي كه ممكنه جا مونده باشه رو پيدا كنم ... صداي 

 رسيدن اس ام اس باعث شد دوباره گوشيم رو از جيبم بيرون بيارم 

 " امشب ساعت هشت جلو پيتزا ترنج تو چالوس مي بينمتمي خوام قبل از رفتنت با هم حرف بزنيم  "

هنوز داشتم با تعجب به اس ام اس فرهان نگاه مي كردم كه ترمه با زحمت در حالي كه گوشي موبايلش رو بين سر و 

 . گردنش نگه داشته بود و از دستاش ساك هاي كوچيك و بزرگ خريد اويزون بودن وارد اتاق شد و بهم لبخند زد

اخودآگاهم بهم گفت كه صفحه اس ام اس رو ببندم . منم به روش لبخند زدم . مثل دختربچه هاي خطاكار ضمير ن

  . دستپاچه شده بودم

  .. تنبل حاال كه من جاي تو ام سوغاتي خريدم نمي خواي بيايي از دستم بگيريشون -

 : اين جمله رو خطاب به من گفت و بعد رو به مخاطب پشت تلفنش ادامه داد
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 فعال  ... باشه بابا مخمو خوردي -

گيج از حرفي كه زده بود به طرفش رفتم و پالستيك هاي خريد رو از دستش گرفتم ... خودش رو روي تخت ول كرد . 

 : هنوز متعجب نگاش مي كردم

  ... عين خري كه به نعلبندش نگاه مي كنه به من زل نزن -

  ... ته بود كه ما حتي يه شوخي ساده هم با هم نكرده بوديمحتي نمي تونستم جوابش رو بدم بيشتر از دو هف

 : سرش رو با مظلوميت به طرف راست خم كردو گفت

  ... از طرف تو واسه مامان بابام سوغاتي خريدم -

 : و يهو صداش بالتر رفت

  .. تو غلط ميكني كه نمي خواي بيايي خونه ما انگار دست خودشه -

بغض كردم ... صدام لرزيد ... پالستيك ها از دستم روي زمين ول شدن ... صداي شكستن جزو معدود دفعاتي بود كه 

 : زمزمه كردم .. چيزي به گوشم رسيد اما برام مهم نبود

  ... تــرمه -

 : از جا پريد و به طرفم اومد

  ! شيشه مربا رو شكستي كه ! ترمه و كوفت -

دستم رو انداختم دور گردنش  .رو گرفتم و به طرف خودم كشيدم  قبل از اينكه به طرف پالستيك ها خم بشه بازوش

مثل اين بود كه به خونه برگشته باشم .. احساس امنيت و آرامش با بوي اسپري آكاتي كه زده بود ذره ذره بهم تزريق 

  ... مطمئن بودم خودش هم نمي دونه چقدر برام عزيزه .. شد

 : ور كمرم حلقه كنه ... صداي گرفته اش رو كنار گوشم شنيدمچند ثانيه طول كشيد تا اونم دستاش رو د

  ... ببخش ارغوان اين مدت خيلي بدعنق بودم -

  ... هيچي نگفتم فقط محكمتر به خودم فشارش دادم

من به طرف آشپزخونه رفتم و با  ... وقتي از هم جدا شديم انگار هر دومون از نگاه كردن بهم خجالت مي كشيديم

دار برگشتم تا شيره مربايي رو كه بعد از شكسته شدن شيشه و پاره شدن پالستيك روي فرش ريخته بود دستمالي نم

ترمه هم بقيه ساك هاي پالستيكي خريد رو برداشت و همونطور كه اونا رو روي اپن آشپزخونه مي ذاشت  . تميز كنم

 : پرسيد

 ناهار چي كار كنيم ! تو امروز كه ديگه نبايد بري شركت ؟ -

  ... نه صبح اول وقت يه سر رفتم و كارها رو تحويل دادم ! گالره هم كه از ديروز رفت شهرشون -

 فرهان چي ؟ -
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به صورتش نگاه كردم برخالف اون چيزي كه فكر ميكردم حالتش كامال عادي بود و نشونه اي از اخم تا كنجكاوي تو 

 . صورتش ديده نمي شد

  ... ن ! درست نمي دونمفرهان فكر ميكنم فردا بره تهرا -

 ! خوبه منم براي فردا ساعت نه شب بليط گرفتم يه سره تا اصفهان فكر ميكنم ساعت هشت صبح برسيم -

  ! اما ترمه من ميخوام چند روز اول رو پيش مامانم باشم -

مونده ديگه چرا ميخواي بي خود ... تو كه گفتي مامانت داره از ناپدريت جدا ميشه ! خودشم تو خونه خاله ات به زور  -

  ... بري سربارش بشي

 :شنيدن دو خط زندگيم با لحني اينقدر بي تفاوت باعث شد دلم بگيره اما به روي خودم نياوردم

كل تابستون رو كه اونجا بودم عيدم بيام  !نميشه كه از همون اول پاشم بيام خونه شما مامانت اينا چه فكري ميكنند -

  ...خانواده است نمي گن اين دختره بي 

 "يعني بي خانواده نيستي ؟ "تو مكث كوتاهي كه ترمه قبل از جواب دادن كرد فكر كردم 

  .. من راه حلش رو مي دونم بايد با مامانم حرف بزنيم شرايط تو رو بهش مي گم -

ره دلم نميخواست يه ذچشمامو رو هم گذاشتم ... اين چيزي نبود كه مي خواستم وقتي نيكو جون رو انقدر دوست داشتم 

  ... تو چشمش بد به نظر بيام ... يا يه دختري كه حتي خانواده درست و حسابي نداره

 : ترمه به طرفم برگشت و منو لبه تخت نشوند

ميدونم سخت ارغوان ! اما دوستي من و تو كه قرار نيست به امروز و ديروز و فردا ختم بشه .... نمي تونيم بيشتر از اين  -

  ... انواده ام چيزي رو مخفي كنيم ... تو كه خطايي نكردي ... اشتباه زندگي مادر و پدرت رو به پاي تو نمي نويسناز خ

نفس عميقي كشيدم ! حق با ترمه بود . چه خوب بود كه از زبونش ميشنيدم ميخواد با من تا ته خط دوستي بياد . تا 

  ... زماني كه انتها نداره

  ... بگو .. من خجالت مي كشمپس تو بهش  ! باشه -

 : نوك بينم رو كشيد و گفت

  ... الحق كه ديوونه اي باشه من خودم بهش مي گم -

***  

احساس عذاب و جدان داشت اذيتم مي  . وقتي از تاكسي پياده شدم فرهان روبروي در پيتزا ترنج منتظرم وايستاده بود

فقط به بهانه سوغاتي خريدن براي مامان و اردالن و خريدن شيشه مرباي  كرد . به ترمه نگفته بودم كه با كي قرار دارم .

  . كه شكسته بود از خونه زدم بيرون

زياد اهل لباسهاي مارك دار و گرون قيمت  . فرهان پالتوي بلند مشكي رنگي پوشيده بود كه تا حاال تو تنش نديده بودم

  . دنبود اما اين بار ظاهرش خيلي متفاوت به نظر مي رسي
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  . با ديدنم لبخند زد و چند قدم به طرفم اومد

  ! سالم خانم خوش قول -

 سالم .. خوبي ؟ -

  ... مرسي بريم تو كه نوك دماغت قنديل بسته -

 : خنديدم و همونطور كه همراهش وارد رستوران مي شدم گفتم

  .. فقط فرهان من بايد زود برگردم ... ترمه -

  ! نمي دونه كه با مني -

 ! دقيقا -

 چرا بهش نگفتي ؟ -

 : چند ثانيه مكث كردم و بعد از اينكه پشت اخرين ميز خالي نشستيم گفتم

  ... چون حس كردم ممكنه كارت طوري باشه كه بخواي منو تنها ببيني .. نخواستم دچار سوتفاهم بشه -

 : سرش رو كمي كج كردو خيلي جدي گفت

  ... دچار سوتفاهم ميشه ا ما اينطوري اگر ما روببينه بيشتر -

 : كالفه سرم رو تكون دادم

  ... ا ون بيرون نمياد ... تو هم اگر زودتر كارت رو بگي من ميرم -

 : دلخور منو رو برداشت و گفت

  ... اينطوري حرف نزن .. حس ميكنم اين همصحبتي بهت تحميل شده -

 : به حالت قهر آلود صورتش و نگاه كودكانه اش خنديدم

  ... هان ! بهت نمياد انقدر نازك نارنجي باشي آقاي رييسفر -

اومدن گارسون مجال جواب دادن رو ازش گرفت . بالفاصله بعد از رفتنش دستاش رو تو هم گره كرد و روي ميز 

 : گذاشت و خيلي شمرده گفت

  ... ميخوام درباره جريان بين تو و هامون حرف بزنم -

  ... شنتر ميشهحس كردم رنگم چند درجه داره رو

 چه جرياني ؟ -

 : لباش رو با زبونش تر كرد و گفت

ارغوان نه من يه پسربچه ام نه تو ميتوني من رو بچه فرض كني ... خودت دقيق مي دوني درباره چه روزي حرف ميزنم  -

  ... .. اين همه مدت اگر هيچي نگفتم منتظر بودم تو و هامون خودتون يه توضيحي بدين
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 : ا خوردنم رو پشت لحن سردم قايم كنمسعي كردم ج

  ... مگه بين ما چي بوده كه حاال بايد توضيحي براش داشته باشيم -

  .. تحمل نگاه كنايه آميزش برام سخت بود . سرم رو پايين انداختم

  ... ارغوان اگر نميخواي توضيحي بدي بگو نمي گم منو رو احمق فرض نكن -

 : عصبي به طرفش چرخيدم

هان اصال فرض بر اينكه داشتيم درباره يه چيزهايي حرف ميزديم همون روز بعدش كلي منو بازخواست كردي ... فر -

در ضمن هامون دوست صميمي توئه از من چرا بازخواست مي كني .. .از  ...ديگه االن چيز بيشتري ندارم بهت بگم 

  ... خودش بپرس

  ... من و هامون دوستيم دوست صميمي نيستيم -

  ... دهنم باز مونده بود قبال از اينكه چيزي بگم گارسون دوتا ساالدو نوشابه هاي ما رو روي ميز گذاشت

  ... فرهان قوطي فانتا پرتقاليش رو باز كرد، بدون ني جرعه بزرگي ازش خورد

رها با اون من و هامون تو تمام اين مدت هم فقط دوست بوديم ... هيچ وقت صميمي نشديم چون صميمت بين پس -

  ! چيزي كه تو فكر ميكني فرق ميكنه

  ... من نمي فهمم اصال چرا داري اينا رو به من ميگي -

 : نگاهش رو ازم دزديد

  ... چون حس مي كنم گيج شدم ... نمي دونم دور و برم چه خبره نمي دونم تصميم درست چيه -

  ... چه تصميمي -

 : چشماشو باريك كرد

بين ترمه و هامون واقعا چيه ؟ تو و هامون  ...ش تري .... مي خوام تكليف آدماي دور و برم رو بدونم تو كه از منم مفت -

هامون چرا يه دفعه گذاشت و رفت و گفت تا بعد عيد نمي آد ... من و هامون همزمان با تو  ... سر چي با هم بحثتون شد

  ... آشنا شديم چرا انقدر من برات غريبه ام اما

مجدد نفس عميقي كشيدم ... دليل سوالهاي فرهان رو نمي فهميدم . اما ديگه نمي خواستم  ... قطع كردحرفش رو 

  . درباره ترمه يه اشتباه رو دوبار تكرار كنم

همين طور بين من و هامون .. تو هم  ...بين هامون و ترمه چيزي نيست ... يعني اگر هم هست من خبري ازش ندارم  -

  .... بذار همه چيز همينطور بي سر و صدا پيش بره ...دخالت هات برداري  بهتره دست از اين

 : فرهان ابروهاش رو باال برد و نگاه معني داري بهم انداخت

  ... وقتي ميگي چيزي نيست من قبول ميكنم -
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 : ميون حرفش دويدم

مون بپرسي با هامون هم از وقتي رفته اگر چيزي هم هست من هيچ خبري ازش ندارم بهتره مستقيم يا از ترمه يا از ها -

  ... هيچ تماسي نداشتم

  ... باشه .. .از خودشون مي پرسم -

چيده شدن غذا روي ميز مسير بحثمون رو عوض كرد و فرهان با فهميدن اين موضوع كه دارم با ترمه ميرم اصفهان 

 :گفت 

 خيلي خوبه اگر اين هامون بي معرفت رو پيدا كردم شايد تو عيد ما هم يه چند روزي اومديم اونوري  -

دلم ميخواست بگم بي خود دلم ميخواست بگم بذاريد يه نفس آسوده بكشم .. اما فقط لبخند نا مطمئني زدم و ساكت 

 .. موندم

زاينده روز ادامه دادم . كنار رودخونه شلوغ و پر از مسافراي  دستامو تو جيب بارونيم فرو كردم و به قدم زدنم تو امتداد

من اين هياهو رو دوست داشتم اين گم شدن تو فضايي كه با همه و انرژيش وادارم ميكرد سريعتر حركت  . نوروزي بود

چه اش بكنم و گاهي به روي يه بچه كوچولوي توپ به دست يا يه مادر مهربون كه با دستمال كاغذي صورت شكالتي 

  . رو پاك ميكرد لبخند بزنم

رفتار نيكو جون بعد از فهميدن جدايي  . هفت روز از عيد مي گذشت و من در كنار خانواده ترمه احساس آرامش داشتم

مامان و سيامك به نحو مشخصي مهربون تر شده بود . تا حدي كه گاهي صداي ترمه رو در مياورد كه با حسودي از الي 

و به گفتگوي من و اون سر يه سريال طنز نورزوي اعتراض مي كرد و با بي حوصلگي خودش رو مي  در سرك مي كشيد

  ... انداخت بين جمع دو نفره ما

تيام هم انگار حضورش اين بار برام كمترآزار دهنده بود . عادت كرده بودم صبح هاي زود از خواب بيدار بشم و به 

گاهي كه پاي برنامه هاي مذهبي  ... سم رو جمع مي كردم كه منو نبينهزمزمه هاش سر سجاده گوش بدم ..اما حوا

تلويزيون مي نشست من و ترمه با شيطنت آخرين ترك هاي رپ رو با صداي بلند پخش مي كرديم و به كالفگيش مي 

  ... خنديديم

و تو تنگنا قرار نمي ده . اونم هيچ وقت به ما اعتراض نمي كرد . ازش ممنون بودم كه با تكرار درخواست ازدواجش من

انقدر معمولي باهام رفتار مي كرد كه گاهي شك مي كردم نكنه كال از درخواستش منصرف شده يا اون همه اصرار فقط 

يه خواب كوتاه بوده . تو بيشتر ديد و بازديد ها همراهشون مي رفتم ، اما اين بار به زور راضيشون كردم كه ميخوام تنها 

  . شدم همراهشون به شاهين شهر برمبرم خريدو حاضر ن

روي شيب چمن رو به رودخونه تقريبا بي آب نشستم و ياد شبي افتادم كه همراه ترمه تا اصفهان با اتوبوس اومديم .. 

 : .اون شب هردومون كامال بي خواب شده بوديم . ترمه يهو و بي مقدمه گفت
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 ارغوان تو تا حاال عاشق شدي ؟ -

 : داختمنگاه متعجبي بهش ان

  ... نه ! چرا اينو مي پرسي -

 : لبخند شيطنت آميزي زد و شونه اش رو باال انداخت

  ... اخه معموال همه دخترا تو سن دوازده سيزده سالگي براي خودشون يه عشق رويايي دارن -

 : لبخند من اماتلخ بود

  ... من هيچ وقت عاشق نشدم -

 حتي االن ؟ -

 : م از اين سواال مي خواد به چي برسهدقيق نگاش كردم نمي دونست

  ! حتي االن -

 : ابروهاش رو كمي باال برد

  ! اما من داشتم باور مي كردم كه بين تو و هامون داره يه چيزي شكل مي گيره -

 : جا خوردم ! دلم نمي خواست دوباره اين بحث رو باهاش شروع كنم ! نفسم رو با باد كردن لپهام بيرون دادم

 ... كه من و هامون هيچ وقت نمي تونه بينمون چيزي شكل بگيرهگفتم  -

 يعني هيچ حسي بهش نداري ؟ -

 ! نه -

 : نه ام اونقدر قاطعانه بود كه تا چند لحظه سكوت كرد و بعد پرسيد

 نداشتي ؟ -

 : مكث كردم . نمي خواستم بهش دروغ بگم ! و نمي تونستم حقيقت رو بگم

س كه داشت بينمون شكل مي گرفت چي بگم .. اما مطمئنم عشق نبود .. شايد يه جور ببين ترمه ،نمي دونم به ح -

همدلي ،صميميت .. اما هر دوتامون فهميديم كه چيزي بيشتر از اين نمي تونه بينمون باشه ! االن فقط دوتا دوستيم .. تازه 

  ... اونم نه چندان صميمي

 : سرش رو به صندلي بلند اتوبوس تكيه داد

  ... خوام بعدا هيچ عذاب وجداني داشته باشم نمي -

 يعني چي ؟ -

 : بدون اينكه نگام كنه چشم دوخت به مانتيور روبرومون كه داشت يه فيلم ايراني طنز پخش مي كرد

دوست ندارم فكر كني تصميمم به خاطر اتفاقاتيه كه افتاد ... اما واقعا حس مي كنم هامون اونقدر خوب هست كه  -
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  .... احساسم نسبت بهش كار كنم ! من برعكس تو فكر مي كنم كه براي زندگي مشترك خيلي انگيزه دارم بخوام روي

هيچي تو ذهنم نبود كه بهش بگم ... ترس از اينكه كلمه اي بگم و باز ازم برنجه باعث شد لبام رو ازهم باز نكنم ... 

دي خنديدو به طرفم چرخيد . لباش مي خنديد اما چشماش همونطور كه به تلويزيون نگاه مي كرد به تيكه كالم اكبر عب

 : ... حس كردم كه يخ بستم

  ... مي دوني من اولين بار تو چند سالگي عاشق شدم -

 : سرم رو تكون دادم

 ? ... تو هفت سالگي ... مي دوني عاشق كي شدم -

 : نگاهم رو كه ديد دوباره خنديداين بار نگاش كردم ... نمي دونستم قصدش از گفتن اين حرفا چيه . .. 

به همه مي گفتم وقتي بزرگ شدم ميخوام با  ... بهم نخندي ها ... عاشق تيام ...نمي دونستم نميتونم عاشق برادرم باشم -

تيام عروسي كنم ... حتي تو عروسي خاله كوچيكم كه شده بودم ساقدوشش و يه لباس سفيد عروسي درست مثل لباس 

بودم به زور گريه وادارش كردم بيشتر مراسم رو كنارم بشينه !اون موقع اونم سني نداشت فكر كنم خاله ام پوشيده 

حدود سيزده يا چهارده سالش بود .. كلي كالفه شد از دستم اما دلش هم نمي اومد دلم رو بشكنه ... تيام هميشه مثل 

ه اون فقط برادرمه و هميشه هم فقط برادرم مي مونه تا شاهزاده ها باهام رفتار مي كرد .... وقتي بزرگتر شدم و فهميدم ك

مدت زيادي افسرده شده بودم ... باورت مي شه دوازده سيزده سالم بود اما واقعا افسرده شده بودم .. كلي طول كشيد تا 

بچگي به اين وضع عادت كنم گرچه وقتي وارد دبيرستان شدم به اون روياهاي بچگونه مي خنديدم .... اما كال از 

  ...رمانتيك بودم

اين اعترافها .. اون نگاه سرد ... دست عرق كرده ام كه تو ..سعي كردم لبخند بزنم .. اما همه چيز برام غير منتظر بود 

انقدر لبام رو از تو  . دوباره نگاشو انداخت سمت تلويزيونحصار انگشتاي سرد دستش بود . هيچي نداشتم بهش بگم ... 

گاز گرفته بودم كه مي سوخت . كف دست آزادم رو گذاشتم روي شيشه اتوبوس .. دلم مي خواست يخ بزنم شايد اين 

  . همه حس و درد ولم كنند

  ... ارغوان -

 : نگران باز به طرفش چرخيدم ... اما هنوز داشت تلويزيون نگاه ميكرد

 !چشماي تيام و فرهان خيلي شبيه همه نه ؟ -

خط مورب نگاهش . و اينكه فكر مي  ..ياد نگاه روز اول تيام افتاد . عمق تيرگي تو چشماش مژه هاي تيره و پرپشتش 

  ... ياد يكي كه حاال تازه فهميدم كي بوده ...كردم چقدر تيام منو ياد يكي مي اندازه 

 : م لرزش صدام رو مخفي كنمنفس عميقي كشيدم و سعي كرد

 ! ... اره .. منم تازه االن فهميدم -
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 : بعد مكث كوتاهي تمام تالش رو كردم كه شوخي باشم

 !بببينم بالخره تو ميخواي هامون رو تست كني يا چشماي فرهان رو! يه وقت رودل نمي كني احيانا ؟ -

 : بازم نگام نكرد

 كدومش تو رو اذيت ميكنه ؟ -

 : ه مي شدم ... ترمه داشت منو از مرزهام رد مي كردداشتم كالف

 كدوم چي ترمه ؟ چرا انقدر عجيب غريب شدي ؟ -

  ... اينكه بخوام طرف هامون باشم يا طرف فرهان -

 : عصبي روم رو به طرف پنجره كردم

  ... هيچ كدوم هردوشون يكي از يكي بدترن ! هر دو مفت چنگ خودت -

  . يخواست به طرفش برگردم .. سرش رو گذاشت رو شونه امدستمو فشار داد . دلم نم

  .... اما من انتخابم رو كردم -

دوباره نگاه كردم به بستر نيمه  . صداي خنده بلند پدري كه داشت با دخترش بازي مي كرد منو متوجه خودش كرد

  ! هام زنده بشن خشك زاينده رود . دوست نداشتم به اون پدر و دختر نگاه كنم .. نميخواستم حسرت

***  

چشمامو باز كردم زير صورتم روي مبل دايره بزرگي از اشك نقش بسته بودكه نفهميدم چطور و كي از چشمام سرازير 

شدن . دلم نمي خواست به صفحه موبايل نگاه كنم . نميخواستم اين بار يكي ديگه كلي حرف بارم كنه ! تماس قطع شد 

 : ه صداي گوشيم بلند شد ... كالفه صفحه رو به طرف خودم برگردوندم ... اردالن بودو تو كمتر از پنج ثانيه دوبار

 الو اردالن  -

 خوبي ارغوان ؟ كجايي ؟ -

  ...خوبم نگران نباش  -

 نمي خواي بگي كجايي ؟ -

  ... هامون كه خوب مي دونست ... فكر ميكردم تا حاال شمام فهميده باشين -

- ...... 

 ... باهاش روبرو بشيسخته برات  -

- .....  

  ... پس ببين براي من چقدر سخت بوده -

- ....  

  ... گفت مي ره دنبال ارشك ... !اردالن ... سرمه -
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 نگران سرمه اي ؟ -

 : صداش گرفته بود و دلم به درد اومد

  .. اره ... مي ترسم ... به بچه ام -

  .. بغضم دوباره شكست

 فته بود سرمه رو اردالن ... يعني من در حقش بد كردم ... ؟ بچه ام ... چرا يادم ر -

نكن با خودت اينطوري ... سرمه هنوز خيلي بچه تر از اونه كه چيزي بفهمه ... االن هم مطمئن باش راحت پيش مامان  -

  ...خوابيده 

 :داشتم خفه مي شدم . مثل يه ماهي بيرون تنگ واسه هوا بال بال ميزدم و نبود 

يدوني سرمه عاشق فرهانه ؟ تو مي دوني فرهان واسه دخترش مي ميره ... واي من چي كار كنم ... من چي كار تو م -

 كردم ... ؟

 : صداي نفس رها شده اش انقدر بلند بود كه تنم لرزيد

  ... پشيموني ؟ ارغوان -

ونهاي ريز و سفيدش ... اولين دند . مكث كردم ... چشماي سياه سرمه و چال روي گونه اش كه درست مثل فرهان بود

اما هنوز ... ماهي رو ولش كردم ... اگر قرار بود بدون آب دوم نياره .. من كاري  .. كلمه اي كه به زبون آورد ... بابا بود

 از دستم براش بر نمي اومد 

  ... نه -

  ! ... پس با خودت بد نكن -

  ... اردالن ميايي دنبالم .. مي خوام برم پيش دانا -

 : بدون مكث گفت

 آره ... بگو كجايي ؟ -

  ..خونه قبليمون -

 . آهي كه كشيد به تلخي بغض من بود

از جام بلند شدم همه تنم در مي كرد . مي دونستم اردالن خيلي زود ميرسه . مانتوم رو از تنم در آوردم و از اتاق رفتم 

در رو كوبيد عجيب هم نبود كه چرا بسته نشده . در رو بستم بيرون ... در خروجي نيمه باز بود . با اون شدتي كه هامون 

و به طرف آشپزخونه رفتم .... يه لحظه پلكامو رو هم گذاشتم و اونطوري كه چند روز پيش بود تصورش كردم ... پر از 

كردم  يكاكتوس هاي تزئيني كوچولو تو هر گوشه و كنارش و ريسه هاي تزئيني كه ازسفرهاي زيادمون به شمال جمع م

. به قول اردالن مثل بازار سيد اسماعيل شلوغ و در هم برم اما هميشه تميز .... چشم باز كردم و به طرف سينك خشك 
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صداي جاري شدن آب روي سطح ظرف شويي حس خوبي بهم داد وقتي بعد از چند ثانيه اب شير  .. ظرف شويي رفتم

مهم نبود كه آب ممكنه تو گوشم بره يا اينكه گردن و لباسم رو شفاف شد ... سر و صورتم رو زير آب گرفتم .. برام 

خيس كنه ... به اين حس نياز داشتم به اين سرما روي پوست دون دون شده ام .... به اين سنگيني قطرهاي آب البه الي 

از به . بي اختيار ب موهاي مجعده محكم پشت سر بسته شده ام ... سرم رو كه بلند كردم تنم لرزيد ... اما حالم بهتر بود

چه اشتراكي داشتم من با اين تراس ها تو دوره هاي مختلف زندگيم .... تو تراس  ...طرف در تراس كشيده شدم 

صورت خيسم رو چسبوندم به شيشه  ...كوچيك و سيماني و بدون گل سوئيت دانشجوييم و تو اين تراس غرق شمعدوني 

تابيد .... تند تر و مستقم تر .... آسفالت زير نور خورشيد بيرنگ به نظر مي رسيد .... آفتاب تند تر از چند ساعت قبل مي 

.... زمان براي چند لحظه ازدستم رها شد .... سردي قطره هاي آب و گرمي شيشه تركيب شدن و من و دچار تضاد 

 .... كردن .... انگار اين جدال حس ها باعث ميشد فكرم از هر چيزي حتي زمان و مكان جدا بشه

صداي جيغ الستيكاي ماشين و بعد ازون پياده شدن مرد جوان هراسوني كه ديگه مثل پنج سال قبل ناپخته و بي تجربه 

به نظر نمي رسيد .... اما درست به همون اندازه آشفته بود منو متوجه خودش كرد... سرش رو به طرف باال گرفت و منو 

 ...ديد 

درباز كن رفتم ... بي اونكه زنگ بزنه در رو باز كردم ... و تو چهارچوب در  از شيشه جدا شدم و به سمت گوشي

منتظرش موندم .. در آسانسور كه باز شد نمي دونم چطور پا برهنه رو سنگرفرش راهرو دويدم و بي توجه به بندهاي 

چي آغوشش پناه بردم ... هينازك تاپي كه پوشيده بودم و اينكه هر لحظه ممكن بود يكي از همسايه ها بيرون بيان به 

 ... نگفت اما نفسهاش پر از حرف بود پر از درد .... حس مي كردم حلقه دستش روي پشتم مي لرزه

 ... بي حرف منو همراه خودش تا داخل خونه برد و در رو بست

 ناليدم

 اردالن -

 .... جانم آبجي -

 .. اردالن -

  .... هيچ كلمه ديگه نمي تونستم بگم

تش رو باال برد و روي سرم كشيد ... نفسم رو رها كردم ... هنوز گريه نكرده بودم . ... نمي خواستم اشك برام تعيين دس

 ! تكليف كنه

 .... ازش دور شدم ... سعي كردم لبخند بزنم . اما مي دونستم كه زشت شدم

 حاضري ؟ -

بودم رفتم ... وقتي با لباس چروك روبروش وايستادم سرش سرم رو تكون دادم و به طرف جايي كه مانتوم رو در آورده 
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 : رو تكون داد و گفت

 نمي ذارم اينطوري ببينيشون .... نمي ذارم بيشتر از اين شكستنت رو ببيند -

 . پوزخند زدم ... برام مهم نبود ... هيچي برام مهم نبود . من از بايد ها و نبايد هام جدا شده بودم

برم انداختم ... نمي دونستم ممكنه روزي دلم بخواد دوباره اينجا رو ببينم ... دلم براي شمعدوني ها و نگاهي به دور و 

كاناپه راحتم تنگ مي شد .. براي كف پوش هاي چوبي اجرهاي قرمز ... اما مطمئن بودم ديگه هيچ وقت تو خونه اي با 

  ....آجر قرمز زندگي نميكنم

 ... پرت كردم وسط خونه خالي .... ديگه بر نمي گشتم به اينجا ... هيچ وقتكليد رو از جيبم در اوردم و 

 .... در رو كه پشت سرم بستم انگار بار سنگيني از روي شونه هام پايين افتاد

بدون اينكه اعتراض كنم گذاشتم اردالن برام خريد كنه وادارم كنه لباسم رو دور بريزم و يه مانتوي بهاريه سبز روشن 

 . وادارم كنه تو آينه ماشين آرايش كنم ...م و يه شال گلبهي رنگ سرم كنم بپوش

 از ظاهر من كه خيالش راحت شد بالخره بعد از گذشتن يه ساعت و خورده اي ماشين رو جلوي اداره آگاهي نگهداشت

.. اين سبزي بيزار بودم . ديدن ديوار طوالني و سيمانيش با اون رنگ سبز زشت باعث شد دلم چنگ بخوره .... من از ....

 سبزي كه فقط رعب و وحشت رو تو وجودم دامن مي زد ... بي اونكه گناهكار باشم ... حتي با وجودي كه يه قرباني بودم

... 

 : اردالن ترس رو انگار تو نگاهم ديد .. لبخند بي جوني زد و گفت

 .. صبر كن همينجا من برم تو با دانا حرف بزنم اوضاع رو بسنجم -

سرم رو تكون دادم و به رفتنش نگاه كردم ... سايبون جلوي روم رو پايين آوردم و زن توي آينه اش بهم دهن كجي كرد 

.... چشمامو بستم ... نمي خواستم ببينمش ... اين عروسك پر زرق و برقي كه اردالن ساخته بود درست مثل مجسمه هاي 

  ... رسيد گچي تو حراجي ها زشت و بي ارزش به نظر مي

***  

وقتي به خونه برگشتم هنوز ترمه اينا نيومده بودن ... انرژي خوبي از پياده رويم گرفته بودم . به طرف اتاقم رفتم تا لباسم 

 : رو عوض كنم كه صداي تيام منو سرجام متوقف كرد

 ... تو مگه با مامان اينا نرفتي -

احتي هاي جلوي تلويزيون دراز كشيده بود و يه چيزي شبيه به نقشه به پشت سرم نگاه كردم . تيام روي يكي از ر

 .... ساختمون تو دستش بود

 .. سالم .. نه نرفتم -

 سالم ... پس كجا بودي ؟ -

 .... رفته بودم قدم بزنم -



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 : خواستم به طرف اتاق برم كه صداش دوباره متوقفم كرد

 ميشه با هم حرف بزنيم -

 .... سته اماالن يه خورده خ -

 ! زياد وقتت رو نمي گيرم -

  . با ترديد به طرف مبل روبروش رفتم و بهش خيره شدم . كاغذها رو يه طرف گذاشت صاف سر جاش نشست

 ! شنيدم دو روز ديگه مي خواي بري تهران -

 : سرم رو تكون دادم

 آره ميخوام اخر تعطيالت رو دركنار مامان و اردالن باشم  -

 : زد لبخند كمرنگي

  ...شنيدم كه مامان هنوز با پدرت اشتي نكرده ! برات سخت -

  ... تيام مسير بدي رو براي حرف زدن انتخاب كرده بود . نفس عميقي كشيدم

  .. اونا هيچ وقت آشتي نمي كنند ... پس اين هنوز تو جمله ات اضافيه -

 : ابروهاشو باال برد و با لبخند كجي گفت

 مطمئني ؟ -

  ... است با قطعيت بگم آره مطمئنم ... اما نمي تونستمدلم ميخو

  ... نمي دونم به تو چي مي رسه كه انقدر نگران زندگي اونايي -

 :نگاهش كمي جدي شد

  .... شايد به خاطر اينكه من مثل تو فكر نميكنم -

 : از جام بلند شدم و بي حوصله گفتم

  ... لطف كن افكارت رو براي خودت نگهدار -

 : ش دستوري اما پراز دلخوري بودلحن

  .. بشين لطفا ارغوان ! فكر كنم ارزش چند دقيقه هم صحبتي رو داشته باشم -

نگاش كردم .. ريش مشكيش از هميشه مرتب تر بود و كمي بلند تر ... ديگه داشت از حالت ته ريش بيرون مي اومد .. 

برگردونم .... و به اين همه تظاهر و ريا پشت كنم .. اما تيام تو اين يه زمان اين جور قيافه ها باعث ميشد از نفرت روم رو 

مدت كوتاه تونسته بود نظرم رو عوض كنه حداقل انقدركه باديدنش چين روي دماغم نندازم ... ديدن صورتش بهم 

  ! احساس خوبي رو منتقل مي كرد .. همون حسي كه وقت نماز خودندش ميگرفتم

 : كوت داشت خسته ام مي كرد انگار اونم فهميد نفس عميقي كشيد و گفتدوباره سرجام نشستم . س
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بچه شدي ارغوان نمي دونم چرا ... گاهي فكر مي كنم منم دارم بچه گونه رفتار مي كنم ... اما بين رفتار من و تو زمين  -

  ... تا آسمون فاصله است ... من دقيقا مي دونم چي مي خوام اما تو نه

  .. من -

  .. هش ميكنم حرفم رو قطع نكنخوا -

 ... تا حاال اينهمه خواهش رو تو هيچ لحن ِ تا به اين اندازه دستوري نشنيده بودم

بارها گفتم و نمي خوام دوباره تكرارش كنم ... اما شايد اينجاش رو نشنيده باشي كه من از همون روز اولي كه تو  -

شي... با اينكه با باورهاي من با توقعاتم از شريك زندگيم يه دنيا دفترم ديدمت حس كردم همون كسي هستي كه بايد با

  ... فاصله داشتي اما اين حس يهو همه سرسختيم رو درباره باورهام زير سوال برد

 : بي اختيار پوزخند زدم و اون بي توجه ادامه داد

.. يهو بخواد تو يه نگاه خط بكشه رو باور اره به نظر خنده دار مياد پسري كه داره دهه سوم زندگيش رو تموم مي كنه . -

هاش ... اما من براي به يقين رسيدن صبر كردم .. تمام اون مدت كه تو خونه امون بودي ... من تو تمام اين مدت با همه 

اما فكر ميكنم بايد صبر كنم تا تو يه خورده  .. رفتارهاي غير قابل توجيح تو هيچ وقت از اين حسم پشيمون نشدم

طوري كه مي گي خودت رو پيدا كني .. كامال قبول دارم كه انگار خودت رو گم كردي ... نمي دوني چي از زندگي اون

  ... مي خواي فقط با خودت و دنيا و خانواده ات سر جنگ داري جنگي كه هيچ دليلي براش نيست

رام نداشتن داشت حوصله ام رو سر خسته شده بودم .. حرفاش مكثهاش روي كلمات ، بازي با لغتهايي كه هيچ معني ب

 : مي برد . نفس عميقي كشيدم و حرفش رو قطع كردم

  ... تيام -

چشماش برق زد و من لبخند زدم ... اون برادر ترمه بود و براي من هميشه برادر ترمه مي موند حتي با اين برقي كه اين 

  .. همه به نظر دوست داشتني مي اومد

حرفام كه بشينم پاي حرفات ... حتي نمي تونم ازت تشكر كنم ... منو نگاه كن يه دختر تنها كه من خسته تر از اين  -

دارم اوقات فراغتم رو تو خونه دوستم مي گذرونم ... تيام من هيچ خونه اي ندارم ... هيچ جا ... تو هيچ وقت نمي توني 

قصه من ته نداره ... چون هيچ وقت شروعي نداشت ..  اينو بفهمي .. بدترين لج بازي ها هم تهش به صلح مي رسه .. اما

بي ريشه گي چيزي  ... تو نمي توني بفهمي ... چون هيچي از من و زندگيم نمي دوني ... منم قرار نيست چيزي بهت بگم

 ! نيست كه تو بتوني دركش كني

 : از جام بلند شدم

دنيايي خودت و باورهات و اطرافيانت رو مي ديدي ! تا كاش به جاي اين اعتمادي كه به خودت داري ! يه كم دور از  -

  .. متوجه بشي همه چيز اون طوري نيست كه به نظر مياد
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  .. ارغوان -

 : بي حوصله ادامه دادم

  ... تمومش كن تيام ... تو برادر ترمه اي و بذار تا همين بموني ... وگرنه تبديل ميشي به يه غريبه -

 : دم بغضي كه نمي دونم از كجا گره شده بود تو گلوم رو پس زدمدر حالي كه بهش پشت مي كر

  ... خواهش ميكنم منتظر من نباش ... من هيچ وقت به اون بزرگي نميشم كه كنار تو جا بشم -

وقتي در اتاق رو بستم مثل مرده اي بودم كه از قبر بلند شده .. سنگين پر از كوفتگي و درد پر از بغض بي اونكه اشكي 

  ... ي ريختن داشته باشمبرا

 ... روي لبه تخت نشستم و چشمام رو بستم .. من اينجا چي كار مي كردم ... ! صورت تيام پشت پلكام جا خوش كرد

 .. چشمام رو باز كردم .. از بي اشكي مي سوخت

 
***  

 ارغوان بيدار شو ... چرا با لباس خوابيدي ... هووووووي  -

 و باز كردم با سر و صداي ترمه چشمام ر

 ساعت چنده ؟ -

  ... ده صبح ... ! بيدار شو... مهمون داريم -

لبخند زدم ... انگار خدا دلش برام  . ياورم نمي شد اين همه خوابيده باشم ! درست مثل يه پلك رو هم گذاشتن بود

ي زد كلي حرف واسه گفتن سوخته بود . اولين چيزي كه تو ذهنم اومد تيام بود و حرفاش ... تو چشماي ترمه كه داد م

 : داره و به زور جلوي خودش رو گرفته نگاه كردم و گفتم

 !ترمه من نبايد مي اومدم اينجا نه ؟ -

 : ابروهاش رو با تعجب باال داد

 خواب نما شدي ؟ احيانا كابوسي چيزي ديدي ؟ -

 ! بودم بيرون تنم بودسرجام نشستم به خودم نگاه كردم هنوز مانتو و شلوار كه ديروز باهاشون رفته 

  .. به جاي مزخرف گفتن پاشو لباست رو عوض كن و اين چشاي ور قلمبيده ات رو بشور .. تا مهمونا زهره ترك نشن -

 : كالفه نگاش كردم

  ! اخه مهموناي شما با من چيكار دارن من تو اتاق راحتترم -

 : دستشو زد به كمرش

يه خبر ديگه ام دارم كه باورت نميشه ! سوما مهمونم بودن مهموناي قديم! كي  اوال كه فقط مهموناي من نيستن ! دوما -

 مي گرفتن تا لنگ ظهر مي خوابيدن ... واال
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 : جمله اولش وادارم كرد تا برگردم و نگاش كنم

 ! يعني چي كه فقط مهموناي شما نيستن؟ -

  ... يعني شما هم مي شناسيشون -

 ...كي -

  .. صورتت رو بشور تا پنج دقيقه ديگه بيا تو نشيمن ارغوان مخمو خوردي برو -

 ... قبل از اينكه بتونم اطالعات بيشتري ازش بيرون بكشم از اتاق بيرون رفت

***  

با كنجكاوي وارد نشيمن شدم و با ديدن مامان و اردالن سر جاخشكم زد ! نگام روي صورت متبسم تيام نشست ... كه از 

 : طرفم اومدكنار اردالن بلندش و به 

  ... سالم صبح بخير -

 : حتي نتونستم جوابش رو بدم همونطور كه از كنارم رد ميشدو به اشپزخونه مي رفت گفت

  ... ديروز انقدر بداخالقي كردي كه نتونستم بهت بگم فردا صبح مهمون داريم -

مامان رفتم ... حس مي كردم همه صداش انقدر يواش بود كه به زور شنيدم زمزمه اش حالم رو عوض كرد .. به طرف 

 .... بوي مامانم رو گرفته ... خونه بوي امنيت بوي مهربوني بوي ايثار

به صورت مامان نگاه كردم كه تو قاب چادر گلدار پوست پيازي رنگ نيكو جون خسته اما مشتاق چشم بهم دوخته بود 

 : كنار مامان بلند شد و گفتو دستم رو بين حصار دستاش فشار مي داد . نيكو جون از رو مبل 

من برم يه فكري براي ناهار كنم شمام اگه خسته اين برين تو اتاق ارغوان استراحت كنيد ! مسافرت تو شب حتما  -

 ! خسته اتون كرده

 : مامان شرمگين لبي به دندون گزيد و با لحني سرشار از قدرداني گفت

 ... نندازيد خواهش ميكنم به خاطر ما خودتون رو تو زحمت -

 : نيكو جون لبخند مهربوني زد و گفت

 .... لطفا انقدر با ما تعارف نكنيد اينجا رو خونه خودتون بدونيد ! چه زحمتي خانم آراسته -

 : و بعد در حالي كه لهجه غليط اصفهاني به صداش مي بخشيد اضافه كرد

اصال واسه اينكه مطمئن بشين من با شما تعارف ندارم ميخوام ناهار يه آبگوشت معروف اصفهوني كه فقط توش دنبه و  -

 ...سيب زميني پيدا ميشه بهتون بدم 

 . مامان بازم تشكر كرد و به طرفم برگشت

 .. حالت خوبه مادر ! چرا انقدر الغر شدي -
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 : نو به طرف خودش برگردونداردالن دستش رو روي شونه ام گذاشت و م

  ! كجا الغر شده اين آبجي بزرگه ما ! اينكه گردنش از منم كلفت تره -

 .... لبخند زدم ... انگار تازه با حس وجودشون تو اون خونه فهميدم كه چقدر غريبم

 : همه سعي ام رو كردم كه صدام نلرزه

 تو و مامان چطوري اومدين اينجا ؟ -

 : پر معني زد و گفتاردالن لبخند 

 تيام باهام تماس گرفت ! بعدش هم خانم ستوده كلي به مامان اصرار كرد تا اين چند روز آخر تعطيلي رو بياييم اينجا -

... 

 " آخ تيام از دست تو ... چرا اين بار روي دوشم رو هي سنگين ترمي كني "با خودم زمزمه كردم 

 !كن كمي استراحت كنند ارغوان مامان و داداش رو راهنمايي -

سرم رو بلند كردم و بهش نگاه كردم تو كت و شلوار سرمه اي كه پوشيده بود كامال شبيه مدير جووون يكي از ادرات 

 : دولتي به نظر مي رسيد . از جام بلند شدم و به طرفش رفتم . با صداي كه فقط هر دومون مي شنيديم گفتم

 ... ودم اينجا اضافي امكاش دعوتشون نمي كردي ... من خ -

 : نگاهش كه تا اون لحظه به يه جايي تو پشت سرم دوخته شده بود تيره و شد و صاف تو چشمام نشست

گاهي فكر ميكنم تو سر تو جز افكار منفي و روي لبت جز طعنه و كنايه چيز ديگه اي پيدا نميشه ... بزرگ شو ارغوان  -

 ... بزرگ شو ... نه به خاطر هيچ كس به خاطر خودت

 : و در حالي كه نگاش رو ازم بر ميگردوند اضافه كرد

مامان و اردالن تا هر وقت بخوان مهمون ما هستن ... تو اگر فكر ميكني اضافه اي مي توني بري ... شايد لطف همكالسي  -

 .... هات رو منت نبيني

 ... جمله اش رو كامل نكرد و منو در تعجب و خشم رها كرد و رفت

****  

ضربه هاي آهسته كه به شيشه خورد باعث شد از جا بپرم .... وحشت زده به اونطرف پنجره نگاه كردم .... اردالن با 

چهره اي گرفته نگام مي كرد . دستم به كندي سريد روي دستگيره در و اونو كشيد .... اردالن همونطور نگام مي كرد 

رم انگاري به هر كدومش ده كيلو سرب وصل كرده بودن ... پاهام به سنگيني نمي تونستم پامو از ماشين بيرون بذا ...

 ... روحم شده بود

به زمين بند شده بودم ... زنجيرهاي نامرئي منو محكم نگهداشته بود . كالفه و پر از التماس به اردالن نگاه كردم .. 

ي لبه در و به آهستگي عقب كشيدش ... به چشماش برق زد و من نمناك شدنشون رو ديدم ... دستش رو گذاشت باال

طرفم خم شد .. صداي نفس كشيدنم رو خودم هم ميشنيدم ... سنگين و كند .. . اونقدر كه انگار هر لحظه داشت بند مي 
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 : اومد ... دستاش به سمت بازوم حركت كرد و آهسته تو گوشم گفت

 ... مي خواي نيايي آبجي ... مي خواي ببرمت پيش مامان -

دستم به سمت قفسه سينه ام رفت ... چنگ انداختم به مانتوم ... نفس كشيدن چقدر درد داشت ... چطور نفهميدم بودم 

  ... تا اون روز كه نفس كشيدن انقدر مي تونه دردناك باشه ... بعد اون همه كه پشت سر گذاشتم

 ... كنممامان ... اخ مامان ... نه اردالن بايد بيام ... بايد تمومش  -

دستاش قفل شدن دور بازوم .. پام رو به زحمت از لبه ماشين آويزون كردم و به كمك اردالن پياده شدم ... نمي دونم 

نمي دونم كي گوشيم رو تحويل نگهباني دادم ... نمي دونم چطور  ...چطور از اون اتاقك كوچيك جلوي در رد شدم 

ي ساختمون رسيديم ... رنگ سبز تيره روي در و ستون ها داشت حالم رو حياط رو پشت سر گذاشتيم و به پله هاي ورود

 .. بهم ميزد ... چشمم رو به روي اين همه قدرتنماييي بستم ... به روي رنگي كه سمبل رعب و وحشت بود

ر ... فكچشم كه باز كردم راهروي طوالني و تاريك با ديوارهاي سيماني و درهاي متعدد جلوي روم به خودش مي پيچيد 

مي كردم بايد اينجا خيلي شلوغ تر از اين حرفا باشه ... اما من هيچي نمي شنيدم ... مرد عصباني كنار ديوار كه با حركت 

هاي دست با زن روبروش حرف ميز د با تعجب به نگاه خيره من زل زد و باز همونطور بي صدا به جاي حرف زد 

قش سر مرد دستبند به دستي فرياد ميكشيد اما نمي دونستم چرا نمي تونم پانتوميم اجرا كرد ... سرباز الغر و ريز ن

صداش رو بشنوم ... شايد اين قانون اين راهروي باريك و سيماني بود كه بي صدا فقط بايد تحمل كرد و در نهايت درد 

 .... هم بي صدا فرياد كشيد

وحشت كردم .. صداي اردالن رو  ...د و چيزي گفت اردالن همونطور كه بازوم رو تو دستش گرفته بود به طرفم خم ش

هم نمي شنيدم ... حركت لبهاش انگار داشت منو به بازي ميگرفت ... نميدونم تو نگاهم چي ديد كه يهو وايستاد ... مي 

 وفهميدم داره اسمم رو صدا ميكنه اما نه صداش رو مي شنيدم اما نمي تونستم جوابش رو بدم ! مي ترسيدم حرف بزنم 

اخماش بيشتر تو هم رفت ... منو به سرعت به طرف ته راهرو كشيد .. همه  ...متوجه بشم كه صداي خودمم نمي شنوم 

باز لبهاش  ..اون ازدهام خاموش رو پشت سر گذاشتيم ... كنار ديوار سيماني روبروي آخرين در راهرو متوقفم كرد 

دم ... سرم رو به شدت به اطراف تكون دادم ... همه قدرتم رو جمع نمي شني ... بازشد ... قلبم از ترس به تالطم افتاد

 كردم كه فرياد بزنم ... در اتاق روبرو باز شد ... به سرعت از ذهنم گذشت

اين مردميانسال نمي تونه تيام باشه ...با اين همه چروك با اين همه رنگ سفيد تو ته ريش كوتاه و موهاي آشفته اش ... 

 ...باز و لباس پاره اش با اين دكمه هاي

 : داشت فرياد مي زد اما منو كه ديد يهو از خروش افتاد ... زمزمه كرد

  ... ارغوان -

 ... بين اون همه ازدهام خاموش ... صداي زمزمه تيام تنها چيزي بود كه شنيدم
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ن بوي عطر و بوي گس سيگار برخالف آخرين ديدارمو ... فاصله بينمون با قدم بلندي كه بر مي داره به هيچ مي رسه

بوي استرس ... نگاش ميكنم انگار به جاي سي و چهار سال پنجاه ساله به نظر مياد.  ...نميده ! بوي تن ميده و عرق 

اخرين باري كه از هم جدا شديم فكر ميكردم ديدار بعديمون تو مراسم عروسيشه ... اما حاال اينجا تو اين راهروي دراز 

  ... گاهي اينطور آشفته زل زده بهم ... خدا لعنتت كنه ارغوانو سيماني اداره آ

 : بي اختيار بلند تر مي گم

  ... خدا لعنتت كنه ارغوان -

پلكهاشو باز مي كنه دستش تا  ..كف دستش مياد باال  .. چشماشو روي هم ميذاره و سرش رو تكون ميده ... كه نگو

 ... من درد دارم .... يه جاي تو قفسه سينه ام يه جايي تو كنگره هاي مغزم نزديك گونه هام مياد ... انگار اونم فهميده

كف دستش درست نزديك گونه ام متوقف ميشه ... حرارتش رو حس ميكنم ... چشمامو مي بندم و با وجود ناشنواييم 

نه گرفته اش وادارم ميكصداي پايين افتادن دستش رو مي شنوم ... نمي دونم چقدر اونجا منتظر مي مونم كه صداي بم و 

 : تا چشمام رو باز كنم

 براي چي اومدي اينجا ارغوان ؟ -

 : حاال ديگه صداي اردالن رو هم مي شنوم

  ... بايد مي اومد -

 : عصبي به طرفش چرخيد

  .. اردالن بايد يعني چي ؟ با اين حالش با اين رنگ و روش اورديش ا ينجا كه چي ببينه كه كيو ببينه -

 : اينكه اردالن حرفي بزنه بالخره لب باز كردم قبل از

  ... بايد ببينمشون -

  .... ابروهاش بيشتر تو هم فرو ميرن

 تو حالت خوب نيست ... اونا هم ديدن ندارن ... فردا صبح از اينجا مي فرستنشون دادسراي ارشاد ... بقيه كارها رو هم -

...  

 : وسط حرفش پريدم

 ي به سرشون مياد ؟برات مهم نيست ؟ كه چ -

  ... خودم از شنيدن صداي خفه ام جا خوردم .. خفه بود و پر از زخم

  ... هيچي نگفت .. چرا انگار يه كلمه از روي لبش گذشت ... دستش رو گذاشت روي پيشونيش ... يه قدم عقب رفت

ره رفتم قبل از اينكه دستم روي دستگينفسم رو تو سينه نگهداشتم ... كنار در روبرو تكيه زد به ديوار ... به طرف در 

بشينه . در باز شدو چشم تو چشم دانا شدم ... اونم با ديدنم اخم شد ... پوزخند زدم ا نگار امروز هيچ كس دوست نداره 

منو ببينه .. بي اونكه چيزي بگه از تو چهارچوب كنار رفت و بعد از وارد شدنم به اتاق در رو بست ... نمي دونم چرا 
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يده بودم . دور و بر اتاق رو نگاه كردم ... هيچ كس اونجا نبود ... انگار معني نگاهم رو فهميد . به در كرم رنگ ترس

 : روبروي ميزش اشاره كرد

  ..همسرتون اونجاست ... اون خانم هم تو بازداشتگاه خانمها -

 : بي اختيار لب زدم

 همسرم ؟  -

  ... بفرماييد بشنيدن خانم آراسته -

خوب بود كه فخرايي صدام نمي كرد . روي صندلي فلزي با روكش مخملي سرمه اي نشستم . بي هدف خودكاري چه 

 : رو از تو جا قلمي روي ميز برداشت

  ... خوب -

  .سرم رو باال تر بردم و به چشماش نگاه كردم 

  ... نمي خواهيد چيزي بگيد -

 : م از كجا شروع كنم ! كلمات به سختي از بين لبهام آزاد شدنلبم رو گاز گرفتم ... نمي دونستم چي بگم چي بپرس

  ... چي بايد بگم -

 : نفس عمقي كشيد ... انگار از حالم هيچ تعجب نكرده بود

ما هنوز پرونده رو صورتجلسه نكرديم .. يعني در اصل تو اين اداره االن جز من نمي دونه اين دوتا چرا اينجان ... به  -

 ... ه يه نزاع خانوادگي بودههمه اشون گفتم ك

 چرا ؟ -

 : خودكار رو روي كاغذ سفيد پيش روش گذاشت

  ... چون احتمال مي دادم شما نخواهيد شكايتتون رو به صورت رسمي ثبت كنيد -

 : سرد و خشك پرسيدم

ه تو قائل مي شين كچرا همه فكر ميكنند من بايد شكايت نكنم ... شما براي همه مراجعه كننده ها تون اين شانس رو  -

  ... تصميماتشون تجديد نظر كنند

 : لبخند بي رنگي از روي لبش گذشت

نه براي همه ارغوان خانم ... شما خواهر اردالن يكي از دوستاي خوب هستين ... و از قضا دوست همسرمين و اون به  -

  ... شما مديونه

 : سرم رو تكون دادم

  ... من براي خانم شما كاري نكردم -
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 : لحنش حالت جدي تري گرفت

  ...من اين رو از قول خودش گفتم ... اما اينجا جاي تعارف كردن نيس -

 : حرفش رو با حواس پرتي بريدم

  ... مي دونيد اولين كسي كه به من هشدار داد درباره اين اتفاق همسر شما بود -

 : سرش رو پايين انداخت .. صورتش به سرخي مي زد

ما مي دونيد كه من و گالره عاشق سرمه ايم ... مي دونيد كه گالره ميگه شما در گذشته اشتباه بزرگ ش ... مي دونم -

اونو بخشيدين و بهش فرصت دوباره و سه باره دادين ... منم خواستم بهتون فرصت بدم تا اگر بخواهيد جور ديگه اي با 

  ... اين مسئله روبرو بشين .. حداقل به خاطر سرمه

رو روي هم ساييدم ... از جاش بلند شد ... حلقه كليد كوچكي كه تنها دوتا كليد روش بود رو از جيبش بيرون دندونهام 

  ... كشيد و روي ميز گذاشت

فرهان تو اتاق ته راهرويي كه پشت اين دره ...  .. يه ساعت ... فقط يه ساعت اينجا فكر كن ارغوان ... من ميرم بيرون -

 ... اهاش حرف بزن ... من يه ساعت ديگه ميام و هر كاري بگي مي كنمحتي اگر خواستي برو ب

نگاهي به اطراف انداختم اما انقدر نگاهم كم عمق و سطحي بود كه هيچي از اون محيط تو يادم نمود . روي صندلي جا به 

  ... شدم وبه دري كه دانا گفته بود فرهان پشت اونه خيره شدم

***  

 : و ترمه پريد تو . دستم رو گذاشتم روي قفسه سينه ام و با اخم نگاش كردمدر اتاق به شدت باز شد 

 چته سكته كردم ! ؟ -

  ! از صبح تا حاال منتظرم بيايي ازم بپرسي خبر دومم چي بوده اما تو كال محو مامانت و اردالن شدي -

 : در حالي كه چشمامو باريك مي كردم پرسيدم

 خبر دوم چيه ؟ -

  ... چيزي بگه يادم اومد كه صبح وقتي بيدارم كرد يه چيزايي درباره يه خبر مهم گفته بودقبل از اينكه 

اها ... خوب تقصير خودته انقدر سر هر خبر بي ارزش بازار گرمي مي كني كه آدم هيچ كدوم از حرفات رو جدي نمي  -

  .. گيره

 : چپ چپ نگام كرد

گفتم هامون و خانواده اش و فرهان اومدن شاهين شهر و االن هم بايد  حيف كه بايد با هم بريم وگرنه عمرا بهت مي -

 . بريم بيرون ديدنشون

 : ابروهام رو باال بردم و با تعجب پرسيدم
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 كي اومده ؟ ديدن كي بايد بريم ؟ -

 : روي لبه تخت نشست و دستاش رو عقب برد و بهشون تكيه داد

يكي از فاميالشون .. فرهان هم باهاش اومده . البته فرهان اصفهانه ...  هامون با مامانش اينا اومده شاهين شهر خونه -

 ! قراره غروب بريم ديدنشون

 : گيج پرسيدم

 ديدن خانواده هامون ؟ -

 : چشماشو با حرص رو هم گذاشت

  ... نه خنگ خدا ديدن هامون و فرهان -

 : سرم كشيدمكالفه برس رو از روي پاتختي كنار تخت برداشتم و شالم رو از روي 

  ... همينم مونده مامان و اردالن رو اينجا ول كنم بيام ديدن هامون و فرهان -

 : پاهاشو رو تخت باال كشيد و بغلشون كرد

باز افتادي به جون اين سيم هاي تلفن ... يه ذره يواشتر شونه كن از ريشه در اومدن ... بعدشم مامانت كه با مامانم  -

مي دونم تا شب هم نمي آن ... اردالن هم كه با تيام رفته بيرون ... تا قبل از اينكه اينا برگردن  رفتن ميدون نقش جهان و

  ... مياييم خونه . حوصله ام سر رفت انقدر تو اين عيدي قيافه كج و كوله فاميل پدري و مادري رو ديدم

 : با پوزخند گفتم

  .. حاال نه اينكه قيافه اين دوتا خيلي صافه و قشنگه -

 : متكاي روي تخت رو به طرفم پرت كرد و گفت

  ... وا چشون بيچاره ها .. هامون كه درست عين -

 :نذاشتم حرفش رو تموم كنه و بالش رو تو صورتش كوبيدم 

در ضمن به دادشت هم ميگي كه كجا مي  . بسه انقدر وراجي نكن ... ميام اما فقط يك ساعت ! بعدش بايد برگرديم -

  ... ... دوست ندارم فكر كنه من خواهرشو از راه به در كردم خواهيم بريم

 : چشم غره اي رفت و از جاش بلند شد

  ... مگه از راه به در نكردي ..... من يه آدم ساده بي شيله پيله بودم ... تو كلي خط كشيدي روم -

چون چشم بصيرت ندارن نمي تونند خط واال تا جايي كه يادمه تو همين گورخري كه االن هستي بودي .... فقط بقيه  -

  .. خطي هات رو ببينند

پيچيدن برس بين فرهاي گره خورده موهام باعث شد جيغ كوتاهي بكشم و حرفم ناتموم بمونه . ترمه هم با به نشون دل 

م بيرون خنك شدن شكلكي برام در آورد و از اتاق بيرون رفت .... دلم شور مي زد .... برس رو به زحمت از تو موها
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كشيدم و سرجاش انداختم ... دوست نداشتم اون دوتا رو ببينم .... اما نمي دونستم كه چرا دوست هم نداشتم كه ترمه 

  ... تنها بره ديدنشون

***  

صداي ساكسيفون بازم منو به يه خلسه كرخت و بي وزن دچار كرده بود . فضاي كافه مثل قبل نيمه تاريك و معطر با 

حاال ديگه تك تك نت ها و باال و پايين شدن ملودي رو مي شناختم .  .رين رها شدن همراهيم مي كرد اين وسوسه شي

تو چند ماه گذشته انقدر تو خونه و دفتر به اين تك نوازي گوش كرد بودم كه همه مي گفتن مي توني به اسم امضاي 

ز يخي كه مقابلم بود چكوندم و به ترمه كه با خودت ثبتش كني . نصف ليموي كنار ليوان رو تو ليوان بزرگ و مملو ا

خوشحالي در حال خوردن خامه صورتي روي توت فرنگي گالسه اش بود نگاه كردم . با وجود اينكه برام به اندازه 

  ... هميشه عزيز بود اما انگار وقتي بهش خيره مي شدم حس مي كردم يه چيزي تو رابطه ما تغيير كرده

 سر اين نوشيدني تلخ و ترش برداري ؟ تو نمي خواي دست از -

شنيدن صداي هامون باعث شد بي اونكه سرم رو باال بيارم لبخند بزنم . دلم براي همكالسي هام تنگ شده بود اينو نمي 

 ...تونستم انكار كنم . حداقل پيش خودم

تر جوون قد بلندي كنار ميز همزمان با ترمه از جامون بلند شدم . ترمه با لبخند به طرف هامون رفت كه همراه دخ

 : وايستاده بود . صداي سالم كردنم بين سر و صدايي كه ترمه به راه انداخته بود گم شد

 سالم چه دير كردي ... واي اين بايد هانيه باشه ؟ درسته ؟ -

ه و لباي برجستهانيه لبخند جذابي زد كه فهميدم زيبا ترين چيز تو صورت به ظاهر ساده اش با اون آرايش محو، همون 

 . دندونهاي يه دست و مرتبه كه باعث ميشه موقع لبخند زدن دلنشين و دوست داشتني به نظر بياد

 : دستش رو به طرف ترمه دراز كرد

 ! سالم درست حدس زدي هانيه ام خواهرزاده هامون -

 . با خودم فكر كردم چه جالب به نظر مياد خواهر زاده و دايي هم سن باشن

 : طرفم چرخيد و حواسم رو جمع خودش كردهامون به 

  ! اين هم مدير داخلي شركت فرهان، خانوم ارغوان آراسته -

 : دستاي هانيه ظريف و گرم بود حس خوبي بهم منتقل شد . لبخند زدم و صداش تو گوشم نشست

  ! خوشبحال فرهان چه مدير داخلي زيبا و متشخصي داره ... خوشبختم ارغوان جون -

  . يمي اما كامال رسمي بودلحنش صم

 در اينكه من خيلي خوش شانس بودم شكي نيست مگه نه ارغوان ؟ -

هنوز دستمو عقب نكشيده بودم كه دست فرهان به طرفم اومد . چشماي سياهش مي خنديد... دلم براي خندي چشماي 

ي تونستم كاري كنم كه هيچ فرهان هم تنگ شده بود . يه حس خاصي نسبت به نوع نگاهش داشتم . دلم ميخواست م
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  ... وقت اين خنده ها خاموش نشن

 سالم تو چرا عقب موندي ؟ -

 : فرهان درحالي كه هنوز دستم رو ول نكرده بود با اخم رو به ترمه گفت

كوفت و سالم عقب مونده هم خودتي ! نه كه تو اين شهر درب و داغون شما جاي پارك پيدا ميشه دنبال جا پارك  -

 ! بودم

حتي ديگه اون نور ضعيف از گلخونه هم ديده نمي شد .  ... روي پله ها رو به حياط نشستم و بازم زل زدم به تاريكي

سوز خشك معلق توي هوا هم انگار اين تاريكي رو غليظ تر مي كرد . پاهامو بيشتر بهم چسبوندم و دستام رو زير بغلم 

ست موبايل رو تو گوشم گذاشتم و صداي ساكسيفون راهشو يهو تو  جمع كردم اما سرما سمج تر از اين حرفا بود . هد

تمام  . پيچ و خم ذهنم باز كرد . چقدر گوش كرده بودم تو اين چند ماه اين آهنگو ؟ كال حسابش از دستم در رفته بود

ردهنده ترمه يا صحنه هاي امروز همراه ملودي تك نوازي تو ذهنم باال و پايين مي شدن اما دلم نمي خواست رفتار آزا

نگاههاي معني دار هامون رو به خاطر بيارم . انگار فقط رفتار عادي فرهان بود كه به خاطر اوردنش باعث آزارم نمي شد. 

  ... هانيه هم انگار متوجه جو خاص بين هامون و ترمه شده بود و بيشتر از چند جمله باهامون حرف نزد

ذرات شب سنگين  . پشت سر گذاشتم اين تاريكي مطلق بهم آرامش ميداد اما بر خالف روز ناآرومي كه حس مي كردم

بود و من سبك اين توازن رو دوست داشتم . هامون امروز به من نگاه مي كرد و با ترمه حرف مي زد . ترمه امروز به من 

وش آيندي داشتم . مي نگاه مي كرد و با هامون حرف مي زد . حاال تو اين تاريكي بدون هيچ نگاه خيره اي خيلي حس خ

خواستم اين چند روز هر چند زير بار منت اين خانواده اما كنار مامان و اردالن در آرامش باشم .. چيزي كه هيچ وقت 

  . نتونسته بودم تجربه اش كنم

ز طرف ش اته دلم از تيام ممنون بودم كه منو نجات داده بود از رفتن به خونه خاله اي كه ميدونستم به خاطر رونده شدن

مادرم حاال با زبوني زهرآگين منتظرمون نشسته . اما دلم براي خودم مي سوخت . براي خودم ومامان و اردالن كه براي با 

  . هم بودن بايد مثل بچه يتيم ها زير سقف خونه يكي ديگه دور هم جمع مي شديم

م رو داشته باشم . كاش تيام برادر ترمه نبود دلم از اين همه بي ريشه بودن گرفت . مي خواستم سقف خودم و خونه خود

. كاش تو زندگي من اين همه نقطه سياه نبود اونوقت مي تونستم به پيشنهادش جدي تر فكر كنم . حتي اگر عشق اين 

وسط حكم نمي كرد . مي تونستم سعي كنم كه دوستش داشته باشم ... هم خودش ... هم عقايدش هم دنياش ... فكر 

  ... ر روز با زمزمه هاي تيام سر سجاده ته دلمو غلغلك مي داد . انگار يه جوري گرم شدم ... سرما رفتبيدار شدن ه

حس خوبي بود دوست داشته شدن و مورد حمايت قرار گرفتن . اينكه تيام سعي كرد من و خونواده اشفته ام رو زير يه 

  ... گم .. نمي خواستم بهش بگمسقف جمع كنه برام خيلي با ارزش بود . اما نمي تونستم بهش ب

سرم رو تكون دادم ... فكر كردن به اين چيزا كافي بود . فكر كردن به چيزهايي كه نگهداريشون درتوانم نبود هيچ 
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فايده اي به حالم نداشت . حتي بازي هامون و ترمه به نظرم بچگونه مي اومد . دستي روي شونه ام نشست و تكونم داد . 

از تو گوشم بيرون كشيدم و به عقب برگشتم . ترمه با بلوز و شلوار نخي خوابش و يه شنل بافتني تيره با سيم هد فون رو 

 : تعجب نگاهم مي كرد

 تو اين هوا اينجا نشستي كه چي بشه ؟ -

 : لبخند زدم "يعني نگرانم شده ؟  "از فكرم گذشت 

  ... يخواب نكنمخوابم نمي برد ! اومدم بيرون كه با ول خوردنم مامان رو ب -

 : يه پله باالتر از من نشست

  ! ووووي چقدر زمين سرده ... ديوونه پا شو بريم تو -

  ... ميام تو برو منم ميام -

 : لحنش عوض شد ... نمي تونستم بفهمم چطور شده ... فقط عوض شد

 امروز چيزي اذيتت كرد ؟ -

  . نبودسرم رو برگردوندم . تو اون تاريكي سبزي چشماش معلوم 

  .... چي بايد اذيتم مي كرد -

 : صداش به اندازه هوا سرد بود سردو يخ بسته مثل يه قالب يخ كه كوبيد شد تو صورتم

  ... نزديكي من و هامون -

فكري كه مي كرد برام دردناك و  ...دلم گرفت ... سرم رو برگردوندم ... به تاريكي كه حاال غليظ تر بود نگاه كردم 

... يه خط عميق افتاد روي قلبم اما نمي دونم چرا هنوز توازنم بهم نخورده بود ... سعي كردم لحنم به سردي  مسخره بود

 : صداش نباشه

 ترمه ؟ -

  ... بله -

 : .. لب پايينم رو بين دندونام گرفتم ... پرسيدنش داشت به خنده ام مي انداخت ... از اون خنده هاي تلخ

 ؟تو چرا با من دوست شدي  -

 : سكوت كرد و بعد صداي نفس عميقش رو شنيدم

 ديونه شدي ؟  -

 نه واقعا دلم ميخواد بدونم تو چرا دوست مني ؟ -

 : حركت كردنش رو حس كردم روي پله كناريم نشست

 دلخور شدي از سوالم ؟ -
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 : به طرفش برگشتم .. چشماش برق مي زد ... نگران بود و پر از سوال

  ! ونمنه فقط دلم ميخواد بد -

 : دستش رو گذاشت روي شونه ام و از جاش بلند شد

  .... پا شو برو بخواب .. تا بيشتر از اين مغز جلبكت يخ نزده -

 ... هيچي نگفتم ... وقتي صداي بسته شدن در رو شنيدم سرم رو روي زانوم گذاشتم.. واقعا دلم ميخواست بدونم

گوشيم تو جيب ژاكت بافتني طوسي رنگ مامان كه  ....دنم صدا دادن وقتي سرم رو از روي پاهام بلند كردم رگهاي گر

  . تو تنم بود لرزيد و من متعجب به صفحه اش نگاه كردم

 الو  -

 سالم ارغوان بيداري؟ -

 اره ! تو چرا نخوابيدي ؟ -

 ! تازه از پيش هامون اومدم -

 االن هتلي ؟ -

  ! نه تو خونه رفيق هامونم -

 : كمرنگي زدمبي اختيار لبخند 

  ... اخي دلم براي اونجا تنگ شده -

 : خنده رو تو لحنش حس كردم

  .. خوب ميخواي بيايي اينجا .. من فعال بيدارما -

 : همونطور كه لبخند مي زدم گفتم

  ! همون ديگه مشكل اينجاست كه تو بيداري آقاي مدير عامل -

 چه اشكالي داره ؟  -

 ... شبي فرهان حوصله شوخي ندارم نصف -

  ! باشه بابا ! چه بي اعصاب -

 حاال نصف شب زنگ زدي اعصاب منو تست كني ؟ -

  ! نه زنگ زدم براي فردا ناهار به يه رستوران خوب دعوتت كنم -

  ! خوب نمي شد همون عصر كه بوديم بگي -

 ! نه -

 : سرم رو كج كردم اخم ظريفي بين ابروهام نشست



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 چرا ؟ -

  ... تو كس ديگه اي رو دعوت كنم .. .تا االن هم كه گير هامون بودم چون نمي خواستم جز -

 يعني فقط من؟ -

 اره ؟ -

 : متفكر پرسيدم

 حاال چرا اين افتخار نصيبم شده ؟ -

 : خنده تو صداش نبود

  ... چون ميخوام باهات حرف بزنم -

 : بي اختيار خنديدم

 عيد هم همين رو نگفتي منو كشيدي ترنج ؟ فرهان! مي خوام باهات حرف بزنمو ،كوفت ! تو قبل -

  ... ارغوان جدي باش ! من فقط فردا اينجام پس فردا بر مي گردم تهران كه سيزده به در پيش خانواده ام باشم -

 اخه من به ترمه چي بگم ؟  -

 : قاطعيت تو صداش گره تو ابروم رو باز كرد

 ه كه ازش مي ترسي ؟بگو با فرهان قرار دارم ! مگه ترمه بزرگتر توئ -

  ... فرهان -

  ! من فردا ساعت دوازده و نيم ميام دنبالت -

  ! چي بگم واال . امان از دست شما مرداي عجيب غريب كه نميشه فهميد تو سرتون چي ميگذره -

  ... اين جمله رو گفتم كه نگرانيم رو بپوشونم . اما خودمم دلم ميخواست برم و باهاش ناهار بخورم

 تا فردا  پس -

 ... تا فردا -

 .... راستي -

 باز چيه ؟ -

  ... من شوخي نكردما ... حاال حاال ها بيدارم -

  ! فرهــــــــــــــــــان -

 خداحافظ  -

تماس رو كه قطع كردم بي اختيار لبخند زدم . دايره كوچيك افراد دورم رو دوست داشتم . تنها كسايي كه مي تونستم 

تنها كسايي كه تو همه اين بيست و چند سال حالمو پرسيده بودن .. سوز هوا  ... رام موجوديت داشتنبهشون فكركنم . ب
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وادرم كرد سرم رو تو يقه ژاكت فرو كنم ... دور چشمام چين انداختم .. شايد اين حال خوب امشبم مال اين بوي تن 

 ... شيرينيه كه از اين ژاكت مياد

  . د كش اومدلبخند ترمه بيشتر از اونچه باي

چه خوب كه با فرهان قرار داري ... منم ميخوام با هامون و هانيه برم چهل ستون ... مي دونستم خوشت نمي اد از اينكه  -

  ... تو آب ستون بشمري ... فرهان هم كه لنگه خودته

  ... سعي كردم لبخند بزنم اما انگار لبام درد مي كرد ... از ديشب درد گرفته بود

گفتن اين حرف ضربه ماليمي به شونه ام زدو از اتاق خارج شد . كمتر از يه ساعت بعد صداي زنگ در و فرياد  بعد از

  . نشون داد كه هانيه و هامون اومدن دنبالش "دوستامن اومدن دنبالم  "بلند ترمه كه مي گفت 

ن كه يهو تو آستانه در ظاهر شده بود و بي حوصله مانتوي بافت طوسي و شلوار زغاليم رو به تن كشيدم و در جواب ماما

چشمامو رو هم گذاشتم و شمرده شمرده  "مگه تو تو اصفهان دوست و رفيق داري ؟ "براي بار چند ازم مي پرسيد 

 : گفتم

  .. اقاي فخرايي از همكالسيهامه ... .اومده اصفهان براي تفريح .. انگار يه كاري هم با من داره -

لبهاي ازدرد متورمم كشيدم .. اين روزها بيش از اندازه حرف نگفته داشتم .. انقدر كه پشت لبام انبار نوك زبونم رو روي 

 : شده بودن ... مثل اون لحظه كه دلم ميخواست به مامان بگم

 " براي نگرانِ من شدن كمي دير شده مادرم "

منتظرم نشسته بودن ... قرار بود منو تا محل قرارم از اتاق كه بيرون زدم اردالن و تيام روي مبل دونفره روبروي در هال 

با فرهان برسونند . بند كيف مشكي ام رو روي شونه ام جا به جا كردم و بي اختيار شال پشمي نازك خاكستريم رو روي 

سرم جلو تر كشيدم . تو ماشين سنگيني جو رو به خوبي حس مي كردم . تيام با نوك انگشتاش رو فرمون ضرب گرفته 

  . ود و اردالن هم زل زده بود به باروني كه ديشب همپاي بلند شدن من از روي پله ها شروع به پايين اومدن كرده بودب

شيشه رو كمي پايين كشيدم و صورتم رو به طرف اسمون گرفتم ... خاكستري و متراكم از ابر بود . قطرات بارون به 

ياد ترمه افتادم كه با لجبازي بچگونه اي نيكو جون رو تا دم در  .صورتم كه ميخوردن حس خوبي رو بهم منتقل ميكردن 

هيچ  "اگر كسي قراره با من آشنا بشه بايد خودش بياد تو خونه  "كشيد تا با هانيه آشنا بشه و به حرفش كه مي گفت 

گوش  اده بود حتي بهتوجهي نكرد . همهمه كوتاهي كه براي چند دقيقه جلوي در خونه با تعارفات معمول بينشون راه افت

من كه روي پله هاي ساختمون داشتم به بارون نگاه ميكردم مي رسيد . صداي تيام وادارم كرد سرم رو بكشم تو و 

 : بلبشوي صداي هامون و هانيه و ترمه تو سرم خاموش شد

  ... صورتت رو بيار تو سرما ميخوري -

لبخند زدم . چند وقتي ميشد كه حس ميكردم تيام رو دوست  تو آينه بهش نگاه كردم . صورتش گرفته بود بي اختيار
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دارم همونطور كه ترمه و هامون و فرهان و تا اندازه اي گالره رو دوستداشتم . اجتماع كوچيكي كه برام با ارزش ترين 

گار ه ام رو انگنج دنيا بود .. اجتماعي كه با وصل شدن بهشون سعي ميكردم از من بودن در بيام و ما بشم ... نگاه خير

حس كرد كه از تو آينه ماشين پر گاليه زل زد به چشمام ... لبخندم عميق تر و پر مهر تر شد مثل خواهر بزرگي كه به 

برادر كوچيكتر غمگينش نگاه ميكنه ... و عجيب كه اين برادر كوچيك حداقل شش هفت سالي سالي ازم بزرگتر بود ... 

بگم و نمي تونستم رو تو نگام بگنجونم كه دلگير نباش كه فراموشم كن كه  سعي كردم همه حرفايي كه ميخواستم

ببخش .. كه دوستت دارم .. كه برام عزيزي .. تو افكار خودم بودم كه ترمز ماشين تكونم داد اخماي تيام بيشتر از قبل تو 

  . هم رفته بود

  .. رسيديم -

 : پنجره بيرون آورد به نرمي از ماشين پياده شدم . ارالن سرش رو كمي از

 كي كارت تموم ميشه ؟ -

 ! نمي دونم بستگي به حرفاي فرهان داره -

  . داشتم تمرين مي كردم كه به همه راست بگم .. همه چيز رو جز اونچه پشت سر گذاشتم

ره طبه طرف دويست وشش نقره اي فرهان كه يكمي جلو تر پارك شده بود رفتم . زير نگاه سنگين تيام انگار هر ق

  . بارون به سنگيني يه تيكه سنگ كنده شده از دل يه كوه بود . همه تنم زير اين همه ضربه درد مي كرد

 : در ماشين رو كه بستم موجي از بوي سيگار و عطر گس فرهان و گرما باعث شد چين بندازم رو بينيم

 سالم ! خيلي دير كردم ؟ -

 ! نه تازه رسيدم -

 : ين به حركت در اومد . يه نيم چرخ به طرفش زدمبعد از گفتن اين جمله ماش

  ! خوب ميگفتي مي اومدم جلوي رستوران -

 ! اگر مي دونستم با اسكورت قراره بيايي حتما اينكار رو ميكردم -

 يعني چي ؟ -

روي  هدر حالي كه مي خنديد با ابروش به پشت سرمون اشاره كرد . عقب رو كه نگاه كردم از پشت اليه بخار نازكي ك

  . شيشه نشسته بود هم خوب ميشد ماشين تيره رنگ تيام رو ديد

 ! مثل اينكه خيلي نگرانته -

 كي ؟ -

 اقاي ستوده ؟ -

 : طنز تو صداش حرصم رو در اورد
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 تيام رو مي بيني اما اردالن رو كه كنار دستش نشسته نمي بيني ؟ -

 : شونه اش رو باال انداخت و دنده عوض كرد

 ! زي كه به نظرش مشكوكتر مياد رو واضحتر مي بينهادم اون چي -

 !اها پس بگو اين ديد شماست كه مشكل داره -

 : خنده اش عميق تر شد

 ! نه به جون تو -

 : چپ چپ نگاش كردم

  ! جون خودت -

 با لحني كه شيطنت و كنايه رو با هم توش حس مي كردم گفت ك

  ... كه ما رو گم نكنه جناب ستوده استفعال اونكه داره ويراژ ميده و اليي مي كشه  -

تا خواستم جوابش رو بدم با يه چرخش ناگهاني فرمون ماشين رو كشيد تو يه خيابون فرعي خلوت و با مهارت پارك 

  . كرد

  ! خوب ما كه رسيديم .. االن تيم اسكورت هم خيالش راحت ميشه كه قصد من ربودن شما نبوده بانو -

م به پشت سرم نگاه كردم اما قبل از اينكه بتونم سرم رو كامل بچرخونم ماشين تيام با سرعت از ماشين كه پياده شد

خيلي زيادي از كنارم رد شد . فرهان عينك دوديش رو كه نمي فهميدم تو اين هواي ابري چه مفهومي داره هل داد روي 

 ش تابلوي چوبي به چشم مي خورد موهاش و در رستوران رو نشونم داد يه در نه چندان بزرگ و ساده كه باال

 " كافه رستوران آغاز "

پنجره هاي كوچيكش هيچ نمايي از داخلش رو نشون نمي داد در با صداي خوشايند زنگوله اي كه باالش نصب شده بود 

باز شد و فرهان خودش رو كمي عقب كشيد تا من وارد بشم . فضاي داخل هم درست مثل نماي بيروني ساده بود اما 

در حالي كه به  . يب حس خوبي رو منتقل مي كرد. روي اولين ميز خالي دو نفره كنار پنجره هاي كوچيك نشستيمعج

 : اطراف نگاه ميكردم پرسيدم

 تو اينجا رو چطوري پيدا كردي چقدر باحاله ! اصفهان زياد ميايي ؟ -

 : سوئيچ ماشين رو روي ميز گذاشت و گفت

  ! فت اينجا خاطرات خوبي داشتهنه ! از هامون پرسيدم اونم گ -

 خاطره ؟  -

 كنجكاو شدي ؟؟؟ -

 : كيفم رو كنار پام رو زمين گذاشت و گفتم
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 ! اره ! خوب هامون بچه تهرانه نمي دونم چرا بايد از اينجا خاطره داشته باشه !مگه اينكه اصفهان زياد بياد -

 : در حالي كه لحنش رو كمي كشدار مي كرد با بدجنسي گفت

  ! يا اينكه يه زيد اصفهوني داشته باشه -

 ! اوال كه زيد نه و دوست دختر ! دوما شايد كسي چه ميدونه -

 : منوي كه پيشخدمت به طرفمون گرفته بود رو گرفت و در حالي كه بازش مي كرد نگاه مشكوكي بهم انداخت

 يعني برات مهم نيست ؟ -

  ! ! اما خوب نه اونقدر كه احتماال منظور توئههر چيزي كه مربوط به دوستام باشه برام مهمه  -

 : بدون اينكه داخل منو رو نگاه كنه بستش و به طرف من گرفت

  ! من چنجه ميخورم تو نگاه كن ببين چي دوست داري -

 : منو رو به طرف پيشخدمت گرفتم

  ... منم چنجه مي خورم -

 : پيش خدمت كه دور شد فرهان كمي به طرفم خم شدو پرسيد

 از كجا مي دوني كه منظور من چيه ؟ -

 : دور چشمام چين انداختم

  ... چون مديرم رو خوب مي شناسم -

 : سرش رو عقب برد و سرخوش خنديد

  ! خوبه !اين جمله ات به اون چيزي كه ميخوام بگم كامال ربط داره -

 چي ميخواي بگي ؟ -

  .. بذار يه چيزي از گلومون پايين بره بعد -

  ... دلم ميخواد قبلش بشنوم ... نكنه مي ترسي اشتهام كور بشه اما من -

 : ابروهاش رو باال برد و مطمئن گفت

  ... اتفاقا مي ترسم اشتهات باز بشه من ورشكسته شم -

  ... مطمئن باش از ايني كه هستي ورشكسته تر نمي شي -

 : دستش رو كشيد رو پيشونيش

 .. بر نميام هميشه يادم ميره كه از پس زبون تو -

 : دستم رو زدم زير چونه ام و بهش خيره شدم

  ! ... فرهان من منتظرم -
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قبل از اينكه بتونم سرم رو عقب بكشم دستش به طرف صورتم اومد و حلقه موي بيرون زده از كنار شالم رو گرفت و 

 : كشيد

 اي مگه مرض داري ؟ -

  ... روشون اينطوري لوله ميشن ميرن باال نه ولي عاشق موهاييم كه وقتي يه نم بارون ميشينه -

  .. ديووونه -

  ... يادته اون روز تو پارك فين ... تولدت ... بارون اومد .. درست موهات همين شكلي شده بودن -

 : اخم ظريفي كردم

  ... نميشه حاال اون روز نكبت رو يادم نياري ... چه تولد گندي بودي -

  ... .. حداقلش باعث شد دوست خوبي مثل تو پيدا كنمبراي من كه روز خوبي بود . -

 فقط من ؟ پس ترمه بوقه ؟ -

  .. به نظر منكه اسم دوست خوب رو فقط رو تو مي شه گذاشت -

 حتي هامون ؟ -

 : دستش رو اورد جلو و اين بار ضربه اي به نوك بينيم زد

ست شدم .. اما در مقايسه با تو بازم تو دوست بهتري خنگول دارم ميگم تو اون روز ... هامون رو كه قبلش باهاش دو -

 ! هستي

  ... جوابش انقدر شوكه ام كرد كه درد دماغم رو فراموش كردم . ابروهام رو باال بردم و بهش نگاه كردم

سكوت بينمون شايد چند دقيقه طول كشيد و فقط اوردن غذا و چيدنش روي ميز باعث شد از اون حال بهتي كه داشتم 

  ... ون بيامبير

طعم خوب غذا و بوي برنج دم كشيده ايراني با سادگي محيط حس تو خونه بودن رو بهم القا مي كرد . سعي كردم به 

  ... حرفاي فرهان فكر نكنم و غذامو بخورم

 . فرهان هم تالشي براي شكستن سكوت نكرد تا وقتي كه غذا ها جمع شدن و جاشو سرويس چايي و شكالت پر كرد

 : دمت بعداز ريختن چاي تو فنجون هامون دور شد و فرهان در حالي كه فنجونم اشاره ميكرد گفتپيشخ

  ... بخور ! مي دونم چاي لب سوز دوست داري -

با خودم فكر كردم ديگه چيا درباره ام ميدونه .. چقدر خوبه مني كه تا همين چند وقت پيش دنياي جز كابوس هاي 

اهري مادرم و قصه هاي عزيز جون نداشتم حاال دوستايي دارم كه حتي مي دونند من چطور ناپدريم و بي تفاوتي هاي ظ

چايي رو مي پسندم .. حس كردم با هر كدوم از اين تجربه هاي جديد بيشتر و بيشتر دوستشون دارم ... با لبخند نگاش 

 : كردم . اونم لبخند زد
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 ... عاينطوري كه لبخند ميزني مي تونم برم سر اصل موضو -

فرهان دستش رو تو جيب  .فنجون رو به لبم چسبوندم و از سوزش خفيفش لذت بردم انگار درد لبهامو كمتر مي كرد 

  . كت چرم مشكي كه پوشيده بود كرد و بسته سيگارش رو بيرون اورد بوي نعنا و توتون فضا رو پر كرد

 چيه ؟ ارغوان تو درباره من چي فكر ميكني .. يعني حست نسبت به من -

  ... نمي دونم چرا جانخوردم از حرفش ... برام جواب دادن بهش خيلي راحت بود

  ... تكيه ام رو به صندلي بييشتر كردم لبخند زدم

 .....تو برام يه دوست خوبي فرهان ... يه دوست خيلي خوب ... مثل بقيه د -

 : حرفم رو بريد و دستاش رو تو گره كرد و روي ميز گذاشت

  ! مي خوام من رو با بقيه جمع ببندي ! ميخوام بدونم حست به تنهايي نسبت به من چيهمن ن -

با صبر و حوصله لفاف شكالت متروي كنار چاييم رو باز كردم . و با چاقو تكه تكه اش كردم ... دلم براي كارامل هاي 

رو با چايي مزه مزه كردم نگامو مستقيم كشدارش رفت . فرهان هم داشت با لبخند نگام كرد . بعد از اينكه اولين تكه 

 : بهش دوختم

فرهان حسم نسبت بهت كامال مثبته از اين فعال بودنت خوشم مياد از اينكه با بيست و سه چهار سال سن كار به اين  -

  ... سنگيني رو شروع كردي لذت مي برم . از حرف زدن باهات خوشم مياد دوست دارم هميشه خوشحال ببينمت

 ؟چرا  -

 چي چرا ؟ -

  ... چرا دوست داري منو خوشحال ببيني -

 : نفس عميقي كشيدم لعنتي چرا هيچ وقت بحث اونطوري كه مي خواستم جلو نمي رفت

من تو زندگيم بنابه داليلي خيلي تنها بودم ... خيلي خيلي .. تقريبا هيچ دوستي نداشتم ... روابطم محدود بود به دو سه  -

دگي مي كردم و حتي نمي تونستم اسم خانواده روشون بذارم ! اما حاال با شما ديگه تنها نيستم .. نفري كه باهاشون زن

ارزش تك تكتون به اندازه يكي از اعضاي خونوادمه ... دلم ميخواد هميشه خوشحال باشين ... اشتباهاتتون عصبانيم ميكنه 

  ...فرهان حرف زدن درباره اش سخته اما نمي تونم ازتون دلخور بشم يا بدم بياد ... بي خيال شو 

  ... بقيه چاي رو به سرعت سر كشيدم ... ولرم شده بود چندشم شدو صورتم رو جمع كردم

 يعني حست به ماها يكيه ؟ -

 : سرم رو تكون دادم

 اين ماها كه ميگي شامل كيا ميشه دقيق ؟ -

 : نفسم رو تو لپهام جمع كردم و كالفه رهاش كردم
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  ... مه هامون تيام گالره سعيد سايه پيمان حتي خانم ميهن دوستشامل تو تر -

 . .. اخماش رفت تو هم

 ! يه چيزي مي پرسم رك و راست جواب بده -

 چي ؟ -

 هامون چي ؟ نسبت به اون هم هيچ حسي جداي اين جمع نداري ؟ -

  ... چشمامو روي هم گذاشتم . از ذهنم گذشت كاش نمي اومدم

  ..فرهان من  -

  ... حتي هامون خودش گاهي يه حرفايي مي زد كه ... بهم دروغ نگو ... چون مي دونم بوده -

 چشمامو باز كردم ... هوشيا ر شدم.. نگاه اونم با زيركي مچ هوشياري يه دفعه ايم رو گرفت و پوزخند زد 

  ... اما نمي دونم يهو چرا همه چيز بينتون متوقف شد -

 : دمكالفه دندونام رو بهم سابي

دليلي نداره بهت دروغ بگم فرهان ... پس انقدر دقيق از من سوال جواب نكن ... چون مي دونم اين حساسيت تو كامال  -

  ... بي مورده

 : برنده گفت

  .. اگر بي مورد نباشه -

 يعني چي ؟ -

  ... تو اول جواب سوال منو بده -

 ... دوست نداشتم دروغ بگم

 ! ت شكل مي گرفت ... اما خوب ادامه پيدا نكردشايد يه زمان يه حسي داش -

  .. چرا ؟ مربوط به اون اتفاقاهايي كه بينتون شكل گرفت .. يا -

 .. دوست ندارم درباره اش حرف بزنم .. به هر حال االن هامون برام با تو هيچ فرقي نداره -

  ... اما من ميخوام فرق داشته باشه -

 : حس كردم درست نشنيدم

 چي ؟ -

  ... گفتم كه مي خوام فرق داشته باشه -

  .. منظورت رو -

  ...ببين من مي دونم كه ترمه و هامون يه جورايي نزديكتر شدن ... اولش خوشم نمي اومد از اين قضيه ... خوب  -
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 : سيگار دوم رو روشن كردو من كدر شدن نگاهش رو پشت دود ديدم

 مه خوشم مياد ... از سرتق بازيش از بي خيال بودنش از سر خوش بودنشخوب شايد منم اون اوايل فكر ميكردم از تر -

... 

  ... فرهان -

 ! بذار حرف بزنم ارغوان -

  ... من اين وسط ... نفسم سنگين شد ... من چيكار كرده بودم

اين  ميكنم مي بينماما بعد از اون جرياني كه بين تو و هامون تو دفتر پيش اومد .. كال نظرم عوض شد .. االن كه فكر  -

حسم فقط شبيه نگاه كردن به يه بچه گربه بازيگوش و شيطون بوده و حاال هم يه جورايي ازت ممنونم كه ترمز من 

شدي .. تو باهام روراست بودي منم باهات روراستم ... هنوزم خوشم نمياد وقتي ميبينم با هامون و هانيه اين ور و اونور 

  ... ميره

 : حرفش رو بريدم

  ... ا گر بخواي من باهاش حرف ميزنم ... من بايد براي تو هم يه سري چيزها رو توضيح بدم -

 : سردي صداش درست مثل چشماش بود .. سياه و سنگين

گفتم بذار حرف بزنم ... من مطمئنم كه حتي اگر االن ترمه برگرده طرف من بازم من نمي خوامش ... حسم بهش  -

ون دارم ... يه زماني رو هامون خيلي حساب مي كردم ... اما اون زيادي خودش رو پاك و درست مثل حسيه كه به هام

منزه و منو همه كاره مي دونست .. هي مي رفت باالي منبر ... يادش رفته بود كه يه زمان خودش داشت فاميلش رو هل 

  .. مي داد تو بغلم

  ... فرهان -

برو از فاميلش بپرس ... اما پاي تو كه كشيده شد وسط يهو آقا شد جنتلمن و بااور كن عين حقيقته ... برگشتي نوشهر  -

ارغوان مثل  !مبادي به آداب منم شدم يه دون ژوآن تازه به دوران رسيده ... مدام مي گفت ارغوان اينطور ارغوان اونطور

واقعا هامون رو نمي خواسته ..  بقيه دخترهايي كه مي شناختي نيست ... به هر حال با وجودي كه تهش هم فهميدم ترمه

  ...اما رفتارهاي االنش يه چيز ديگه ميگه ... اونم برام مهم نيست شايد يه جورايي هر دوتاشون شبيه همن 

 : داشتم خسته ميشدم ... حرفاش اذيتم ميكرد ... دنياي ارومي كه سعي ميكردم دورم بسازم رو خراب ميكرد

يخوام بيشتر بشناسمت ... ارغوان من براي همه چيز عجله دارم حتي براي تكميل كردن و حاال درباره خودم و تو ... م -

  ... زندگيم ... مي خوام تو هم منو بيشتر بشناسي

  .. گنگ بودم .. انگار معلق موندم وسط زمين و آسموني كه هيچ كدومش رو نمي شناختم

رمه مي توني يه زندگي رو بسازي ... چون قدرش رو مي اين به من ثابت شده كه تو خيلي بيشتر از دخترهاي مثل ت -

  ... دوني همونطور كه من ميدونم ... تا حاال بهت نگفتم
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حرفش رو قطع كرد و سيگار سوم روبا اتيش سيگار دوم روشن كرد ... دستم رو مشت كردم و ناخونام تو گوشت كف 

مي شد ... كاش از اين فضاي مسخره و زيادي  كاش ساكت ... دستم فرو رفت ... كاش انقدر تند حرف نمي زد

  ... خودموني بيرون مي رفتيم

  ... فرهان اينهمه سيگار نكش -

 : اولين بار بود كه تو نگاش چيزي به جز شيطنت مي ديدم ... نگام كرد و لبخند زد

ي رفت يه دختر شونزده ساله من وقتي دو سالم بود پدرم رو از دست دادم ... پدرم مرد خودخواهي بود تو هشتاد سالگ -

مثل مامان منو از يكي از روستاهاي اطراف طالقان به عقد خودش در اورد و تو كمتر از سه سال دوتا بچه گذاشت تو 

  ... دامنش كه اخريش من بودم ... خودش هم تو سن هشتاد و پنج سالگي مرد

نه اون برق هميشه نه حتي يه لبخند ... هيچي  نگاش كردم وقتي داشت از گذشته اش حرف ميزد هيچي تو نگاش نبود

  .. نبود ... دلم گرفت

مامانم بعد رفتنش هيچ وقت ازدواج نكرد ... اون يه ذره ارثي كه از بابام مونده بود رو دستش گرفت و انقدر خودش  -

كه بميره .. اما هيچ وقت رو تو اون مغازه كوچيك غرق كرد كه من هم زمان با پدرم مادرمو هم از دست دادم ... نه اين

ديگه براي ما مادر نشد ... فقط سرپرست خانواده بود و بس ... خيلي كم يادمه كه يه غذاي گرم خورده باشيم يا دور هم 

تا زماني كه راهنمايي بودم تحمل اين وضع برام سخت بود اما كم كم همه چيز برام عادي  ... سر يه سفره نشسته باشيم

م حسرت هيچي رو نخورم .. مطمئن بودم يه روز خودم خانواده خودمو درست مي كنم اونطور كه مي شد ديگه ياد گرفت

 خوام و بايد باشه ... اما خوب مسير رو بد رفتم 

 : ابروهام رو بردم باال ، خنديد

و جمع د زندگيم راونطوري نگام نكن .. خودت ميدوني رفيق بازي و باقي چيزا يه ذره كار دستم داد .. فكر مي كنم باي -

  .. كنم .... بايد احساس مسئوليت بكنم ... بايد خا نواده داشته باشم تا بيشتر از اين راه رو اشتباه نرم

 : سكوت بين حرفاش اونقدر بود كه بتونم سوالم رو بپرسم

 حاال چرا اينا رو به من ميگي ؟  -

  ... خوب داري مي ترشي گفتم بيام يه فرصت بهت بدم منو بشناسي -

 : برق چشماش برگشته بود

  ..اوي ! لطفت مال خودت ... من همچين رو زمين -

 : دستش رو برد باال بي اختيار ساكت شدم

هل نشو ... منكه نگفتم ميخوام باهات همين فردا ازدواج كنم .. فقط خواستم يه جور ديگه به هم نگاه كنيم .. همديگر  -

م زندگي كنيم يا نه فقط همين ! حاال شايد تا همين يه ربع ديگه نظرم درباره ات عوض رو بشناسيم .. ببينم مي تونيم با ه
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  .. شد

  .. تو ثانيه اي نظرت رو عوض ميكني !ازتو بعيد هم نيست  -

 ارغوان واقعا نمي توني جدي باشي؟ -

  . كالفه چنگالم رو رها كردم

من دلم ميخواد همين دوست باقي بمونيم يه آشناي نزديك يه فرهان .... خواهش ميكنم رابطه امون رو خراب نكن ...  -

دوس خوب ... هم براي من هم براي تو زوده خودتم مي دوني كه االن دچار احساسات ضد و نقيض شدي ... داري از رو 

  ! لج بازي تصميم مي گيري

 لج بازي با كي ؟ -

  ... دي دوستش داشتيبا ترمه با هامون .... هنوز چند دقيقه نشده كه اعتراف كر -

 : .. در حالي كه سيگار بعدي رو روشن مي كرد خيره شدتو چشمام

تو فقط همينقدر از حرفم رو شنيدي ؟ نشنيدي كه گفتم اشتباه كردم ... كه ترمه اوني نبود كه بايد باشه ! ترمه فقط از  -

اومد ... هيچ وقت به اين فكر نكردم كه  نظر من يه دختر بچه بازيگوش بود كه از نگاه كردن به شيطنتهاش خوشم مي

اونم تموم شد .. اليقت ادم سر به هوايي مثل ترمه  ... يه روز باهاش ازدواج كنم! فقط دوست داشتم دور و برم ببينمش

فكر ميكني بعد  .. يه آدم دم دمي مزاج مثل هامونه ! اصالگور باباي هر دوشون من ميخوام واسه آينده ام تصميم بگيرم

 ن همه مدت برنامه ريزي ميام به خاطر يه دختر بچه و يه احساس زودگذر همه چيز رو خراب ميكنم ! ؟اي

 : سعي كردم آروم باشم و آرومش كنم

ببين فرهان مي دونم از دست ترمه ناراحتي ... من خودم اين مشكل رو درست كردم ... خودمم حلش ميكنم ! باشه ؟  -

  ... ميخوام برگردم خونهبهتره ناهارمون رو تموم كنيم 

 : با حرص نفسش رو بيرون داد

  ! ارغوان مثل اينكه تو نمي خواي اينو بفهمي كه اگر ترمه آخرين دختر روي زمين هم باشه من ديگه نمي رم سراغش -

 چرا ؟ چون از دستش عصباني هستي ... خوب بهش حق بده اون از كجا مي تونست بفهمه كه تو ازش خوشت مياد تو -

كه مدادم مسخره اش مي كردي دست مي انداختيش ... يه بار بشين باهاش حرف بزن ... هرچي فكر ميكني بايد بگي 

  . رو بهش بگو .. شايد اونم حرفي داشته باشه بزنه ، بهش فرصت بده

  ! سيگارش رو نصفه تو زير سيگار روي ميز له كرد

نياز نبود االن بشينم پاي منبر تو ! خيلي پيش از اين رفته بودم باهاش اگر من مي خواستم فرصتي به اون يا خودم بدم  -

حرفامو مي زدم ... اما مشكل من اينجاست كه من هيچ وقت به اون به چشم يه شريك زندگي نگاه نكردم .. فقط از 

ه ترمه و هامون و بقي بودنش دور و برم لذت مي بردم همين و بس ... كي گفته با ازدواج من با تو رابطه دوستانه ام با
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  ! قطع ميشه

 : حرفش رو قطع كردم

 تند نرو ... باشه ؟  -

تند نمي رم ! حق با توئه .. من و تو هيچ تصميمي نمي گيريم ... فقط ميخوام در كنار اينكه به من به چشم يه دوست يه  -

ه رسيديم ... بتونيم يه شروع خوب داشت آشنا يه ادم نزديك نگاه مي كني .. به اين هم فكر كني كه اگر روزي به توافق

  ... باشيم ... منم در همين حد فكر مي كنم و ازت توقع دارم

به طرفم خم شد ... يه بوي آشنا  . از جاش بلند شد و انحناي لبخند كجش تا گوشه چشمش نگامو دنبال خودش كشيد

 ... ميداد .. يه بوييي شبيه بوي فرهان

 . ... از شخصيتت از ظاهرت .. تو هم دست از اين لجاجت بردار من واقعا ازت خوشم مياد -

 : دوباره صاف وايستاد

  ... ببين اگر هم هنوز حسي به هامون داري -

  ! مكث كرد ... پر از استرس از جام بلند شدم ، نگاشو دوخت تو چشمام

  .. يبهتره فراموشش كني ... هامون به دردت نمي خوره .. اينو خيلي زود مي فهم -

 : كيفم رو برداشتم ... بايد خونسرديم رو حفظ مي كردم

براي من همه اتون مثل هميد ... تو ، ترمه ، هامون ... االن هم هيچ آمادگي واسه شروع يه رابطه جديد رو ندارم ... حتي  -

  .. تو ذهنم ... براي من خيلي زوده

 : روي دستگيره بذارم در رو برام باز كرد و كنار گوشم گفت به طرف در رستوران رفتم و فرهان قبل از اينكه دستم رو

  .. گاهي وقتا هم خيلي دير ... واسه تصميم گرفتن ... موقعيت ها رو بايد تو لحظه اش سنجيد ... و از دستشون نداد -

ازوم رو جلو رفتم ... فرهان باز در بيرون رفتم .. راه نفسم باز شد ... بي توجه به بارون صورتم رو باال گرفتم ... و چند قدم 

  ... گرفت

  ! سرما مي خوري ديووونه -

  .. خوبم فرهان ... حس خوبيه -

  ... تو رو هيچ وقت نميشه شناخت -

 : پلكامو روي هم فشار دادم

  ... شايد نشه ! ... اما من هرچي باشم .. يه موقعيت براي تو نيستم -

ابروهام از درد تو هم رفت ... اما  ...تازه فهميدم چقدر محكم دستمو گرفته وقتي فشار انگشتاش دور بازوم بيشتر شد 

 : صداي قاطعش كلماتم رو به حنجره ام برگردوند
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  ! بهتره تا مريض نشدي بريم تو ماشين ... چون كم كم داره به قطرات بارون حسوديم ميشه -

آورد و بخاريش رو روشن كرد و دريچه هاي اونو  بي هيچ حرفي تو ماشين نشستم .. تو سكوت ماشين رو به حركت در

به طرفم برگردوند ... چشمامو بستم و دعا كردم وقتي مي رسم خونه ترمه برگشته باشه ... وقتي جلوي خونه از ماشين 

 : پياده شدم سرم رو از شيشه پنجره اش دوباره تو بردم ... حس خوبي داشتم و اين حس رو به فرهان مديون بودم

گاهي انگار بايد ياد اوري بشه كه بدونيم  .... ون فرهان ! رستوران خيلي قشنگي بود ... لحظات خوبي هم بودممن -

  .. اطرافيانمون چه جايي تو زندگيمون دارن

 : لبخندش از هميشه روشن تر بود . دستش رو به پيشونيش چسبوند

. از طرف من از ترمه خداحافظي كن ...نوشهر مي قابل شما رو نداشت مادمازل ! من امشب بر مي گردم تهران .. -

  ... بينمت

 : سرم رو تكون دادم

  ... مراقب خودت باش .. رسيدي يه ميس بنداز -

  ... اين فرهان با فرهان هميشگي خيلي فرق مي كرد "به دور شدن ماشينش كه نگاه مي كردم از ذهنم گذشت 

مامان كنار هم روي ميز وسط آشپزخونه مشغول پاك كردن حبوبات  بوي وانيل تو كل خونه پيچيده بود نيكو جون و

بودن . حس زندگي كردن ميون يه خانواده انقدر شيرين بود كه باعث شد لبخند بزنم به طرفشون رفتم و گونه هر 

ان و هراس چقدر لبخندش به نظرم پر از نگر ... دوتاشون رو بوسيدم ...مامان با لبخند نگام كرد و جواب سالمم رو داد

 : بود .. هراس از پس زده شدنش .. نيكو جون با مهربوني گفت

  ... خوش گذشت عزيزم -

بله نيكو جون ... رستورانش خيلي قشنگ بود ... يادم باشه آدرس بدم يه بار با اقاي ستوده برين اونجا خيلي فضاش  -

  .. رمانتيك و عشقوالنه بود

 : بردنيكو جون با شيطنت ابروهاش رو باال 

  .... نكنه تو هم يه قرار رمانتيك داشتي شيطون -

حس كردم صورتم گر گرفت .. احساس ادمي رو داشتم كه وقت كش رفتن شيريني از رو پيشخون شيريني پزي مشتش 

 .. رو گرفتن

  ... ااا نيكو جون ... يه قرار ساده بود -

 : لبخندش انگار كمرنگ شد

چرا خجالت مي كشي .. هر دختري بالخره بايد جفتشو  .. ته كه يه چيز ديگه ميگهاما اين لپهاي خوشگل گل انداخ -

  .. پيدا كنه ...چه بهتر كه طرفش رو بشناسه و بهش عالقه داشته باشم
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  ... باور كنيد نيكو جون فقط يه صحبت ساده بود -

ام پشت سر هم وارد هال شدن .... دست صداي ياهلل از استانه در ورودي هر سه مون رو متوجه خودش كرد . اردالن و تي

پاچه شده بودم نمي دونستم چقدر از حرفامون رو شنيدن ... نگام به سختي سر خورد ت روي صورت تيام .. نگاش 

اونقدر گويا بود كه حس كنم روي پيشونيم عرق سرد نشست .. از جام بلند شدم و در حالي زير لب سالم مي كردم از 

 ... مي خواست به اتاقم پناه ببرم و از زير نگاه نافذش فرار كنم كنارشون گذشتم . دلم

هنوز كلمه  .اتاق كه بسته شد قبل از اينكه نفسم رو به راحتي رها كنم دوباره با ضربه كوتاهي كه بهش خورد باز شد 

  ... يدمبفرماييد درست از دهنم خارج نشده بود كه تيام رو تو اتاق و پشت دري كه حاال بسته شده بود د

با اينكه در رو پشت سرش بست اما جلو نيومد .. همونجا  .. بي اختيار يه قدم به عقب برداشتم و روي لبه تخت نشستم

عرق هاي ريز رو از اون فاصله هم روي گونه هاش نزديك جايي كه خط  ...وايستاد ... پوزخند زشتي رو لباش نشست 

  ... رشد ريش كوتاهش بود به خوبي مي ديدم

 ترسيدي ؟ -

  ... بي حرف سرم رو تكون دادم

 زهر لبخندش تو صداش هم نشست 

  .. خوبه از من مي ترسي .. اما خيلي راحت با فرهان مي ري مي گردي ... و قرار رمانتيك مي ذاري -

  ... سعي كردم كلماتي كه ميگم مسنجم باشن

  ... من قرار رمانتيك نداشتم -

 كاري شركتتون باهاش حرف مي زدي ؟ نكنه داشتي درباره مسائل -

مي خواست بهش بگم به تو چه .. بگم چرا بايد بهت جواب بدم .. اما زبونم بند اومده بود .. به كنار در تكيه داد و لحنش 

 : كمي آرومتر شد

  !فرهان چيكارت داشت ؟ -

  .. كاريم نداشت .. فقط خواست باهام ناهار بخوريم -

 گفت تنها بري ديدنش ؟كاريت نداشت كه بهت  -

 : حس خشكي ته گلوم داشت ديونه ام مي كرد

  ...تو از كجا فهمي -

  ! ترمه گفت ... جواب منو ندادي -

اما داشتم عصبي مي شدم .. اين  ...تعجب نكردم بدون اينكه بدونم چرا از اينكه فهميدم ترمه بهش گفته تعجب نكردم 

  ... رهاشون خفه مي كردنخواهر و برادر داشتن منو تو انحصار كا
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  ... به فرض كه اينطور باشه ! اشكالي داره ؟ اردالن اينجاست .. مامانمم هست ... من از هر دوتاشون اجازه گرفتم -

 : ذره ذره غمگين شدن نگاشو ديدم .. اما هيچ لرزشي تو صداش و نگاش نبود

ن راحتي مي ذاري هر كسي كه از راه مي رسه بازوت رو بگيره و راست ميگي ... به من ربطي نداره .. اما ... واقعا به همي -

  ..تو رو اينور و اونور بكشه 

 : انگار يهو تو يه وان آب جوش فرو رفتم ... شنيدنش حرفش برام سنگين بود ... از رو تخت بلند شدم

همكالسيم چطور رفتار ميكنم .. به اينكه من با  ... بهتره مراقب حرف زدنت باشي ... نذار احترام بينمون از بين بره -

خودم مربوطه ... اصال اون هم مي خواست من درباره بودن باهاش فكر كنم ... حاال بازم مشكلي داري با اين قضيه يا فقط 

  ! واسه خودت حالل مي بيني همه چيز رو

مي ديدم ... حتي صداي لباشو به طرف تو برد و روي هم محكم فشارشون داد ... سفيد شدن دورشون رو به خوبي 

سنگين شدن نفساش ... به طرف در برگشت تا بازش كنه اما يهو پشيمون شد و چند قدم به طرفم اومد .. همه تالشم رو 

  .. كردم كه ازش نترسم ... نگاش خيلي آشنا بود

! دلم  فام سر در گم بشيارغوان ... من حتي وقتي بهت نگاه ميكنم مراقبم كه نكنه يه وقت با نگام بشكني ... با حر -

ميخواد يه حصار دورت بكشم كه نكنه اسيب بيني ... بعد تو به همين راحتي مي گي گفته به بودن با اون قراره فكر كني 

 ... مي ذاري به اين راحتي بازوت رو بگيره ... دستي كه معلوم نيست دست چند نفره رو گرفته 

رفت ... نكن تيام .. با خودت .. با من ... اينطوري تا نكن ... بغض تو فكرم رو كالفه دستش رو تو موهاش فرو برد .. دلم گ

 : عقب زدم

درباره من و  ... برارد ... قضاوت نكن ... تو از دستاي فرهان چي مي دوني ... ! تو درباره اون و زندگيش چي مي دوني -

 بهتره ديگه نگران من و هرچي كه مربوط به منه نباشيتو ... من بارها و بارها بهت گفتم درباره ات چي فكر ميكنم ... 

...  

دستش رو به كندي از بين موهاش بيرون كشيد و مشت شدنش رو ديدم ... حتي كوبيده شدنش اون مشت رو توي كف 

 ... دست ديگه اش ديدم .. اما پلك نزدم .. كه نفهمه ... چقدر نگران اينم كه نكنه دلش رو شكسته باشم

*** 

رو كه باز كردم تازه فهميدم چقدر دلم براي اين رودخونه و اين نم سمج توي هوا و اين كوه هميشه سبز تنگ پنجره 

شده ... صداي جيغ كوتاهي كه از پشت سرم شنيدم باعث شد دستامو از چهار چوب در بردارم و به طرف گالره برگردم 

 ... و مشامم بپيچه و توحصار آغوشش گم بشم... و تو كسري از ثانيه بوي تند عطرش و سيگار ويينستوني ت

از آغوشش كه بيرون اومدم روي صندلي پشت ميزم نشستم و مثل هميشه پرش كوتا ه و نشستش رو لبه ميز رو نگاه 

  : كردم

 عيد خوش گذشت پيش خانواده ات ؟ -
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 : لبخند سرد و غمگين رو لبش نشون داد سوالم رو دوست نداشته

  ! ديگه نمي تونم برگردم پيش اوناتو كه مي دوني من  -

 : نفس كوتاهي كشيدم تو گير و دار مشكالت خودم و ترمه و دفتر به كل داستان زندگي گالره رو يادم رفته بود

 پس كجا بودي؟ يادمه قبل از عيد گفتي كه مي خواي بري خونه !؟ -

 ه خوش گذشت ؟ شنيدم كل عيد رو با هم بودين ؟رفتم پيش چند تا از دوستام .. حاال از من بگذريم .. به تو و ترم -

 :بي اختيار فكر كردم چه اخبار دقيقي و به سيزده به در غمگيني كه كنار تيام اخمو گذرونده بودم فكر كردم

  .... اره با هم بوديم بد نبود -

ياد كلماتي كه با التماس به  ...البته اگر اون گفتگوي كنار رودخونه رو بتونم از ذهنم پاك كنم  "و باز از ذهنم گذشت 

تيام گفته بودم و اون فقط با چهره اي گنگ و عصبي نگام كرده بود و تهش باز ... مثل يه تراژدي مضحك تو سرم تكرار 

  .. مي شد

تيام خواهش ميكنم اين موضوع رو براي هميشه فراموش كن ! من هيچ وقت نمي تونم به تو جزبه چشم برادر ترمه  - "

 اون اولين دوست من تو اين زندگيه ... نمي خوام دوستيم رو با اون خراب كنم ... نم ! ترمه روي تو حساسهنگاه ك

يعني من مهم نيستم؟ به اين صراحت داري ميگي كه خودخواهي هاي بچه گونه ترمه كه يه روزي حتما فراموش ميشه  -

 ؟به تصميمي كه مي تونه رو اينده ات تاثير بذاره ترجيح ميدي 

فقط اين نيست .... من و تو به درد هم نمي خوريم .. تو تفكراتت بامن فرق ميكنه .. من توان اينو ندارم خودم رو به تو  -

شايد اگر يه دختر معمولي بودم ... مي تونستم خودم رو به دنياي تو نزديك كنم اما من يه  ....برسونم ! يعني نمي خوام

 مي خوام تو همين دنيايي محدود دورم پرواز كنم ....من چيزي هست كه بالهامو بسته دختر معمولي نيستم ... تو زندگي 

...  

  ... چيزي كه بالهاي تو رو بسته ذهن محدود خودته .. هيچ چيز تو زندگيت نيست -

 ههست ! چيزي هست كه جرات ريسك رو از من گرفته ... من تازه به اين چيزي كه هستم به همين اجتماع محدود ب -

همين ارزوهاي كوچيك عادت كردم ... با همين آدماي دورم خوشحالم... نمي خوام ريسك كنم ... نمي خوام قدم به 

  .... دنيايي بذارم كه نمي دونم مي تونم باهاش كنار بيام يا نه

  .. يعني اين قدر دنيايي من به نظرت مسخره يا ترسناكه -

. ترسم از خودمه ... من يك سوم از زندگي رو از دست دادم ... نمي خوام رو نه دنيايي تو مسخره يا ترسناك نيست .. -

  ... بقيه اش ريسك كنم

و اينطوري كه هستي اصال چيز بدي  ....مگه من ازت خواستم تغيير كني ؟ من تو رو همينطور كه هستي قبول كردم  -

  ... فقط ميخوام ارغوان باشي .. نيست كه تو مي ترسي از تغيير كردنش

تمام مكالمه ما بي هيچ عكس العملي گذشت ... اما بعد از شنيدن اين جمله به طرفش چرخيدم و چشم از رودخونه 
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جلوي روم برداشتم و به اون كه روي سنگ كنارم نشسته بود نگاه كردم ... مي دونستم اين آدم رو مي رنجونم و اين 

 :ه بودآدم بي اونكه بخوام جاي بزرگي رو تو دلم اشغال كرد

 .... نگو منو همينطور كه هستم قبول كردي ....تو هيچي از من نمي دوني -

سنگي كه تو دستش بود رو به سمت رودخونه پرت كرد اما انقدر ضرب دستش زياد بود كه سنگ درست اون طرف 

 : رودخونه گم شد و تو آب نيافتاد

بگيرم ! اين چيه كه من از تو نمي دونم و تو به خاطرش از پس حرف بزن ارغوان ! بذار بشناسمت ... بذار خودم تصميم  -

  .... من فرار مي كني ؟ اين چيه كه تو رو اينطور چسبونده به كف زمين

لبخندم داشت لبام رو ذوب مي كرد مثل يه تيكه شكالت تلخ روي بخار سوزنده اي كه جز درد بهم هيچي هديه نمي 

 :داد

 ... .. با دنياي آسموني تو كار ندارم .. تيامخوبه كه مي دوني من زميني ام . -

اسمش رو كه صدا كردم انگار تلخي شكالت تو كامم حل شد ... نگاشو از گره هاي كوچيك و بزرگ جريان آب 

برداشت و به چشمام انداخت .. تو نگاهش يه چيزي مي ديدم كه انگار وادارم مي كرد همونطور با لباس،تن به آب سرد 

  .. رودخونه بدم

  .... چه عجب يه بار منو صدا كردي -

 : لبم رو تر كردم .. انگار دنبال طعم شكالت مي گشتم

بين من و تو هيچ نقطه مشتركي نيست .. من انقدر از گذشته ترسيدم كه ترجيح ميدم آينده ام رو به كسي پيوند بزنم  -

از شد سرم رو پايين نندازم ... بذار ترمه برام كسي كه اگر يه روزي مشتم جلوش ب ... كه حداقلش هم سطح خودم باشه

  ... بمونه ... بذار تو مثل يه برادر برام بموني

بلند شدنش رو حس كردم انگار سنگيني بلند شدنش روي شونه هام افتاد ... دلم اما مي لرزيد . دستام رو روي پام 

 : نمي خواستم بشنوم اما شنيدم .... مشت كردم و درد توشون پيچيد

باشه ... اگر همه گناه من عقايدمه و اينكه برادر ترمه ام ... بازم صبر مي كنم .. تو به هر چشمي ميخواي نگام كن ... اما  -

  .. من هيچ وقت نمي تونم به چشم خواهرم بهت نگاه كنم

به روحم نشست بود ..  ازم دور كه مي شد انگار ذره ذره تجزيه مي شدم ... از دردي كه نمي دونم از كجا به دلم به تنم

  ... نفهميدم كي خيس شدم تو آب و كي تا كمر تو رودخونه سرد فرو رفتم

  .. گالره دستش رو جلوي صورتم تكون داد

  ... اوي .. از رويا بيا بيرون .. تعطيالت تموم شد تو هم االن تو شركتي خانم مدير داخلي -

 : هامون از توي چهارچوبش گفتقبل از اينكه جوابش رو بدم در دفتر باز شد و 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

  .. خانم مدير داخلي هر وقت دل از گپ دوستانه اتون كنديد! تشريف بياريد براي بازديد بايد بريم بندر -

 زخم كهنه روي بالميه 

 يه آسمون كه چشم به رام نيست

 به غير واژه غريبي

 چيزي توي ترانه هام نيست

 حتي يه آينه پيش روم نيست

 كه اسممو يادم بياره

 تنها ترين مسافر شب

 تو خلوتم پا نميزاره

 ازم نخوا با تو بمونم

 تو هيچي از من نمي دوني

 اگه بگم راز دلم رو

 تو هم كنارم نمي موني

 

 

 دل من از نژاد عشق

 از تو و از ترانه لبريز

 يه دنيا غم توي صدامه

 مثل سكوت تلخ پاييز

 من يه پرنده غريبم

 من از نژاد آسمونم

 ميون اين همه ستاره

 من يه شهاب بي نشونم

 ازم نخوا با تو بمونم

 تو هيچي از من نميدوني

 اگه بگم راز دلم رو

 تو هم كنارم نمي موني
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آهني بندر پشت سرمون بسته شد ! سه ساعت بازديد بي وقفه از بارهايي كه هيچ ربطي به حضور من تو  درهاي بزرگ و

اونجا نداشت خسته ام كرده بود . و اون سكوت توهين آميز هامون ! ابروهامو تو هم كشيدم و زل زدم به صورت 

 : عبوسش

  ! نبودمن نمي دونم چرا منو با خودت آوردي ! واقعا نياز به بودنم  -

 : دور چشماش رو چين انداخت

 تو هميشه عادت داري در باره نياز به بودن يا نبودنت تنهايي تصميم بگيري ؟ -

  ! منظورت رو واضح بگو من حوصله تيكه پروني رو ندارم -

ين قرارهاي البته اگر فرهان فرصت كنه ب ! منم دليلي نمي بيينم به تو تيكه بندازم ! در ضمن اين از وظايف شماست -

  ! عاشقانه اتون اينم يادآوري كنه بهت

 : عصبي به طرفش براق شدم

 !داري تو چيزي دخالت ميكني كه به تو هيچ ربطي نداره -

 :تلخي صدام وحرفام انقدر زياد بود كه دور لبم جمع شد و به سختي ادامه دادم

 ! گرچه اين عادت هميشگيته -

 :مد نگهداشت و گفتدستش رو جلوي اولين تاكسي كه مي او

  ! من فقط تو چيزي كنجكاوي ميكنم كه بهم مربوط باشه -

 : تاكسي به توجه از كنارش گذشت و باعث شد پوزخند بزنه

  ! ولي تو فرقشون رو نميفهمي -

 : لحنش كالفه ام ميكرد ! من خيلي قبلتر پرونده رابطه ام با هامون رو بسته بودم

 ...عش به تو ربطي نداره... همونطوركه ارتباط تو و ترمه به من مربوط نيست..مگه تا زمانيكهارتباط من و فرهان از هر نو -

 : حرفم رو بريدم .. صدام مي لرزيد و اين عصبيم ميكرد

 !تا زماني كه چي خانم اراسته ؟! تو كه انقدر شجاع شدي كه تهديدميكني چرا تهديدت رو تموم نميكني؟ -

  ! يه وسيله براي لج بازي با منتا زماني كه تبديل نشه  -

 حس كردم صورتش تيره شد ... زهر خند زشتي رو لباش نشست ك

  ! خيلي خودت رو دست باال گرفتي خانم اراسته -

 ! من خودم رو دست باال نگرفتم .. تومنو خيلي احمق فرض كردي -

ان پست و حقيري نيستم كه بخوام از احساسات نه دقيقا بر عكس ... به هر حال بهتره بدوني كه من هيچ وقت انقدر انس -

ديگران استفاده كنم تا به مقاصد خودم برسم .. افكار سردرگمت رو رها كن! من هيچ وقت از ديگران براي پيش بردن 
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 ! هدف هام استفاده نميكنم .. د رست برعكس تو كه دوستت رو قربوني ترس خودت كردي

 : تاكسي بعدي محكم جلوي پاش ترمز كرد ...قبل از اينكه در رو ببنده گفتزهر كالمش كاري بود و به دلم نشست...

  ... ترمه براي من خيلي جدي تر از افكار بچه گونه تو شده -

تا ماشين تو ميدون كوچيك نزديك بندر دور نزد و به سمت دفتر نرفت چشم از رنگ زرد برنداشتم .. امابعد شونه باال 

يخوان كه همه چيز براشون جدي باشه .. من ديگه بيشتر از اين كاري نمي تونم بكنم ... هيچي انداختم .. اگر اين دوتا م

 ...وقتي شونه باالمي انداختم انگاردرد روي اونا سنگينتروسنگينتر شده بود ...

***  

 :صداي اس ام اس كوتاه چشمام روكه تازه داشت گرم مي شدهوشياركرد

 "ميايي دم در كارت دارم "

به ساعت انداختم كه از دو گذشته بود و دوباره به اس ام اس فرهان زل زدم .كنجكاوي وادارم كرد از جام بلند نگاهي 

بشم و شال نخي سفيدم رو از روي چوب رختي چنگ زد وبا همون بلوز و شلوار راحتي خوابم بدون اينكه ترمه روبيدار 

ماشينش يه لحظه خاموش و روشن شد...هواي نيمه شب  كنم از پله ها سرازير شدم ..دررو كه بازكردم نور چراغ

كنارش كه نشستم دريچه هواي گرم رو به طرفم تنظيم كرد.... لبخند ...فروردين انقدر سرد بود كه باعث بشه لرز كنم 

ه ب تو اون نصف شب گس بهاري با اون همه شبنم معلق تو هواي مه الود شمال ...من به خاطر يه دريچه هواي گرم .. زدم

 ...روش لبخندزدم.. خيلي سردم بود

  ..اينجا چيكار ميكني نصف شبي -

 ... مي خواستم برم يه جايي دوست نداشتم تنها برم -

 اين وقت شب...ديوونه شدي؟ -

  ... نه فقط يه كم ...يه كم ديوونگي كه به كسي برنمي خوره -

 : .. به اين پسر بچه بي قرار بي خوابدقيقتترنگاشكردم چشماش يه كم سرخ بود .. اخم ظريفي كردم .

 ... ها كن ببينم -

 : ابروهاش رفت باال .. با ناباوري و خنده پرسيد

 چي ؟ -

 ....بهت ميگم ها كن -

صداي خنده اش توماشين پخش شد ...دستش رو به طرف صورتم اوردكه گونه ام روبكشه...سرم روعقب بردم .. صداش 

 : ماررو كمي كشدار كرد و چشماش رو خ

 ميخواي بيام تو صورتت ها كنم كه بفهمي مست نيستم...؟ -

سرش رو اورد جلو... بي اختيار جعبه دستمال كاغذي رو از روي داشبورت برداشتم و گرفتم جلو صورتم ... با صداي بلند 
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 : ترخنديد... عصبي گفتم

 ... كوفت ...االن صاحب خونه ام بيدار ميشه -

 : دوربشه ماشين رو روشن كردودنده عقب گرفت...جعبه رو پرت كردم روي داشبورتبي اونكه لبخند از لبش 

 كجا ميري؟ -

 ...يه جاي خوب -

  ....ديوونه من مانتو نيست -

 : دوباره خنديد.. دلم از ترس لرزيد

رو مي  ربندتواسه شريك شدن توبي خوابي من...مانتوالزم نيست.... خانوم كوچولوي ملوس دوست د اشتني.... حاال كم -

  ... بندي يا خودم برات ببندم

 .... از ترس سريع كمربند رو كشيدم

  ...لطفا منو برگردون خونه

 : حس كردم خنده تو صداش كمرنگ تر شده

  ... نترس نمي خوام سرت رو ببرم .. فقط ميخوام يه جايي رو نشونت بدم -

  ...خوب حداقل بگو كجاست -

  ....خيلي دور نيست ... صبر كن -

از شهر كه خارج شد متوجه شدم داريم به سمت عباس آباد ميريم ... خيابونهاي بعد از عيد خلوت و دلگير به نظر مي 

 رسيد . انگار نه انگار كه تا چند روز قبل حتي نيمه هاي شب اين خيابون ها مملو از ماشين و ترافيك و نور و صدا بوده

...  

 : سكوت فرهان اذيتم ميكرد

 نظرت كار درستي كردي نصف شبي منو از خونه كشيدي بيرون ... ؟به  -

انگار حرفم هيچ جوابي نداشت .. بيست دقيقه بعد از وسط شهر عباس آباد وارد راهي شد كه من تو اون ساعت جز 

  .. تاريكي چيزي توش نميديدم

 كجا داريم ميريم فرهان ...؟ -

 ...ده دقيقه ... فقط ده دقيقه هيچي نگو -

 ..يعني چي ... اينجا خيلي ترسناكه من مي ترسم -

 : بدون اينكه نگاشو به طرفم برگردونه زمزمه كرد

  ....تا با مني از هيچي نترس -
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 دلم ميخواست بگم .. تازگيها انگار بايد از تو بيشتر از بقيه بترسم ... اما جاده تاريك پر پيچ و خم 

د سكوت كنم .... نگاه كردن به روبرو و سايه هاي درختاي كنار جاده بيشتر ترسي تو دلم انداخته بود كه وادارم مي كر

باعث وحشتم ميشد .. ناچار چشمامو بستم و نفهميدم كي خوابم برد ... اما وقتي بيدار شدم اينرو فهميدم كه مدت زيادي 

 : يخواست بخوابم ... اما نمي ذاشتاز خوابيدنم نميگذره ...دست فرهان هنوز روي بازوم بود وداشت تكونم ميداد .. دلم م

 ..بيدار شو تنبل يه ساعته رسيديم اما ديگه نمي تونم بذارم بخوابي .. بيدار شو -

به زحمت چشمامو بازنگهداشتم... هوا ديگه تيره نبود .. انگار كم كم داشت خاكستري ميشد...با ديدن دور و برم هوشيار 

 : رك كرده بود ...صاف نشستمشدم ...انگار باالي يه تپه ماشين رو پا

 ... اينجا كجاست -

 : بي خيال خنديد

 ... كالردشت -

ابروهام رو باال بردم ... كالردشت ... مي دونستم تو جاده كندوانه ... اما ما از عباس اباد چطوري سر از اينجا در اورده 

 ...بوديم

  : دستش رو جلوي صورتم حركت داد

دوني واسه رسيدن به اينجا از كمين راهزناي جاده عباس اباد به كالردشت گذشتيم...حاال بيدار شو خانوم كوچولو مي  -

 ميخواي راحت بخوابي ...؟

بعد از گفتن اين حرف از ماشين پياده شد و به سمت قوس بااليي تپه رفت ...در روبازكردم و سرماي بيرون همه تنم 

را منو اورده اينجا... كنارش كه وايستادم... تازه عظمت دورم رو ديدم روبه لرزه انداخت ..اما دلم ميخواست برم وببينم چ

... يه عالمه تپه سبز و نيمه سبز كنار هم .. كه داشتن زير نور كمرنگ ساعت چهار و نيم پنج صبح رنگ ميگرفتن ..رد 

ه متوجه باشم بيدار .. بي اونكنگاه فرهان رو گرفتم و رسيدم به يه نگين سبز تيره درست تو عمق پيوند اين تبه هاي نيمه 

 :چند قدم جلو رفتم و دستم رو روي سينه ام گذاشتم

  ....واي خداي من اينجا چقدر قشنگه -

 : بازوهامو از پشت گرفت و منو عقب كشيد

  .. كجا دختر ؟! االن پرت ميشي پايين -

معترض به طرفش برگشتم ....  ...بود  سعي كردم بازو هام رو از حصار دستاش رها كنم ... اما قدرتش بيشتر از من

 : صورتش رو نزديك صورتم كردو اهسته گفت

درياچه رو مي بيني... ببين چه روشن ميشه .. با  .. هيس انقدر تقال نكن دختر ... نگاه كن ... خورشيد كم كم مياد باال -

  ... اين طلوع
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حس مي كردم منم دارم همراهش باال ميام ... اما با  به طرف درياچه برگشتم ... انقدر اين روشن شدن اهسته بود كه

تمام وجود روشناييي رو حس ميكردم .. اين سبز تيره زمردي كه كم كم به سمت سبز آبي شدن مي رفت .. حتي 

  ... انعكاسش رو روي شبنم هاي بوته هاي كوتاه مقابلم هم بي اونكه نگاهشون كنم ميديدم

 : كتر از اون بود كه بايد باشهصداي فرهان هنوزم هم خيلي نزدي

هميشه يه شروع يه طلوع مي تونه جذاب باشه .... هر چقدر كه به نظر تكراري بياد ... مي تونه همينقدر زندگيت رو  -

 ....روشن كنه ...تونميخواي يه طلوع تازه رو امتحان كني؟ با من؟

... اما صداي نفس كشيدنش هنوز كنار گوشم تارهاي درياچه حاال كامال مي درخشيد ... نمي دونم كي فرهان ساكت شد 

  ... مجعد موهام رو مي لرزوند

حس بدي به لمس دستاش نداشتم .. حتي نمي فهميدم كه چطور شد اينطوري بهش تكيه كردم ... با شونه هام به سينه 

گرماي تنش منو به خورشيد اش و دارم اين درخشش رويايي اين بهشت مجسم رو نگاه ميكنم ... ديگه نمي لرزيدم ... 

  ... پيوند داده بود

اونقدر تو اون حال مونديم ... كه همه جا كامل روشن شد .. انقدر كه چشمام از خيره شدن مدام خشك شده بود ... به 

با همون چال هاي عميق ... با همون نگاه براق .. حس كردم دلم ميخواد اين  ...طرفش چرخيدم ... لبخند مي زد .. جذاب 

نگاه ... اين لبخند رو براي خودم حفظ كنم .. اولين مردي بود كه از تماس دستش حس بدي نداشتم ... شايد حتي دلم 

 ..د اال تونستن لمسم كننمي خواست كنارش بمونم .. تو حصار دستاش ...از ذهنم گذشت اولين مرد ؟ مگه چند نفر تا ح

  ... خاطره تلخ رو عقب زدم و ازش فاصله گرفتم .. جواب لبخندش رو با لبخند دادم

  ... ممنون فرهان .. اينجا خيلي قشنگه -

 اما تو جواب منو ندادي ؟  -

 :...چشمامو باريك كردم

 منظورت از طلوع دوباره چيه ؟ -

 : دصاف وايستاد و دستاش رو زير بغلش جمع كر

  ... يه رابطه دوستانه ... مي خوام دوستت باشم -

  ... سعي كردم بخندم و اين طلوع قشنگ رو خراب نكنم

  ... االن هم دوستمي .. درضمن جناب دوست وقتي تو از سرما دستات رو بردي قايم كردي ببين چي به روز من مياد -

  ... بعد از گفتن اين حرف به طرف ماشين برگشتم

 : ه نشست ... بدون اينكه به طرفم برگرده دستاش رو دور فرمون قفل كرد و گفتكنارم ك

منظورم دوست معمولي يا صميمي نبود ... ميخوام دوست دخترم باشي .... منم دوست پسرت ... يه پيشنهاد كامال معمول  -
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 .. و متداول

 ... اي رو داشتمجا خوردم... نه به خاطر پيشنهادش... شايد چون توقع شنيدن چيز ديگه 

 :زل زدم به يه لكه نامعلوم روي داشبورت ماشين و زمزمه كردم

 مي شه اين صبح قشنگ روخراب نكني ؟ -

 :نمي دونم صداش گرفته بود يا اينكه اون روز صبح دنيايي من داشت تغيير ميكرد

 !يعني انقدر تصورش بده ؟ كه حتي نميخواي بهش فكر كني ؟ -

 : الفه نگاش كردمكمربندم رو كشيدم و ك

فرهان من و تو االن دوستيم ...دوستاي خيلي نزديك ... يعني تقريبا تو جزو معدود دوستايي هستي كه من تو كل  -

 زندگيم داشتم ...ديگه چرا ميخواي اين دوستي رو دسته بندي كني .... دخترونه و پسرونه اش كني ؟

ميخوام تهش به يه جايي برسيم ..مي خوام منو از اون دسته بندي  واسه اينكه ميخوام بهت حس مالكيت پيدا كنم ... -

  .... مسخره اي كه بهش چسبيدي بكشي بيرون و يه كم خاص تر بهم فكر كني

 : دستام رو روي زانوم مشت كردم

  ... چرا فرهان ؟ چرايهو اينقدر مصر شدي واسه شروع اين رابطه واسه نزديك شدن به من؟ چون ترمه -

ت باال ... صداش براي اون صبح لطف بهاري براي اون همه ذرات اب معلق تو هواي خنك و مرطوب زيادي صداش رف

  ...بلند بود

لعنت به ترمه ... بابا ترمه يه بچه كوچولو بود كه من فقط خوشم مي اومد به لوس بازي هاش نگاه كنم ...تا حاال ديده  -

داشته باشم كه باهاش بزنم ؟ لعنتي ... من كه به تو بيشتر از اون  بودي بهش توجه كنم ؟ ديده بودي كه حرف خاصي

  ....توجه كردم

 : ... سرازيري تپه به سمت جاده اصلي اونقدر شيبش زياد بود كه باعث ترسم بشه

 فرهان عصبي نشو ... من فقط ازت يه سوال پرسيدم  -

  ! درباره تو حرف ميزنم هي تو پاي اونو بكش وسطسوالت بي خود بود....من فقط خودتو مي بينم ... االن دارم  -

  .... باشه .... يواشتر برو تا منم حرف بزنم -

 :... نگام كرد و با صداي بلند زد زير خنده

اي جان نيگاش كن مثل يه گنجيشك داره مي لرزه از ترس ! منكه از عمد اينطوري نمي رم شيب جاده منو مي كشه  -

 ....خانوم كوچولو

  ..بهش زل زدم كه داشت به ترس من مي خنديد با خشم

 ! اوه اوه ميگن ازگنجيشكا موقع خشم بايد ترسيد چون ممكنه چشمتو در بيارن -
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به حالت قهر رومو برگردوندم... ته دلم از اين قهر و اخمهايي كه براي اولين بار تجربه ميكردم پر و خالي ميشد... بالخره 

دو من يه نفس راحت كشيدم.. تابش نور ماليم صبح بين درخت هاي سر به فلك جاده خاكي و پر از شيب تموم ش

 : كشيده دو طرف جاده انقدر خيره كننده بودكه قهر كردن از يادم رفت

  ! واي فرهان اينجا چقدر قشنگه -

 : لبخندكمرنگي زد و گفت

اد امنيت نداره نميشه ازش مدام رفت و امد اينجا يكي از قشنگترين جاده هاي ايرانه .... اما خوب به خاطر اينكه زي -

 ...كرد

 : همونطوركه به دره سبز سمت چپ جاده نگاه ميكردم پرسيدم

 يعني چي كه امن نيست ؟  -

 !خوب اينجا هنوز راهزن داره كه گاهي جلو ماشينا رو ميگيرن -

 :با بي قيدي شونه امرو باال انداختم

 ...م ولمون ميكنندخوب بگيرن... مي بينند ما هيچي نداري -

 : ابروهاشو باال انداخت و با لحن كشداري گفت

 ...منو شايد ! اما فكرميكني از يه همچين دختر دختر خوشگل و ظريف و دلربايي هم به همين راحتي ميگذرن -

 اشتدبي اونكه بفهمم دارم چيكار ميكنم مشتم روكوبيدم توبازوش وصداي فرياد همراه با خنده اش كل ماشين رو بر

...  

 .... آي ..نگفته بودي همچين روي خشني هم داري ... فكركنم بايد تو پيشنهادم تجديد نظركنم -

صورتم رو چسبوندم به شيشه ماشين ...سرمايي كه از اونجا به صورتم نفود مي كرد ،حرارت زير پوستمو كه داشت گونه 

شيشه و كشيده شدنش روي گونه ام يه بارديگه عصبي به سمت هام رو مي سوزوند پايين تر مي اورد...با پايين اومدن 

 :فرهان برگشتم

 ...باوركن من از اين دار ودرخت خيلي ديدني ترم -

 ..مگه خودت اينطوري فكركني -

 تا كي ميخواي فرار كني؟ -

 :اخم ظريفي كردم و دستامو توهم گره زدم

 از چي فراركنم؟ -

ضربه اي به مجسمه مرمري و كوچيك پرنده سفيد رنگ زير ايينه زد و اونو به يه  ايينه ماشين رو تنظيم كردو با انگشت

 :حركت دوراني مجبوركرد
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از اينكه اعتراف كني تو هم بدت نمياد يه كمي بهم نزديكتر بشيم...از اينكه تو هم از شنيدن اين حرفا از زبون من بدت  -

مااين فرار نميتونه خيلي كمكت كنه .... چون بالخره مجبوري اعتراف نمياد... واسه همينه كه هي نگاتو ازمن مي دزدي ...ا

  ...كني.... حداقل با من روراست نيستي... با خودت رو راست باش

 :دستامو باال اوردم و چشمامو بستم

ي ام ضبسته فرهان ...خواهش ميكنم ...من از وضعيت موجود راضي ام...از اينكه دوست باشيم بدون هيچ دسته بندي را -

نياز  ...... و اگر ميخواي ازم اعتراف بگيري كه يه دختر ابله چشم وگوش بسته ام كه زمزمه هاي يه پسر دلمو تكون ميده

  ... به اين همه مقدمه چيني نيست

 :...صداي ترمز ماشين سطح خاكي كنار جاده انقدر بلندبود كه زبونم رو بندبياره

 ...چي كار ميكني -

 : دستگيرهدستشو گذاشت روي 

 ...پياده شو -

 ...واسه چي -

نگاهي به بيرون انداختم چندتا االچيق كوچيك كنار هم رديف تو عقب نشيني جاده به چشم مي خورد با سقفهاي ازگوني 

 ...قرمزو ديوارهاي از ني هاي نازك مرداب

  ...واسه اينكه شايد بعد از خوردن صبحونه يه كم عقل بيادتوكله ات -

 :رو بيرون دادم و چپ چپ نگاش كردم كالفه نفسم

  .. مثل اينكه اونكه عقل تو سرش نيست تويي...من با اين بلوز شلوار خونگي كجا ميتونم بيام -

وقتي صندوق عقب رو باصداي نچندان  . چال هاي روي گونه اش دوباره عميق شد و اين بار بي حرف از ماشين پياده شد

ش يه اوركت ارتشي سبز رنگ بودكه تصور پوشيدنش با اون شلوار نخي باعث شد اورم بست و به طرفم اومد تو دست

 ! بخندم و بي اعتراض از ماشين پياده شم

هواي بيرون ماشين همونقدركه انتظار داشتم سرد و لطيف بود .بدون توجه به فرهان كه داشت به طرف آالچيق ها مي 

مند و قديمي كنار االچيق ها بسته شد بود رفتم.حتي ديدن اون رفت به سمت تاب بلندي كه روي نزديكترين درخت تنو

طناب زخيم كه وصل ميشد به وسط يه تيكه چوب استوانه اي و امتداد مسيرش مي رفت تا دل اون دره سبز پر از مه 

رو با  گصبح گاهيِ ته نشين شده ،باعث شدضربان قلبم چند برابر تند تر ونفسهام نا منظم تربشه... طناب قهوه اي رن

 ...دست لمس كردم و هيجان زده به شاخه باالي سرش كه به اندازه كافي محكم به نظر مي اومدنگاه كردم

 :صداي زمزمه فرهان ازكنارگوشم وادارم كردكه چشم از درخت بردارم

 ..دوستداري سوار شي -
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 : به تبعيت از خودش منم با زمزمه گفتم

 ...دوست كه دارم اما مي ترسم -

 !ا مني از هيچي نترس گنجيشك كوچولوتا ب -

 : سرش رو كمي عقب بردو رو به مرد مسني كه روي يه چهارپايه جلوي دكه فلزي كنار االچيق ها نشسته بودكرد

 ... حاجي اين تاب سواري رو هم بزن رو صورت حساب صبحونه -

 ي كه روي تنه درخت چسبونده بودن پيرمرد دستش رو تكون داد و لبخند كنايه اميزي زد ... چشمم افتاد به كاغذ

 " تاب نفري هزار تومان "

 :فرهان بازوهام رو گرفت و دربرابر تقالي من اخم اميخته به خنده اي كرد

  .. انقدر مثل يه بز چموش ول نخور بذار كمكت كنم كه سوار شي -

چوب رو از دوطرف گرفت و منو به مرددپاهامو دوطرف طناب انداختم و روي چوب نشستم...دستاي فرهان پايين اومدو 

سمت خودش كشيد . صورتش تقريبا تو كفتم پنهون شده بود.. صداي خنده خفيفش رو از لرزش اوركت توي تنم حس 

 :كردم

 ...مي بيني اين تاب سواري هم واسه تو هيجان داره .... هم واسه من -

لي كه بي اختياراز هيجان و سرخوشي جيغ مي كشيدم قبل از اينكه بتونم جوابش روبدم... چوب رو رها كردو من در حا

 ... وارد دنياي ناشناسي از رنگ سبز و قطرات ريز و معلق آب و رسوب مه شدم

**** 

صداي فريادش عصبي ام مي كردو اما ...مثل بچه هاي خطا كار جلوي ترمه وايستادم و چونه ام رو چسبوندم به سينه ام 

  :نمي تونستم بهش حق ندم

وان تو اصال يه ذره عقل تو سرت هست ؟ مي دوني وقتي پا شدم ديدم نيستي چه حالي شدم... بعد تو ميگي رفته ارغ -

 بودي با اون پسره بي عقل تراز خودت طلوع افتاب رو تماشا كني.؟

زير چشمي نگاش كردم . موهاش ژوليده و صورتش از هيجان قرمز شده بود . سعي كردم به طرفش برم كه سر جا 

 : يخكوبم كردم

زبونم نريز ... هامون بدتر از من ! از ساعت چهار  ... يه قدم طرف من اومدي نيومدي ها .... مي زنم لهت ميكنم بخدا -

 ....همينطوري داره تو خيابونا ميگرده

 : سرم رو به سرعت بلند كردم

 چرا به اون گفتي خوب؟ -

 :اوج گرفتن صداش حالمو بدتر كرد
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قل حتي موبايلت رو نبردي ...بدون كيف ومانتو غيبت زده ...توقع داري من چيكار كنم ... ؟ تيام بدبخت وقتي توي بي ع -

 .. روبگو كه نصف شبي راه افتاده بياد اينجا

 : انگار چيزي يادش اومده باشه با دست محكم كوبيد توصورتش وگفت

 ... يادم رفت بهش تلفن كنم بگم نياد -

حس ميكردم ديوار هاي سوئيت كوچيكم انگار تنگ ترو تنگ تر شده بود ...رفته بودم با فرهان طلوع روببينم ؟ انقدر 

احمق بودم كه عقلمو دادم دست اون .. يه ساعت سوار اون تاپ بلند....از به ياد اوردن تاپ دلم پيچيد ... خوشي مرموزي 

... نشستن قطرات اب روي گونه هام .... صداي جيغ ازاد و رهام و لرزش زير پوستم دوييد ... لمس كردن مه با دستام 

پاهام وقتي پامو دوباره روي زمين گذاشتم ... صداي سمجي تو ذهنم تكرار كرد...وقتي پاهات رو روي زمين گذاشتي 

 ...تا اروم بشيو...ومي لرزيدي و فرهان واسه چند ثانيه دستاشودورت حلقه كرد تا نيافتيو 

 .... رو تكون دادم ... بايد فراموش ميكردم... اون دستاي حمايت كننده و اون زمزمه هاي سرم

 ... نه نيام نيازي نيست بيايي ... حالش خوبه ... با فرهان رفته بودن كالردشت كنار درياچه ... همين االن رسيدن -

- ....... 

 ... نزديك تهراني ... اوكي به هر حال اين حالش خوبه -

- .... 

 ...باشه منتظرم -

 :تماسش كه قطع شد به سختي پرسيدم

 داره بر ميگرده اصفهان ؟ -

 : اخماشو تو هم كشيدو در حالي كه گوشي رو دوباره به گوشش مي چسبوند تندو سرد گفت

 ! نه خير..داره مياد اينجا مطمئن بشه عقل توسرت هست يا نه -

ار ... پشتم يخ كرد... فرهان تو چيكار كردي ؟ ما چيكار كرديم .... شنيدن چند قدم رفتم عقب و تكيه دادم به ديو

حرفاي ترمه با هامون اون لحظه برام مهم نبود..... دوست نداشتم تيام بياد ..نمي خواستم تو چشماش نگاه كنم ...خودمو 

راس و ه دادم به شيشه سرد در تاز ديوار كندم و سالنه سالنه به طرف تراس كوچيك سوئيتم رفتم .. وقتي سرم رو تكي

چشمام رو بستم يهو انگار كنار همه اون نگراني هاوپشيموني ها يه حس خوب غير منتظره دلم روگرم كرد...من چند 

ساعت نبودم و كسايي بودن كه نگرانم باشن.... كه حتي نصف شب راه بيافتن كه منو پيدا كنند.... لبخند كم جوني زدم و 

جمع كردم... نميدونم چقدر تو اون حال موندم كه صداي ترمه وادارم كرد از دنيايي عجيبي كه د دستامو زير بغلم 

 :چارش شده بودم جدا بشم

نشستي اونجا لبخند ژكوند ميزني .... بيا ببينم ...بيا تو ديووونه اخه من از دست توچيكاركنم.. رنگ به صورتت نمونده  -

 ..رت بگيري... بيچاره دلش رو به چي خوش كرده ....يا بهتره بگم به كياالن تيام مياد چه گلي ميخواي به س
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 : صورتم روگرفتم باال و به چشماي سبزش كه مثل گربه اي توشكار ميدرخشيد لبخندزدم

 ... مگه تو همين رونميخواستي -

 :...به وضوح جا خورد

 چيو؟ -

 ...اينكه تيام ازم نااميدبشه... اينكه ها -

 :ردم...لبامو به طرف داخل دهنم برگردوندمو رو هم محكم فشارشون دادم.... بايد نيرومو جمع ميكردمحرفمو قطع ك

 ...مطمئن باش ديگه هيچ جوره زنداداشت نميشم... تيام اين دندون لق رو مي اندازه دور -

ايي ه عالمه سايه ... سايه هبرخالف اونچه فكر ميكردم كنارم نشست.... تونگاش نميدونم چي بود ...يه جنگل نورس با ي

 ...از شك.. ترديد...نگراني

ديوونه ...من يه چيزي گفتم... تو بايد دستي دستي زندگيت روخراب كني...من احمق بودم.. تو چي ؟ واقعا تيام رو  -

 دوست نداشتي ؟

 . كالفه نگاش كردم و از جام بلند شد م . ديگه براي شنيدن اين حرفا خيلي دير بود

 ! شو بريم تو يه تلفن به اين داداش ديوونه ات بكنم بگم برگرده اصفهانپا  -

 : در حالي كه هنوز چشمش به جاي خالي بود كه چند ثانيه قبل اونجا نشسته بودم زمزمه كرد

 ... فايده نداره ! اون ميخواد بياد -

 : در حالي كه كتري خالي رو زير شير آب مي گرفتم شونه باال انداختم و گفتم

 ! ديشب و امروز صبح بهم خوش گذشت ..نمي ذارم عنق بازي هاي هيچ كس حتي تيام خرابش كنه -

صداي بسته شدن نسبتا محكم در كشويي تراس رو شنيدم و همه تالشم روكردم تا به طرف ترمه برنگردم... خسته بودم 

ي اومد . تيام براي من تموم شده بود و از اينهمه تعارض اينهمه كشمكش بي خود كه تو بچه بازي هاي ترمه به سرم م

من ميخواستم زندگيم رو يه جورديگه بسازم . چشمام رو بستم و سعي كردم لمس ظريف باد و قطرات شبنم معلق تو هوا 

 . رو روي پوستم تو اون دره عميق به خاطر بيارم

*** 

اي ت رنجيده و عصبي تيام نگاه نكنم . صدمثل يه بچه خطاكار نشسته بودم لبه تخت و همه سعيم روميكردم تا به صور

نفس هاي عميقش تو اتاق مي پيچيد و با اينكه بوي عطر هميشگيش نمي اومد اما انگار يه رايحه قوي وادارم ميكرد تا 

 : منم عميق تر نفس بكشم . وقتي صداي گرفته اش تو گوشم نشست معني شرمندگي رو با همه وجودم فهميدم

 . . همونقدر بچه اي كه ترمه هست ...برخالف چيزي كه روز اول به نظرم اومد گاهي فكر ميكنم تو -

 . منتظر اعتراض ترمه بودم اما هيچي به گوشم نرسيد

تو فكر نكردي ممكنه يه عده رو نگران كني ؟ انقدر بچه بازي هاي عاشقانه ات برات اهميت داشت. اگر ترمه جاي  -
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 چه به روز مامانت و اردالن مي اومد ؟من به اردالن تلفن كرده بود ميدوني 

رنجيدم ... از شنيدن بچه بازي هاي عاشقانه رنجيدم ....نميدونم شايد توقع شنيدنش رو به اين راحتي نداشتم ... سرم رو 

 . بلند كردم . نگام تو نگاه سنگين تيام گره خورد

ون همه شعارهايي كه كنار رودخونه دادي ... مثل ارغوان تكليفت رو انگار با خودت و زندگيت معلوم كردي ... بعد ا -

 .. اينكه يكيو پيدا كردي كه هيچ كدوم از اون فرضيه ها روش تاثير نداره

نميخواستم جلوي ترمه لحن پر از تمسخر تيام رو بشنوم . حلقه سياه دور چشماش هيچ تاثيري رو من نداشت ... انگار 

 ... شيد بيرونداشت اون منِ عاصي رو از زير پوستم مي ك

از رو تخت بلند شدم و به طرف در خروجي رفتم . خيلي خونسرد با يه قدم تو چارچوب وايستاد . حاال انگار بوي تنش 

 : داشت كالفه ام مي كرد

 ... برو كنار برم بيرون -

 :انگشتش رو گذاشت زير چونه ام و سرم و باال آورد

 ... چيه شنيدن حرف حق تلخه -

 :خند كجم رو پاشيدم تو صورتشنگاش كردم و لب

 ... برادر نمي دوني نامحرمي ؟ انگشتت رو بكش كنار -

 . با همه رنجشش و خشمش سايه ي مهربون يه لبخند از روي لباش گذشت و تو ته ريش مرتبش گمشد

 ... بركنار ميخوام برم بيرون -

 ... اول بايد جواب منو بدي -

 : دستمو مشت كردم

دوستم اومد دنبالم تا طلوع خورشيد رو  ..با اينكه لزومي نمي بينم به تو جواب بدم اما ميگم كه دست از سرم برداري  -

 ... ببخشيد اگر نگران شدين ....نشونم بده ..بعدشم برگشتيم خونه 

 : صداي سابيده شدن دندوناش رو روي هم حس كردم

 ... نگران شديم ؟ -

 :مكث كرد و ادامه داد

راست ميگي نگران شديم .. اما انگار اشتباه كرديم چون برخالف همه نگراني ها و فكر و خيالهايي كه تواين چند  -

 ساعت از سرمون گذشته به جنابعالي چندان هم بد نگذشته

 .. باورم نميشد كه اين تيامي باشه كه مي شناختم ... با اين لحن پر از كنايه و طعنه و اتهام

ه بار ميگم براي هميشه به خاطر بسپر ... من زندگيم به خودم ربط داره حتي به اون اردالن يا مامانم گوش كن تيام ي -
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هم ربطي نداره ... ديشب هم كار بدي نكردم ... براي دل خودم فقط براي دل خودم چند ساعت تو ارامش بودم ... تو هم 

 .. راحت كني و بعد برگردي اصفهاناشتباه كردي اين همه راه رو اومدي .. ! االنم ميرم كه است

 ... خوبه هنوز انقدر مهمم كه استراحت كردنم هم مهم باشه برات -

لرزش صداش بود يا اروم كنار رفتنش از جلوي در كه وادارم كرد سرم رو بلند كنم و قبل از اينكه دوتا قطره درشت 

غمگين بودن.. و هيچ ردي از خشم گاليه توشون  اشك از گوشه چشمم سر بخوره نگام بيافته تو چشمايي كه حاال فقط

 . ديده نميشد

كف دستام رو گذاشتم روي پيشونيم در رو بست  ..نتونستم بيرون برم ،برگشتم تو خونه و دوباره روي تخت نشستم 

 : تكيه داد بهش و نشست .... دلم نمي خواست ترمه شاهد ناراحتيش باشه اما بود.....زمزمه كردم

 !نگرانت كردم متاسفم ...! من قصدم نگران كردن كسي نبود.. حتي رفتنم از خونه هم به ميل خودم نبودتيام اگر  -

 :صداش خفه و عصبي بلندشد

 يعني به زور تو رو با خودش برد؟ -

 . نه اما با قرار قبلي نبود -

  ... تو با چه اعتمادي نصف شب همراهش رفتي -

 : با لبخند كمرنگي كه تلخيش حلقم رو مي سوزوند گفتم صورتم رو از حصار دستام خارج كردم و

 ...فرهان جزو معدود آدماييه كه بهش اعتماد دارم -

 ? ... رو چه حسابي؟ دوستش داري -

 : چشمامو باريك كردم رد دوتا قطره اشك روي گونه ام مي سوخت

 ا داشت كه بخواد ازم سو استفاده كنه اما نكردتا حاال بهش فكر نكردم.. اما واسه من قابل اعتماده ... خيلي موقعيت ه -

...  

دستاش رو دور زانوهاش حلقه كرد ... برام عجيب بود، نشستن روبروي اين پسر محجوب و جواب دادن به سوالهايي كه 

برام عجيب بودكه هيچ صدايي از ترمه بيرون نمي اومد حتي صداي نفس  ... مي دونستم هيچ ربطي به اون نداره

 . رو نمي شنيدم كشيدنش

  ! سو استفاده نكرده ،چون آدمي نيستي كه بهش همچين اجازه اي رو بدي -

 : لبخندم تبديل به زهر خند شد

من تو شرايطي نبودم و نيستم كه بتونم حريمم رو مشخص كنم .. اما دوستام همه حرمتم رو نگهداشتن.. همه اشون  -

  ... عزيزن واسم

ر از هميشه بود . صداي زنگ در گره ارتباطمون رو قطع كرد . ترمه مثل سايه اي از نگاهش توي چشمام بي پروا ت
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بينمون گذشت و در رو باز كرد . چند ثانيه بعدهامون تو چهارچوب در وايستاده بود و پشيمون بودم كه چرا نتونستم از 

 رو دوست داشتم . دلم مي خواست مثلخونه برم بيرون . بلند شدن تيام رو حس كردم . سرم رو باال گرفتم . ته ريشش 

اردالن انقدر بهش نزديك بودم كه آروم صورتش رو نوازش مي كردم و ازش ميخواستم بي فكر منو ببخشه . نمي 

خواستم به چشماي پر از سوال هامون نگاه كنم . گم شده بودم بين اين همه رابطه اي كه دركشون نمي كردم . بين 

بودن هر كدوم از اونا باعث ميشه رابطه ديگه ام زير سوال بره ... كالفه بودم .. انگار  حس هاي كه دچارش مي شدم و

تكليفم با خودم و اطرافيانم مشخص نبود ... مرزها رو گم كرده بودم ... اما اين برخورد ، اين اتفاق ساده بهم فهموند كه 

  .... بايد خط بكشم بين همه

 ... من دارم ميرم -

 : زمزمه كردم

 ! استراحت كن ... نگرانت مي شم -

 . صداي نفس عميق هامون رو شنيدم و دستام رو مشت كردم

  ! ميرم هتل -

 : بالخره هامون لب باز كرد

 سالم -

ناچار نگاش كردم . اما به من نگاه نمي كرد . سالم ديرهنگامش رو به تيام بود . تيام به سستي دستش رو دراز كرد .مي 

ون توي خونه راضي نيست . با خودم فكر كردم چه خوب كه نمي دونه اين اولين حضور هامون دونستم از حضور هام

  . نيست

  . .. من بايد شما رو ببينم مي خواستم درباره خودم و پونه باهاتون حرف بزنم -

 .حس كردم ستون فقراتم منقبض شد ... سعي كردم گردنم رو كنترل كنم انگار داشت خم مي شد

 : وتاهي كرد و شمرده شمرده گفتتيام مكث ك

 ... باشه .. من ميرم هتل ملك ! عصري بيا اونجا -

 ! خنده ام گرفته بود يه مشت آدم بزرگ بوديم كه اداي بچه ها رو در مي اورديم ،خودمون هم نمي دونستيم چرا

كه نشستم آدرس ساحل  تو تاكسي ...بي توجه به هر دوشون اين بار از خونه زدم بيرون . هيچ كس هم صدام نكرد

 : راديو دريا رو دادم.دلم فقط ساحل مي خواست و سكوت ...اما صداي موبايل بازم تنهاييم رو شكست

 ! الو ارغوان -

 : با شنيدن صداي فرهان نفسم رو كالفه رها كردم

 بله  -



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

 كجايي ؟ مثل اينكه همه نگران شدن ؟ -

 : به ساعتم نگاه كردم و با پوزخند كفتم

 كم زود به فكر اين قضيه نيافتادي؟يه  -

 :راننده تاكسي به ميون حرفم پريد

 خانم خود ساحل راديو دريا مي رين يا فرعي هاش ؟ -

 .... ميرم ساحل -

  . بي توجه به اينكه فرهان هنوز منتظر بود تماس رو قطع كردم

ه كردم كه ايستادن كسي روبرم رشته رو يه سنگ بزرگ رو به دريا نشستم . نمي دونم چقدر به سطح آروم دريا نگا

  . افكار درهمم رو بريد

 : سرم رو بلند نكردم مي دونستم فرهان روبروم وايستاده . روي سنگ بزرگ انقدر جا بود كه كنارم بشينه

 خيلي بد باهات برخورد كردن؟ -

 تيام از اصفهان اومده ؟ -

  .... تيام ؟ اخه به اون چه -

 : دم اما نمي دونم چرا نتونستم حرف رو پشت لبم نگه دارملبام رو روي هم فشار دا

 ... خواستگارمه -

 !شايد گفتم كه بهش بفهمونم كه يكي هست ... يه نفر كه بودنش هم باعث آرامشمه هم عذاب

 مي خواي قبولش كني ؟ تو مگه قرار نبود به رابطمون بيشتر فكر كني؟ -

 ! من ردش كردم -

 چرا ؟  -

 ! دليلش شخصيه -

 : نفسش رو با صدا رها كرد

  ... باشه ... فضولي نمي كنم -

 : حوصله ناز كشيدن نداشتم . بي اختيار زمزمه كردم

 اما فكر كنم يه عروسي ديگه در پيش داريم ؟ -

 عروسي؟ -

 اره ... هامون و ترمه ... نمي خواي كاري بكني ؟ -

ستاشو تو جيب شلوار پارچه اي اتو كشيده اش فرو كرد . از ذهنم از كنارم بلند شد . پشت به من رو به دريا وايستاد . د
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 " هميشه خوش لباسه "گذشت

 ... چرا ! مي خوام يه كاري بكنم -

 : فرح زيپ لباسم رو باال كشيد و لبه يقه دكلته اش رو با دست صاف كرد ، لبخندي از سر رضايت زد و گفت

 ... ببيني .... كاش همه عروس ها مثل تو انقدر ساكت و صبور بودنخوب عروس خوشگل ما ، حاال مي توني خودت رو  -

لبخند دستپاچه اي به روش زدم و به آرومي به طرف آينه برگشتم ... دختر توي آينه رو نمي شناختم .. دلم براي انحناي 

دلفريب به  در لوند ولطيف صورتم تنگ شد... دختر توي آينه با اون آرايش غليظ خليجي و لباس ساتن دلكته سفيد اونق

  ..نظر مي رسيد كه نمي تونست من باشم ... ارغوان پشت اون همه آرايش و رنگ تيره گم شده بود

 خوشت نيومد ارغوان جون ؟ -

لبهام رو روي هم فشار دادم به خاله شوهرم چي مي تونستم بگم . بگم كه دلم مي خواست تو روز عروسيم ارغوان باشم ، 

 ... ه ، دلم مي خواست عروس باشم ، نه يه زن لوندنه اين دختر غريب

  .. خيلي قشنگ شده -

 : صداي خنده كش دار فرح معذبم كرد

 كي قشنگ شده ؟ اون خودتي ديگه .. انقدر عوض شدي كه خودت رو نمي شناسي؟ -

يظ دم . لبهام زير حجم غلبه سمتش برگشتم و شونه هاي برهنه ام رو باال انداختم و لبخند زدم . دوباره به خودم خيره ش

شايد از ارغوان سابق فقط انحناي نرم و كشيده گردن و سرشونه ام باقي مونده  .. و براق رژلب قرمز تيره مي درخشيد

  . بود. چيزي كه هميشه باعث غرورم مي شد

سر تو اين لباس سرپا  قراره تا شب يه ..ارغوان بيا رو كاناپه بشين تا هم ازت چند تا عكس بگيرم هم استراحت كني  -

باشي و برقصي از االن خودت رو خسته نكن .. گالره و ترمه تا يه ربع ديگه حاضر ميشن بچه ها دارن رو ناخوناشون كار 

  ...مي كنند

 . به سمت كاناپه طرح لب گوشه سالن رفتم و مثل يه عروسك كوكي هرچي گفت اجرا كردم

يك وتميز بود همه چيز تقريبا به رنگ سفيد دكور شده بود جز اون سالن مخصوص آرايش كردن عروس كوچيك اما ش

كاناپه كه قرمزيش بدجوري تو چشم مي زد . فرح رو دوست داشتم با اينكه خيلي ازم بزرگتر بودو آشكارا دوست 

 يداشت رو همه چيز نظارت و مديريت داشته باشه اما شخصيتش برام جالب بود و دلم مي خواست رابطه دوستانه ا

باهاش داشته باشم . بهش نگاه كردم با اون شلوار جين چسب و تاپ سفيد رنگش خيلي كمتر از سن واقعيش نشون مي 

داد انگار نه انگار كه يه دخترشونزده ساله داره . فرهان هم عالقه خاصي به خاله اش داشت .. اينو سه روز بعد ازاون 

. وقتي كه تن صداي زيبا و پر از اعتماد به نفسش رو شنيدم كه بهم مي  مالقات بي برنامه كنار ساحل راديو دريا فهميدم

گفت براي مسافرت به شمال اومده و دلش مي خواد منو ببينه . همون روز وقتي از فرهان دليل تماس فرح رو پرسيدم 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

  . گفت كه خاله اش تقريبا تنها محرم اسراريه كه داره

 : كنار دانشكده گفت فرح بعد از ديدن من تو كافي شاپ كوچيك

هميشه فكر مي كردم دختر مورد عالقه فرهان بايد يكي از اين دخترهاي امروزي باشه كه شب عروسيش به زور هزار  -

  ... جور لنز و ميك آپ بتونم آبروي خانواده روحفظ كنم

 :مه دادو خنده كوتاهي روي لبهاش نشست و در حالي كه ني ميلك شيكش رو به سمت لبهاش مي برد ادا

  ...اما حاال مي بينم كه اشتباه كردم و تو قطعا شب عروسيت زيبا ترين عروس فاميل مي شي -

گونه هام رنگ گرفت . دستپاچه دلستر تلخم رو سر كشيدم و گلوم سوخت . من دختر مورد عالقه فرهان بودم ؟ شب 

اال كسي بهم نگفته بود كه زيبا هستم ... با وجود عروسي؟ اينا يه خواستگاري غير مستقيم بود ؟ و از همه مهمتر.. تا ح

همه تضاد هايي كه دچارشون شده بودم ... حس كردم فرح رو دوست دارم . نگاه زيركش رو و لبخند كمرنگي كه به 

 . دوستش داشتم.. و اون منو زيبا مي ديد .خاطر رفتار ناشيانه من روي لبهاش نقش بسته بود

دوتا سالن بالخره فرح رو مجاب كرد كه دست از عكاسي و مجبور كردنم به گرفتن ژست صداي كوبيده شدن در بين 

هاي عجيب برداره . گالره خيلي زيبا شده بود زيباتر ازهر وقت ديگه كه ديده بودمش .موهاش رو خيلي نا منظم باالي 

 ش بود كه سخاوتمندانه پاهايسرش جمع كرده بود و آرايش بنفش ماليمش كامال هماهنگ با پيراهن ياسي رنگ كوتاه

 : كشيده اش روبه نمايش مي ذاشت . مقابلم كه قرار گرفت فرياد كوتاهي از تعجب كشيدو گفت

 ... واي چه خوشگل شدي ارغوان... فرح جون ! ارغوان ما رو كجا قايم كردي -

  . دلم گرفت اونم متوجه شده بود اينكه هستم ارغوان نيست

 : ر دهنده فرح به گوشمون رسيدكنارم نشست و صداي هشدا

  ... بغل ،بوس، ممنوع ... فاصله رو كامال حفظ كن -

گالره خنديد و دستاش رو براي فرح كه همراه يه سري وسايل از سالن خارج مي شد به عالمت تسليم باال بردو تكون 

 . داد

 پس ترمه كو؟ -

 : كرد پوفي كرد و ناخوناش رو باال آورد و به فرنج بنفش روش نگاه

  ..واي تو اين ترمه رو نمي شناسي دهن دختره بيچاره روآسفالت كرد با لودر از روش ردشد... انقدر كه غر زد -

خنديدم ، خوب مي شناختم ترمه و وسواس هاش رو ؛ مي دونستم كه بايد تو هر جمعي كه هست از همه بهتر باشه . دلم 

  . ره فشرده شد وادارم كردكه به طرفش برگردمبراش ضعف رفت . دستام كه بين دستهاي مرطوب گال

  ... كفشات كو ؟ چرا هنوز صندل پاته ؟ داماد تا يه ربع ديگه مي رسه ها -

 : سرم رو مظلومانه خم كردم
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 ! نمي تونم با اين ناخونا بپوشم ..تو ساك كنار سالنه  -

 :خنده اي مهربون و عميق روي لبش نشست و از جا بلند شد

 !!! .. رم كه هيچ وقت اهل قرتي بازي نبودي گاگول خودميقربونت ب -

 : كفشاي سفيد و پاشنه بلندم رو جلوي صورتم تكون داد و گفت

  .... پاهات رو دراز كن ... من موندم با اين پاشنه هاي تيز و بلند چطوري ميخواي با شادوماد برقصي كه زمين نخوري -

 : نگران و بي هوا لبمو گاز گرفتم

  .. راست ميگيا واي -

 ! نكن دختر ! همه رژت رو خوردي -

روبروم نشست و با حوصله دامن پيراهنم رو باال زد و كفش رو توي پاي راستم جا داد و مشغول پيچيدن بند بلندش دور 

 : زمزمه كردم . ساق پام شد . حس كردم دستش مي لرزه

 ... گالره -

ش سعي كردم صورتش رو لمس كنم اما تنگي لباسم نذاشت . انگار دستش دور مچ پام محكم شد ... خم شدم به طرف

 : متوجه تقالم شد . سرش رو باال گرفت

  ! نكن ديونه ا الن درزاي لباست پاره مي شه -

 : با تعجب به چشماي زيباش كه غرق اشك بود نگاه كردم

 چرا گريه مي كني ؟  -

ام حس كردم . دهن باز كردم كه سوالمو تكرار كنم اما سرش رو پايين انداخت و گرمي اشكش رو كه چكيد روي پ

 : صداش خش دار و تلخ نفسم رو قطع كرد

  ... تو منو بخشيدي ارغوان ؟ من اون روز واقعا ..تو  -

از روي مبل سر خوردم روي زمين .دستمو انداختم دور شونه اش ، سرش رو كشيدم به طرف خودم و چشمامو بستم ... 

  . سنگين بود . نمي شد اون روز رو فراموش كنم . اما خيلي وقت بود كه گالره رو بخشيده بودمنفس هاش بريده و 

فرهان و  . يك ماه بعد از اينكه بافرح روبرو شدم و چند جلسه ديگه هم با حضور فرهان يا تنهايي باهاش حرف زدم

ان ، فرانك رو تو خونه كوچيك اجاره اي مامان خانواده اش رسما اومدن خواستگاريم ... تا وقتي مادر و تنها خواهر فره

  . نديده بودم ، باور نمي كردم كه اين قضيه انقدر جدي شده باشه

واسه فرهان هم هيچ چيز انگار جدي نبود . هر دوتامون بي اختيار بهم نگاه مي كرديم و مي خنديديم . خواستگاري و بله 

ه به نوشهربرگشتيم انگار سنگيني انگشتر نشون روي انگشتم يه گره برون ما تو يه جلسه برگزار شد . و وقتي دوبار

وقتي كنارم بود خوشحال بودم و به هيچ  . انداخته بود روي قلبم به بزرگي كل زندگيم . واقعا مي خواستم بافرهان باشم
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لرزه .. قلبم ب چيز فكر نمي كردم . مي دونست چطوري نگام كنه كه دلم گرم بشه . مي دونست چطوري لمسم كنه كه

  ... مي دونست چطور كنارم باشه كه تنها نباشم . مي دونست چطوري مي تونه تو بدترين لحظه هم خنده روي لبام بياره

  ...و روزي كه گالره هنوز داشت بخاطرش طلب بخشش مي كرد

  .تو شركت يه مهموني خيلي خودموني و جمع و جور به خاطر نامزدي من و فرهان گرفته بوديم

سعيد ، سايه ، پيمان ، هامون ، ترمه و گالره و يكي از دوستاي فرهان به اسم سينا تنها مهموناي جمع بودن . من كت و 

شلوار سفيدي پوشيده بودم و سعي مي كردم از همه پذيرايي كنم . ترمه در حالي كه دستش دور بازوي هامون بود به 

 :طرف من اومد و گفت

من خيلي تند تر بود .. با اينكه اول من و هامون تصميم گرفتيم ازدواج كنيم اما شما دوتا اما خودمونيم آتيشتاز  -

  .. زودترنامزد كردين

 : خم شدم و گونه اش رو بوسيدم

  ... اره خوب ترسيديم از شما عقب بمونيم -

 اشته بود و استين هاشهامون پيراهن مشكي براقي پوشيده بود و دكمه هاش رو با بي قيدي تا روي سينه اش باز گذ

  .مطابق معمول تا نزديك آرنجش تا خورده بود

 .. من و ترمه خوشبختيمون رو مديون توييم ... يه جورايي تو هم ما رو هل دادي -

 : ترمه دستش رو از دور بازوي هامون عقب كشيد و منو تو آغوش گرفت

 .. ار كردي عزيـــــــــــــزمراست ميگي هامون ... هيچ وقت فراموش نميكنم كه برام چي ك -

با خودم فكر  .ازم كه جدا شد نگاش كردم تو اون تونيك سبز تيره و جوراب شلواري ضخيم مشكي خيلي خواستني بود 

 ... كردم يعني عزيزتر از ترمه تو دنيا برام هست ؟ نه ! حتي مادرم رو هم به اندازه ترمه دوست نداشتم

  .متوجه فرهان شدم كه كنارم وايستاددستي دور كمرم حلقه شد و من 

ترمه بهت اخطار مي دم كه دستت رو از نامزد من عقب بكشي... من كال به رابطه شما دوتا مشكوكم چه معني ميده  -

 .... هي فرتي مي پرين تو بغل هم

د ، بهم ز معترض و خندون به سمتش چرخيدم . با ديدن ليوان ويسكي تو دستش اخمام تو هم رفت . چشمك ظريفي

 . ليوان رو باال گرفت و بالفاصله باقي محتوياتش رو سركشيد

 : هامون در حالي كه ترمه رو با خودش به يه سمت ديگه مي كشيد گفت

نگران نباش رفيق ! من خودم ته توي رابطه اين دوتا رو در ميارم نمي ذارم سرمون كاله بره .. تو هم مواظب اين  -

 .... ازي باش اين سومي بود .. يه كاري نكن عروس خانوم نيومده برگردهليوانايي كه باال مي اند

  ... نه رفيق من ظرفيتم بيشتر از ايناست -
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لبخند زدم . چه اشكالي داشت ! هميشه كه اينهمه دليل براي خوشحالي كردن نداشتيم . نامزدي غير رسمي ترمه و 

  . بين من و ترمه و هامون و فرهان ، توسعه كارهاي شركتهامون ، نامزدي رسمي من و فرهان ، شكستن يخ رابطه 

يعني من و فرهان هم بعد از گذشتن  . نگام افتاد به سايه و پيمان كه سرتو گوش هم پچ پچ مي كردن و مي خنديدن

چند وقت هنوز انقدر عاشقانه تو چشماي هم نگاه مي كرديم ؟ سعيد نم نم ليوان مشروبش رو مزمزه مي كرد و با 

امپيوتر ور مي رفت تا موزيك رو عوض كنه . و گالره كه ليوان نميدونم چندمش رو سر مي كشيد تنهايي كنار پنجره ك

وايستاده بود و با ريتم موزيك هايي كه هر ثانيه سعيد عوض مي كرد تكون مي خورد . رفتم كنارش و سرشونه برهنه 

 . مس كردماشرو كه از تك آستينه ي سرخابي رنگش بيرون زده بود ل

 : به طرفم برگشت . چشماش مي درخشيد. به طرفم خم شد و محكم صورتم رو بوسيد

 ..خيلي خوشحالم ... تو اليق خوشبختي هستي ... فرهان ... فرررررهان -

  ... انقدر مست بود كه نمي تونست جمله اش رو تموم كنه

 : صداي فرهان از پشت سرم بلند شد

  .. انداختي ... باز ميخواي تهديدم كنيچيه هي فرهان فرهان راه  -

گالره قدمي به طرفش برداشت و تلوتلو خورد ...كراوات فرهان روكه روي پيراهن مردونه آستين كوتاه سفيدش بسته 

 : بود گرفت و به طرف خودش كشيد . فرهان خنديد و به سمتش خم شد

  .. اگه ...اگهاگر اين دختر ما رو اذيت كني يا اشك به چشماش بياري ...  -

باز نتونست جمله اش روتموم كنه ...خنده ام گرفت خواستم كمكش كنم كه يه جا بشينه ، اما سايه صدام كرد و مجبور 

 : شدم به طرفش برم

 دستشويي كجاست ؟ -

 : چشمكي بهش زدم و گفتم

 نكنه تو هم يواشكي ويسكي زدي ناقال ؟ -

 : پيمان خنديد و گفت

وان درست مثل خودت .. اين پيچ و تاب هاي خانومم مال اب هندونه ديشبه .. چقدر بهت گفتم ما نزده مستيم ارغ -

 .. نخور

 : دست سايه رو گرفتم وگفتم

  ... بيا بريم تا نشونت بدم . تو حياط پشت ساختمونه -

 : هنوز ازدربيرون نرفته بوديم كه سعيد صداي موزيك روبلندكردو گفت

 ...ه تانگو. زوج هاي جوون بيان وسطاينم يه اهنگ مناسب واس -
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 : گالره همونطور كشدار گفت

  .. اين سينا كو ؟ يكي صداش كنه من جفت رقص ندارم -

 : سعيد خنديدو گفت

 قبول نيست با من برقصي ؟ حتما بايد سينا باشه ؟ -

  ... اررررره از تو خوشم نمياد بچه مثبت -

 . و تلو خورد و فرهان بازوش روگرفتقبل از اينكه در رو ببندم ديدم كه باز تل

وقتي همراه سايه بر مي گشتيم تو ساختمون ، سينا رو ديدم كه خم شده بود تو ماشينش و دنبال چيزي مي گشت . مكث 

 : كردم و گفتم

  .. اقا سينا گالره دنبال شما ميگشت ميخواست باهاتون برقصه -

 : فلش مموري تو دستش رو نشونم داد و گفت

  .. ل موزيك بودم .. االن ميام تا بخت ازم روبرنگردوندهدنبا -

خنديدمو دنبال سايه از پله هاي شركت باال رفتم ... در كه باز شد با تعجب به فضاي نيمه تاريك سالن نگاه كردم . 

رم تو اسايه بي توجه به سمت پيمان رفت كه منتظرش بود تا رقص رو شروع كنند . سعيد قبل از اينكه پامو كامل بذ

 : سالن به طرفم اومدو گفت

  ..عروس خانوم مي شه دستشويي رو به منم نشون بدي -

 : با خنده كنارش زدم وگفتم

 ... خجالت بكش مرد گنده .. نكنه تو هم نزده -

 هنوز جمله ام تموم نشده بود كه دليل اضطراب تو صداي سعيد رو و وايستادنش مقابلم رو فهميدم .هامون و ترمه يواش

تو اغوش هم تكون ميخوردن و نگاه هامون با پوزخندي مستقيم تو چشمام نشست . پس چرا فرهان رو نمي ديدم..يه قدم 

جلو تر رفتم .. پشت ديوار كنار در .. تو كنج اتاق دستاي فرهان دور كمر گالره پيچيده شده بود و يه پاش رو برده بود 

قدم برداره اما انقدر سخت بهم پيچيده بودن كه امكان تكون خوردن بين پاهاي اون و داشت سعي مي كرد با موزيك 

حس كردم تو اون شرجي و گرماي شروع تابستون يهو يخ زدم .. سعي كردم لبخند بزنم وبه طرفشون برم. اما ...نبود 

ره اي سرخابي گالانگار فرهان هنوز منو نديده بود .. انگشتش رو گذاشت زير چونه گالره و صورتش رو باال آورد .. لبه

مي درخشيدن... نفهميدم كي لباشون يكي شد ومن بي اختيار تكيه زدم به در پشت سرم كه اونم باز شدو من محكم 

  . خوردم زمين

صداي دويدن يه نفر رو حس كردم .. چشمامو از درد بسته بودم ... دستي بازوم رو گرفت . چشمام رو بازكردم . هامون 

 : د و تمسخر ديگه خبري نبود انگار اونم داشت با من درد مي كشيد. ترمه كنارم نشست و گفتبود تو نگاش از ريشخن
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 ... چي شد ارغوان -

 : سعي كردم سرجام بشينم . فرهان دست پاچه داشت با سعيد حرف مي زد

  ... باباسعيد برق رو روشن كن .. چرا اينجا رو انقدر تاريك كردين .. صداي اون موزيك رو خفه كن .. اي  -

تو صداش ديگه اثري ازمستي نبود... نمي دونم چرا به طرفم نمي اومد . هامون ازكنارم بلند شد و بي حرف از در بيرون 

رفت.صداي كوبيده شدن در حالمو بدتر كرد . ترمه و سايه كمكم كردن كه بلند شم . سايه در حالي كه لباسم رو مي 

 :تكوند گفت

  ...بايد صدقه بذاريم كنارعزيزم چشمت كردن ...  -

با خودم فكركردم چشمم كردن ؟ يعني زيبا شده بودم ؟ پس چرا يه نفرديگه تو بغل فرهان بود ؟ يعني سايه نديده بود 

  . .. كاش نديده باشه ... اما بغض توي صداش و لرزش دستش وقتي كمكم ميكرد تا برم تو اتاق كنار حالمو بدتر كرد

روي مبل نشستم و گذاشتم ترمه و سايه سرم غر بزنندو همه جاي تنم روبررسي كنند كه چيزيم نمي دونم چند دقيقه 

 : نشده باشه . اما يهو از جام بلند شدم و با صداي يخ بسته گفتم

  .. ما چرا اينجاييم ... االن بقيه مهمونا ناراحت ميشن .. فرهان كجاست بگو بياد بايد سفارش شام بديم .. فرهان -

 . .. از شد و فرهان در حالي كه به يه جايي جلوي پاهام نگاه مي كرد اومد تو. سايه و ترمه از اتاق رفتن بيروندر ب

  ... زنگ بزن شام بيارن .. بچه ها گشنه اشونه ... خودتم يه چيزي پيدا كن بخور كه اين مستي از سرت بپره -

 ارغوان ؟ -

 ني واسش پيدا كني .. برو بيارش اينجا حال گالره هم خوب نيست .. ببين چي مي تو -

 ارغوان ؟ -

 شام رو از افتابگردون بگير .. قبال باهاشون هماهنگ كردم  -

 ارغوان  -

 فقط چك كن ببين بچه ها چي مي خورن ؟ -

  .. به طرفم اومد . دستش رو گذاشت روي لبم

  .. گوش كن ! بايد برات توضيح بدم -

  ..من نياز به توضيح ندارم -

 در دوباره پشت سرش باز شد . گالره با چشماي نمناك در رو بست و بهش تكيه زد. فرهان سرش رو تكون داد و گفت

: 

  .. بايد گوش كني -

 : ... كالفه يه قدم عقب رفتم . كمرم درد مي كرد اما اين از درد قلبم بيشتر نبود

  ... و حال طبيعي نيستين ... بايدمن نياز به توضيح ندارم همه چيز رو مي دونم .. شما دوتا ت -
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صداي شكستن بغض گالره نگاهمو كشيد به طرفش . امتداد نگاهم تا لغزيدنش روي چوب قديمي در و نشتستش روي 

  . موزاييك ها پيش رفت

  .. بلند شو گالره -

 : قدمي به طرفش برداشتم..دستاش رو دور پام حلقه كرد

  ...وز نامزديت بود من چي كار كردمواي ارغوان من چيكار كردم .. امر -

 : خودمو عقب كشيدم ... روبروش نشستم

  ... چي داري ميگي دختره ديوونه تو حالت خوب نيست... بلندشو بگم بچه ها برات يه چيزي بيارن -

 :بوي تند الكل از بين لبهاش تو مشامم نشست .اما هيچ اثري از مستي ديگه نبود

ك برسر رو ببخش ... من گند زدم به همه خوبي هات... تو منو ادم كردي .. تو باعث شدي از نه!!!منو ببخش .. من خا -

  ..لجن بيام بيرون.. اما ديدي كه من همون اشغالي ام كه بودم

بوي توتون و گوگرد خبر از روشن شدن اولين سيگار ِفرهان مي داد . چشمامو بستم ..نبايد نبايد اجازه مي دادم كه 

 : بريزه افكارم بهم

  ... تو تو حال خودت نبودي ... من درك مي كنم ... باور كن ناراحت نيستم -

دروغ ميگفتم... قلبم هزار پاره شده بود...تو شب نامزديم ... بين دوستام مثل يه جام بي ارزش به زمين كوبيده شده بودم 

 . و هر تيكه ام يه گوشه افتاده بود

ومش كنم.مدام ميگفت منوببخش و خودش رو لعنت ميكرد..انگار از مستيش همين گالره گريه مي كردونميتونستم ار

گريه ها و هزيون هاي لعنتي مونده بود .مستاصل به فرهان نگاه كردم .سيگارش رو زير پاش له كردو كمكم كرد 

و  رو گاز گرفتم تاگالره رو روي مبل بشونم .ديدن دستاش كه بازوي گالره رو مي گرفت حالمو بد مي كرد . اما لبم

  ... شوري خون باعث شد حس كنم مي تونم ارومتر باشم

 ... فرهان دستم رو گرفت... سعي كردم خودمو عقب بكشم .. اما نمي تونستم

  ... ارغوان باور كن نمي فهميدم دارم چيكار ميكنم -

  ..باشه .. باور كردم .. االن ولم كن -

  .. ي ديگه لب به مشروب نزنمارغوان قول مي دم همونطور كه خواست -

- ...  

 .. خانوممم .. عزيزم... باور كن -

  ... صداش خفه شد

منو بيشتر به طرف خودش كشيد ..بوي الكل و سيگار انگار داشت سبكم مي كرد... اشك بي اونكه بخوام دونه دونه روي 

  .. صورتم راه باز كرد
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 : نه به سينه اش فشرد زمزمه اش بغضم رو بيشتر و بيشتر شكستابروهاي فرهان تو هم گره خورد ... منو طلبكارا

  ...باور كن دست خودم نبود ..غلط كردم ارغوان ... باور كن نفهميدم چه گوهي خوردم  -

پيراهنش رو چنگ زدم و شونه هام بيشتر لرزيد ... نمي دونم چقدر تو بغلش مثل يه بچه گريه كردم و نفهميدم چرا 

ا وقتي سرم روبلند كردم نگام افتاد به پارچه سپيد پيراهنش كه حاال مثل يه تابلوي نقاشي مدرن پر از اشك مي ريزم..ام

 : رنگ هاي اشفته ارايش صورتم بود ... سرم رو به طرف صورتش گرفتم

 .. گندزدم به پيرهنت -

 : نگاش مي رقصيد زمزمه اش به سختي به گوشم رسيد

  ...فداي سرت خانومم -

داغ شدم .. تو بغل فرهان بودم .. اين اولين بار بود كه اينطوري بهم چسبيده بوديم ... انگار همه صحنه هاي قبل  يهو انگار

از يادم رفت ... لبخندي به زور زدم و خواستم خودمو بيرون بكشم كه اخماش تو هم رفت و محكمتر نگه ام داشت.سرم 

باماليمت سرم رو به طرف خودش چرخوند.. يه قدم عقب تر رفت و  رو به طرف مبل چرخوندم . گالره تو اتاق نبود ...

 : منو مثل پر دنبال خودش مي كشيد. خم شد كنار گوشم زمزمه كرد . تكيه داد به لبه ميز مديريت

  ...باور مي كني ... حرفامو باور ميكني -

 : سرم رو تكوندادم و حيرون از حسي كه داشتم باز سعي كردم فرار كنم

  ...ديگه نشد خانوم كوچولو.. .فرارنكن ... اگر منو بخشيدي فرار نكننه  -

سعي كردم تو چشماش نگاه نكنم ... نمي خواستم بدونه كه گرمي آغوشش همونقدر كه ارومم ميكنه يه سايه تلخ از 

بود . خيلي قوي ن گذشته رو به يادم مياره ... يه نفر كه گرمي منحوس تنش رو بهم تحميل مي كرد ... با اينكه خاطرش

  ... اما سايه اش رو مي ديدم

  ... بذار برم فرهان بچه ها بيرونند زشته -

  ... زشت اينكه نامزدم انقدر از من بدش مياد كه تو چشمام نگاه نميكنه -

 : متحير نگاهش كردم

وقتي چونه ات از بغض مي اهان اينطوري خوبه ... اينو دوست دارم ... وقتي چشمات اينطوري معصوم نگام مي كنند  -

  .. لرزه

  ...خم شد و چونه ام رو بوسيد

 وقتي داري لبات رو ازم قايم مي كني  . من عاشق اين همه ظرافت تو صورتتم -

 : بعد از گفتن اين جمله سكوت كرد و سرش رو كمي به طرف شونه اش خم كرد و لبخند موزيانه اي زد و زمزمه كرد

  ... اي نداره اما نميدوني هيچ فايده -
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من اما يهو خالي شدم حتي طعم تلخ  ...هنوز جمله اش تموم نشده بودكه لباش طلبكارانه و پر از نياز روي لبام نشست 

سيگار و الكل كه بين لبام پيچيد نتونست تلخي اين فكر رو از سرم دوركنه كه اين لبهاتا چند دقيقه پيش مهمون كس د 

 ... طلبكارانه دور اندام يكي ديگه پيچيده شده بود يگه اي بود اين آغوش همينطور

 . صداي معتجب و همراه با فرياد ترمه گالره رو ازآغوشم جدا كرد

  ...ديووونه شدين.. االن گند ميخوره به لباس عروس -

گالره به سرعت بلند شد وكمكم كرد تا بشينم ...در حالي كه چروك روي لباسم رو مرتب مي كرد به طرف خودم 

 : كشيدمش و گفتم

  ... من خيلي دوستت دارم .. خودت هم مي دوني .. گذشته رو فراموش كن .. تو يه گالره ديگه اي.. اون گالره رفته -

 : لبخند دردآلودي زد و گفت

  ... فكر كنم بايد ارايشم رو درست كنم دوباره -

ه بعد از اون روز انگار يه ادم ديگه شد..يكي كه هيچ و بعد از گفتن اين حرف رفت ... با خودم فكر كردم..واقعا هم گالر

 ... وقت نتونستم باور كنم روزي تو اون رستوران بين راه با اون وضع ديدمش

 : ترمه نزديكم روي مبل نشست و سرش رو تكون داد

 !... ديونه اي مگه دختر !ببين به سر لباست چي اوردي ...مثال عروسي ها -

 : ي زمرديش خيره شدملپش رو كشيدم و به چشما

  .. غر نزن ! خاله ريزه ... چه خوشگل شدي -

 :واقعا تو اون پيراهن بلند حرير سبز آبي و آرايش مليح صورتش مثل فرشته ها شده بود

  ... از تو كه خوشگل تر نشدم عروس خانوم... امشب خدا به دادت برسه با اين دلي كه از فرهان مي بري -

 : زدمضربه اي به شونه اش 

  ... برو گمشو با اين ذهن منحرفت -

 : ابروهاشو باال فرستاد و گفت

 واقعا نمي ترسي؟  -

  .. از چي بترسم؟ من انقدر استرس دارم كه به اين چيزا فكرنمي كنم االن -

 !! اهان ديگه نصف استرست هم مال دلبري اخر شبه -

  ... واسه هفته بعد ترمه بي خيال شو ... نكنه داري به خودت دلداري ميدي -

 :خنده اي از سر بي قيدي كرد و گفت

  ... نه ... من و هامون ا ز اين استرس ها نداريم -
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 :چشمام گردشد

 يعني چي ؟ از كي تا حاال ؟ -

  ... از همون روزي كه عقدكرديم -

 : براي چند لحظه ساكت شدم و بعد بالخره صدامو پيدا كردم

 ...گفتي يه وقت اگر خداي نكرده جدا بشينيعني انقدر عجله داشتين؟ ن -

 :اخم ظريفي كرد و گفت

 چرا بايد جدا بشيم؟! ما ازخودمون مطمئنيم...مگه تو و فرهان مطمئن نيستين ؟ -

روز عقدم رو به ياد آوردم كه چقدر براي بله گفتن ترديد داشتم . حتي لبخند هاي عميق فرهان و نگاه مهربون مامان و 

رم ،اما بوسه گ "نه مي خوام بيشتر فكر كنم"ترسيده بودم . دلم ميخواست بگم ..ست خنده به لبم بياره اردالن نمي تون

نازنين مادر فرهان ، سينه ريزي كه با محبت به دورگردنم بست و فشار دست فرهان وادارم كرد كه ترديد هام رو كنار 

بگيرم بله رو بگم .اتاق عقد ساده ي توي محضر داشت از بزنم و بعد از سومين بار بدون اينكه از هيچ بزرگتري اجازه 

طرف بهم نزديكتر مي شد . نمي دونم چرا درست بعد از اينكه بله روگفتم چشماي سرزنشگر و غمگين تيام از نظرم 

 ... گذشت

 :ترمه دستش روجلوي صورتم تكون داد و گفت

  ...اهاي كجايي ؟ رفتي تو فكر دلبري؟ جوابمو نداديا -

 : زور خنديدمبه 

  ... گمشو.. معلومه كه مطمئنيم..مطمئن تر از تو و هامون -

 : نگاه ترمه يهو جدي شد

  ... اميدوارم ! چون اطمينان شما بود كه ما رو هم مطمئن كرد -

 منظورت چيه ؟ -

 .. اينو يادت باشه ارغوانهيچي ! ما چهارتا ضلع يه مربع هستيم ... هر كدوم از ما كه بشكنه ... اين مربع ويرون ميشه  -

..  

نمي دونستم چي بايد بگم .. دستم رو روي دامن لباسم مشت كردم ... ترمه من و فرهان رو به خودش و هامون گره زده 

بود . نمي دونستم بايد از اين موضوع خوشحال باشم يا ناراحت .. وقتي بعد از اولين مالقات بافرح همه چيز رو براي ترمه 

 :،با خوشحالي زياد بغلم كرد و گفت تعريف كردم

  ... چه خوب ارغوان ...من و هامون تو و فرهان ... مي تونيم يه عالمه خوش بگذرونيم.. هميشه كنار هم -

جبراني براي همه نداشته  .. تو اون لحظه فكر كردم كه واقعا تصويري كه از اينده جلوي رومونه چقدر شاد و زيباست

ن ترمه نداشتن خواهر رو حس نكردم . مرحله به مرحله و قدم به قدم باهام اوم ... همه چيزم شد . هام تا امروز .با بود
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خواهر مادر دوست . حتي روز خواستگاريم هم كنارم بود. تو اشپزخونه به قيافه فرهان با اون كت شلوار سرمه اي 

  . خنديديم و از دور براش شكلك درآورديم

 : گوشش گفتم بي اختيار بغلش كردم و زير

  ...مرسي ترمه.. براي همه بودن هات ... براي اينكه همه كسم شدي -

 : چند ثانيه مكث كرد و بعد با سرزنش منو از خودش دوركرد

  .. احساساتي نشو ... همه كست از اين به بعد فرهانه اينو يادت باشه -

 : از جام بلند شدم و گفتم

رو تو دلم نمي گيره ... انقدر خري كه نمي فهمي ..حاال اين شوهر بنده كي مياد  نه فرهان، نه هيچ كس ديگه ،جاي تو -

  .. دنبالمون خسته شدم

 : بدون اينكه نگاش رو از جايي كه نشسته بودم برداره گفت

فرهان تلفن كرد گفت كه گلفروشي بدقولي كرده و اون هنوز درگير ماشين و دسته گل جنابعاليه .. قراره بيان  -

  ... لمون ببرنمون اتليه فرهان از اونجا به ما ملحق ميشهدنبا

 : متعجب نگاش كردم

  ... مگه ميشه دوماد نياد دنبال عروس -

 : صداي فرح از پشت سرم به گوش رسيد

 ببله كه ميشه ... گلفروشي اون سر شهره به آتليه نزديكتره . اگر قرار بود فرهان بياد دنبالت ودوباره تو اين شلوغي ش -

  .. جمعه بريد تا اونجا نصف شبم به عروسيتون نمي رسيدين.. االنم راه بيافتين كه اومدن دنبالتون

دقايقي بعد درحالي كه شنل بلندي روي سر و شونه هام انداخته بودم از در آرايشگاه خارج شدم و بالفاصله چشمم افتاد 

 .. فيبه ماشين تيام .حس كردم همه وجودم تبديل شد به يه كوه بر

 : ترمه بازوي گالره رو گرفت ،اونو به طرف خودش كشيدو گفت

  ... گالره بيا ما بايد مستقيم بريم خونه ؛ مامان ارغوان ميگفت براي بردن مهمونا ماشين كم دارن -

و بعد ازگفتن اين حرف دستش رو برام تكون داد و به سمت دويست و شش سفيدي كه يه ماه پيش خريده بود رفت . 

 ... ي تونستم باور كنم كه قراره با ماشين تيام تا آتليه برمنم

نمي تونستم حتي يك ميليمتر تكون بخورم صداي بار شدن در  .شرايطي كه توش قرار گرفته بودم اصال منصفانه نبود 

دور مي  وماشين رو شنيدم اونقدر بلند كه همه صداي هاي ديگه پشتش گم شد .و به دنبال اون صداي پايي كه ماشين ر

زد . سرم رو ذره اي هم باال نياوردم اما كفش هاي واكس نخورده اي كه جلوي در عقب ماشين وايستاد و اونو باز كرد 

رو ديدم . نمي خواستم جلو تربرم . نمي خواستم تو اون ماشين بزرگ سياه بشينم . نمي خواستم.... اما انگار هيچ چاره اي 
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ه سنگيني سرب شده بودن از جا بكنم كه دستي رو بازوم نشست . قبل از اينكه حالت نبود . سعي كردم پاهام رو كه ب

 : تدافعي ام شديدتر بشه صداي گالره تو گوشم نشست

 ... عزيزم ..دلم نيومد تنها بري . من نباشم براي مهمون ها هم تو ماشين جاي بيشتري هست -

  . نفس هام سنگين شده بود نمي تونستم جوابش رو بدم

 ..عروس خانم نمي خوان بشينند تو ماشين ؟ اقا دوماد منتظرن برين دنبالشون  -

زهر تلخي كه تو صداش بود قلبم رو دو تيكه كرد . سرم رو بلند كردم و لبه شنل از روي صورتم كنار رفت . تيام با كت 

ه بود ؛ ادامه حرفش رو خورد و شلوار سياه و پيراهن دودي كه يقه اش بر عكس هميشه يكي دوتا دكمه اش باز موند

،نگاهش روي صورتم نشست . مي خواستم بگم كه باهات نمي آم ؛ مي خواستم بگم كه هر چقدر كه بشه منتظر مي مونم 

تا فرهان بياد . اما تو نگاش رنجي بود كه وادارم كرد سكوت كنم ... خودم رو به دست گالره سپردم تا منو نزديك در 

ونده بود و دست تيام روش قرار داشت ببره . گالره كنارم نشست و بعد از كمي مكث رو به تيام ماشيني كه هنوز باز م

 : كه بي حركت هنوز سر جاش مونده بود كرد

 آقا تيام عجله كنيد . دير ميشه  -

 . در با صداي بلندي بسته شد و من دستام رو زير پوشش گيپور ظريف دستكشم مشت كرد و چشمام رو بستم

 : وزيكي كه از قبل از سوار شدن ما در حال پخش بود يه جورايي روي مغزم خط مي كشيدصداي م

 نمي فهمم چرا از من

 داري روياتو مي دزدي

 تو قاب عكستم حتي

 ازم چشماتو مي دزدي

حس مي كردم صداي موسيقي سمفوني مرگيه كه ناخواسته شنونده اش شدم . گالره شنلم رو مرتب كردو رو به تيام كه 

 : داشت خيابون رو دور مي زد گفت

 مثال عروس داريم تو ماشين، يه موزيك شاد بذار يه كم بوق بوق بازي كن  -

تيام با صورتي كه مثل مجسمه هاي سنگي شده بود كنترل ضبط ماشين رو برداشت و همونطور كه مستقيم به روبرو نگاه 

 : مي كرد گفت

 .ر نمي آد باشه طلبشون از آقا داماد در خواست كننداولي رو به روي چشم ...امادومي از من ب -

چقدر تا امروز صبح همه چيز به نظرم  .ريتم شاد موسيقي تو ماشين پيچيد و من خودم رو به سمت پنجره كشيدم 

حتي گذشتنم ازخطاهاي مكرر فرهان . اما حاال درست جايي كه بايد ترديد ها رو كنار مي  .درست و منطقي مي اومد 

اينهمه ترس با هم داشت منو از پا مي انداخت . نگاه نگرانم رو بي اختيار باال آوردم و به چشماي تيام دوختم كه مي زدم 
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دونستم چند دقيقه است داره نگاهم مي كنه .ترسيده بودم و هيچ كس نبود تا بهش تكيه كنم و بهم بگه هر كاري كه 

ه با متن ترانه و ريتم داشت انگار حال منو به مسخره گرفته بود . كردم درست بوده . صداي زخمي خواننده با تضادي ك

انگار ترس هام رو ديد لبخند زد يه لبخند مهربون مثل روزي كه منو تو  . اما تو چشماي تيام ديگه رنجش نمي ديدم

  . گلخونه ترسونده بود . لبخندش حالم رو بهتر كرد

 تازه ترين زخم دلم قصه رفتن توئه

 هرجا كه مي رم حرف شكستن توئهاين روزا 

 مثل يه آينه سوت و كور شكستيو رها شدم

 تبر شدم شكستمت ولي چه بي صدا شدم

 تو سهم من نبوديو به قصه ها سپردمت

 ولي به عشقمون قسم كه تا خدا مي بردمت

 خدا هميشه تكيه گاه من بود

 تو غربتي كه سهم من نبودي

 نگو كه رفتن تو پاي من بود

 وندني شدن نبوديتو اهل م

 گذشته هر چي بين ما گذشته

 تو نگذر از كسي كه ماهو گم كرد

 يه فاصله هميشه بين ما بود

 پر از سكوت و آه و حسرت و درد

 گذشته هر چي بين ما گذشته

 تو نگذر از كسي كه ماهو گم كرد

 يه فاصله هميشه بين ما بود

 پر از سكوت و آه و حسرت و درد

 رت و دردپر از سكوت و آه و حس

خواستم با حال بهتري كه داشتم به چيزاي خوب فكر كنم . به مهري كه از فرهان تو دلم نشسته بود به خانواده اي كه 

  ... ميخواستم با فرهان داشته باشم . اما نگاه تيام منو كشوند به اخرين روزي كه ديدمش تو خونه ام

ش فرهان تا كارهاي مهموني تو دفتر رو برنامه ريزي كنيم . ترمه داشتم شالم رو جلوي اينه درست مي كردم كه برم پي"

 :صداي زنگ ممتد باعث شد عصبي شالم رو روي تخت پرت كنم و تو ايفون داد بزنم  . هم همراه هامون رفته بود خريد
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 كوفت ترمه مخمو خوردي باز اون كليد بي صاحبت رو كجا گذاشتي؟ -

كوچيك سوئيتم وايستاده بود . يادم رفت شالم روي سرم نيست . راستش برام مهم اما چند ثانيه بعد تيام وسط فضاي 

  . هم نبود . اما تيام شال رو از روي تخت برداشت و بي اونكه نگام كنه پرتش كرد تو سينه ام

 : سعي كردم صدام رو پيدا كنم

  ...سالم اينجا چيكار ميكني ؟ ترمه نيس -

 : صداش برنده بود

 ... رو سرت اونو بنداز -

 : عصبي شدم

 .... اوه اوه آقاي متعصب تو كه نگام نكردي چطوري فهميدي روسري سرم نيست -

 : نفسش كه از سينه رها شد انگار دل منو هم سوزوند

 واسه همين بود كه گفتي نه ؟ درسته ؟ واسه همينه يكي مثل فرهان رو انتخاب كردي ؟ -

 : تخت نشستممتعجب شال رو روي سرم انداختم و لبه 

 چي ميگي تيام ؟  -

روبروم تكيه داد به ديوار . تازه سويشرت و شلوار ورزشيش رو ديدم . مثل پسر بچه هاي دبيرستاني عصباني به نظر مي 

چون متعصبم ... چون دكمه هام تا بيخ گلوم بسته است چون ريش دارم ... چون ...واسه همينا گفتي نه و رفتي  -. اومد

 معلوم الحال ؟ سراغ يه آدم

 حس مي كردم فشار خونم هر لحظه در حال باالتر رفتنه ... برام مهم نبود كه چقدر ناراحت بود

تيام بفهم چي داري ميگي .. فرهان نامزد منه و حق نداري بهش بگي معلوم الحال ... فقط چون به تو گفتم نه به خودت  -

 حق مي دي بهش توهين كني ؟

 : ه و مرتبش فرو كرد و گفتدستش رو تو موهاي كوتا

ارغوان انقدر بچه اي ؟ يا فكر كردي من بچه ام ؟ من همه چيز رو درباره فرهان مي دونم. ... از رفت و امدش با زن  -

هاي بدتر از خودش گرفته تا مصرف تفريحي مشروب و ترياك .. يعني تو اينا رو نمي دوني ... يا مي دوني و برات مهم 

 نيست ؟

 : فضاي سوييت رو پر كرده بود و سرما ناگهان همه وجودم رو پر كرد صداي قلبم

  .. مزخرف نگو ... فرهان فقط گاهي مشروب مي خوره -

 : پوزخند زد

فقط گاهي مشروب مي خوره ؟ يعني اون اردالن يا مامانت به خودشون زحمت ندادن كه فقط چند ساعت درباره اين  -
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 ادم تحقيق كنند؟

 كالفه بلند شدم 

تمومش كن تيام ... من انتخابم رو كردم ... بهتره تو هم سعي نكني ذهنم رو خراب كني ... اصال تو چرا بايددرباره  -

  ... فرهان تحقيق كرده باشي

 : حس كردم بي رحممم اما ترسيده بودم و مي خواستم با همه وجود از انتخابم دفاع كنم

 واسه رسيدن به هدف خودت داري يه نفر ديگه رو تا اين حد خراب مي كني ؟اقاي متدين ... آقاي مومن ... برادر ... -

  ... صورتش تيره شد

 ارغوان باور كنم تا اين حد نفهمي ؟ -

آره من نفهمم .. چرا خودت رو خسته مي كني به خاطر يه آدم نفهم ... چرا اينهمه راه بلند شدي اومدي به خاطر يه  -

 ندگيم بردار آدم نفهم ؟ دست از سر من و ز

 ... نمي خواستم باورهام رو بهم بريزه .. من مي خواستم با فرهان باشم . ميخواستم همه نداشته هام رو داشته باشم

و اين به ظاهر مغرورش و  ....برخالف اونچه فكر مي كردم صداش بلند تر از صداي من نشد .. تو صداش عجز بود 

  . ورزشي هم خودنمايي مي كرد نمي اومدشونه هاي محكمش كه تو اون سويشرت سياه 

ارغوان با من لج نكن ... ارغوان من نميخوام با من ازدواج كني .. اصال جواب سالم من رو هم نده .. اما اين ادم نه .. اين  -

  .. آدم نه ... من قول مي دم كمكت كنم بهترين فرد رو پيدا كني ...فرهان نه

.. من خسته بودم ... راه طوالني از موقع تولدم طي كرده بودم تا شايد به آرامش صدام پر از خواهش بود مثل خودش 

برسم ... نمي خواستم خراب بشه ... هيچي .. حتي باور هاي كه شايد غلط باشه ... من به چشماي خندون فرهان ايمان 

ايي مي كرد كه يه عمر تو داشتم ... به نوازش دستاش به كلمات جادوييش .. فرهان وجودم رو پر از خودخواهي ه

 وجودم دفن شده بود 

  ... فقط برو ... برو تيام ... من ازتو كمك نميخوام -

داشت منو از بين مي برد.. كاش تيام  ...نگاهش وقتي مي رفت لرزش دستاش .. رنگ تيره نگاهش . التماس تو كلماتش

 ... ي تونستم چشمم رو روي همه ترس هام ببندمبرادر ترمه نبودي ... كاش گذشته من انقدر سياه نبود... كاش م

 : ترمز ماشين نگاهم رو از آينه برداشت... صداي تيام بي روح بود اما لبخند رو هنوز روي لباش مي ديدم

  ... عروس خانوم رسيديم -

امي به طرف زاينكه گنگام به تابلوي بزرگ آتليه عكاسي افتاد و فرهان رو با لبخندي پر از شرمندگي اونجا ديدم .. قبل ا

 : ماشين برداره ... تيام پياده شد و در رو برام باز كرد

 .. خوشبخت باش ارغوان ... فقط با خوشبخت شدنت مي تونم ظلمي كه بهم كردي رو فراموش كنم -
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 هزمزمه كردم ظلم ؟ چه ظلمي .. اينكه نخواستم ارامشش رو ازش بگيرم ظلم بود؟ اينكه خواستم با كسي باشم ك

كمترين آسيب رو هردومون ببينيم ظلم بود؟ فرهان نذاشت به افكار درهم پر و بال بيشتري بدم . به طرفم اومد و 

 : چشماش باز مي خنديد . گوشه لبش رو گاز گرفت .دستش رو به سمتم درازكرد

 هر دستوري االن بدي من اجراش مي كنم ... حتي قطع كردن سرم و پيشكش كردنش ؟ -

  . مي گرفت . حتي چال روي گونه هاش نمي تونست باعث بشه كه بخندمخنده ام ن

 فرهان اين توقع زياديه كه بخوام تو خودت بيايي دنبالم جلوي آرايشگاه ؟ -

  . ابروهاش رو باال برد

ته فنه .. حق با توست هرچي كه بگي حق داري ...اما باور كن گلفروشي سفارش ما رو با سفارش يكي ديگه اشتباه گر -

  .. بود.. خيلي طول كشيد ... اگر ميخواستم بيام دنبالت نصف شب هم نمي رسيديم

 : دلخور از كنارش رد شدم و گفتم

  ... اما من فاصله آرايشگاه تا آتليه رو بيست دقيقه اي اومدم -

 : گالره در حالي كه سعي مي كرد با پاشنه هاي بلندش دنبالم بياد گفت

 چيزي بگو بگنجه ... ما يك ساعت و ربع تو راه بوديم ... تو مي گي بيست دقيقه ؟ ارغوان دروغ ميگي يه -

انگار منتظر بود برگردم و دوباره تو ماشين  .. سرجام وايستادم ... به عقب نگاه كردم . تيام هنوز در رو نگهداشته بود

. وقتي تو اون ماشين همه چيز انقدر ساده و بشينم ... يه قسمتم ميخواست دل به اين نگاه بدم و برم ... يه جاي دور ..

  ... حتما زير سايه اين نگاه ... كوتاه به نظر مياد حتي زمان حتي ترافيك حتي اضطراب دير رسيدن

دستم رو مشت كردم . بله سر سفره عقدم رو دوست داشتم ... نمي خواستم جز اون به هيچي فكر كنم .. فرهان رو 

همه كم كاري ها و بي خيالي هاش .. نگاهم رو از دست هاي نشسته رو فوالد سياه رنگ دوست د اشتم حتي با وجود 

 : برداشتم و به چشماي سرخوش فرهان انداختم

  .. بيا بريم تو ديگه .. مگه نبايد عكس بگيريم يا اينكه اينجام نوبتمون رودادن به يه عروس دومادديگه -

 : ي كه تعظيم نصف و نيمه اي مي كرد دست گل سپيد رو به سمتم گرفتفرهان گام بلندي به طرفم برداشت و در حال

  ... بي جا مي كنند خانوم -

 : گل رو گرفتم و سرم رو باال تر بردم

  ...كاش يه ذره واسه گلفروشي هم از اين گردن كلفتي ها مي كردي -

نگاه شيفته اش دوخته شد به  .طي كرد شنل كامل از روي صورتم عقب رفت ... فرهان فاصله بينمون رو با قدمي بلند 

صورتم و من تازه يادم افتاد كه عروسم ، يادم افتاد لباس عروسي تنمه و با اون آرايش سنگين تو يه پياده روي شلوغ 

انگار اون بعد از ظهر تب آلود فقط به يه  ... روبروي دوماد خوش قيافه اي وايستادم كه داره با تحسين نگام مي كنه
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ابلوي نياز داشت و به يه عالمه تماشاگر كه ازكنارمون رد مي شدن و با لبخند و تعجب نگامون مي كردن. و من همچين ت

يعني واقعا خوشبخت مي شم ، اين  "مي شنيدم كه برامون آرزوي عاقبت بخيري مي كنند. تو اون لحظه از ذهنم گذشت 

  " .. همه آدم دارن دعامون مي كنند ، بايد بشم

 : رشته نگاه ما دوتا رو قطع كرد و در حالي كه دستش رو جلوي صورتمون تكون مي داد گفتگالره 

  ...بابا بسه يه عمر فرصت دارين بهم زل بزنيد . بيايين بريم تو -

 

 : فرهان لبخند شيطنت آميزي زد و گفت

بداخالق كه مي دونم حاضره  راست مي گه .. من يه عمر براي خوشبخت بودن وقت دارم بهتره بريم سراغ اين عكاس -

  ... ما دوتا رو پرت كنه وسط اتوبان به خاطر اين تاخير

 : صداي گرفته تيام منو از ابرهاي رويايي كه تو اونا شناور بودم بيرون كشيد

  .. يه عمر فرصت داري كه ارغوان رو خوشبخت كني ... از همين امروز فرصتت شروع شده بهتره اينكار رو بكني -

  . د از روي لبهاي فرهان عقب رفتلبخن

  .. نياز نيست شما تذكر بدي -

نياز هست چون گويا برادرش فراموش كرده اينا رو بهت بگه ... من جاي اردالن بهت مي گم .. بهتره به جاي اينكه به  -

 ... يه عمر خوشبختي خودت فكر كني ... به اين فكر كني كه بايد ارغوان رو خوشبخت كني

 اين سخنراني رو بذاري براي عروسي خواهرت ... من خودم حواسم به ترمه هست  بهتره -

  .. ترمه نه ، ارغوان ... اسم همسرت ارغوانه ... اتفاقا براي ترمه هم به اندازه تو و ارغوان نگرانم -

 : فرهان داشت كم كم عصبي مي شد . دستم رو روي بازوش گذاشتم

  ... شه .. همه آرايشم خراب شد خاله ت منو مي كشهبيا بريم تو ... داره گرمم مي -

فرهان مكث كرد و نفس عميقي كشيد . دستم رو از روي بازوش پايين اورد و انگشتاش رو تو انگشتام محكم قفل كرد و 

بي اونكه چيزي بگه منو به طرف اتليه كشيد . هنوز پام رو روي اولين پله نذاشته بودم كه صداي كشيده شدن تيز 

 .... ستيك ها روي آسفالت خيابون قدم هام رو بي رمق كرد . تيام رفتال

پاهام مثل سرب روي پله ها چسبيده بودن اما دست فرهان از بين انگشتام بيرون اومد و آروم و مطمئن حلقه شد دور 

 و آب كرده بود .كمرم و به طرف باال هدايتم كرد . ته دلم يه چشمه جوشيد .. حرارت دستاش انگار يخبندون چشمه ر

  . صداي الستيك ماشين تو صداي فالش دوربين و غرغرهاي عكاس گم شد

اما انگار يه چيزي بهم مي گفت كه آستانه تحملم داره به پايان مي رسه . به تاالر كه رسيدم چشمام بين مهمونا دنبال 

لبخند نا مطمئن اردالن ... همهمه هاي  نگاه به اشك نشسته مادر رو نمي ديدم . . كسايي بود كه انگار نمي ديدمشون
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آدماي ناشناسي كه براي بار اول بود باهاشون روبرو مي شدم و با لبخندي كج و مصنوعي دستمو فشار مي دادن . من 

هيچ قوم و خويشي تو اين عروسي نداشتم و انگار اين كمبود تو نگاه پر از سوال همه مهمونا خودش رو بيشتر به رخ مي 

ط من بودم و اردالن و مامان .. چشمام همينطور چرخيد تا رسيد به جمع كوچيكي كه گوشه سالن برامون كشيد . فق

دست تكون مي دادن . با ديدن پيمان و سايه و اداهاي پر از شيطنت سعيد ،بي اختيار به سمتشون رفتم و فرهان رو به 

  . دم كه صداي ترمه رو شنيدم . درست پشت سرمدنبال خودم كشيدم . هنوز خودمو از آغوش سايه بيرون نكشيده بو

  ... بالخره رسيدي عروس خانوم غرغرو... ديدي دوماد فرار نكرده بود -

نگاهم از صورت زيباش به چهره ي هامون كشيده شد . لبخندي ناخودآگاه رو لبهام نشست و با خودم فكر كردم چقدر 

يي كه تا حاال ديدم به نظرم مياد . با اون كت و شلوار ايتاليايي و هميشه هامون جذاب ترو خوش لباس تر از همه مردها

پاپيون كه رنگ لباس ترمه بود و ته ريشي كه چهره اش رو خسته اما همچنان دوست داشتني نشون مي داد . حسي تو 

 يه ارغوان ديگه بوددلم براش نبود ... انگار همه اون خواستن ها همه اون دلخوري ها همه اون دلبستگي هاي پنهاني مال 

ارغواني كه فراموشش كرده بود . فرهان آروم بازوم رو فشرد و باعث شد نگاه از هامون بردارم . لبم از بغضي  ...

نشكسته لرزيد . نفس عميقي كشيدم و لرزش صدام رو كنترل كردم . بي اونكه برنامه اي براي حرف زدن داشته باشم 

 : يرون ريختنانگار كلمات قفل بغضمو شكستن و ب

بماند كه وقتايي بوده كه اونا رو هم نداشتم ...  ..نمي دونم چي بگم .. من تو دنيا جز مامانم و اردالن هيچ كس رو ندارم -

اما شما همين جمع كوچيك برام همه چيز شدين .. خانواده .. دوست ... همراه ... نمي دونيد چقدر احساس خوشحالي 

  ... ميكنم كه كنارم هستين

براي چند لحظه از هيچ كس هيچ صدايي شنيده نشد . اما مثل هميشه سعيد با لودگي كه در تضاد با بغض صداش بود 

 : گفت

برو ببينم خودتون به ما نچسبون تو لياقت همين فرهان مشنگه ... االنم معلوم نيست چه نيت پليدي داري كه اينجا داري  -

  ... بلبل زبوني مي كني

 : دست گل توي دستم آهسته ضربه اي به بازوش كوبيدم . صداي هامون جهت نگاهم رو تغيير داد لبخند زدم و با

  .. با وجودي كه سعيد هميشه مزخرف مي گه اما اين يه بار حق با اونه -

 : نگاهم رنگي از رنجش گرفت . انگار هاله اي تيره دور هامون نشسته بود

  ... عشقت ميشه فرهان ... بهتره دلت رو به ما آدماي تو حاشيه خوش نكنياز امروز همه كس تو ،خانواده ،دوست ، -

 : دردي تلخ ، تو قلبم نشست . صداي معترض ترمه مانع هامون شد

 هامون چرا ته دل بچه مون رو خالي ميكني ؟  -

 : و بعد به سرعت از جا بلند شد و دستش رو دور شونه ام انداخت
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  .. من خودم تا آخرش كنارتم -

 :و با لحني تهديد آميز رو به فرهان ادامه داد

  ... و اگر اين شاه دوماد هوس كنه اذيتت كننه چشماشو در ميارم از كاسه -

 : دست فرهان بود كه اين بار در امتداد دستاي ترمه دور كمرم پيچيد

  ... هيچ كس هم ندارم خيالت راحت ... ارغوان رو مثل گل نگه مي دارم ... درست مثل گل .... نياز به كمك -

  . صداي دست زدن تك نفره هامون گوشم رو آزار داد

  ... براووو رفيق ... درستش هم همينه -

بي اختيار انتهاي دست گل رو تو دستم بيشتر فشار دادم و نگاهم رو از دكمه سردست هاي هامون تا موهاي آشفته اش 

 : كشوندم

  .... سبت بهتون بگمبه هر حال من وظيفه ام بود حسم رو ن -

  . و با گردشي آروم گونه ترمه رو بوسيدم و از كنارشون دور شدم

فرهان نذاشت به سمت جايگاه عروس و دوماد برم ... نگاه شيطونش رو روانه چشمام كرد و چال روي گونه اش عميق 

منو به وسط محوطه اي كه تعداد شد ... دستم رو كشيد و در حالي كه با ژستي قشنگ به گروه موزيك اشاره مي كرد 

  ... اندكي از مهمونا مشغول رقص بودن كشيد

صداي تشويق مهمونا كه از بين اونا مي تونستم سوت بلبلي سعيد رو به خوبي تشخيص بدم مراسم رو از اون رخوتي كه 

ن و خودش ميل به رقصيد دچارش شده بود نجات داد . ديگه به هيچي فكر نمي كردم جز نگاه فرهان كه انگار بيشتر از

 . درخشيدن داشت

****** 

 اين كوچه ها هنوز از عطر تو پرن

 با اينكه دل خورن از دل نبستنت

 نبض منو بگير تا حس كني تب و

 من موندم و شب و چشماي روشنت

 ما ميرسيم به هم هرجوري كه شده

 من رو ببخش اگه بي منطقم هنوز

 من رو ببخش اگه دركت نمي كنم

 م كه نيست ،من عاشقفم هنــــوزدست خود
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نقره اي خاطره انگيز فرهان وايستاده بوديم و به حلقه دورمون نگاه مي كرديم . باورم نميشد مهموني  502روبروي 

عروسيمون به اين سادگي و به اين زودي تموم شده باشه و حاال من ارغوان آراسته يه زن متاهل باشم كه قراره وارد 

ي تعهد و عشق بشه . ته دلم نگراني مرموزي رو حس مي كردم . مامان مردد نگاهم مي كرد . دلم از دنيايي ناشناخته ا

قدمي لرزان به طرفش برداشتم . اما اون انگار منو نديد . با بغض رو به فرهان كرد و  . رنج توي چشماش فشرده شد

 : دستش رو گرفت

  ... بي براش نبودم ... تو سعي كن همه كسش باشيپسرم ... ارغوانم رو به تو سپردم ... من مادر خو -

 : فرهان لبخند مهربوني زد و سرش رو كمي كج كرد

  ... اين چه حرفيه مامان ... شما رو سر ما جا داري منم نمي تونم جاي شما روبراش بگيرم -

  . ت بكنمدلم گر فت ... مادرم خودش رو حقير مي ديد و من نمي تونستم كاري براي شكستن اين حقار

 : فرهان كمي كالفه از جو سنگين ايجاد شده گفت

  .. فكر نكنيد فاصله تهران تا نوشهر خيلي زياده . هر زمان كه اراده كنيد من و ارغوان مياييم ببينمتون -

 : نمي دونم بر خالف همه حس ترحمي كه نسبت به مادرم حس مي كردم تلخ از روي زبونم گذشت

  ... .. مامان به نبودن من عادت دارهنگران نباش فرهان . -

مادر بي حرف به طرفم چرخيد و قبل از اينكه بتونم براي سرپوش گذاشتن رو حرفم چيزي بگم بغلم كرد . تنم لرزيد . 

دچار حس هاي متضادي بودم كه داشت منو از پا مي انداخت . مادرم رو دوست داشتم و دلم مي خواست از اين حس 

تنش منو آروم مي كرد و فشار دستاش دور گردنم كالفه ام .. .بغض داشت راستي راستي راه نفسم رو  بوي ... فرار كنم

  ... بند مي آورد

لبامو روي هم فشارشون دادم . سعي كردم ناشيانه چند ضربه آهسته براي همدردي روي شونه هاي مادر بزنم .. اما انگار 

خارج بود ... با بي رحمي دلم ميخواست عزيز رو جاي مامان تو آغوشم همدردي با اين موجود در هم شكسته از توانم 

داشتم . كسي كه تمام سالهاي زندگيم بي پناهي هام رو باهاش قسمت كرده بودم ... شب عروسيم بود و من نمي تونستم 

 بود كه تماممثل همه عروس ها لبخند بزنم و به سمت سرنوشت برم ... چون درست اول اين سرنوشت اتفاقي منظرم 

عمر با كابوسش روبرو بودم . .و من گناه همه اين تعرض ها رو تمام اين خشم هاي فرو خورده ام رو از چشم مادري مي 

  . ديدم كه حاال انقدر كالفه دلم ميخواست از خودم دورش كنم

كه صدام مي زد برگشتم .  اردالن به نرمي جلو اومد و مادر رو عقب كشيد . نفسم رو رها كردم و به سمت مادر فرهان

بي اونكه بخوام اردالن رو هم پس زده بودم . انگار اتفاقي مي خواست بيافته كه نمي تونستم جلوش رو بگيرم و براي رخ 

  . دادنش همه رو مقصر مي دونستم .. همه حتي اردالن

ش . حس كردم اين ظلم ديگه مادر فرهان هم بغلم كرد و گونه هام رو بوسيد . نخواستم جلوي چشماي مادر ببوسم
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  .فراتر از اونكه بتونه تحملش كنه 

تمام سفارش هاي اين زني كه بي اندازه شبيه فرهان بود رو با لبخند گوش كردم و سعي كردم با تكون دادن سرم بهش 

 ... وانماطمينان بدم كه براي خوشبخت شدن فرهان تالش مي كنم .. بي اختيار از ذهنم گذشت .. ارغوانم ... ارغ

هيچ كس امشب منو به دست فرهان نسپرد اونطور كه دلم بخواد . اونطور كه حس كنم نگرانمه نه اونطور كه انگار 

  .. نگران كم كاري هاي خودش باشه

بغض تلخي كه تو گلو نشست باعث شد با خودم بگم هيچ كس جز تيام ... و جز چشماي رنجيده هامون كه به فرهان 

  .. د همه كس من ميشه و به جز اون من بايد قيد همه رو بزنميادآوري كرده بو

تا اونطور كه دلم ميخواد نگرانم  .. لبخند زدم .. به سختي اما با لبهاي دردناكم لبخند زدم .. پس هنوز دوستام هستن

  ... باشند .. كه اونطور كه دلم ميخواد منو به سرنوشتم بسپارن

  . دم كي سوار ماشين شديم و به سمت اتوبان تهران كرج به راه افتاديمانقدر غرق افكارم بودم كه نفهمي

فرهان هم تو افكار خودش غرق بود . دلم مي خواست شبيه زن و شوهر عاشقي باشيم كه از اول جاده صداي خنده مون 

د نگاه تيام ... گوش پيچ هاي كندوان رو كر كنه . اما هر دومون سكوت رو ترجيح مي داديم . شب عجيبي بود ... در

 .. طعنه كالم هامون .. لودگي سعيد و زخم مادرم ... همه اشون مثل بختك گلوم رو فشار مي دادن

سرم رو به شيشه ماشين تكيه دادم ، تو اون لحظه دلم مي خواست چشمام رو ببندم و به هيچ چيز فكر نكنم . نه به 

  . كشيده شدن صداي الستيك ماشين تيام روي آسفالت خيابونحرفايي كه شنيدم نه به آدمايي كه ديدم .... حتي به 

 ... فرهان من اگر بخوابم اشكال نداره -

 : لبخند مهربوني زد . دستش رو روي دستم كه روي دامن لباسم مشت شده بود گذاشت

 ... نه عزيزم بخواب رسيديم بيدارت مي كنم -

امم پيچيد . هواتاريك بود و تنها چيزي كه تو اون تاريكي تو چشم كه باز كردم بوي آشنايي دريا و شرجي هوا تو مش

  . چشمم نشست نگاه براق فرهان بود . انقدر مي درخشيد كه مي شد باهاش يه چلچراغ پر از فانوس رو روشن كرد

 : گس و خواب آلود لبخند زدم . سرش رو كمي كج كرد و گفت

 ... نگاه شيرينت از دست ندادم بريم به سمت قصرطالييمون زيباي خفته تا بيشتر از اين اختيارم رو با اين -

روبروي خونه كه وايستادم وجودم لبريز  . شرمزده سرم رو پايين انداختم و خنده پر سر و صداي فرهان تو ماشين پيچيد

م . حاال حس برگشتن به خونه . براي من كه هيچ جاي دنيا رو خونم نمي دونست . از حسي ناآشنا اما شگفت انگيز شد

اين ساختمون قديمي كنار رودخونه با اينكه ماهها بود محل كارم به حساب مي اومد اما حاال كه سوئيت كوچيكش قرار 

بود اولين منزل مشتركمون باشه منو لبريز و مشتاق مي كرد . انقدر كه دست هاي منتظر فرهان رو نديدم كه به سمتم 

  . دراز شده بود
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 نمي دين ؟ ارغوان خانوم افتخار -

  . گرماي مرطوب دستاش همه وجودم رو به لرزه انداخت . مثل بچه اي معصوم دنبالش رفتم

  ... فضاي آپارتمان دعوت كننده و گرم به نظر مي رسيد . پر از بوي نوئي ، بوي شروع

ك تك كه ترمه تو ت هيچ كدوم از وسايل با سليقه من خريده نشده بود اما من اين تلفيق مدرنيته و دكوراسيون سنتي

چيدمان خونه تزريقق كرده بود رو دوست داشتم . درست مثل خودش ناهماهنگ اما دوست داشتني .... انگار يه گوشه 

  ... خونه وايستاده بود و نگام مي كرد

مز رلوستر ارغواني رنگ باالي سرم خاموش شد و قبل از اينكه سر بچرخونم آباژور ايستاده كنج هال نور ماليم و ق

رنگش رو تو فضا پخش كرد . چشمام رو باريك كردم ، فرهان از كنار آباژور حركت كرد و به طرفم اومد . صورتش 

برخالف اونچه انتظار داشتم جدي و آروم بود . جز درخشش چشماش هيچ چيزي منو ياد فرهاني كه مي شناختم نمي 

ب تو وجودم راه افتاد . همونطور بي حرف منو رو به انداخت. دستش كه پيچيد دور كمرم . حس كردم يه جريان مذا

طرف اتاق خواب كوچيك خونه كشيد . صداي قلبم تو كنگره سرم مي پيچيد و من بي هيچ اعتراض و حرفي دنبالش مي 

رفتم . يه لحظه انگار يه بويي تو مشامم پيچيد . بوي تند عرقي كه سالها قبل روي تختم بهم تحميل مي شد . با همه 

ارتي كه تو وجودم پيچيده بود انگار تنم يخ كرد عرق سرد روي ستون فقراتم نشست . فرهان همچنان طلبكار من رو حر

 با خودش به سمت در مي كشيد . در نيمه باز اتاق رو با ضربه آهسته پاش باز كرد و انگار نفس حبس شده اش رو رها

..  

كشيد . نفهميدم كه سرشونه هاي برهنه ام و نمناكم چطور ديوار نفهميدم چطور منو با خشونت ماليمي به درون اتاق 

سرد اتاق رو لمس كردن ... اما همينكه لبهاش گرم و طلبكار روي لبام نشست همينكه يه دستش رو كنار صورتم روي 

نكه يديوار تكيه گاه ايستادنش كرد .. همينكه با دست ديگه اش با يه حركت سريع و خشن در اتاق رو بست ... هم

بازوهاي برهنه ام از لمس داغ سرانگشتاش سوخت و حسي عجيب تو وجودم پيچيد ... قدم قدم از در اتاق دور شديم ، 

لباس همراه با پايين اومد دست هاي فرهان و حلقه شدنش دورم رها شد . من نگاهم روي در جا موند نفس هاي تند و 

من رو هم به تب و تاب انداخته بود .....تب و تاب تسليم شدن به مالكيت مطلقي كه تو نوازش هاي فرهان موج مي زد 

مي خواستم بالخره مال  . كسي كه انگار براي اولي بار قرار بود مالكم باشه ... و من مي خواستم اين تعلق رو بپذيرم

  .. و سيامك و بوي تند تنش پشت در بسته اتاق جا موندن ...كسي باشم

 ور از الي پرده حرير آبي رنگم ،زد توي چشمام رو كه باز كردم ن

چشمام .. نگاهم قبل از هر چيز افتاد به بالش كنار دستم و فرهان كه هنوز خواب بود . دستمو سايبون چشمام كردم تا 

بتونم بهتر ببينمش . حتي با ديدن چشماي بسته اش خجالت كشيدم از شبي كه گذشته بود . شبي كه فكر مي كردم پر 

هاي تلخ دوران كودكيم باشه اما پشت هيجان و تمناي فرهان همه ترسهام گم شده بودن . سرجام نشستم و از كابوس 

از پشت پنجره سوييت كوچيك كنار شركت فرهان به خوبي مي شد دريا رو  . درد خفيفي كه داشتم رو نديده گرفتم
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فس عميقي كشيدم و بوي شرجي و ماسه ها تو دريايي كه داشت به اولين روز زندگي مشتركمون سالم مي كرد . ن . ديد

مشامم پيچيد . تو امتداد پنجره چشمم افتاد به رودخونه اي كه درست از زير ديوار سوييت مي گذشت و به دريا مي 

رسيد چقدر دنياي اطرافم زيبا بود . لبخند زدم خوشبخت مي شدم حتما ... خوشبخت مي شدم وقتي دريا و رودخونه و 

مالفه دورم رو محكمتر به خودم پيچيدم و به سمت حموم راه  . حظه داشتن به اين شروع سالم مي كردنكوه تو يه ل

  . افتادم

با ديدن جاي خالي شامپو و صابون اه از نهادم بر اومد . رو پله كوتاه جلوي در حموم نشستم و با خودم فكر كردم كه 

نكشيد و فرهان در حالي كه لبخند مي زد با موهاي ژوليده از اتاق  انتظارم خيلي طول . حاال بدون شامپو چطور حموم كنم

  . بيرون اومد

  .... سالم بر بانوي مالفه به دوش چرا اونجا نشستي -

 : لبخند پر از خجالتي زدم و در حالي كه سعي مي كردم اين حس رو از خودم دور كنم گفتم

  ... ها چي كار كنمآقاي خواب آلو... شامپو نداريم ... من با اين مو -

 : در حالي كه با بي خيال عرض هال كوچيك اپارتمان رو طي كرد و به در يخچال تو آشپزخونه رسيد گفت

 !!!! اينكه غصه نداره سوپر ماركت همين بغله .. تو كه چند ماهه داري تو اين ساختمون كار مي كني -

 : ر مي كشيد نگاه كردمابروهام رو باال بردم و با تعجب به اونكه بطري اب رو س

  .. فرهان من روز بعد از عروسي برم پيش آقاي خزايي بگم چي ؟ بگم اومدم شامپو بخرم -

 : لبخند بي قيدي زد و بطري رو تو سينك آشپزخونه رها كرد

 خوب خانوم به من بگن دقيقا ديشب چه اتفاقي افتاده كه ازش خجالت مي كشين ؟ -

 : تمدر حالي كه نگاش مي كردم گف

  ... موهام تا نيم ساعت ديگه مي ريزه ... بلبل زبوني نكن .. من شامپو ميخوام -

  ... دستاش دورم حلقه شد و با يه حركت از زمين بلندم كرد ... درد خيفيم بيشتر خودش رو نشون داد

 بذارم زمين فرهان چي كار مي كني ؟ -

بكشم قبلش بايد يه پاداشي گرفته باشم كه ارزشش رو داشته  نه ديگه اگه قراره خفت خريدن شامپو رو من به دوش -

  .... باشه

*** 

پرده رو آروم بادستم كنار كشيدم . بازم من بودم و اين پنجره كه تو امتداد كوه و رودخونه تا دريا كشيده مي شد . باز 

زندگيم عوض نشده بود . نمي دونستم  من بودم و آسمون ابري اولين روزهاي پاييز . لبخند كم رنگي زدم . هيچ چيز تو

بايد از اين موضوع خوشحال باشم يا متعجب . من و فرهان تو چند روزگذشته هيچ مشكلي نداشتيم . من رو برنامه ريزي 
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هايي كه فرهان مي كرد به كارهاي خونه و شركت مي رسيدم و اونم به خاطر اضافه شدن حجم كار و باز شدن 

و دفتر و دانشگاه در رفت و آمد بود . انقدر همه چيز رو راحت مي گرفت كه گاهي فكر مي  دانشكده مدام بين گمرگ

و اين براي من كه تمام زندگيم رو عميق رنج كشيده بودم ،يه جور زنگ  . كردم ،هيچ عمقي تو اين آدم وجود نداره

  . تفريح به حساب مي اومد

ر كشيد . با ديدن شماره خونه مادر فرهان لبخند زدم . كم پيش مي صداي زنگ تلفن منو از كنار پنجره رو به غروب كنا

من همزمان با مردن پدرم ،مادرم  "ياد حرف فرهان تو كافي شاپ آغاز افتادم .  .اومد از اون خونه با ما تماس بگيرن 

  " رو هم از دست دادم

به فرهان رو از بين كلمات و توي  مادرش به اون بي تفاوتي كه فرهان مي گفت نبود . خيلي راحت مي شد عشقش

  . چشماش پيدا كرد . فقط انگار فرهان بيشتر از اين عشق رو حق خودش مي دونست

  . هنوز سالم و احوالپرسي نكرده بودم كه صداي بلند رعد برق وادارم كرد جيغ بكشم و سر پا وايستم

 : مادر فرهان نگران پرسيد

 ... چي شد ارغوان چرا جيغ كشيدي -

 : ب دهنم رو قورت دادم و شرمنده گفتمآ

  . واي حاج خانوم نمي دونيد چه صداي رعد و برق وحشتناكي بود -

 : به وضوح نفسي از سر آسودگي كشيد و با لحني كه اندكي مالمت توش حس مي شد گفت

 ديگه كم كم داره دير ميشه ها اوال كه تو پاييز شمال اين چيزا عاديه ... دوما تو هنوز عادت نكردي به من بگي مادر ... -

...  

  .. لبم رو گزيدم و با خودم گفتم .. شايد به خاطر اينكه هيچ وقت نسبت به اين كلمه حس خوبي نداشتم

  ... شرمنده مادر جون بذاريد به پاي صداي رعد و برق -

  ... اما من مي ذارم به پاي شرم و حيات عروس خانونم -

از چند جمله كوتاه ديگه تماس رو قطع كردم . هفده روز از عروسي ما مي گذشت و من هر لبخند كم رنگي زدم و بعد 

روز حس بهتري پيدا مي كردم . زندگي كنار فرهان و دور از خانوادهامون خيلي راحت و ساده به نظر مي اومد . نه اون 

  . هزار توي ترسناكي كه هميشه از ازدواج تو ذهنم داشتم

نگاهم رو به سمت فرهان پرواز داد و لبخند به لب به طرفش رفتم . صورتش خسته بود اما لبخندم رو صداي باز شدن در 

  . بي جواب نذاشت و در حالي كه موهاي بافته شدم رو تو دستش مي گرفت خم شود و گوشه لبم رو بوسيد

  ... كو سالم باز كه تو مثل كولي ها موهات رو بافتي ... پس حلقه هاي دوست داشتني من -

 : سرم رو كج كردم و گفتم

  ... ببخشيد ديگه آقا .. داشتم براتون شام مي پختم ترسيدم يكي از اين حلقه ها سر بخوره تو غذا -
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كت اسپرت مشكي رنگش رو به جا لباسي كنار در آويزون كرد و در حالي كه يكي از ابروهاش رو باال برده بود نگاهي 

 : نداختبه آشپزخونه اپن كوچيكمون ا

  ... يعني اگر خدا بخواد امشب يه غذاي غير شور و غير سوخته و غير حاضري مي خوريم -

 بي مزه ... حاال يه بار غذا رو شور كردم دوبار سوزوندم چهار دفعه هم حاضري خوردي  -

 : به حالت قهر به طرف آشپزخونه رفتم . فرهان روي مبل روبروي تلويزون خودش رو رها كرد و گفت

 .... قهر نكن بيار معجونت رو كه ببينم مي توني جادوم كني يا نه خانوم خانوما -

صداي رعد برق تو آسمون قرمز مي پيچيد و من هراسون روي تخت نشستم . نگاهي به فرهان انداختم كه مي دونستم 

ي ن اومدم . شديدترين بارونسوپ آبكي و بي مزه ام رو با بي ميلي خورده و از خستگي بيهوش شده . از روي تخت پايي

كه تو عمرم ديده بودم خودش رو به پنجره مي كوبيد . رودخونه ديگه مثل عصر آروم و كم آب نبود تو نور ضعيف تير 

چراغ برق كنار پل مي تونستم آب تيره رنگ و خروشانش رو ببينم . از اتاق بيرون رفتم تا با خوردن يه قرص مسكن 

ود رو آروم كنم و بتونم بخوام . اما صداي زنگ در مانع ام شد . به ساعت نگاه كردم از يك دردي كه تو سرم پيچيده ب

  . گذشته بود

 : اروم فرهان رو صدا كردم

 فرهان ... فرهان  -

 : گنگ و خواب آلود بدون اينكه چشماش رو باز كنه گفت

 چيه .. چي شده  -

  ... در مي زنند -

  ... خوب برو ببين كيه -

  ... ساعت از يك گذشتهاخه  -

  .. خسته و عصبي حرفم رو بريد

 . ... از پشت در كه نمي تونه بخوردت بپرس كيه -

  . سرخورده به طرف در رفتم

  ... كيه -

 : صداي گرفته و لهجه كشدار آقاي خزايي رو شناختم

  ...... حظه ممكنه خونه بريزهخانوم مهندس .. زود باشين بيايين از خونه بيرون رودخونه طغيان كرده ... هر ل -

به طرف پنجره دويدم .. تازه متوجه  ... هنوز حرفش تموم نشده بود كه لرزش خفيفي رو تو ديوار هاي خونه حس كردم

 : سنگ هاي بزرگ و كوچيكي شدم كه همراه آب مي غلطيدن و به سمت دريا مي رفتند ...بي اختيار فرياد كشيدم
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  ... فرهان بلند شو سيل اومده -

  ... فرهان از صداي فرياد من از جا پريد

  ... هيچ معلومه چته ارغوان امشب -

  .. بلند شو رودخونه رو ببين .. آقاي خزايي ميگه االن خونه ميريزه پايين -

 : فرهان همونطور كه به طرفم مي اومد گفت

 ...خزايي غلط كرده مردك متوه -

ده اي كه همراه چند تا تنه درخت كشيده مي شد و به سرازيري مي رفت اما حرفش رو با ديدن آب تيره و گاو مر

  . خورد

 : رنگ صورتش پريد . بعد از مكثي كه انگار از روي وحشت بود فرياد كشيد

  ... چرا منو نگاه ميكني زود باش بريم بيرون -

رهان هم كيف اداريش رو از ف . به سرعت كيفي برداشتم و مدارك و طالهايي كه دم دست بودن رو توش فرو كردم

روي پا تختي برداشت و در حالي كه لباس هامون رواز رو جالباسي بر مي داشت من رو به همراه خودش به طرف 

  . دركشيد

هر دو سوار ماشين شديم . سنگ هايي كه از كوه پايين مي اومدن حاال تقريبا به بزرگي يه اتاق بودند . صداي 

م رو از وحشت متراكم مي كرد . فرهان بعد از چند با خاموش و روشن كردن ماشين بالخره برخوردشون با پي خونه قلب

اون رو از زير ديواري كه تو امتداد رودخونه كشيده شده بود و تا جلوي در سوئييت ما مي اومد عقب كشيد . و درست 

  .... همون لحظه ديوار تو رودخونه فرو ريخت و زمين كنارش فرو رفت

يشد كه اگر فقط چند دقيقه دير تر از خونه بيرون مي رفتم شايد االن ماشين كنار اون همه سنگ و درخت به ته باورم نم

رودخونه خروشان سقوط كرده بود . فرهان ماشين رو از سراشيبي حياط به سطح جاده برد جايي كه صد متر با خونه 

ياهيش از هر وقت ديگه اي بيشتر بود به خوبي مي ديديم فاصله داشت اما ما تو اون شب سياه تو شبي كه انگار غلظت س

كه خونه دفتر انبار تكه تكه تو رودخونه فرو ميريزه و ناپديد ميشه ... من مي لرزيدم و فرهان بي توجه به حال بدم از 

كرد . و  ميماشين پياده شد زير بارون سيل آسا وايستاد و با حيرت به تمام سرمايه و زندگيش كه نابود مي شد نگاه 

زندگي ساده و كوچكي كه داشت مثل همه گذشته تاريكم تو غلظت شب سياه فرو  ... من حتي نمي تونستم گريه كنم

مي رفت ... و من حتي نمي تونستم بغض كنم .. سياه ترين شب عمرم داشت روزاي سپيدم رو تو خودش محو مي كرد ... 

  ... اين انصاف نبود

  ... هاي پل چشم به رودخونه سركش نگاه كرد و من تو ماشين از سرمايي كه نبود لرزيدم تمام شب فرهان كنار نرده

تاريكي هوا كه كمرنگ شد بي اختيار دستم رو روي بوق گذاشتم . مي خواستم از اونجا برم قبل از اينكه تو روشنايي 
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ين اومد و بي اونكه چيزي بپرسه از اون فرهان از صداي بوق ممتد به طرف ماش . خورشيد ويرانه هاي خونه ام رو ببينم

محل دور شديم . وقتي هر دو گنگ و خاموش زنگ خونه ترمه رو زديم بيشتر از زن و شوهر شبيه بازمانده هاي جنگ 

  . بوديم

تمام تنم خيس بود اما سردم نبود . پتويي كه ترمه روي دوشم انداخت رو عقب زدم . خودمو روي لبه تختش باال كشيدم 

چونه ام رو چسبوندم به زانوم . موهام خيس و مجعد باز به پيشونيم چسبيده بودن . ياد تولدم تو  . انوهام رو بغل كردموز

 . پارك فين افتادم ، اون تولد باروني ارديبهشتي

گرفت . هيچ  با اخم روش رو برگردوند و دلم . بي اختيار لبخند زدم . سرم رو كه باال اوردم چشمام افتاد تو نگاه فرهان

چاره اي نداشتيم جز اينكه تا روشن شدن هوا صبر كنيم . ترمه كنار پنجره منتظر اومدن هامون بود هيچ حرفي نداشتيم 

 . بزنيم و اين سكوت داشت مثل بختك روحم رو خفه مي كرد

 : صداي برنده فرهان بالخره اين زنجير سكوت رو شكست

خونه است .. چرا همين حاال ؟ !!اگر انبار رو هم آب برده باشه بايد چه غلطي بكنم اين همه سال اين بنا كنار اين رود -

 !!؟

 : ترمه به سمتش برگشت و قبل از اينكه من بتونم كلمه اي واسه دلداري دادن فرهان پيدا كنم گفت

 ... نگران نباش .. انشاهلل كه انبار رو آب نبرده ... بعدشم قسمت اين بوده -

 : خشمگين و پر از تسمخر گفتفرهان 

 ... بهت نمياد مثل مادربزرگ ها حرف بزني -

دلم ميخواست چيزي بگم ... اما انگار يه چيزي اين وسط غلط بود ... احساس تنهايي بيشتر از فاجعه اي كه به سرمون 

 . اومده بود داشت اذيتم مي كرد

 : ترمه به طرف آشپزخونه ش رفت و گفت

 . باش ... عصبي بودن چيزي رو حل نمي كنه ... دنبال مقصر سيل و زلزله گشتن هم احمقانه استفرهان آروم  -

دلم نمي خواست بشنوم ...وقتي طرف حرف هيچ كدومشون من نبودم .. دلم ميخواست ساكت بشن ... اما جمله اي كه 

 ... ختم ... مثل يه بناي قديميفرهان گفت انگار آخرين ضربه سيل اون شب رو به رگ و پي تنم زد ... فرو ري

نه دنبال مقصر نمي گردم ... اما گاهي وقتا اعتقاد به اينكه شايد از قدم بد كسي اين اتفاق افتاده باشه خيلي هم دور از  -

 .. ذهن نيست وگرنه اين ساختمون شصت ساله كناراين رودخونه ست

 : ي گفتقدم بد ... من ؟ صداي ترمه رو درست نشنيدم كه معترض م

 ...خجالت بكش تو دانشجوي اين مملكتي اين خزئبالت چيه -

صداش رو نشنيدم .. بي حرف روي تخت دراز كشيدم ... انگار جلوي چشمام بعد مدتها باز داشت تار مي شد .... 
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م... اين تنهايي كاش جنين مي شدم و خودم رو با بند نافم دار مي زد ...زانوهامو كشيدم تو بغلم ... كاش جنين مي شدم 

 .... اين همه سال اين خالء انصاف نبود

*** 

صداي باز شدن در به جاي اينكه بترسوندم باعث شد پوزخند بزنم .. اين چندمين بار بود كه از صبح تا حاال با صداي باز 

رو ديدم ... با اون  شدن در با صداي تلفن ... و حتي با صداي ناله كسي از جا مي پريدم .... تو چهارچوب در گالره

صورت زيبا تو قاب سفت و سختت مقنعه كرم رنگش .... چه خوب كه تنها رنگ روشن دورم چشماي درخشان گالره و 

 ... صورت رنگ پريده اش تو اين مقعنه روشن بود

 . لباهم از اين روشني به لبخند باز شد و حس كردم انگار يكي پوست روشون رو كند

نزديكم شد كه انگار هيچ وقت فاصله اي نبوده . سرش كه روي زانوم اروم گرفت و شونه هاش لريز گالره انقدر سريع 

انگار باز يكي قفل بغض منو باز كرد . سرم رو پايين بردم و به سرش چسبوندم ... لرزش تنش ، تن و دلم رو لرزوند . 

با اشكام متوقف كنم ، خاموش كنم .. اما اشكي گلوم مي سوخت .. مي خواستم گريه كنم مي خوستم اين لرزه سوزان رو 

 ... انقدر محكم كه به جاي اون خودم درد كشيدم ...نبود . بي اختيار شونه هاي گالره رو چنگ زدم 

 " منكه بهت گفتمي "نگاهش روشنش رو كه باال آورد توش هيچي نبود .. نه حتي سرزنشي نه حتي 

 .... زندگيم دنبال همدردي بودم كه دوستم داشته باشهتو نگاش درد بود و مهر ... و من همه 

 .... ارغوانم -

لبهام درد مي كرد نمي تونستم جوابش رو بدم .... از جا بلند شد . كلماتش سريع و منسجم تو گوشم نشست و من دلم 

 .. براي اين همه نگراني ضعف رفت . براي اينهمه خشم ... براي اينهمه

به جان سرمه ديگه اسمت رو نميارم ...  ...نكني ... به جان سرمه بايد براي هميشه قيد من رو بزني ارغوان اگر شكايت  -

گور باباي همه .. گور باباي هر كسي كه بخواد جلوت رو بگيره .. گور باباي دانا ...  ....ارغوان من تا ته اين قضيه كنارتم 

 اگر

 : كف دستم رو باال آوردم

 ...گالره -

 .. خمي بود ... و گرفتهصدام ز

 .. من هيچ چيز رو پس نمي دم...نه حق شكايتم رو .... نه بقيه حق هام رو ... آروم باش -

 : صداش تو بغض شكست ... كنارم نشست دستم رو بين حصار گرم دستاش گرفت

 .. قربونت برم ... اونكه بايد االن بگه آروم باش منم ... نه تو كه نگران مني -

 ... تونستم لبخند بزنم ... اما دستش رو فشار دادمنمي 

ارغوان مي دونم سخته .. اما بايد ته تهش بري ... اين همه سال چشمت رو اينهمه چيز بستي .... اينهمه سال با همه چيز  -
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 .... ساختي ... تو اين زندگي رو بر اش ساختي .... تو از يه آدم مافنگي و چرتي يه فرهان ساختي كه االن

 .... من هيچي نساختم گالره ... من رو از خودم نااميد نكن -

 پس چرا اينهمه مدت چشمت رو روي همه چيز بستي ؟ چرا ؟ -

 ... بخاطر زندگيم -

 .. لعنت به من كه باز بغضم شكست

 ..بخاطر سرمه ... بخاطر ارشك .... بخاطر هامون ........... بخاطر ... ترم..... ترمه -

 : صورتش رو پوشونداشك 

 پس خودت چي ارغوان ؟ خودت چي ؟ -

 ... من دوستشون داشتم ... همه شون رو -

صداي برنده اي از جلوي در منو وادار كرد كه تو دوتا چشم سبز كدر خيره بشم ... زمرد سرد و بي كيفيتي كه هيچ نمي 

 ...درخشيد

 ... االن من با اين وضع اينجامدوستم داشتي .. دوستمون داشتي ... ؟ واسه همين  -

صدام باز گم شد .... كلمات باز فرار كردن ... چادر سرمه اي بازداشتگاه با اون آرم هاي كوچيك هيچ به صورتش نمي 

اومد ... به چشماش .. ... به رنگ پوستش كه مدتها بود ديگه روشن و مهتابي نبود ... حاال تيره و برنزه تو تضاد با 

 ... ه وقتي قشنگ ترين نگاه دنيا بود برامچشمايي كه ي

از جام بلند شدم ... بي اختيار يه قدم عقب رفتم ... اما قبلش به سرعت بازووي گالره رو كه داشت مي رفت به طرف 

 . ترمه گرفتم

اال تو روت مي شه ... ترمه تو روت ميشه اينا رو به ارغوان بگي ؟ تو چطور جرات مي كني اينطوري سرت رو ب -

 .... نگهداري

 : بازوش رو فشار دادم .. به سختي لب زدم

 ... خواهش مي كنم گالره ... هيچي نگو ... فقط بگو ببرنش -

 : صداي دانا رو شنيدم كه تازه انگار طرحش كنار ترمه پر رنگ شده بود

 ... شايدم ديدنش كمكت كنه كهاوردمش اينجا .. چون بايد تصميم بگيري ميخواي با اين قضيه چه كني .... گفتم  -

 : لب زدم و اين بار صدامو شنيدم ... صداي غريبه اي كه اصال نمي شناختمش

 به من هيچي كمك نمي كنه ... هيچي -

 : انگار يهو ترمه عقب كشيده شد ... مامور زن همراهش به سرعت به پشت سر برگشت و گفت

 چيكار مي كنيد آقا ... عقب وايستيد -
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انگار تيام تو اين يه ساعت باز سالها پيرتر شده بود ... اطمينان توي صورت ترمه انگار رنگ باخت ... تيام زل زد تو 

 ... چشماش و ترمه كناره هاي چادرش رو تو مشتش گرفت و سرش رو انداخت پايين

 زن گفت كه بيرون بره صداي نفس هاي سنگين تيام كل اتاق رو برداشته بود . دانا با اشاره دست به مامور

در بسته شد و تيام يه قدم ديگه به طرف ترمه برداشت ... نمي تونستم درد توي صورتش رو تحمل كنم .. انگار تنها 

 . .. كسي كه تو اون لحظه داشت از من هم بيشتر درد مي كشيد تيام بود .... اين منصفانه به نظر نمي رسيد

انگار نسيمي خنك از روي دلم رد شد . دلم مي خواست ترمه رو همينطور تنها صداي سيلي خوردن ترمه رو شنيدم و 

  . ببينم ... كه حتي برادرش بهش پشت كرده . پوزخند زدم . دانا با بي ميلي آشكاري بين تيام و ترمه وايستاد

يقه قبل برگردم . تحمل اون همه شلوغي و ازدهام از توانم خارج بود . دلم ميخواست به فضاي ساكت و سرد چند دق

سعي كردم آب دهنم رو قورت بدم اما خشكي لبهام مانعم شد . روباره روي صندلي افتادم و بي رمق رو به دانا زمزمه 

 : كردم

  ... من تصميمم رو گرفتم .. لطفا از اينجا ببريدش .. منم ميخوام برم -

 : صداي بلند دانا يهو بند دلم رو پاره كرد

  ! ستوان عظيمي -

ر اتاق باز شد و چهره عبوس مامور پليس زني كه ترمه رو همراهي كرده بود بهانه اي شد واسه فرار كردن از نگاه د

 : خيره همه كسايي كه تو اتاق بودن

  ! بگيد ستوان منفرد بيان بايد متهم رو ببرن بازداشتگاه اصلي -

روح به تيام نگاه كردم . نمي دونم تو نگاهم چي بود در اتاق كه بسته شد سرم رو بلند كرد م و بين اون همه صورت بي 

  ... كه لبهاش رو به طرف داخل برد و يه قدم عقب تر تكيه زد به ديوار كثيف اتاق و سرخورد روي روي زمين

نفسم گرفت . دستم رو مشت كردم روي قفسه سينه ام . يعني تيام ازم چي مي خواست .. نه اون نمي تونست پشت ترمه 

 : . به سختي لب باز كردم اما لحن برنده و لرزان ترمه صدام رو خفه كرد وايسته

 ...از كجا مطمئنيد كه ميخواد شكايتش رو پي بگيره ؟! شايد نياز به مامورتون نباشه بهتر نيست از خود -

 : فرياد تيام هيچ اثري روم نداشت

  ! ! پاي همه چيش هم هستم ترمه به والي علي اگر خفه نشي خودم خفه ت مي كنم ... همينجا -

گالره سري به تاسف و تمسخر تكون داد و قدمي بيشتر به عقب برداشت . انگار ترمه جذام داشت و گالره رو مشمئز 

  . مي كرد

  .. ميخوام با تيام حرف بزنم -

 ! صداي خودم رو اينبار مي شناختم . واضح مطمئن و خسته



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

حتي نفهميدم ترمه رو چطور از اتاق بيرون بردند . تيام دستاش رو ستون هيچ كس نپرسيد چرا !هيچ كس نگفت نه ! 

پيشونيش كرده بود و از بين زانوهاش به موزاييك كدر و كثيف كف اتاق زل زده بود . منم دلم نميخواست از جام بلند 

 : سعي كردم لحنم سرزنش آميز نباشه سعي كردم تو صدام هييي نباشه جز سوالم . بم

 اي من چي كار كنم ؟تو ميخو -

تكون غير منتظره اي خورد اما سرش رو باال نياورد . صداي نفس عميقي كه رها شد از قفسه سينه ش راه نفس منو هم 

  . سوزوند ... خواستم سوالم رو دوباره تكرار كنم اما نگذاشت

دور و دست و پات رو مي بستم و  بايد جلوت رو مي گرفتم . بايد همون روز از جلوي در آرايشگاه مي بردمت يه جاي -

من  ... سالها زندونيت مي كردم ... بايد جلوي در آتليه دندونهاي فرهان رو وقتي گفت ترمه تو دهنش خورد مي كردم

  ! مي تونستم جلوي اين منجالب رو بگيرم ! مي تونستم

  ! تي بكني چون من نمي خواستمتحرفات شبيه ديالوگ سريالهاي آبكي و كتابهاي زرده ! تو هيچ كاري نمي تونس -

حس كردم غير منصفانه دارم خوردش مي كنم .. نمي دونستم اتفاق صبح چي به سرم آورده اما براي گفتن جمالت 

بعديم فكر هم نكردم . نگاهش كردم موزاييك بين پاهاش از قطرات درشت اشكي كه زير نقاب دستاش ذره ذره مي 

 ! ي نقطه هايي كه از دور به نظرم نوراني مي اومد ! نطقه هاي نورانيريخت نقطه نقطه شده بود . يه سر

نه اينكه تو رو نخوام ! بعدها فهميدم كه شايد بيشتر از تموم كسايي كه اون روزا دورم بودن مي خواستمت ! حمايتت  -

رادر كنار خودم نگهت دارم رو ! آرامشت رو ! معنويتت رو ! مي خواستمت ... و واسه اينكه حداقل تا اخر عمر مثل يه ب

ذره ذره مهرت به دلم نشسته بود ... اما  ! ازت فرار كردم . ازت فرار كردم كه تو زندگيم بموني ! تو ... ت ت ترمه

  ... خواستم تا برادرم بموني

جالت خ سرش رو كه باال آورد تو صورت خسته و تيره اش حسي بود كه قلبم لرزيد ! از اينكه اشكهاش رو ببينم ديگه

  ! نمي كشيد . حتي داشت لبخند ميزد . يه لبخند كه ربطي به لبهاش نداشت . من اون لبخند رو مي ديدم و نمي ديدم

  .. تو هيچ كاري نمي تونستي بكني ! من تصميمم رو گرفته بودم -

ش اونقدر امت بلنداز جاش بلند شد . يه قدم بلند به طرفم برداشت دستاش رو دوطرف پشتي صندلي فلزي گذاشت و ق

  . خم شد كه بوي عرق و خاك و عطر كم جونش تو مشامم نشست

  ... اگر فكر اين روزها رو مي كردم هر كاري مي تونستم بكنم ! و تو مجبور بودي باهام بيايي -

 به همون سرعت كه بهم نزديك شده بود به عقب برگشت 

نشدي ارغوان ! به خاطر يكي ديگه زندگيت رو از دست دادي به  و اما حاال ! چرا ميخواي نظر منو بدوني ؟ تو عوض -

  .... خاطر نگه داشتن يه آدم بي ارزش تو زندگيت .... يه آدمي كه حاال اينطوري گند زده به

 : كالفه مشت به ديوار روبروش كوبيد
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 و پا باشي ؟ تا كي ميخوايعوض نشدي ؟ احمق ! تا كي ميخواي احمق باشي ... تا كي ميخواي مثل يه گربه بي دست  -

 برات مهم باشه كه ديگران چي كار مي كنندو چي به سرشون مياد ؟ 

 : فريادش رو قطع كردم

  ! برام مهم نيست ! من هيچ وقت گربه بي دست و پا نبودم !اما احمق چرا ! تا دلت بخواد بودم -

م نمي گيري ! چرا يه بار نميگي گور باباي ترمه و اگر برات مهم نيست چرا ازم مي پرسي چرا يه بار براي خودت تصمي -

  ... تيام و فرهان ... حتي سرمه

 ! تصميمگرفتم .. فقط ميخواستم تكليفم رو با تو روشن كنم كه كجاي اين قضيه وايستادي -

 : پوزخندش يه بغض كال انداخت وسط گلوم

ني منو مي خواستي .. يه زماني تو رو مي خواستم ... گند چه فرقي مي كنه ! اصال ما چه تكليفي با هم داريم ... يه زما -

 !زدي به همه چي ! حاال واقعا چه فرقي مي كنه ؟

از جام بلند شدم ،راست مي گفت تو اصل قضيه هيچ فرقي نداشت ! چرا وضعيت مضحك و اسفبارم رو داشت يادم مي 

  . پشت سوالم از تيام قايم كرده بودمرفت .. چرا تراژدي كه اين همه آدم رو به تماشا كشونده بود رو 

 به طرف راهروي كوچكي كه گفته بود تهش بازداشتگاه فرهانِ رفتم . دستام رو مشت كردم و روي فلز سرد در كوبيدم

!  

مي شنوي فرهان ! منم ! همون آدم بي ارزش ! همونكه لهش كردي همونكه هيچي براش نذاشتي .. همونكه بهت همه  -

 ...بي همه چيزش كردي ! اين حقم نبود ... اما حقم رو مي گيرم ازت ... من با همه دست و پا چلفتي بودم چيز داد و تو 

با بي دست و پا بودنم .. با هم احمق بودنم ... اينجا وايستادم كه حقمو ازت بگيرم .... مطمئن باش تا آخرش ميرم .. حتي 

  ... اگر آخرش مردن هر دوتامون باشه

  .. كشيدم و دستهاي تيام كه مي خواست منو عقب بكشه رو با خشونت پس مي زدمجيغ مي 

  .... گمشو تيام ... ازت متنفرم . از تو از خانواده ت .. من احمق ! از شماها متنفرم -

گالره با چشماي متورم بازوي تيام رو گرفت و عقب كشيدش . خواستم به آغوشش پناه ببرم .. خواستم تو روشني 

اما انگار يه نيرويي منو گرفته بود و به عقب مي كشيد .. از همه مردم  .. اش و مقنعه كرم رنگش دلم رو روشن كنمچشم

د نيا دور مي كرد... گالره هم بعد ميشد يكي مثل ترمه .. گالره هم يه روزي تو بغل فرهان رقصيده بود . يه روزي 

 ... لبهاش رو لمس كرده بود ... يه روزي اونم

سر گالره دانا و عظيمي رو مي ديدم كه با اخم نگاهم مي كنند . و چند قدم اونور تر چادر سرمه اي رنگ كه دلم  پشت

نميخواست چشمم به صورتش بيافته ... اما مغناطيس سبزي نگاهم رو جذب خودش كرد . ديدن دوتا قطره اشك روي 

ياد سوئيت كوچيكم و شبهاي بلندي  ...ز هم باز بشن گونه سوخته از سوالريومش باعث شد كه مشتهاي گره كرده ام ا
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كه كنارترمه گذروندم . بوي شيرين ورساچه كه عاشقش بود و هميشه مي ذاشتم فضاي خونه رو پر كنه . انگار تو اون 

دوتا قطره اشك برق نگاهي رو ديدم كه منو از جلوي ماشين اون دوتا مزاحم عقب كشيد ... چادر سرمه اي رنگي كه 

ش كرده بود حاال به نظرم خيلي برازنده تر از قبل به نظر مي رسيد ... چادر سرمه اي رنگ زندان ترمه سالهاي دور سر

  . من رو دزديده بود و ازش فقط برام همين دو قطره اشك باقي مونده بود

 : تيام زمزمه كرد

 ... بيا با من بريم مي رسونمت -

 : گالره وسط حرفش دوييد

 ! ياد خونه مانه ارغوان م -

 : سرم رو به نشونه مخالفت تكون دادم

  ... هيچ جاي آشنايي نمي خوام كه برم . ... ولم كنيد -

 : نگاهم رو از اشك هاي ترمه گرفتم و به صورت دانا انداختم

  ... مي خوام كه اين پرنده پيگيري بشه .. تا اخرش ! عواقبش هرچي هم كه باشه برام مهم نيست -

 : و در سكوت نگاهم كرد . بي اختيار صدام باال رفت هيچي نگفت

شنيدي دانا ! من ميخوام برم و وقتي بر مي گردم كه اين دوتا رو جلوي ميز قاضي ببينم ! ديگه هيچ كس از من نپرسه  -

  ! مطمئني يا نه

كردم . دل ميخواست هيچ  انگار فرار ! بعد تموم شدن جمله ام يكهو انگار كنده شدم و به طرف در رفتم . رفتن كه نه

كدومشون دنبالم نيان . راهروي دلگير رو كه حاال پرنده توش پر نمي زد رو تا انتهاش رفتم و درست آخر راه يادم اومد 

كه اردالن نيست ! نمي دونستم كجا بايد برم مستاصل برگشتم و به پشت سرم نگاه كردم . تيام تو چند قدمي ام 

  . وايستاده بود

  .. رفت خونه ! گويا مامانت حالش خيلي خوب نبود اردالن -

حتما چند تا قرص مي خورد و  . پوزخند زدم . بد بودن حال مادرم آخرين چيزي بود كه تو اون لحظه برام اهميت داشت

  ...مي خوابيد كه بعدش بتونه مويه هاش رو ادامه بده 

 ..اردالن رفت تا پيش س -

 : حرفش رو قطع كردم

 سافرخونه آشنا داري كه ازم كارت شناسايي نخوان ... نميخوام برگردم خونه دنبال مداركم هتل يا م -

  . سرش رو به نشونه تاييد تكون داد

 ! مي برمت تا اونجا -
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 من با تو هيچ جا نميام نه با تو نه با هيچ كس ديگه ! اسم و ادرسش رو بگو و خودت هم يه تلفن بزن بهشون  -

 ا حضوري باهشون حرف بزنم نمي شه بايد حتم -

 . .. اما -

 : كالفه و بي حوصله حرفم رو بريد

  ... اما نداره . مي ذارمت هتل و بعد گورم رو گم مي كنم ... فقط چند دقيقه تحملم كن ... در ضمن تنها نيستم -

  ! خود رو ندارمبه چشماي سرخ از گريه اش نگاه كردم و فهميدم منم مثل اون توان ادامه دادن اين كشمكش بي

ساكت از در آگاهي بيرون اومدم و كمي اونطرف تر چشمم افتاد به ماشين شاسي بلند تيره رنگش . ماشيني كه مدلش 

تو اين چند سال تغيير كرده بود اما سبك و رنگش نه ! و هرگز نفهميدم چرا ! با خودم فكر كردم چرا هيچ و قت ازش 

 . نشست جواب كوبنده اي بود به اين سوال بي موقع و مسخره پوزخند تلخي كه روي لبم .. نپرسيدم

هنوز چند قدم تا ماشين فاصله داشتيم كه درش با شتاب بازشد و چهره آشنا و نگران كتي متوقفم كرد . وقت خوبي نبود 

قتي و براي تحقير شدن .. كتي آخرين كسي بود كه ميخواستم از گنداب زندگي من خبردار بشه ... وقتي بغلم كرد

آهسته دستش رو پشتم كوبيد وقتي از من جدا شد و به طرف تيام رفت و بازوش رو گرفت . هيچي نتونستم بگم .شنيدن 

 : صداي گرم و آهنگينش نمي دونم چرا حالم رو بدتر كرد

 عزيزم چي شد ؟ فرهان كجاست ؟ ترمه رو آزاد كردن  -

راي ترمه موج مي زد متفاوت بود ! سعي كردم لحنم سرد و چقدر آغوش دلداري دهنده ش با نگراني كه تو صداش ب

 : تلخ باشه

 ! خواهر شوهر عزيز شما حاال حاال ها اونجا مي مونه ! بهتره خيلي خودت رو نگرانش نكني -

 : كتي آهسته بازوي تيام رو رها كرد و به طرفم چرخيد

 يعني چي ؟ -

 : كالفه رو به تيام كردم

 كي ميريم هتل ؟؟ -

 : بازوم رو گرفت و منو به سمت خودش برگردوندكتي 

 پرسيدم يعني چي ؟ تو ميخواي چيكار كني ارغوان ؟ -

  ! داشت تحملم تموم مي شد . از صبح ده بار اين سوال ازم پرسيده شده بود و ديگه نمي خواستم بشنومش

  ! به شدت بازوم رو از دستش بيرون كشيدم و احساس كردم سرم داره گيج ميره

  ! تيام اگر منو نمي بري هتل خودم برم -

 : حركت پاهاش رو به سمت ماشين ديدم اما كتي باز مانعش شد
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 صبر كن تيام ... ارغوان تو مي فهمي داري چيكار مي كني ؟ هيچ به ترمه فكر كردي به ارشك ؟ -

 :سرد و تلخ زل زدم تو چشماش

 چرا بايد نگران بچه يكي ديگه باشم ؟ -

 : از خودم گفتكتي سرد تر 

يعني ميخواي پا بذاري رو همه چيز ؟ روي ارشك رو آبروي خودت و بچه ت .. رو آبروي تيام ... فكر مي كردم يه  -

  .... زمان تيام رو دوست داشتي

از تحملم خارج بود . اين همون روي ديگه ي كتي بود كه بارها مي خواستم به ترمه بگم اما سكوت كرده بودم تا به پاي 

 : سادتم نذاره . با انزجار حرفش رو قطع كردمح

بهت حق ميدم كه نگران آبروي خانواده نامزد عزيزت و خواهر نامزد عزيزت باشي .. و حتي سنگ بچه شون رو به  -

سينه بزني ... اما وقتي اونا داشت اين گنداب رو هم مي زدن به فكر من بودن ؟ به فكر س س سرمه من بودن ... اصال تو 

 چه حقي منو بازخواست مي كني ؟ به 

صدام تبديل به جيغ شده بود و  . داشتم از كنترل خارج مي شدم ... داشت رفتارم هيستريك مي شد و دست خودم نبود

تمام تنم مي لرزيد . همه خشم و نفرت و انزجارم انگار حاال متوجه كتي شده بود . كتي كه وكيل مدافع ترمه به نظر مي 

  . اومد

ي تيام روي شونه هام نشست . طوري عقبش زدم كه سكندر خورد . صداي نفس هام مثل زوزه يه حيون وحشي دست ها

شده بود . انگار جلوي چشمام باز فرهان و ترمه برهنه بهم پيچيده بودن و مي خنديدن .. انقدر بلند كه صداهاي ديگه تو 

رو صدا مي كرد و سعي مي كرد منو آروم نگهداره ... خنده شون گم شده بود .. حتي صداي تيام كه وحشت زده اسمم 

صداي فريادي كه سر كتي كشيد هم باز برام بي صدا شده بود ... انگار فقط لب زدنشون رو مي ديدم و قطرات اشكي 

كه از چشم كتي سرازير شد ... حتي صداي كفش هاي پاشنه بلندش رو نشنيدم كه مي دويد و از ما دور مي شد ... تيام 

ه طرفم اومد و من بلند تر جيغ كشيدم ... دستام رو دور گلوم حلقه كردم ... دلم نمي خواست نفس بكشم ... نمي ب

تونستم اين همه تصوير دور و برم تحمل كنم ... حاال زير پاي ترمه و فرهان كه مي خنديدن و بيشتر بهم مي پيچيدن . دو 

صورتشون رو نمي ديدم و مي دونستم جز سرمه و ارشك كس ديگه اي تا بچه داشتن جون مي دادن ... دوتا بچه اي كه 

  ... نمي تونند باشن

بوي تعفن دماغم رو پر كرد و معده م جوشيد... روي زانوهام افتادم .. و تيام در حالي كه سعي مي كرد دستام رو از دور 

نترلش كنم روي شلوارش پاشيد ... و بعد گردم باز كنه همراه من زانو زد و زرد آب معده خاليم بدون اينكه بتونم ك

 .. انگار تو يه سياهچال فرو رفتم
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فضاي اتاق دكتر خفه و از پز از بوي نا ؛جلوي راحت نفس كشيدنم رو گرفته بود . با هراس چشم به بارون پشت شيشه 

 ش به چشم يه منجيدوخته بودم و بريده بريده از خاطرات زندگي مشترك كوتاهم براي مردي مي گفتم كه مامان به

نگاه مي كرد . روانكاو پير و بي حوصله با نوك خودكار رو ميزش ضرب گرفته بود و دلم مي خواست خودكار رو تو 

 : چشمش فرو كنم . مامان بي طاقت بين حرفام دويد

كه پي  ستخالصه اينكه آقاي دكتر االنم يه هفته است كه شوهرش گذاشتش خونه ما و رفته اينم اصال به فكر ني -

  .... زندگيش باشه

  . پلكهام رو با حرص روي هم فشار دادم و بخودم لعنت فرستادم كه چرا گذاشتم مامان تو اتاق بمونه

مامان فرهان خونه دوستشه ... دنبال يه آشناست كه شايد بتونه يه بيمه نامه براي جنس هاي از دست رفته ش جور  -

  .. كنه اين هزار بار

 : ق تر از هميشه پوزخندي زدمامان بي منط

  .. خوب چرا خونه دوستش مونده -

  ..توقع داري بياد تو آپارتمان سي و پنج متري كه خودمون هم به زور توش جا مي شيم .. من هيچ مشكلي ندارم چرا -

. مامان  فتاده بودحرفم رو صداي بلند رعد برق قطع كرد، بي اختيار جيغ كشدم و از جا پريدم .. رعشه اي خفيف به تنم ا

نگران قدمي به طرفم برداشت دستم رو باال بردم و متوقفش كردم . وقتي دوباره تونستم بشينم صداي بي روح دكتر 

 : بالخره بعد از اون سكوت طوالني و تماشا كردن يه نمايشنامه نيمه كمدي به گوشم رسيد

وليتي شوهرت تو رها كردنت در همچين وضعيته .. مشكل تو ارغوان خانم ... مشكل تو نه سيل نه زلزله نه حتي بي مسئ -

مجبور نيست واسه همه اشتباهات شوهرت دليل و برهان بياري ... بايد اعتماد به  .. نداشتن خودباوري و اعتماد به نفسه

  .. نفست رو به دست بياري .. دوباره

چيزي كه هيچ وقت نداشتم  ! .... اعتماد به نفس از مطب كه بيرون اومدم بي اختيار زهر خندي تلخ روي لب هام نشست

.. كه حاال باز بخوام به دستش بيارم ... اعتماد به نفس من از اولين شبي كه تماس دست سيامك روي تنم نشست دود 

  ...شد و به هوا رفت 

دم و دراز كشيده بودووجلد كتاب مورد توصيه دكتر تو دستم بود و خودم رو كاناپه بدون دسته و كوچيك خونه مامان 

  ! من برتريا  نفس در سي روزمثال داشتم تصميم مي گرفتم كه اول كدومش رو بخونم ... اعتماد به 

  ... اما صداي تلفن با خوشحالي باعث شد تا از جام بلند شم و كتابها رو روي ميز عسلي كنار دستم پرت كنم

  ! تنها كسي كه توقع شنيدن صداش رو نداشتم هامون بود

 ! سالم ارغوان -

 سالم خوبي ؟ -
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 ممنون .. تو خوبي ؟؟ -

 شكر بد نيستم ... ترمه خوبه ... بالخره تاريخ دقيق عروسيتون مشخص شد ؟ -

 اونم خوبه ... آره آخر همين ماه ! فردا داريم مياييم تهران براي سفارش كارتهاي عروسي  -

  .. يافتهشرمنده ديگه اين وضع ما باعث شد عروسيتون عقب ب -

  .. نه مهم نيست ... اتفاقا اينطوري بهتر شد -

سعي كردم چيزي بگم اما هيچ حرفي نداشتم . تو وضعيتي نبودم كه بخوام با هيچ كس حرف بزنم . پيله تنهايي خودم رو 

  .. ترجيح مي دادم

  .. چه خبر از فرهان ؟ حالش خوبه -

  . مي انداخت تازه عروسي هستم كه از شوهرش خبر درستي ندارهدلم مي خواست بگم به تو چه .. اين سوال يادم 

  ..... . خوبه اونم .. رفته بيرون مياد تا چند ساعت ديگه -

 : سكوت كوتاهي اونور خط برقرار شد . سعي كردم مودب و شرمنده به نظر بر سه صدام

 ...هامون ببخشيد ... بايد برم يه كاري -

  ... .. حتي از پشت همين تلفن هم ميشه فهميد كه دروغ گوي خوبي نيستي دروغ گوي خوبي نيست ارغوان -

  .. چه زود دستم رو شده بود براش ... اما واقعا نمي خواستم بيشتر از اين باهاش حرف بزنم

  ...ببخشيد هامون اما واقعا االن حالم -

من با حالت كاري ندارم .. فقط خواستم بگم .. به جاي اينكه فرهان رو ول كني تو خونه دوست و رفيق هاش كه خط  -

به جاي اينكه واسه نبودنش و بي عاريش هي ماله بگيري دستت و  ...ريشش رو يه زن بدتر ازخودش براش ميزون كنه 

  .. از خونه تيمي ندارهزندگيت رو جمع كن ... خونه اون پسره كم  ...ماله بكشي 

نفسم بند اومده بود .. همه تالشي كه براي انكار كردن صداي زنونه اي كه ديشب وقت حرف زدن با فرهان به گوشم 

  ... رسيده بود كردم دود شد و رفت هوا ... حقيقت آوار شد روي سرم

 : هامون حرف مي زد و من تلخ حرفش رو بريدم

  ... اشه .. فكر كنم وظيفه تو ماله كشيدن باشه نه مناگر اينطوري كه مي گي هم ب -

 : پوزخندش بلند ترا از اون بود كه بخواد پنهونش كنه

اگر فرهان رفيقمه ... تو هم هستي .. در ضمن اين لجن زاري كه توش پا گذاشته حتي از سرطان براش خطرناك تره ...  -

  ... وقتي فرهان رو انتخاب كردي بايد پاي همه چي وايستي

 : شوري خون رو از بين دندون هاي قفل شده روي لبم حس كردم

  ... تو نگران زندگي من نباش -
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  .. من نگران خودتم -

تلفن رو قطع كردم و چشمام رو بستم .... كتاب هاي روي ميز عسلي از يادم رفتند و انگشتام به سرعت شماره فرهان رو 

  ....وشهر گرفتند .بايد وادارش مي كردم برگرديم ن

 " چشمم به پيچ هاي پشت هم كندوان بود و گوشم به غرغرهاي فرهان

نمي فهمم چي مي گي ارغوان ... من االن گيجم تو داري درباره رفيق بازي من حرف ميزني .... من زن گرفتم كه كمك  -

  .. . راهم باشه نه هي با غرغر كردن هاش مخمو بخوره

 : مستاصل گفتم

  ...حرفي نزدم فقط گفتم كاش تو اين شرايط كنارم مي موندي منم مثل تو از اين اتفاق شوكه شدمفرهان منكه  -

 : صداي پوزخندش قلبم رو خراشيد

شوكه شدي ؟ واسه چي مثال .. تو كه اتفاقي برات نمي افته .. صبح تا شب تو خونه لم مي دي وخوشحال از اينكه ديگه  -

ن غر ميزني كه فرهان با رفيقات كجا بودي و ... به جاي اينكه كمك باشي از اين دفتري نيست كه توش كار كني سر م

  ... به بعد مي شي بار روي دوشم

 ..فرهان انقدر بي انصاف نباش -

ببين ارغوان من زن نگرفتم كه يه وبال گردن داشته باشم ... زن گرفتم كه يه همراه داشته باشم تو همه چيز كا ر  -

 .. اما فكر ميكنم تو منو با يه برده زرخريد اشتباه گرفتي زندگي همه چيز .

 : بغضم رو پس زدم

  ... اينكه بهت گفتم كنارم باش توقع زياديه اينكه خواستم منم به اندازه دوستات برات مهم باشم توقع زياديه .. اينكه -

وستامو كنار نمي ذارم چه اونايي كه ديدي چه د...اره زياده .. اينو بفهم من اگر قرار باشه تو رو يه روز بذارم كنار  -

  ... اونايي كه نديدي ... حتي هامون كه مثل خاله زنك ها دوره افتاده خبرچيني منو مي كنه

  ... هامون به من حرفي نزده -

 : پيچ اول سيه بيشه رو سريعتر از حد معمول پيچيد و من بي اختيار به داشبورت چنگ انداختم

  ...راست ميگي ! پس واسه چي انقدر كليد كردي رو رفيقاي من نه نزده تو كه -

  ... مگه اتفاقي افتاده كه هامون بايد گزارش مي داده -

 : حس كردم سرش به طرفم چرخيد

  ... برو ارغوان ... برو منو رنگ نكن من خودم كالغ رو جاي طوطي مي فروشم به مردم -

  ... نمي خوامم يه باري رو دوشت باشمفرهان من نمي خوام باهات بحث كنم ...  -

  .. واقعا ؟ مثال چطوري ... نكنه ميخواي بري خونه مردم رخت بشوري -
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تمسخر پشت كالمش داشت لهم مي كرد .. اما دلم براش مي سوخت تو اولين قدم زندگيش بدجوري خورده بود به بن 

 : بست

  ... رست ميشه ... كنار هم درستش مي كنيمفرهان انقدر تلخ نباش ... بالخره همه چيز دوباره د -

بي اختيار دلم گرفت . چقدر دوست داشتم اون اين حرفا رو بهم بزنه . كه نگران نباشم و مطمئنا كنار هم مي تونيم همه 

چيز رو درست كنيم .. اما انگار آرامش و اعتماد از لحظه تولد ازم گرفته شده بود و هرگز هيچ جايگاهي تو زندگيم 

  ... اشتند

  ! ارغوان شعر نگو ... همه سرمايه ام از بين رفته و هيچ كاري نتونستم بكنم -

  ... من مي تونم -

تو مي توني چيكار كني .. سر من غر بزني ؟ چه غلطي كردم كه فكر كردم با ازدواج كردن مي تونم همه چيز رو بهتر  -

  ... مديريت كنم

اج نكرده بود چون عاشق من بود ... ازدواج كرده بود تا يه شريك واسه كار و اشك گوشه چشمم رو سوزوند .... ازدو

  ... تخت خوابش پيدا كنه يه شريك مطمئن ... يه شريك ساكت و اسير

 : به سختي نفس عميقي كشيدم و حس كردم طبيعت زيباي كندوان داره جلوي چشمام تار مي شه

رم ... شايد بتونيم با اون يه كاريش بكنيم ..بقيه ش رو هم مي توني وام منظورم ا ين بود كه من يه سرمايه كوچيك دا -

  ... بگيري ...با هم كار مي كنيم و قسطش رو مي ديم

توقع داشتم باز به ريشخندم بگيره ... اما سكوت كرد و چيزي نگفت ... منم براي اينكه جلوي تاري چشمم رو بگيرم 

مام رو بستم ... نمي دونم چقدر از خوابيدنم گذشته بود كه با حس گرمايي سرم رو تكيه دادم به شيشه ماشين و چش

 : روي گونه ام خواب پريدم .. چشماي فرهان براق و پر از لبخند تو فاصله كمي از صورتم بهم خيره شده بود

  ... بيدار شدي ! رسيديم -

  . نگاهي به اطراف انداختم و تابلوي هتل كوروش رو ديدم

 ؟ اينجا چرا -

  ... يه چند روزي اينجا مي مونيم تا بتونم يه جايي رو اجاره كنم -

 " سرم رو در سكوت تكون دادم و دستمو روي دستگيره در گذاشتم . صداي مردد فرهان وادارم كرد تا نگاهش كنم

  ... ببخش ارغوان اين روزا اعصابم خيلي تحريك شده ... مي دوني كه چقدر برام عزيزي -

نمي فهميدم ... جز اينكه مي تونم تا  .. وسط حرفاش .. مي دونستم ..نه من ديگه هيچي رو د رك نمي كردم ذهنم پريد

  ... ته دنيا به اين چشماي شيطون و خندون زل بزنم و احساس خوشبختي كنم

 نمي خواي بخندي ؟  ... ارغوان -
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گرفت و براي رهايي از غلغلك كودكانه ش جيغ  دستاش كه با شيطنت به طرف پهلوم دراز شد ... بي اختيار خنده ام

 " كوتاهي كشيدم و گفتم

  .. ولم كن ديونه صدام ميره بيرون -

 ؟؟ .. بخشيدي -

 آره بابا به ديونه ها كه حرجي نيست ... ديونه ها رو خدا بخشيده چه برسه به من  -

  ... خم شد و آروم گوشه لبم رو بوسيد

  ... رم صورتت شدم.... حق داري بهم بخنديآره من ديونه همين انحناي ن -

وقتي از ماشين پياده شد سعي كردم به اين فكر نكنم كه عاشق من و انحناي صورتم شده ... يا دنبال يه همراه واسه 

اما مي خواستم باور كنم كه فرهان هم همونقدر كه من دوستش دارم براي  ...گذاشتن بار زندگي رو دوشش مي گشته 

 : ن مشتاقه.. لبخند زدم و رو به تابلوي هتل گفتمبا من بود

 ... سالم فصل دوم -

دوباره من بودم و سوئيت كوچيك دانشجوييم . برگشته بودم به جايي كه خاطرات خوشي رو يادم مي انداخت و تحمل 

ل اتاق هاي گرچه مث .اين روزهاي سخت رو برام راحتتر مي كرد . چند روزي مي شد كه سوئيت رو پس گرفته بودم 

هتل كوروش راحت و دلباز به نظر نمي رسيد و خبري از بوفه مجلل صبحانه نبود اما حس آشنايي رو بهم منتقل مي كرد 

كه دوست داشتم . ترمه همه وسايلش رو به خونه جديدش برده بود . ازدواج اون دوتا شايد بهترين اتفاق اين روزاي 

و ترمه در نهايت شادماني مي خنديد و  .سايه اي روش سنگيني نمي كرد سخت بود . جشني كه برخالف جشن من هيچ 

بين بازوان هامون مي رقصيد . جشني كه تنها مهمون عبوسش تيام بود . من خسته از دوندگي هاي اين چند روز براي 

. روي  و پر مي كردپيدا كردن انبار و دفتر جديد . خسته از فاكتور كردن جنس هايي كه بايد جاي اجناس به آب رفته ر

صندلي نزديك جايگاه عروس و داماد نشسته بودم و به فرهان كه برازنده و خوشحال تو جمع دوستان مشتركشون سعي 

مي كرد كردي برقصه نگاه مي كردم . از كسالت و بي حوصلگي دو هفته قبل اثر تو فرهان نبود . و همين من رو 

مهموني به حساب مي اومد . درست چند ساعت قبل از شروع شدن  خوشحال مي كرد . گالره هم غايب بزرگ اين

جشن با يه اس ام اس كوتاه خبر داد كه داره ميره به شهرشون .. نگران رفتنش بودم مي دونستم آدمي نيست كه بي 

شد . لباس ن گالره ندليل يكهو بره ... حتما اتفاقي افتاده بود كه من از اون بي خبر بودم . ترمه اما انگار اصال متوجه نبود

عروس كوتاه و دكولته اش با انبوه موهايي كه برخالف هميشه االن مجعد و نامرتب نيمه باز شنيون شده بود منو ياد طره 

  . هاي مجعد موهاي خودم مي انداخت و قتي نم بارون روشون مي نشست و مثل فنر دو طرف صورتم جمع مي شدند

لبخند بي رمقي زدم و با خودم فكر كردم كه تا حاال  ... ودش سراپا شادمانيآرايش صورتش جذاب و تيره بود و خ

عروس به اين خوشحالي نديدم ... ترمه تمام شب رو رقصيد .. با هامون با فرهان حتي چند دقيقه اي به زور كنار تيامي 



 

 

WWW.MAHTIK.IR 

يقه يك بار سراغ من مي كه عبوس نگاهش مي كرد و فقط دست مي زد ... و با تك تك مهمونها رقصيد و هر چند د ق

  ... اومد و از روي صندلي بلندم مي كرد

در حالي كه روي تخت كوچك كنار سوئيت دراز مي كشيدم به اين فكر كردم كه اين شروع چندان هم بد نيست ... من 

خيلي غير و فرهان مي تونيم از صفر خودمون زندگيمون رو بسازيم ... همه اين اتفاقات و عكس العمل هاي فرهان هم 

 به هر حال همه سرمايه زندگيش رو از دست داده ... و درست تو اول راه خوده به همچين مانع بزرگي ...عادي نيست 

...  

از اينكه تنها پس اندازم رو كه يادگار روزهاي تلخ زندگي مامان بود بهش داده بودم احساس پشيموني نمي كردم ... مي 

از اول سرپا بايستيم ... بعد سالها اولين بار بود كه بخاطر چيزي مي جنگيدم كه يه  خواستم هر طور شده دوباره با هم

سرش به خودم وصل مي شد ... و به قلبم ... برخالف اونچه كه همه فكر مي كردند من روز به روز به فرهان وابسته تر 

وشحاليش همه كار بكنم .. و شروع مي شدم ... و جادوي چشماش منو بيشتر پابند مي كرد ... دلم مي خواست براي خ

اگر مي تونستم توش دل ف  ...كردن زندگي مشترك تو اين سوئيت نم زده كوچيك هيچ كار سختي به نظر نمي اومد 

  ... رهان رو تمام و كمال به دست بيارم

 صداي اس ام اسي كه از گوشيم بلند شد منو به خودش اورد 

 " نباش جنس ها رو فردا بار ميزنم و بر ميگردمسالم ارغوان من رسيدم تهران نگران  "

شايد كلمه اي شبيه عزيزم يا حتي عشقم  .. لبخند كمرنگي زدم دلم مي خواست به جاي كلمه ارغوان يه چيز ديگه ببينم

 " بچه شدي ارغوان "... لب برچيدم و به بغض تو گلوم خنديدم و زمزمه كردم 

***  

ديد وايستاده بود و پا به پا مي كرد . كالفه خودكار روي پيش فاكتورها گذاشتم و گالره روبروي ميز كارم تو دفتر ج

 : گفتم

  .. چته خوب دختر خوب ... چرا عين آينه دق وايستادي جلوم -

 : كف دستشو روي پيشونيش فشار داد و گفت

؟ اين  ... رابر خونه ت باشهمن نمي فهممت ارغوان ... تو اون سوئيت داري زندگي مي كني و دفتر كارت بايد سه ب -

 ..عاقالنه ست ... يا حتي منصفانه ست ؟ فرهان چه فكري پيش خودش كرده ... تو هم كه كال خ

 : حرفش رو بريدم

فرهان مي گه محل كار خيلي مهمه .. مردم عقلشون به چشمشونه .. يه كم كه كار رونق گرفت خونه رو عوض مي  -

 اع درست پيش بره شايد بتونيم خونه بخكنيم .. فرهان ميگه حتي اگر اوض

 : چند قدم از ميز فاصله گرفت و با بي حوصلگي حرفم رو بريد

فرهان ميگه فرهان ميگه ... پس تو خودت چي ؟ هيچ نظري نداري ؟اين ترم آخري نمي خواي تو يه جايي درس  -
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 بخوني كه حداقل توش آرامش داشته باشي؟

. گفتن چيزهايي كه خودم مي دونستم و پذيرفته بودمشون جز تشديدي كردن  ديگه داشت حوصله م رو سر مي برد

د يگه هيچ پولي براي گرفتن يه خونه بهتر نداشتيم و قرداد دفتر  ...حس تلخي كه داشتم هيچ فايده ديگه اي نداشت 

  ... رو هم سه ساله بسته بوديم

بذار ... من و فرهان تصميممون رو گرفتيم .. و فعال  گالره خواهش مي كنم براي هرچيزي همونقدر كه بايد انرژي -

 اوضاع به همين وضعه .. منم دارم با همه چيز كنار ميام .. سختش نكن ... مي خواي كنارمون كار كني يا نه ؟ 

  : لبخند تلخي روي لبش نشست

 فكر مي كني تو رو وسط اينا تنها مي ذارم ؟ -

 : ابروهام باال رفت

  ... ته تازگي هاوسط كيا ؟ تو چ -

 : چشمام رو ريز كردم و ادامه دادم

  ..تو اصال خودت بگو چرا عروسي ترمه نيومدي ؟مي دوني ترمه چقدر -

 ارغوان دروغ نگو .. ترمه حتي نفهميده من نيستم .. ترمه حتي متوجه حضور خودش تو عروسيش نبوده ... دلت خوشه -

...  

 . .. نمي دونم تازگي ها چرا عليه همه شمشير از رو بستيبه هر حال تو بايد مي اومدي ...  -

  ... گالره برخالف انتظارم تكذيب نكرد و عصباني نشد .. تو صورتش يه رد ترديد ديدم

ارغوان من نيومدم چون ... اون روز چيزي شنيدم كه تحمل برام سخت بود ... ترسيدم بمونم و جو عروسي رو خراب  -

  .. كنم

 : بشنوم مطمئن بودم كه نمي خوام بشنوم .. اما يه نفر به غير من ،با صداي من پرسيد دلم نمي خواست

 چي شنيدي ؟ -

گالره روي مبل چرمي دسته چوبي كرم رنگ روبري ميزم نشست . و خيلي صريح تر از اونچه انتظار داشتم رفت سر 

 :اصل ماجرا

 تو مي دونستي كه ترمه فرهان رو دوست داشته ؟ -

- ....  

نمي دونستم در برابر اين ضربه بي رحمانه چي بگم ! دستم رو روي كاغذ روبروم مشت كردم و طبق عادت هميشگي لبم 

  ... رو به دندون گرفتم

  .. خوب پس مي دونستي ! چرا با فرهان ازدواج كردي ؟ من هميشه فكر ميكردم كه تو دلت پيش هامونه -

 ز همون رابطه دوستانه اي كه باقي مونده بود بين من و هامون در دلم نبودنمي خواستم بشنوم واقعا ديگه هيچ حسي ج
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..  

 ... من عاشق فرهانم -

تعريفي از عشق نداشتم .. هيچ وقت نمودش رو دور و برم نديده بودم .. اما اين و ابستگي شديد رو جز عشق نمي تونستم 

  . . تعريف كنم

 ... حت شد ... اما ترمهعاشق؟ خوبه ! حداقل از طرف تو خيالم را -

 . .. ترمه هم هامون رو دوست داره ... نبودي كه ببيني خوشحالترين عروسي بود كه به عمرم ديدم -

 : لحنش گزنده بود و اين با عسل توي چشماش هيچ همخوني نداشت

  ... ي رو بدونيواقعا ؟ چند تا عروسي رفتي ..چند تا عروس ديدي ! چطور مي توني فرق شادي واقعي وغير واقع -

 : نفس عميقي كشيدم و فالكس چاي كنار پام رو باال اوردم

  ... اره جواب نده .. چون حتي اگر يه ذره شك داشتم كه تو ازين آش شله قلمكار بي خبري حاال ديگه مطمئن شدم -

 ! گالره بس كن ... انقدر پاي اين سريال هاي آبكي نشين -

 : خنده اش كوتاه و سرد بود

ريال هاي آبكي زندگي سراسرلجن منه كه به بركتش مي تونم بوي خيانت و درو رويي رو از صد فرسخي حس كنم س -

! اما اگر تو هم بودي و مي ديدي كه فرهان چطور ترمه رو چسبوند به ديوار و حتي حرمت لباس عروسي كه تنش بود رو 

ينكه ترمه پسش زد و يادش انداخت كه اون تورو ا شايد مثل من فكر مي كردي ... حداقل خوبيش ا ...نگه نداشت 

 نتخاب كرده و هيچ حق مالكيتي نسبت به اون نبايد داشته باشه ... تو فرهان رو مجبور كردي ارغوان ؟

من فرهان رو مجبور نكرده بودم  . چاي از ليوان سراميكي نقش عقربم سر رفت ... و روي كاغذها و فاكتور ها رو گرفت

 .. ش خواست تا با من باشه .خودش با اصرار ... با.. فرهان خود

  ... دست گالره كه حلقه شد دور شونه ام رو به شدت پس زدم و از جام بلند شدم

حتي يادم رفته بود پالتوم رو بردارم  ... چند دقيقه بعد دريا روبروم بود و باد سرزمستوني داشت چشمام رو مي سوزوند

اما مطمئن بودم كه من عاشقانه دوستش دارم ... اون من رو خواسته بود و هيچ اما و اگر ... فرهان عاشق من نبود ... 

  ... نذاشته بود سر راه خواستنش .. مثل هامون

روي سنگ هاي سرد ساحل نشستم .. و با خودم فكر كردم چرا ساحل اينجا ماسه اي نيست ... چرا سنگيه ... دلم ماسه 

  ... اين سنگها بيزار بودم نرم مي خواست از سختي و سردي

  ... گالره مي گفت فرهان ترمه رو

سرمو روي زانوم گذاشتم ... ترمه پسش زد ... لبخند دردناكي روي لبم نشست ... من با حماقتم اين به قول گالره آش 

نقدر بچه بود كه شله قلمكار رو پختم ... اما فرهان چرا ؟ اگر اينقدر ترمه رو مي خواست چرا دست گذاشت روي من ! ا

  ... اسير بازي احمقانه اي شد كه من راه انداخته بودم
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نمي دونم چقدر فكر كردم چقدر نشستم ... اما سردي سنگ هاي ساحل تا استخون هام نفوذ كرده بود. بالخره از جام 

ندگي جديد بوديم فكر گذشته ها گذشته بود و االن هر كدوم تو يه ز .بلند شدم و به درياي خاكستري لبخند تلخي زدم

بايد زندگي رو زندگي مي كردم .  ... كردن به گذشته و اشتباهاتم هيچ دردي رو ازم دوا نمي كرد . بايد تالش ميكردم

  ... من از مسير سختي گذشته بودم تا به اينجا برسم

ه اشتم . با تعجب به فرهان كدر خونه كه باز شد همون بوي نم آشنا تو مشامم پيچيد . حوصله دفتر رفتن دوباره رو ند

 : روي تخت دراز كشيده بود نگاه كردم با صداي بسته شدن در چشمام رو باز كرد و نيمه خواب و بيدار نگاهم كرد

  ... تويي ارغوان ؟! اين وقت روز تو خونه چيكار مي كني ؟ چرا دفتر نيستي -

ار ميز كامپيوتر پرت كردم و باخودم فكر كردم اين چشماش به نظرم قرمز مي اومد . كالفه شالم رو روي صندلي كن

سالن كوچيك نقش همه چيز رو تو زندگي ما بازي ميكنه . اتاق خواب ؛نشيمن ؛اتاق كار و جايي براي پذيرايي از مهمون 

.. اين  نهامون كه البته در بيشتر مواقع هامون و ترمه بودن يا گالره و گاهي هم سعيد يا سايه و پيمان بهمون سر مي زد

ترمه آخري هم سخت مشغول سرو كله زدن با كتابهاشون بودن و كمتر فرصت مي شد هم رو ببينيم . همونطور كه دكمه 

 : هاي مانتوم رو باز مي كردم به طرف آشپزخونه رفتم

  ... حوصله شركت رو نداشتم ! كاري هم نداشتيم ... اومدم -

يوار چسبونده بود ؟ كاش گذاشته بودم گالره حرفش رو تموم كنه ! يعني ترمه رو براي چي به د "از ذهنم گذشت 

 "يعني .... نه حتما دليل ديگه اي داشته .. صداي از ته مغزم داد زد آخه احمق چه دليل ديگه اي مي تونه داشته باشه ؟

 : صداش خوابالود و دو رگه به گوشم رسيد

  ... رو به امان خدا نبايد ول كنيممكنه بازرس هاي از ساري بيان ! همينطوري اونجا  -

 : .. زير كتري رو روشن كردم و مانتوم رو تو سبد رخت چرك هاي كنار آشپزخونه انداختم

  ... گالره هست ! اگر كسي بياد خبرمون مي كنه -

ام جاون دختره گيج كه دست چپ و راستش رو نمي تونه تشخيص بده .. آرزو به دلم موند يه مسئوليت رو درست ان -

  ! بدي

بي حوصله و براي فرار از سرزنش هاش سبد روبرداشتم و به حموم پناه بردم آب داغ كه روي لباس ها مي ريخت با 

خودم فكر كردم كي مي تونيم انقدر پس انداز كنيم كه يه ماشين لباس شويي بخرم ... دست هام جون تميز شستن 

ي بودم كه بيشتر از اين تالش كنم ... حباب هاي توي تشت دونه دونه و من هميشه خسته تر از اون ..لباس ها رو نداشت 

  ! مي تركيدن و انگار تو ذهنم هي سوال هاي تازه تكرار مي شد و تكرار مي شد

انگار  ... هنوز دستام تو حباب ها درست گم نشده بودن كه در حمام باز شد و دست هاي فرهان شونه هام رو لمس كرد

نگاهم افتاد به چشمهاش كه بيشتر از هميشه  ... باز شد . دست هاي فرهان منو به طرف خودش كشيدگره اي تو قلبم 
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 : مي رقصيد اما انگار به خون نشسته بود

  ! چرا چشمات قرمزه -

لبخند شيطنت آميز زد و بي حرف منو بوسيد ... طعم لبهاش مثل هميشه نبود انگار تهش يه گسي موج مي زد كه برام 

و نا آشنا به نظر مي رسيد ... اما چشمام رو بستم ... دلم خواست خودم رو سوار اون تاب بلند رو به دره هاي پر از غريبه 

درخت اون جاده جنگلي تصور كنم ... دلم مي خواست سرگيجه بگيرم ... تا همه فكرها همه سوالها پرت شن يه جاي 

  ... دور ... يه جاي خيلي خيلي دور

***  

به سوسيس هاو ناگت هاي سرخ شده توي ديس انداختم و در حالي كه به دقت خيارشور و گوجه ها رو دور نگاهم رو 

 : مي چيدم رو به ترمه كه مشغول در آوردن چند تا سس از توي يخچال بود گفتم

  ... خودت رو راحت كرديا ! اينطوري مهمون داري مي كنند ؟ اينو كه خونه خودمون هم مي تو نستيم بخوريم -

 : بي حواس موهاي روي پيشونيشو كه رنگ بلوند قشنگي روشون نشسته بود رو عقب زد

بروبابا من مثل تو اهل كدبانوگري نيستم ... همينم زياديتونه ... دعوتتون كرديم فيلم ببينيم دعوتتون كه نكرديم مفت  -

  ... خوري

 : صداي خنده فرهان از نشيمن و جلوي تلويزيون بلند شد

  ! وم كدبانو گري ترمه ... نيستي ببيني كه من چي مي كشم از دست غذاهاي سوخته اين خانومكد -

 : لب هام رو برچيدم و در حالي كه زبونم رو در مي اوردم گفتم

  ! حداقل من سعيم رو مي كنم -

 : ترمه انگشتش رو به نشونه تهديد رو به فرهان تكون داد و گفت

  ! يف خواهر دست گل منهمونم از سرت زياديه .. ح -

خيلي وقت بود كه اين كلمه رو از دهنش نشنيده بودم . بي اختيار به سمتش برگشتم و بغلش كردم ... خيلي وقت بود 

كه بغلش نكرده بودم ... شايد روز بعد سيل بود كه بالخره دلم از حرف هاي بي رحمانه فرهان كه مي خواست منو يه 

ه مقصر بدونه گرفته بود .. .وقتي در خونه ترمه باز شدو تيام رو نگران پشت در ديدم .. وقتي طرفه تو يه اتفاق غير منتظر

حس كردم بيچاره ترين زن روي زمينم كه بالهاي آسموني هام دليلش وجود نحس منه ... وقتي دلم ميخواست به تيام 

م صداي بلند تو بغل ترمه گريه كردم كه صدابگم بره و اونطور با سرزنش نگاهم نكنه .. يهو بغضم تركيد و اونقدر با 

حتي گوش خودمم آزار داد ... كه حتي كوبيده شدن در و بيرون رفتن دوباره تيام نتونست گريه م رو متوقف كنه ... 

فرهان حتي صبر نكرد تا د وباره تيام رو ببينيم و ازش تشكركنيم .. در عرض نيم ساعت بعدش ما اول كندوان و به 

  .. در حركت بوديمو من همچنان اشك مي ريختم سمت تهران

 : ترمه دستش رو روي موهام كشيد و كنار گوشم گفت
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  ! خوب حالشو گرفتيم ... ببين عين موش شد -

 ! خنديدم و خودم رو از آغوشش جدا كردم ... ترمه فرهان رو پس زده بود و همين برام كفايت مي كرد

 : و گفتهامون با موهاي خيس از حموم خارج شد

  ... بچين ميز رو ديگه ترمه ! مردم از گشنگي -

 : ترمه كالفه پيش دستي ها رو روي كانتر آشپزخونه چيد و گفت

انقدر توهم نزن بابا ! اين اسمش ميز نيست .. اوپن آشپزخونه ست .. بعدشم برو موهات رو خشك كن وگرنه از شام  -

  .. خبري نيست

 : هامون غز زد

  ... بعدشام مي خورم  -

 : ترمه لبخند به لب از آشپزخونه خارج شد و تقريبا هامون رو به طرف اتاق خوابشون هل داد

  ... برو پسر خوب .. آفرين دوباره حوصله فين فين كردن هات رو ندارم -

 :ديس غذا رو كنار پيش دستي ها گذاشتم و پرسيدم

 ترمه يخ داري ؟ -

 : . ظرف يخ رو به طرفش گرفتم وگفتمبه جاي جواب دادن به سمت يخچال رفت 

اگر گذاشته بودي مامانت جهازت رو بفرسته االن واسه خورد كردن يخ اينطوري قيافه نمي گرفتي ... يخچال سايد  -

 ! همينش خوبه ديگه

رش بتو هم يه چيزي مي گيا ! ما كه سر جمع شش ماه ديگه بيشتر اينجا نيستيم ! اون همه وسايل رو بيارم كه باز  -

 ! گردونم تهران

 : صداي هامون رشته حرف زدنمون رو قطع كرد

 ترمه اين برس رو باز كجا گذاشتي ... ؟ -

 : ترمه در حالي كه قالب يخ رو به سمت ظرف شويي مي برد گفت

 ... واي از دست اين مرد ... ارغوان برس رو از جلوي روشويي بردار بهش بده -

روبروي آيينه سشوار به دست وايستاده بود . برس رو با لبخند به طرفش دراز كردم در اتاق رو كه باز كردم ،هامون 

 : وگفتم

  ! شما زن و شوهر استادين تو غر زدن ها -

 : برس رو از دستم گرفت و گفت

  .... شما زن و شوهر هم استادين تو بي خيالي -
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 : ابروهام رو باال بردم و گفتم

 ! ... كه بي خياله ... به من چه كه بارهاتون برگشت خوردتيكه ننداز... اين دوست توست  -

 : از در اتاق بيرون نرفته بود كه صداش وادارم كرد به طرفش برگردم

  ... ارغوان -

 : نگاهش كردم و منتظر موندم

 حواست به زندگيت هست ؟ -

 : دندون هام رو روي هم فشار دادم ... انگار اين زنگ هاي خطر تمومي نداشتن

 واسم به چي زندگيم هست ؟ ح -

 يعني بايد تشريح كنم  -

 : لبم رو گاز گرفتم و در حالي كه سعي مي كردم صدام از اتاق بيرون نره گفتم

  .. نگران نباش خط ريش شوهرم رو كسي براش تنظيم نمي كنه ... تازگي ها آرايشگرش رو عوض كرده و ازش راضيه -

 : طرف آيينه بر مي گشت گفت هامون سري تكون داد و در حالي كه به

  ..كاش همه چيز به سادگي همين حرفي بود كه تو مي زني ... منظور من زن نبود ... حواست به خيلي چيزاي ديگه -

بعد بيست و چند سال حقم بود كه در  .. از اتاق بيرون رفتم .. حوصله معما نداشتم .. مي خواستم در آرامش زندگي كنم

  ... . هيچي از شام حاضري و فيلم طوالني غريزه اصلي نفهميدمآرامش زندگي كنم .

***  

كالس هاي دانشكده مثل هميشه مزخرف و خسته كننده به نظرم مي اومد . برخالف گذشته دوست نداشتم تو كالس ها 

ضر ن ارغوان حاشركت كنم .. انقدر خسته بودم كه ترجيح مي دادم تمام وقتم اضافه ام رو به استراحت بگذرونم . از او

  . جواب هيچي نشوني به چشم نمي خورد

 : از در كالس بيرون زدم و كالفه فكر كردم

  ! بايد برم شركت ! امروز سه سري بار مياد برامون -

 : صداي سعيد از كنار گوشم منو متوجه خودش كرد

 من كال از ازدواج كردن پشيمون شدم ؟ -

 چرا دختر خاله معظم پست زدن ؟ -

  ...بابا اون بيچاره كه داره يه سره مثل قمري عاشق بق بقوي مي كنهنه  -

 : با كالسور به بازوش كوبيدم

  .. لياقت نداري ديگه .. دعا كن چشمم بهش نيافته ... مطمئن باش كاري مي كنم از ازدواج باهات پشيمون بشه -

 : بازوش رو با دست ماليد
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ها چطوري پنچر شدين و ديگه حال باال كشيدن دماغتونم ندارين به اين نتيجه چه بهتر ... واال از وقتي كه ديدم شما -

 ! رسيدم كه ازدواج چيز مزخرفيه

 : قدم هام رو تندتر كردم و ازش دور شدم

  ... سعيد جان تو بايد بري يه ديووونه خوشحال واسه خودت پيدا كني ! اينطوري راحتتري ... حيف دخترخاله ت بخدا -

 : در دانشگاه بيرون زد و گفتپشت سرم از 

اما اگر شانس منه ! اونم تا به من  ..پيشنهادت خيلي خوبه .. اگر يه ديووونه خوشحال ديدي حتما منو بهش معرفي كن  -

 ميرسه عاقل ميشه .. ا

م هنوز خنده ام رو براي سال . از حسرت توي صداش خنده ام گرفت .. در ماشين رو باز كردم و كنار فرهان نشستم

 : كردن بهش جمع نكرده بودم كه ماشين رو راه انداخت و عصبي گفت

  ... به جاي خوش و بش كردن با سعيد ... زودتر مي اومدي كه من اينجا حرف يه جوجه پليس رو نشنوم -

با تعجب نگاش كردم . چشماش قر مز بود و حدس زدم كه قبل از اومدنم بايد جر و بحثي با مامور پليس جلوي 

 :شكده كرده باشه ... ترجيح دادم حرفي نزنم كه حالش بدتر بشه اما صداي معترض توي ذهنم فرياد كشيددان

 خوش و بش ؟  -

صدار و خفه كردم و سرم رو به شيشه ماشين تكيه دادم ... فرهان شروع كرد به حرف زدن درباره كارهايي كه بايد مي 

بسپارم . وقتي جلوي دفتر پياده شدم به دور شدن ماشينش نگاه كردم و من سعي كردم با چشم بسته همه رو بخاطر 

كردم داشت مي رفت بندر ... كاش منو هم با خودش مي برد ... دلم نمي خواست برگردم تو دفتر .. گالره به تنهايي 

  ... براي كارهاي اونجا كافي بود .. اما هيچ وقت منو با خودش نمي برد

 . ر بود بعد از تموم شدن كارها تو بندر صاف برگرده دفترشايد چون اگر منو مي برد مجبو

كنار پنجره آپارتمان كوچكمان وايستادم . حاال چند وقتي مي شد كه از شر اون سوئيت لعنتي خالص شده بوديم . با 

د از مون بعلبخند به عبور و مرور ماشين ها نگاه كردم . اوضاع كاري فرهان خيلي بهتر شده بود و ما برخالف ترمه و ها

تموم شدن درسمون تو نوشهر موندگار شديم . فرهان حاضر نبود به هيچ عنوان شركتش رو رها كنه و به اميد يه كار 

ديگه برگرده به تهران ! از نظر من هم چندان منطقي نبود كه بخواهيم به تهران برگرديم . گرچه تنهايي من و فرهان 

يشه اي نداشتم و جابجايي برام خيلي را حتتر از هر كس ديگه اي بود و تو اين حاال بزرگتر شده بود . من كه از اول ر

  . مدت هم جز دو سه بار اونم به مدت چند روز كوتاه بيشتر ميزبان خا نواده فرهان نبوديم

بتش حباز خدا رو شكر مي كردم كه گالره رو دارم . گرچه بيشتر شبيه يه خواهر بزرگتر غرغرو به نظر مي رسيد اما م

  . رو نسبت به خودم به خوبي احساس مي كردم

فرهان هم كه به ظاهر دل خوشي از گالره نداشت اما چون بودنش باعث مي شد تا من بيشتر و بيشتر دلم بخواد كه تو 
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  . شركت بمونم و به قول خودش هي به جونش غر نزنم كه تنهايي دق كردم مخالفتي با ادامه كار كردنش نداشت

ه شدن در منو متوجه برگشتن فرهان به خونه كرد . انقدر غرق تو افكار خودم بودم كه نفهميدم كي ماشينش صداي بست

 : رو جلوي خونه پارك كرده و باال اومده . با لبخند به طرفش رفتم

  .. سالم -

 : زير لب سالمي كرد و با اخم به طرف پنجره رفت و پرده رو كشيد

پنجره واينستا ... خوشت مياد انگار داد منو در بياري .. واقعا نمي فهمي يا خودت رو زدي  اين صد بار انقدر جلوي اين -

 به نفمي 

 : لبم رو به دندون گرفتم

 ! فرهان -

فرهان و كوفت ! نمي بيني ملت تو صف نونوايي چه بيكارن هي زل زل باال رو نگاه مي كنند ! بدت نمياد دنبال سوژه  -

 ! بگردي انگاري

بي اختيار از درد دوال شدم  ! به طرف آشپزخونه رفتم تا ميز شام رو حاضر كنم كه درد بدي توي شكمم پيچيد رنجيده

و ناله خفيفي كردم . فرهان بي توجه به سمت دستشويي رفت و من بعد از اينكه تو نستم نفس عميقي بكشم دوباره به 

نه شام رو چيدم و براي برداشتن پارچ آب از تو يخچال سمت آشپزخونه رفتم . روي ميز چهارنفره كوچيك توي آشپزخو

به طرفش رفتم اما باز درد امونم رو بريد . درد توي همه شكمم پيچيده بود و وادارم كرد كنار در يخچال روي زمين 

  . بشينم . عرق سردي روي پيشونيم نشسته بود

 : خونه شد و با ديدن من با تعجب ابرو باال بردفرهان در حالي كه دستشو با جلوي پيراهنش خشك مي كرد وارد اشپز

  ... چته -

 : به سختي زمزمه كردم

 ! دلم درد مي كنه -

 : پشت ميز نشست و دستش رو به طرف ديس لوبيا پلو دراز كرد

 ! حتما پرخوري كردي يه چايي نبات بخور خوب ميشي -

فرهان در سكوت مشغول خوردن  . رو كامال صاف كنمسعي كردم از جام بلند شدم . اما درد اجازه نمي داد تا كمرم 

شام شد و من به هر سختي كه بود چايسازو روشن كردم و در حالي كه به لبه كانتر آشپزخونه تكه كرده بودم منتظر 

  . شنيدن صداي به جوش اومدن آب شدم

كردن ميز شام شدم . همونطور فرهان كه شامش رو تموم كرد من هم آخرين جرعه نبات داغ رو خوردم و مشغول جمع 

 : كه به سمت هال مي رفت گفت
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  ... يه چايي هم براي من بريز بيار -

در حالي كه سرم رو تكون مي دادم به كارم ادامه دادم . درد كمتر نشده بود اما انگار داشتم بهش عادت مي كردم . 

تم و به طرفش كاناپه اي كه روش ولو شده بود جمع كردن ميز و شستن ظرفها كه تموم شد ليوان چاي فرهان رو برداش

و داشت تي وي مي ديد رفتم . كنارش كه نشستم باز از درد ناله كردم . نيم نگاهي بهم انداخت و چاييش رو داغ 

 : سركشيد . لحنش ماليم تر شده بود

 بهتر نشدي ؟ چي خوردي مگه امروز ... باز گالره از اين آت آشغال هاي ترش بهت داد ؟ -

 : اخمهام رو از درد تو هم كشيدم

 نه ! چيزي نخوردم جز ناهارو چندتا ليوان چايي  -

از جاش بلند شدو به سمت كتش رفت ،سوييچ ماشينش رو در آورد . از جا بلند شدم بايد مانتوم رو مي پوشيدم ... اما 

 : برخالف تصورم سوييچ رو پرت كرد طرفم و گفت

  ... بردار ... دوتا با هم بخور برو از تو داشبورت راينتدين -

تا وقتي در اتاق خواب بسته بشه حتي از جام حركت هم نكردم اما با پيچيدن دوباره درد توي شكمم خم شدمو سوئيچ 

رو برداشتم . نمي تونستم كامال صاف بايستم در حالي كه دستمو روي شكمم گذاشته بودم به طرف در رفتم و چادر 

ن بود رو برداشتم . پام رو كه رو كه توي خيابون گذاشتم چشمم افتاد به كركره هاي پايين نخي كه روي اون آويزو

نونوايي . با خودم فكر كردم اين نونوايي كه از ساعت هفت عصر تعطيله پس فرهان كدوم صف االفي رو مي گفت كه 

 ! زل زدن به پنجره ما

. كل شب رو از درد نخوابيده بودم و حتي جرات نكرده بودم چشم هام رو كه باز كردم تازه متوجه شدم كه نخوابيدم .

كه به سمتي بچرخم . به سمت راستم نگاه كردم و فرهان رو غرق خواب ديدم . شب قبل وقتي قرص رو خوردم و 

 : كنارش دراز كشيدم چشماش رو نيمه باز كرده بود و دستش رو روي بازوي برهنه ام گذاشت و زمزمه كرد

  ... يزمبهتر شدي عز -

 : قبل از اينكه بخوام جواب بدم سعي كرد منو به طرف خودش بكشه ... ناله خفيفي كردم و گفتم

 ! فرهان خيلي درد دارم ولم كن -

  . اونم بدون هيچ حرف ديگه اي به خواب رفته بود

 بغضم تركيد . صدايسعي كردم از جام بلند شم اما درد شديدتر شده بود . عرق سردي روي تنم نشست . بي اختيار 

 : گريه ام فرهان رو بيدار كرد با اشك و خشم بهش زل زدم

  ... ببخشيد اگر از خواب ناز بيدارت كردم -

قبل از اينكه شماره گرفتنم  .در حالي كه به سختي از روي تخت پايين مي اومدم گوشي تلفن كنار تخت رو برداشتم 
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 :شست تموم بشه دست فرهان روي دكمه قطع ارتباط ن

 به كي زنگ مي زني به گالره ؟ -

 : ناليدم

  ! نخير به آژانس -

 : كالفه بلند شدو گفت

  ... اين بچه بازيا چيه ؟ صبر كن االن خودم مي برمت بيمارستان -

  ... مي خواستم مخالفت كنم اما درد شديد زبونم رو بند آورد

داشت و اين خط داغ و بخيه خورده عمل آپانديسم بود كه  چشمامو كه باز كردم درد هنوز بود اما اينبار جاي مشخصي

تير مي كشيد . دور و برم رو نگاه كردم تو اتاق ريكاوري روي يه تخت بلند دراز كشيده بودم . پرستاري باالي سرم 

  . وايستاده بود و با ديدن چشمهاي بازم لبخند زد

 همراهت كيه ؟ -

  .. شوهرم -

  ! بيمارستان ! چون هرچي صداش مي زنيم نيست كه بياد كمك كنه ببرندت تو بخش اما انگار رفته بيرون از -

لبم رو گزيدم ! چشمام رو بستم وبه غرغرهاي بهيار مرد بخش جراحي زنان گوش كردم كه منو جا به جا مي كردو روي 

 رد با خودم فكرتخت مي گذاشت . دستش كه خشن و قوي منو بغل كرد تقريبا روي تخت اتاق چهار تخته پرت ك

 ... كردم دست هاي اون از نگاه هاي مرداهاي تو صف نونوايي خشن تره

دو ساعت از عمل مي گذشت و به لطف مسكني  .چشمامو باز كردم و سعي كردم به درد سمج جاي عملم توجهي نكنم 

دم فكر كردم انگار دردهاي كه بهم تزريق شده بود درد خفيف تر به نظر مي رسيد . اما كامال خوب نشده بود . با خو

زندگي من هيچ كدوم قرار نيست كامال خوب بشن .. كم رنگ مي شن اما هميشه هستند . مثل دردهاي بعد از عمل .. 

  .. كه شايد سالها بعد هم يهو بي هوا جايي عملت تير بكشه و تو ناخواسته آه بكشي

 : توجه خودش كردنگاهم رو به اطراف چرخوندمو صداي پيرزن تخت كناري منو م

  ... چه مريض خوبي هستي ! اصال صدات در نيومد .. اين ورپريده رو مي بيني -

 با سر اشاره به تخت مقابلم كرد 

  ... ديروز كه از اتاق عمل اوردنش تا ساعت سه نصف شب نعره مي كشيد -

عتراضش را تقريبا غرغر كنان به لبخند بي جاني زدم و به صورت معترض زن جوان تخت روبرو نگاه كردم كه حاال ا

 : سمت زن پرت مي كرد

عمل منو با عمل اين مقايسه مي كني من كل شكمم بخيه است اين خيلي شكمش رو بريده باشن اندازه دوتا بند  -
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  ... انگشت

د اتاق شد ارهنوز جمله اش تموم نشده بود كه در اتاق باز شدو مرد قد بلند و خوش تيپي همراه يه پالستيك پر گيالس و

  ... ... با خودم فكر كردم چرا گيالس ؟ و حس كردم دلم پيچ مي ره

 : صداي ديگه اي از روي تخت خالي كنار پنجره به گوشم رسيد

 مامان چيزي الزم نداري ؟ درد نداري ؟ -

  .. نه مادر ! ببين اين دخترم چيزي نمي خواد -

 : به سمتم اومد . سعي كردم لبخندم رو حفظ كنم ... و زمزمه كردمدختر جوان از تختي كه روش نشسته بود جدا شد و 

  .. ممنون چيزي الزم ندارم -

بي اختيار صدام پشت بغضم گم شد . چقدر كه تلخ بود بغضم و دهنم مزه زهر گرفت ... بي اختيار عق زدم و جاي عمل 

  . تير كشيد

  ... گل پري بدو برو پرستار رو خبر كن -

 : دامه دادو رو به من ا

  ...نگران نباش از عوارض داروي بيهوشي -

داروي بي هوشي كه قبل از عمل  ... چشمم از درد و تهوع به اشك نشست با خودم فكر كردم كدوم داروي بي هوشي

  ... تزريق شد بهم ... يا داروي بي هوشي كه مدتهاست تو رگ و خونم جريان داره

پرستار با چهره اي سرد و بي تفاوت كمكم كرد تا نيم خيز بشم و بدون اينكه چيزي باال بيارم عق بزنم .. و بعد رفت تا 

هنوز سرم روي بالش اروم نگرفته بود كه در دوباره باز شد و فرهان قدم به داخل  ...ضد تهوعي بياره و بهم تزريق كنه 

ن حال از اومدنش از رها شدن از تنهايي مضحكم خوشحال بودم ... صورتم رو اتاق گذاشت .. ازش رنجيده بودم و در عي

 : به سمت ديگه اي برگردوندم و اون خم شد و پشيوني به عرق نشسته از تهوعم رو بوسيد و كنار گوشم زمزمه كرد

  ... خوبي خانوم -

  ... خانوم بودم ؟ خانوم بودم و انقدر تنها

  . چيزي نگفتم

 بتم بده ؟ دو ساعته از اتاق عمل اومده بيرون تازه پيدات شده كه چي ؟مي خواي جوا -

 : فرهان متعجب به عقب برگشت و با ديدن ترمه ابروباال داد

 تو اينجا چي كار مي كني ؟ -

 : ترمه ساك كو مارك گوچي ش رو دست به دست كرد و به طرف تختم اومد . از ديدن لبخندش بي اختيار لبخند زدم

  ... اومدي ؟ از كجا فهميدي من اينجامتو كي  -
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 : دستم رو كه بي رمق كنارم رها شده بود نوازش كرد و گونه م رو بوسيد

  . يه كاري اداري داشتم دانشگاه ،اومدم دفتر ،گالره گفت حالت خوب نيست و اومدي بيمارستان -

 : فرهان با لحني كه كنايه توش موج مي زد گفت

 وقت اين گالره فضول بهت گفته كه من از صبح تا حاال اينجا نبودم ؟منم خوبم ممنون . اون -

 : ترمه روي صندلي كنار تختم نشست و نگاه مستقيمش رو به چشم فرهان دوخت

كال بخش عاطفه ت تعطيله فرهان  ..نخير وقتي از ايستگاه پرستاري سراغش رو گرفتم گفتن كه بي كس و كار مونده  -

 ،نه ؟

 : رد كه چيزي بگه ،اما بي حوصله بين حرفاشون دويدمفرهان دهن باز ك

 ترمه ،هامون كجاست؟ -

  .. نيومده .. موند تهران تازه داره تو كارش جا مي افته بچه م -

 : فرهان در حالي كه مي خنديد لبه تختم نشست

  .. بچه رو خوب اومدي ... حاال كدوم هتل مي موني -

 : محوي زدترمه با خونسردي نگام كرد و لبخند 

  ... فعال كه هتل بيمارستان .. بعدم هتل فرهان -

 يعني اومدي چتر بشي ديگه ؟ -

  ... از خداتم باشه .. نكنه توقع داري دوستمو ول كنم زير دست آدم بي عاطفه اي مثل تو -

ض چند لحظه قبلم از اون تنهايي و بغ .. خوشحال بودم كه ترمه كنارمه . چشمام رو بستم .. دلم مي خواست بخوابم

  .. چشمام رو بستم و خودم رو به خواب زدم . خبري نبود . اما دلم نمي خواست به جر و بحث كودكانه شون گوش بدم

***  

به آهستگي توي تخت جا به جا شدم . حس خوب و آشنايي تو خونه بودن و راحت شدن از بوي مواد ضدعفوني 

سته تلويزيون هنوز از توي هال مي اومد . مي دونستم كه فيلم طوالني غريزه بيمارستان باعث شد لبخند بزنم . صداي آه

اصلي به اين زودي تموم نمي شه .تشنگي وادارم كرد كه سرجام نيم خيز بشم . در اتاق رو كه باز كردم با ديدن صحنه 

كر كردم چطوري اين دوتا نه چندان متعارف روي تلويزيون به اختيار چشمم رو به طرف ديگه برگردوندم و با خودم ف

مي تونند بدون خجالت كنار هم اين فيلم رو ببينند . اون انقدر نزديك به هم روي يه كاناپه . با صداي باز كردن در 

 : يخچال ترمه به سمت آشپزخونه كوچيك و پر از خرت و پرتم برگشت و پرسيد

 ارغوان بيدار شدي ؟ خوبي؟  -

 : برخالف عادت هميشگيم با شيشه سر كشيدمبطري آب رو از يخچال برداشتم و 

  ... آره خوبم -
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  .. آب مي خواستي چرا صدام نكردي -

 : بطري رو تو ظرفشويي گذاشتم و زمزمه كردم

  .. مي خواستم يه كم راه برم -

از زير  خنمي دونستم چرا تو خونه خودم احساس مهمون بودن داشتم . نگاهم افتاد به گل هايي كه براي خشك شدن با ن

كابينت ها اويزون كرده بودم . نگاهم به برگ هاي كدر و چروكيدشون افتاد . دست دراز كردم و سر نخ رو گرفتم و 

درد خفيفي از جاي عملم آزارم داد . گلهاي نيمه خشك رو هم كنار بطري آب انداختم و شير آب رو باز كردم  . كشيدم

  . ناور بودن گل ها روي آب حس خوشايندي بهم دست داد. سينك ظرفشويي پر از آب مي شد و من از ش

 : آب رو كه بستم بي حرف به طرف اتاقم برگشتم . هنوز به در نرسيده بودم كه فرهان گفت

  . ارغوان به نظرت جاي عملت رو ميشه با ليزر از بين برد -

 : شت گردنش زدهنوز به پاسخ سوالش فكر هم نكرده بودم كه ترمه ضربه نه چندان محكمي به پ

  ... چيه چيني بند زده نمي خواي ؟ بچه پر رو -

  . تعبير چيني بند زده به خندم انداخت

  ... نه خوب وقتي من فابريكم .. وقتي ايروديناميكم .. چطور با جنس بنجل سر كنم -

  .. ششت و پاشيد تو صورتترمه جيغ كوتاهي كشيد و ليواني نيمه پر مملو از يخ و ويسكي رو از روي ميز مقابلش بردا

  .. بنجل تويي و جد و آبادت -

 : فرهان از جا پريد و تقريبا فرياد زد

  .. گندت بزنند ترمه بوي گند الكل گرفتم -

 : خوابم مي اومد . به سمت اتاق برگشتم اما قبل ازا ينكه به در برسم دست هاي ظريف ترمه دور شونه ام حلقه شد

 .... مزخرف زياد ميگه وگرنه خودشم مي دونه كه تو نباشي كل زندگيش لنگهولش كن اين فرهان  -

با خودم فكر كردم زندگي شغلي و خونه ش شايد .. اما زندگي عاطفيش چي ... اون رو چطوري پر كردم كه هنوز مي 

  ... لنگه

***  

كشيدم و به چهره رنگ پريده ام كه صداي تلفن فرهان يه ريز و مداوم قطع نمي شد . جلوي آينه ميز توالتم برس مي 

هنوز انحناي صورتم رو دوست داشتم . ياد حرفي كه فرهان جلوي در  . داشت كم كم دوباره رنگ مي گرفت لبخند زدم

خونه ترانه درباره انحناي صورتم زده بود باعث شد لبخندم عميق تر بشه . دلم با به ياد آوردن شبي كه گذرونده بوديم 

ام گر گرفت . فرهان ترمه رو كه داشت همراهم وارد اتاق خواب مي شد عقب كشيد و با همون بدن  گرم شد و گونه

 : برهنه و مرطوب از بوي تلخ و تند ويسكي از روي زمين بلندم كرد و زير گوشم گفت

 من اگر بخوام قربون اين چيني بند زده برم ... بايد چقدر بدم ؟ -
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ترمه هنوز اونجا وايستاده بود و با لبخند نگامون مي كرد . رنگ استهزاي لبخند  در اتاق خواب رو كه با پاهاش بست

  . ترمه رو با لمس لب هاي فرهان فراموش كردم

برس رو كه كنار گذاشتم چشمم افتاد به صفحه روشن گوشي فرهان كه هنوز خاموش نشده بود . بي اختيار دستم به 

داي رسيدن پيام انگشتم رو متوقف كرد . و بعد بي اونكه بفهمم مغزم كي سمتش دراز شد و قبل از اينكه لمسش كنم ص

  . فرمان باز كردن پيام رو داد دكمه ي سبز رنگ رو لمس كردم

 " سالم فرهان بي معرفت شديا امشب يه سر بيا پيش ما فرگل و مسعودم هستن "

ز دخترهاي لوس و جلف دانشكده بود كه بر شماره به اسم نادي زخيره شده بود و من اين اسم رو مي شناختم يكي ا

 . خالف ما هنوز فارغ التحصيل نشده بود

هنوز از شوك چيزي كه خونده بودم بيرون نيومدم كه فرهان با روبدوشامبر سبز تيره ش وارد اتاق شد و با اخم به من و 

وقتي كه به  . العملي نشون بدمگوشي توي دستم نگاه كرد . وقتي گوشي رو از دستم بيرون كشيد نتونستم هيچ عكس 

صفحه باز گوشي نگاه كرد باز هم ساكت به روبرو خيره شدم . وقتي صداي فريادش بلند شد انگار حس كردم همه 

  . ديوارها دارن به من نزديك و نزديك تر مي شن

ختم بي اونكه بفهمم ترمه از صداي فريادش سراسيمه به درون اتاق دويد . سرم رو كج كردم و نگاهم رو فرهان اندا

 : كلمات از دهانم بيرون پريد

 تو با نادي قرار عاشقانه و مخفيانه مي ذاري بعد عربده ش رو سر من مي كشي؟ -

 : هنوز درد ضربه محكمي كه با لگد به پهلوم زد رو حس نكرده بودم كه صداي ترمه رو شنيدم

 مي ذاري ؟؟فرهان ارغوان راست ميگه ؟ تو با اون دختره هرزه قرار  -

من مگه مي تونستم دروغ بگم ... از روي نيمكت روبروي ميز توالت پرت شدم و حس كردم جاي عملم سوخت . حس 

 : كردم روده هام از شكاف كوچيك جاي عمل آپانديس بيرون زد . ترمه فرهان رو عقب پرت كرد و سرش فرياد كشيد

 مي دي ؟چته رم كردي ؟ بخاطر اون عوضي اين بيچاره رو هل  -

چه بيچاره بودم . كه در عين نا اميدي در عين درد هيچ همدردي تو صداي ترمه حس نمي كردم اما باز به دست هاي 

  ... حمايتگر دلخوش بودم كه دورم حلقه شد و مي خواست كمكم كنه تا از جام بلند شم

 : فرهان به سمت كمد لباس ها رفت وباز فرياد كشيد

و كار من فضولي ميكنه ! فكر كرده من از اون آدمام كه به كسي با ج بدم ... هر كاري بخوام مي حقشه ! غلط مي كنه ت -

  .. كنم ... گوشي يه چيز شخصيه اگر اينو اون ننه نفهمش يادش نداده من يادش مي دم

بود  و سرنوشتمبه مادرم توهين مي كرد ،به مادري كه شايد حس خوبي بهش نداشتم اما مادرم بود يه قسمت از زندگي 

  ... و اون روز همراه من سر قبر عزيز اشك ريخته بود و فرياد كشيده بود
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 .. ترمه به طرفش حمله كرد و به عقب هلش داد

  ... برو گمشو بيرون بخاطر يه دختره هرزه زنت رو مي زني ؟ هنوز بخيه ش رو نكشيده -

د مي كشيد و من ديگه نمي خواستم بشنوم ... مانتوم رو كه روي از جام بلند شدم درد تو پهلوم پيچيد .. ترمه هنوز فريا

تخت گذاشته بودم تا بپوشم و بريم براي كشيدن بخيه هام چند زدم و شالم رو از روي چوب رختي كشيدم .. به سمت 

 : در رفتم .... ترمه بازوم رو كشيد

 .. كجا ميري -

صدام رو دوباره گم كرده بودم . از پله ها پايين رفتم و بي توجه به نمي تونستم حرف بزنم ... چشمام باز تار شده بود و 

  ... درد بي اموني كه تو شكمم پيچيده بود به سمتي دويدم كه مي دونستم به دريا مي رسه

 
*** 

 مسوزش كم رنگي روي دستم وادارم كرد تا چشمام رو باز كنم ... اولين چيزي كه به چشمم خورد نگاه آشنا و نگران تيا

بود . سرم رو كه چرخوندم دست هاي ماهر پرستاري رو ديدم كه داشت چسب كاغذيو روي آنژوكتي كه تو دستم فرو 

  . كرده بود مي جسبوند

نمي خواستم بپرسم كجام دهنم ترش و تلخ بود . به خوبي به ياد داشتم كه جلوي آگاهي روي پاهاي تيام باال آورده 

ال زانو زدن يهوييمه. پرستار چيزي به تيام گفت كه نفهميدم چيه و سر تكون دادن تيام بودم . و اين درد سر زانوهام م

دعا مي كردم نپرسه خوبم ... و  . هم برام بي معني بود . صندلي پالستيكي سفيد كنار تخت رو عقب كشيد و نشست

  ! نپرسيد

زير پوستم منجمد كننده تر به نظر مي  صداي تيام از سرماي جاري . سرماي سرم آروم به زير پوستم نفوذ مي كرد

 : رسيد

خيلي ديره ... اما من خيلي وقت بود مي دونستم و خودم رو زده بودم به بي غيرتي  ...خيلي ديره براي معذرت خواستن  -

شون مي ن ... شايدم ته دلم داشتم ذوق مي كردم از اينكه ترمه انتقام اتنخاب اشتباه تو رو مي گيره .. از اينكه ترمه بهت

  ... ده كه چقدر ابله بودي كه چشمت رو روي همه سياهي هاي دور فرهان بستي

خواستم حرف بزنم .. خواستم بگم خفه شه .. كه برام مهم نيست چي مي دونسته و چي نمي دونسته .. اما دستش سرد تر 

  ... همون شب از صداش سرد تر از سرماي جاري زير پوستم روي لبهام نشست و من لرزيدم .. مثل

وقتي تلفن كردم و فهميدم ترمه و  ...مي دوني كي اولين بار فهميدم ... وقتي فرهان بعد از عمل آپانديست كتكت زد  -

فرهان تو خونه موندن .. وقتي سر ترمه داد كشيدم كه بياد ببينه تو كجايي و بهانه مسخره اونو باور كردم كه گفت 

  ... ياد دنبالت .. اما نفس هاي بريده تو صداش رو نشنيدمداشته فرهان رو قانع مي كرده ب

  ... بي رحم بود تيام ... داشت چيزهايي كه نمي دونستمم به روم مي آورد .. تا بيشتر درد بكشم
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حاال مي فهميدم چرا اون روز اونهمه طول كشيد كه بيان دنبالم ... كه چرا وقتي اومدن هر دو ساكت اما برافروخته بودن 

. كه چرا يهو فرهان به غلط كردن افتاد و جلوي چشمم زنگ زد به نادي و كلي در وري بارش كرد .. حاال معني لبخند ..

  ... سرشار از رضايت ترمه رو مي فهميدم .. لبخندي كه فكر مي كردم از سر همدردي براي من رو لباش نشسته

 ده بود . نگاهش بي پروا و پر از التماس تو چشمام نشستبه تيام نگاه كردم .. داشت درد مي كشيد .. صورتش تيره ش

...  

من بارها و بارها حس كردم چيزي بين اون دوتا هست كه غلطه .. اما انقدر عصباني بودم از دستت كه به روي خودم  -

  ... ومدن فرهاننمي آوردم .. وقتي دوباره ديدمت يادته ؟ اومده بودي تهران ! حالت خوب نبود ؟ روز قبل از به دنيا ا

صداش كم جون شد... يادم بود .. مگه مي شه يادم نباشه بهترين روزهاي زندگيم رو ... روزهايي كه رد حركت سرمه 

رو از زير پوستم حس مي كردم و دلم از شوق مي لريزد ... با وجود حال بدم ؛با وجود ورم وحشتناك هميشگيم .. با 

دم بود ! حتي نديده گرفتنم توسط فرهان رو ... و اومدن و موندن هاي طوالني ترمه وجود غرغرهاي مدام گالره .. خوب يا

 ! ... به بهانه مراقبت از من و شب زنده داري هاي بدون من

وقتي اومدي تهران و ترمه گفت كه دكتر گفته به خاطر فشار خون باال احتمال مرگ بهت خيلي نزديكتر از چيزي  -

نمي دونم چطور خودم رو رسوندم تهران .. وقتي رسيدم برده بودنت اتاق عمل و من پشت در بودكه تصورش مي رفته ... 

اما فرهان و ترمه رو هم  ... اتاق مادرت رو ديدم كه مضطرب دعا مي خوند و اردالن كه تو سكوت خيره شده بود به در

ت ن تا سورپرايز بشي ... من حتي پشديدم در حالي كه ترمه دستش رو مي كشيد تا به قول خودشون برن برات گل بخر

در اتاق عمل هامون رو ديدم كه بي توجه به تذكرهاي تند پرستار كنار پنجره سيگار مي كشيد و دودش رو فوت مي 

  ... كرد تو پنجره بسته

شي مي خواستم بشنوم .. حاال شنيدن حرفاش انگار آرومم مي كرد . به جاي اون اضطراب تلخ و تهوع آور حاال آرام

از اينكه مي تونم حماقتم رو و نديده گرفتن هام رو به تنهايي به دوش  ..داشت به وجودم مي اومد كه دوستش داشتم 

 !و كس ديگه اي هم با من مدام روي اين لجن زار سرپوش مي ذاشته ...نكشم 

  . نگاهم به لكه تيره روي شلوارش افتاد و بي اختيار لبخند زدم

 ميخندي يا خودت ؟به حالو روز من  -

 ! چه فرقي مي كنه -

 . صدام برعكس چند ساعت قبل صاف و بي خش بود

  ! مهم اينكه دلم ميخواد به اين كمدي مستهجن بخندم برادر ... برادر ديني -

 : تيام رنگ باخت و من باز لبخند زدم

  .. من مطمئن نبودم -

  ... اما چند دقيقه قبل طوري حرف زدي كه انگار بودي -
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 ارغوان انقدر بدبختي ها و مشكالتت بزرگ شد كه من فقط به اين فكر مي كردم چطور مي شه از خودت حمايت كرد -

...  

  ... يعني به فنا رفتن خواهرت برات مهم نبود ... تنها خواهرم -

 » سرش رو به عقب برد و اخم هاش رو بيشتر در هم كشيد

  ... تم ؟ فكر مي كني تمام اين مدتفكر مي كني هيچ وقت به ترمه هيچي نگف -

چي بهش گفتي دقيقا ؟ گفتي آبجي اوخه ؟ اينكارها رو نكن ؟ اعتماد و اعتقاد دوستت رو به لجن نكش ؟ بهش چي  -

گفتي دقيقا تيام ؟ بهش گفتي آخرتش رو بندازه دور ... چون ديگه آخرتي وجود نداره ؟ چون اصال خدايي نيست ... مي 

  .. خوام برم خونه

 حرفام تموم نشده .. تازه اولشه ؟ -

 ! نميخوام بشنوم -

  . از جاش بلند شد .. ديگه بوي عطر نمي داد

مثل پنج سال قبل؟ مثل پنج سال قبل كه هيچي نشنيدي . كر و كور شدي .. خودت رو انداختي توي تار عنكبوتي كه از  -

 قبل مي دونستي مي خواد ببلعدت ؟

  ... االن زندگيم نگران ايني كه چرا پست زدمپس تو بيشتر از وضع  -

حرفم تلخ بود زبون خودمم مي سوزوند .. پشيمون شدم از گفتنش ... خواست حرفي بزنه اما دستم رو باال بردم ... نمي 

 : دست من ،يه زن شوهر دار ،يه زن شوهردار تا خرخره تو لجن ..دونم تو نگاهم چي ديد كه دستم رو گرفت 

االن ديگه نه ! مي دونم كه هيچ كس  .. ش .. ! ببخش ... دارم همه ديوارهاي دنيا رو روي سر تو خراب مي كنمتيام ببخ -

  .. جز خودم مقصر نيست .. حتي اون دوتا بدبخت

  ..گوشه چشمم سوخت .. اما اشك رو پس زدم ... دست تيام هنوز يخ كرده بود و من داشتم از اين سرما زله مي شدم

  ..همين ... مم تموم شد ... وقتي حالم بهتر شد ... همين امروز .. همين امروزوقتي سر -

 : بي طاقت زمزمه كرد

 همين امروز چي ؟ -

  .. بايد باهاش حرف بزنم -

 : اخماش دوباره صورتش رو تيره كرد

 با كي فرهان ؟ -

  .. نه ... با ترمه -

 : . با استيصال چنگ انداخت آستين كتش رو گرفتميه قدم عقب رفت ... دستش از دستم بيرون كشيده شد .

 ...خواهش مي كنم تيام ... بايد باهاش حرف بزنم .. بايد پنج سال قبل باهاش حرف مي زدم .... بايد پنج سال قبل -
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 : سرش رو تكون داد و زمزمه كرد

 ! لعنتي امروز نه ؟ نمي توني ! من مي دونم نمي توني ! ارغوان به خودت رحم كن -

اين همه سال به خودم رحم كردم .. خواستم تو جريان زندگي بمونم .. اما نمي تونستم جريان زندگي داره از روم رد  -

مي شه و من هيچي حاليم نيست ... بايد باهاش حرف بزنم ... تا ترمه حرف نزنه اين گره كور از رو سينه من باز نميشه 

  ..من ...

كشيدم اما مي دونستم دلم بدجور براي خودم سوخته .. مي دونستم نمي تونم ديگه  صدام تو بغض لرزيد ... نفس عميق

  .. جلوي اشكم رو بگيرم

  .. بغضم شكست

من ... من هنوز نمي دونم چرا ترمه با من اين كار رو كرد .. اون .. اون همه كسم بود ... همه كسم شده بود . .. نمي  -

 ي دوني چرا ؟ دونم تيام ... تو تو مي دوني ؟ تو م

سرشو روي زانوش گذاشت و شايد  ... اشك هام مي ريخت و من ديدم كه تيام به ديوار تكيه زد و روي زمين نشست

اشكهاي لرزون من بود كه شونه اش رو لرزون نشون مي داد ... نمي دونم چقدراشك ريختم ... نمي دونم چقدر اون 

  ... رش رو باال آورد هيچ اثري از اشك تو صورتش نبودگوشه ديوار مثل يتيم ها نشست ... اما وقتي س

 يباشه ... حالت كه بهتر شد مي برمت تا باهاش حرف بزن -

 : نمي دونم تو نگاهم چي ديد كه مستاصل سرش رو به ديوار پشتش تكيه داد و گفت

پرونده رو خوندم فهميدم كه تمام ارغوان من وقتي اردالن بهم تلفن كرد وقتي ترمه رو تو آگاهي ديدم وقتي گزارش  -

 .. اين مدت همه اين چيزها رو مي ديدم و به روي خودم نياوردم ... اخرين قطعه پازل

 : چشمام رو بستم و زمزمه كردم

اين يه پازل نبود يه زندگي بود ... حاال هم چه فرقي مي كنه كه تو كي فهميدي ... تو هم مثل همه كسايي كه از وقتي  -

 ..مثل همه اونايي كه صبر كردن تا ته اين چاه بهم بخندن !دم چشمشونو روي من بستن دنيا اوم

 : از جاش بلند شد و نزديك شدنش رو حس كردم

 ! بي انصاف نباش ارغوان ! من خيلي سعي كردم جلوتو بگيرم -

گفت و گوي الكي هيچ دردي از اين  ...نه بي انصاف نيستم . تو زندگي من تو از همه كمتر مقصري و من از همه بيشتر  -

  ! من دوا نمي كنه ... فقط منو ببر پيش ترمه

**  

خوبي دانا اين بود كه هيچ وقت سوال اضافه نمي پرسيد .. وقتي تو مهموني فارغ التحصيلي اردالن ديدمش همينقدر آروم 

  ! تنو كم حرف بود برعكس بقيه همكالسي هاش كه داشتن كل كافي شاپو روي سرشون مي ذاش
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گالره كه به زور راضي شده بود باهام بياد همه ش نگران اين بود كه نكنه نمك بخورم نكنه نشستن خسته ام كنه و اين 

دلواپسي هاش انگار از چشم دانا دور نمونده بود و بعدها بهش گفته بود كه به چشمش مثل فرشته هاي نگهبان اومده . و 

د بوده كه چشمش رو روي گذشته اين فرشته نگهبان مي بنده چيزي كه فقط تو دانا انقدر عاشق ميشه و انقدر جوانمر

فيلم هاي فارسي اتفاق مي افته و بس و البته زن هاي فيلم فارسي هيچ كدوم به زيبايي گالره نبودن و اين همه معصوميت 

  . گم شده تو چشماشون نداشتن

م رو به در دوخته بودم تا حرفهاييو بشنوم كه بايد پنج سال قبل مي و اينبار چشما ... دوباره من بودم و اتاق بي روح دانا

  . شنيدم

 . در كه باز شد ترمه تو چهارچوبش با لبخندي كج نگام كرد . رنگ چادرش باز سبزي چشماشو دزدي بود

 نمي خواي بشيني ؟ -

 : زنمدر بي صدا بست و روي اولين صندلي نزديك به در نشست . نوبت من بود كه پوزخند ب

 چيه ؟ مي ترسي ؟ آماده به فرار نشستي؟ -

 :لبه چادرش رو رها كرد و اون آروم سر خورد روي شو نه اش

  ... واسه ترسيدن ازت دير شده ! بايد خيلي قبل تر مي ترسيدم -

 مي ترسيدي كه چي ؟ اگر مي ترسيدي االن كار به اينجا نمي كشيد ؟ -

 : انگشتاش رو توي هم قفل كرد

 ... به اينجا كشيده چون تو خواستيكار  -

وقاحتش اذيتم نمي كرد . از جام بلند شدم . پاهاشو عقب كشيد زير صندلي و تو هم پيچوندشون . دلم خواست سر جاي 

  ... دانا بشينم . جايي كه بتونم مستقيم تو صورت ترمه نگاه كنم

  ... ترمه با تعجب حركتم رو تو اتاق دنبال كرد اما چيزي نگفت

 : حوصله سكوت و زل زل نگاه كردن رو نداشتم . دستم رو مشت كردم و روي ميز گذاشتم . مي خواستم جواب بشنوم

 چرا ترمه ؟ -

 : خنده كوتاه عصبي كرد و گفت

  ! اين كليشه اي ترين سوالي بود كه مي تونستي بپرسي -

 : صبورانه گذاشتم تا خنده اش رو جمع كنه

 اي مي خوام جوابمو بدونم  كليشه اي يا غير كليشه -

سبزترين سبزي كه ديدم ! صداي  . دوباره صاف نشست و ابروهاش رو باال برد . ته نگاهش هنوز يه درخشش سبز بود

 : دست زدنش منو از تماشاي چشماش راحت كرد
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 .. براووو آفرين چه خونسرد . انگار چيزي از صبح تو ذهنت نمونده -

ه اش .. نت به نت موسيقيش ... تك تك هجاهاي كلماتت ... صداي ناله ... همه اش چرا يادمه .. لحظه به لحظ -

اما ... مي دوني برام ارزش نداره . مثل يه فيلم مبتذل مي مونه كه  ..همينجاست دور و برم تو سرم تو چشمم تو گوشم 

  ... حتي دلم نميخواد نگاه به قابش بندازم

 : يرش كنم اما تحقير مي شدصداش مي لرزيد . من نمي خواستم تحق

  ! پس دنبال دليلش نبود .. ما هنرپيشه فيلم مبتذل تو بوديم خانوم كارگردان -

  . من كارگرداني بلد نيستم . اگر بلد باشمم بدترين كارگردان دنيام -

 و بدترين فيلم نامه نويس -

 : نفسم رو رها كردم داشت حوصله ام رو سر مي برد

  .. ازي نكن ... جواب منو بدهانقدر با كلمات ب -

از جاش بلند شد ...چند قدم كوتاه برداشت تا به جلوي ميز رسيد دستاشو روي ميز گذاشت و به طرفم خم شد . بوي بد 

  . بي اختيار روي بينيم چين انداختم ..عرق و بوي نا و موندگي توي بينيم پيچيد 

 ... بگير . بگو ترمه بوي گند مي ده و من آدم منزه اين ماجرامآره دماغ عمل شده ت رو جمع كن .. سرت رو باال  -

 : صداش لحظه به لحظه پايين مي اومد . نگامو از چشماش برداشتم و به پوستر روبروم نگاه كردم

  .. پونس پوستر كنده شده بايد به دانا بگم يه كم به اتاقش برسه -

 : سكوتش شد . اما بعد يه نفس ادامه داد جمله ام انقدر بي ربط بود كه براي چند ثانيه باعث

تو از اولش مي دونستي من فرهان رو دوست دارم ! از اولش .. تو هيچ كس رو نداشتي ... من يه زماني دوستت داشتم  -

 اندازه يكي از اعضاي خانواده ام ... يه زماني حاضر بودم براي خوشحاليت هر كاري بكنم .. اما بايد مي فهميدم ،آدمي كه

  ... تو يه خانواده بزرگ نشه نمي تونه قدرشناس باشه

 داشت سركوفتم مي زد و من از درون مي لرزيدم 

تو اول تيام رو تحت تاثير معصوميت ساختگيت قرار داد . تو وارد خانواده من شدي و توجه مادرم رو جلب كردي...  -

تيام رو افسون كردي و من وقتي تيام بخاطر تو سرمن داد كشيد بخاطر تو با لباس گرم كن سه سره تا شمال رانندگي 

 قانع نبودي . و وقتي فهميدي من فرهان رو دوست دارم  كرد احساس ترس كردم . تو به حق خودت تو دوستي با من

 : حرفش رو بريدم

  .. تو هيچ وقت به من نگفتي .. من نمي دونستم -

  !نه نگفتم اما خودتم مي دوني كه احساس بين من و فرهان رو حس كرده بودي ؟ غير از اين بود ؟ -

  ! نه .. اما من بهت فرصت دادم به تو به فرهان -
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 : لندي كردخنده ب

من اگر جاي تو بودم اينكار رو نمي كردم ! من حتي اگر مطمئن بودم كه فرهان از تو متنفره بازم طرفش نمي رفتم اگر  -

 مي دونستم دوستش داري 

 : نوبت من بود كه بخندم . دستام رو زير بغلم جمع كردم و بلند خنديدم

  ... گاه كن به گذشتهداري جك مي گي ؟ به خودت نگاه كن كجايي؟ به من ن -

آره .. چون باعثش شدي تو دريچه هاي قلب منو روي خودت و همه بستي . مي دوني كه سر لجبازي با هامون ازدواج  -

 كردم . مي دونستي كه دوستش نداشتم اما جلوم نگرفتي ؟

  . چند بار خواستم اينكار رو بكنم اما گذاشتي به پاي حسادت -

من هرگز نتونستم فرهان رو فراموش  ! فرهان نزديك مي شدي و منو از هامون منع مي كردي اره چون تو هر روز به -

كنم اونم نتونست منو فراموش كنه من هميشه براش پر از جذابيت بودم .. جذابيت هايي كه هيچ كس تو من نديد . حتي 

  ... اشق برادرم باشموقتي به خيال خام خودم فكر ميكردم عاشق تيام شدم و نمي فهميدم كه نميشه ع

 : سرم رو تكون دادم داشت مزخرف مي گفت

  ! تو مريضي -

منو مريض كردي. شب عروسيم اولين باري بود كه فرهان بغلم كرد . نمي دونستي نه ؟ اولين مردي كه قبل از شوهرم  -

مياد و بهت خبر مي ده ! منتظر منو بوسيد فرهان بود . با عشق با حرارت با حسرت ... همون موقع مي دونستم كه گالره 

بودم عقب بكشي .. اما چيكار كردي ؟ به حماقتت ادامه دادي . تو اگر مي تونستي تو اين سالها فرهان رو به خودت 

  .. عالقمند كني اين جاذبه من براش از بين مي رفت

و دختر رنگارنگ نمي رفت . فاطيما رو فرهان به تو عالقه نداشت ! وگرنه تو اين ساال سراغ اين همه زن  ! اشتباه نكن -

يادت رفته .. يادت رفته وقتي سرمه دنيا اومد خودت كسي بودي كه شمارشو از گوشي فرهان در اوردي باهاش قرار 

گذاشتي ! آذين رو يادت رفته ؟ مهتا ؟ تو كه هرزگي هاي فرهان رو ديدي چرا ؟ اما تو هم فرهان رو دوست نداشتي 

ي تونم چته ترمه ... تو به فرهان هم وفادار نبودي .. هنوز قضيه مديرعامل شركتي كه توش كار مي نمي دونم واقعا نم

  ... كردي و گندي كه باال آوردي رو يادم نرفته

  . از ميز فاصله گرفت چادرش حاال كامال رها شده بود و روي زمين آروم گرفته بود . پاشو روي اون گذاشت

هامون مثل مادر مرده ها اومده بود پيشت و مويه عاشقانه سر داده بود كه چرا باعث شدي باهام آره منم يادمه . يادمه  -

ازدواج كنه ... يادمه كه با وقاحت پرده از رابطه بيست و چند ساله ت با ناپدريت برداشتي و بهش گفتي چون اين قضيه 

دعا مي كردي بيشتر از خودت دوستش داشتي چيزي كه حتي از شوهري كه ا ... رو مي دونسته باهاش ازدواج نكردي

  ... مخفي كرده بودي
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 : نمي تونستم لذت مخفي تو صداش رو باور كنم ... وقتي جمله هاش رو تكميل مي كرد

اما مي دوني اولين رابطه جدي ما  ...يادمه بعدش چنان كتكي از فرهان خوردي كه يه ماه تو بيمارستان بستري شدي  -

ت كه فرهان تو رو از بغل من پشت در اتاق بيرون كشيد و كنارت خوابيد ... همون شبي كه بعد از همون شبي شكل گرف

همخوابي با تو اومد پيش من و بهم گفت كه هيچ وقت نتونستي راضيش كني و هميشه چشماش رو بسته و منو تصور 

 ...كرده .. همون شبي كه 

اگر نمي توني يه دليل بياري كه چرا  . مي خوام دليلش رو بدونم شنيدن خاطرات مستهجنت برام جاذبه اي نداره !من -

از يه خانواده نجيب از بغل يه مادر بي نظير يه برادر .. يه برادره ... يه برادري مثل تيام و با نوني كه به حالال بودنش 

 ند نفر رو نابود كنه ؟ايمان دارم بايد يه نفر مثل تو اينطوري انگل بشه و بچسبه به زندگي ديگران .. زندگي چ

تابلوي كوچكي از تصوير روحاني كه نمي شناختم روي ديوار بود نفهميدم كي اونو با سرعت از روي ديوار كند و به 

طرفم پرتاب كرد . گوشه قاب فلزي تابلو به صورتم كشيده شد و جاري شدن گرم خون رو حس كردم . با صداي 

 : وشدت باز شد . دانا و سرباز پشت سرش وارد اتاق شدن برخورد تابلو به زمين در اتاق به سرعت

 مشكلي پيش اومده ؟؟ -

  .... چيزي نيست دانا اشتباه خودم بود -

  ... ترمه به صورت علني داشت مي لرزيد

  ... دانا برو بيرون -

  ... اما صالح نمي دونم -

  .. خواهش مي كنم برو بيرون خواهش مي كنم -

 : د و بعد در حالي كه به طرف در مي رفت گفتدانا مكث كوتاهي كر

  ... جعبه كمك هاي اوليه پشت سرته .. من همين پشت درم -

بي توجه به بسته شدن در دستمالي از جعبه دستمال كاغذي مبارك روي ميز بيرون كشيدم و روي زخم نچندان عميق 

 : نشستگونه ام گذاشتم . ترمه به سمت در رفت بهش تكيه داد و روي زمين 

انگل منم يا تو ؟ تو كه با اون گذشته كثيف و حقيرت اومدي سراغ من ! مني كه انقدر احمق بودم كه داشتم زندگيمو  -

برات مي دادم اما وقتي فهميدم تو هيچ احترامي براي احساس من قائل نيستي براي بيرون كشيدن خودت از يه موقعيت 

و تبديل شدم به يه انگل ! انگل اصلي تو بودي ... تو بودي كه براي فرار كردن حاضري زندگي منو نابود كني .. منم مثل ت

از تنهاييت به من و هر كسي كه دم دستت بود مي چسبيدي ... انقدر بدبخت بودي كه فرهان هم دلش برات مي 

تي ته كه وقدلش مي سوخت وقتي مي گفتم چرا ولش نمي كني گفت اين ادم هيچ كس رو نداره ا نقدر بدبخ . سوخت

  ... حاال دلم نمياد ولش كنم كاش خودش بره ..من داشتم چرت مي زدم و هيچي نداشتم بازم پام وايستاد 
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از جام بلند شدم .. گونه مي سوخت . حرفاي ترمه حتي ذره اي احساس گناه تو وجودم بيدار نكرد . ديگه مثل تمام اين 

  . سالها كه گذشت نمي خواستم خودمو مقصر بدونم

نه من انگل نيستم . شايد يه موجود قابل ترحم بودم . شايد دنبال جلب توجه و محبت بودم . شايد چسبيده بودم به  -

زندگيم به فرهان .. بخاطر بي پناهيم و بخاطر اينكه مي خواستم تا اخرش بجنگم . تا اخرش زندگيمو بسازم ... به اين 

د . من فرهان رو از مرگ نجات دادم من كاري كردم دوباره رو پاش خيال خوش بودم كه فرهان آدم ميشه . اما نش

سرمه اي كه به خاطر تو اسمش رو گذاشتم سرمه .. سرمه اي كه  ..وايسته تا حداقل اگر مرد من نشد پدر سرمه باشه 

شدن تو دليل بيمار  دليل هرز . اسمش رو تو انتخاب كردي ... تو نتونستي بهم بگي چرا ... نتونستي ! اما ديگه مهم نيست

  ... شدن تو من نبودم . تو لياقت هامون رو هم نداشتي ... هامون مي تونست برات بهترين مرد دنيا باشه

ترمه از جا بلند شد چشماش نا متعادل بود درست مثل وقتي كه بهش گفتم تمام مدتي كه حامله بودم فرهان بادختري 

ي مچ فرهان رو با منشي شركتش تو تهران گرفتيم ... به سمتم اومد . اروم اما به اسم فاطيما در ارتباط بوده .درست وقت

  .. نامتعادل

مي خواي دليلش رو بدوني ... خودمم نمي دونم ... اما رفاقت من و تو وقتي كه من مجبور شدم با اين پالتين لعنتي تا  -

و نابود كردي تموم شد از همون موقع بي اونكه آخر عمر سركنم و تو براي نجات خودت عشقي كه قلبمو پر كرده بود ر

بخوام فقط تالش مي كردم تو رنج بكشي ... خيلي شبا از خودم بدم مي اومد تا صبح گريه مي كردم خودم رو شكنجه 

مي كردم . با سيگار و بخاري هر جاي بدنم رو كه مي تونستم مي سوزوندم و لعنت مي كردم كه چرا باعث عذاب تو مي 

نمي تونم چشمام رو ببندم و بگم باشه فرهان سهم ارغوان ،ارغواني كه تو دنيا هيچ سهمي ن داشته ... اما هر بار شم چرا 

كه هامون رو مي ديدم كه يه موزيك تكراري رو گوش مي كنه . كه روي رفتارهاي فرهان با تو حساس مي شه . وقتي 

نامزديش وقتي متوجه تب ناگهاني سرمه شدي و فرهان معلوم  تيام رو مي ديدم كه قبل ازمن براي تو مي دوهه حتي روز

نبود كجا گم و گور شده بودي تيام بود كه مهموني رو ول كرد و همراه تو و سرمه اومد درمونگاه ... نفرتم ازت بيشتر و 

  ... بيشتر شد . اما خوبه كه بالخره به اينجا رسيديم .. خوبه كه بالخره هر چي كه بود تموم شد

اش رفته رفته ضعيفتر شد حاال كنار صندلي دانا چهره به چهره من وايستاده بود . قبل از اينكه بفهمم اخرين جمله اي صد

 . كه گفت چي بود خم شد و يه تيكه از شيشه شكسته تابلو رو برداشت

 


