
 1 

 سهم من ازبا توبودن
  و سادهای ریب " 
 

 مادرش دی جدي ازدواج اول مادرش هست و در حال حاضر با خانواده ي هست که ثمره ي دختریزندگ: خالصه
   خاصي درد سر هاي پر از فقر و گرفتاری زندگنیا....  کند ی میزندگ

 
قصد داره درس بخونه و ... باشه یفی تونه انسان شری که میی داره تا جای سعی اصلتیشخص...  رو داره خودش

  ی خوبی کوچکترش زندگي مادر و خواهر و برادرهايکار کنه و برا
 

 !!  دو نفر هستندنی از مشکالت او همی نداره و بخش بزرگی خوبي و برادرش هم اصال رابطه يبا نا پدر...  بسازه
 

  شد لحظه ها را پس گرفتی مکاش
 ا پس گرفت صدا ری بي هاعشق

  را باز همی ورق زد کودکیا
  با صفا را پس گرفتيروزها

. 
  بودن یا نبودن خط کشیديرو
  خدا را پس گرفتّد

  حی بلطف
  دیگر یک غزل را کوك کردبار

  آشنا را پس گرفتي هاقصه
  عشق را ول کرد و رفتيانتها
  ماجرا را پس گرفتيابتدا

  دیروزهاي زد در کوچه پرسه
 باز آن حال و هوا را پس گرفت.

 
  دل نشود عاشقتـــا

  گرددی نمـــوانــــهید
  نگذرد از تن جانتــــا

  گرددی نمجانــانـــــه
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 ی نشود چشمانیگر
  آنکه نـسوزد دلتـــــا

  بگرد شمـعــــهودهیب
  گردیپـــــــــروانه نم.

 موالنا
******************* 

  بودم دلهره به جانم افتادهستادهی که پشت در انکی کرده بودم و اری دیکم
  ؟هیک:  دمی را شنشیصدا. را در چهره ام حفظ کردم يبود اما خونسرد!
  رامی و موهادمیآنرا جلوتر کش....  اراده دستم به سمت مقنعه ام رفت یب
 منم.. باز کن :  آمده بود عقب فرستادم رونیکه نا خواسته ب. 
 سالم:  بر چهره ام نشست یشگی اخم همشدنیدر باز شد و با د. 
  سالم خوشگل خانومکیعل: لبخند زد !! 
 شهیمثل هم...  پروا بود و گستاخ یب!  تر شد ظیاخمم غل! 
  تا وارد شوم نگاه را از او گرفتم و به درون رفتمستادیکنار ا. 
  نفت کناري نفت از بشکه هاي بوی گذشتم و اندککی داالن کوتاه و تاراز

 دمی رساطیبه ح.  را دوست داشتم فی خفي بونیا.  دی به مشامم رسداالن
 ی را از تنم می خستگدنشید. مادرم در حال شستن لباس سر حوض بود .
 سالم: گفتم . چه خوب که در خانه بود . گرفت . 
 یخسته نباش.. ــ سالم مادر . 

 ين اتاق هااز آ.  خسته اش زدم و به سمت اتاقم رفتم ي به چهره يلبخند
 نکهی ايبرا...  من بود ي برایکی اطی اطراف حي و بعضا تو در توبزرگ
 او فقط... مادر که نه .  نباشم شانی مادرم و شوهر و بچه های زندگمزاحم

 همسرش!  خواست ی مرا میراحت... 
  مادر ؟ی کنی سبدو بلند منی او را که گفت عطا جان اي شدم و صداوارد

 کمر برام نمونده. 
 چارهیب!  مردم بود ي هم عاقبت کار کردن در خانه هانیا..  فشرده شد قلبم

 مادرم! 
 شما برو:  آنکه لباس عوض کنم از اتاق خارج شدم ی را گذاشتم و بفمیک
  ندازمیمن رختا رو رو بند م... استراحت کن . 
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  مادرینی ببریخ: دست به کمر بلند شد . 
 ي به عطا کنم به سوی آنکه توجهی سمت اتاق خودشان رفت و من ببه

  وقت بود خراب شده بودیلی کهنه مان خییلباس شو.  لباس ها رفتم سبد
  دلسوزیکس.. نه ..  نباشد ی کسنکهینه ا!  ببرد ری تعمي نبود که برای کسو
  باشدیمی قدي خانه نی اي مرد نبود که به فکر زن و بچه یکس. نبود ! 
 یکفتراشو که م... سهراب رو پشت بومه :  لباس را که برداشتم گفت نیاول
 ینیب. 
 و به کارم مشغول شدم. جوابش را ندادم . 
 اطی تو حيای بدون چادر بي حق ندارنیــ بعد از ا. 
  بشه ؟یکه چ:  بار با حرص نگاهش کردم نیا

 ي چه جوردمید:  دوخت هی همساي بام و سمت خانه ي را به باالنگاهش
 ارمیبهش گفتم تکرار بشه چشماشو از کاسه در م...  کرد یداشت نگات م! 
  به من داره ؟ی چه ربطنیــ خب ا!!

 نهیربطش ا:  خونسردانه زد يلبخند...  تا چشمانم دی کشنیی را پانگاهش
 نمی ببگهی بار دهی...  موضوهم ممکنه در مورد تو صدق کنه نی عکس اکه
  قشنگتوي چشايدواسش ناز و کرشمه اوم... 
 عطا جان تلفن با تو کار داره مادر:  کرد شیمادر صدا. 

 از ما گفتن... مواظب خودت باش :  به من ی به مادر انداخت و نگاهینگاه
 بود. 
  آمدیچقدر از او بدم م.. با حرص رفتنش را نگاه کردم ! 

 ... د کری می با ما زندگیی و تنهای کسی شوهر مادرم بود که از سر ببرادر
 ...  گشتی و عالف مکاری داشت بي حسابدارسانسی مدرك لنکهی ابا
  آقا عزت ؛ شوهر مادرم بودی خالبیدستش تو ج! 
  ها و بديریاز سخت گ.  آمد ی اش خوشم نمرهی خي وقت از نگاه هاچیه
  که مادرم و شوهرش قصد داشتند مرادمی کشی ميچه زجر!  شی هاینیب

 ي دخالت در کار هاي دانستند و دست او را برایما را نامزد م!  او بدهند به
  باز گذاشته بودنداریمن بس. 

 يبه فکر درس خواندن و ادامه ...  عالقه به او نداشتم ي اما ذره امن
  شده درسم را ادامه دهم تایمتی خواستم به هر قی بودم و ملیتحص
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  خواستم مثل مادرم بازندهی نممن!  را عوض کنم می زندگری مسبتوانم
 که البته آقا مخالف بود و تا آن روز که ترم دوم دانشگاه بودم.. ...  باشم
  مرا ازدی کشی ملشی مخالفتش را اعالم کرده بود و هروقت هم که مبارها
  موجه داشتهری غبتی بار باعث شده بود غدنی کرد و چندی منع مرفتن
  خبری از همه جا و از خدا بيو بعد از آن مجبور بودم به استاد ها...  باشم

  دو ترمنی ایخالصه با بدبخت...  و التماس کنم که حذفم نکنند ندازمی برو
  استرس با من وجود داشت که اگرنی اشهیو هم...  گذرانده بودم را

  و آرزوایآن همه رو... نگذاشتند ادامه دهم ... 
  اتاقياتاقش رو به رو..  بند پهن کردم و به اتاقم برگشتم ي ها را رولباس

  که ممکن بود فکر کند باستمی توانستم پشت پنجره بای نمیحت..  بود من
  دارميهسروِسریپسر همسا. 

 ...  انداختممی به جزوه هایلباس عوض کردم و نگاه.  اتاقم را بستم در
  امتحان از ترم دو بودنیفردا آخر. 
 
 ی و مبـهمبی غرياهویه
  در جانــمدهیچیپ

 يری از حس دلگُپـرم
  دانـمیکــه نــامش را نم. . . 
 ییمن به پوال...  که هستنیهم:  دمی شنی مادرم را می عاصادی فريصدا
 م*و* خوام فردا بچه هام حرینم...  زنم ی دست نمي دی تو بهم مکه
 نی که چرا همچرنی دامنمو بگایه باشن و شر بشن و اون دن*م*ق*ل... 
 خفه شو:  او را در گلو شکست ي آقا عزت هم به هوا برخاست و صداادیفر

 ی به پول من انگ حروم بودن مگهی حاال دی زنی تر از دهنت حرف منده
گ 
  ؟یچسبون!!
 . زمی اراده برخی باعث شد باطی سفره به حلی وساختنی ررونی بي صداو

 ده بود ظرفها شکسته بود و پهن شاطی کف حزی پنجره رفتم همه چپشت
  داشتی کاش حرمت نان و نمک را نگه ميا.... غذا ها! 
 ی داد آن ها گوش فلک را کر می داد و بي اتاق خارج شدم همچنان صدااز

  تفاوت بمانم ، بهی باوردیمادرم را به باد کتک گرفت دلم طاقت ن...  کرد
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 د به جان مادرم افتاده به خون نشسته با کمربنيبا چشمها..  رفتم اتاقشان
 یکشت... تو رو خدا بس کن ...  گهیبسه د:  کردم شی خودم را سپر بالبود
 مادرمو... 
  ازيدی دیکه هر چ..  خفه شو یکیتو :  دست مرا به عقب هل داد کی با

  ذارمینم:  مادرم انداختم يباز هم خودم را رو...  يدی خودت دچشم
  کشه ؟ی که مهی همه زحمتنیمزد ا...  شیبزن!!

  بهلیمگه ب! مردم ؟ ي تو خونه های گفته بره کلفتیک:  دی کشادی فربرسرم
  من خورده که نتونم خرج بچه هامو بدم ؟قد
 مجبوره بره..  خواد نون حالل به بچه هاش بده یــ م... 

 چنان به دهانم...  دیچی عزت تو گوشم پادی مادرم و فري هی گريصدا
  حس شدی بمی که لبهادیکوب! 
  و تو رو منی کنی نگاه منی هم تو دهن ازی همه چی توئه بگهی همن دــ
  کنمیهمه تونو آدم م..  کنم یاما ادبتون م.. یستیوام... 
  شده باز ؟ی بابا چيــ ا!!
 ياو با آن قامت بلند در آستانه ..  عطا بود که به سمتش برگشت ي صدابا
  در همییبا اخم ها...  بود ستادهیدر ا! 

  بچهيبرا..  به پول من دست بزنن ادیعارشون م:  دوباره شروع کرد عزت
  ؟ که پول من حرومهیکه چ..  کنهی خوب حاضر نميها غذا. 
 شی زنی ميناحق نگفته که دار:  به درون گذاشت یگام! 

 ی زنی رو منایتوام که حرف ا: عزت تعجب کرد ... 
 ي خوایم.. ستی حالل نادیست م که از قمار به دی دونن پولی همه مــ
  ؟ی دونی نمنوی ایبگ!

  دست روشونگهی دنمینب:  طرف من آمد دستم را گرفت و بلندم کرد به
 حانیمخصوصا ر:  شد و با خشم گفت قیبه صورتم دق!! یبلند کن!!
  داشت که عزت با آن همهي از عزت کوچکتر بود اما جذبه ایلی خنکهی ابا
 دی ترسیبه قول خودش ابهت از او م! 

 !  صدا شده بودی اش بهیگر..  مادرم نشستم ي و رو به رودمی را کشدستم
 ی لبری زیی ناسزايعزت با زمزمه ...  ستدی را گرفتم و کمک کردم بادستش

 از اتاق خارج شد و سپس از خانه. 
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  شد ازیقلبم فشرده م...  به صورتش بزند ی بردم تا آبرونی را بمادرم
  کنترل کرده بودمی را به سختمیاشک ها.  حال زارش دنید. 

 خدا:  شد ي جارشی را شست و به من نگاه کرد باز هم اشک هاصورتش
 دستش بشکنه!!  کارو کرد نی انتیازش نگذره که با صورت نازن. 

  بهيگری حرف دیب...  توانستم بمانم ی نمنی از اشی را آب زدم بصورتم
  ازی قسمتدمی کشلنگیهمه را جمع کردم و ش..  سفره رفتم لی وساسمت

  شستمی مدی ها که چرب شده بود را باکییموزا. 
 ي چه اخالق گندی دونیشما که م:  آمد و لب حوض کنار مادر نشست عطا

  ؟نی ندازیداره چرا خودتونو به درد سر م!
 من و..  خوادی خوب ميغذا:  نی سنگیبغض...  پر از بغض بود شیصدا
 ادی که از پول حروم به دست بیی لب به غذامیری هم بمی هام از گشنگبچه
  اگه منو بکشهی گم حتی هزار بار گفتم بازم منویا!  می زنینم... 
  کز کرده بودناطی حي چطور گوشه يدی سوزه ندی دلم واسه بچه ها مــ
... 

 اهی سنطوری که منو اامرزهی رو نیخدا اون کس:  آرام گفت ي اهی با گرمادر
  کردمی ممویداشتم زندگ. بخت کرد ! 

 ..  بچه ها بکني واسه شکم گرسنه ي فکرهیپاشو زن داداش :  گفت عطا
 نذار گرسنه بخوابن. 

 ي خوای نميزیچ:  برخاست و به سمت آشپز خانه رفت ، عطا گفت مادر
  ؟رمی بگبرم

 کنم ی درست ممروین.. تخم مرغ هست ... ــ نه مادر . 
 نمتیبب:  آمد میعطا بلند شد و به سو! 

 ی کنیتو که فکر نم:  آب را از دستم گرفت لنگیش.  به او نکردم یتوجه
 منم مثل اون... 
  کردم تو وی فکر منیچرا اتفاقا داشتم به هم:  خشم نگاهش کردم با

 از همه تون بدم!  نی کرباسهی مردا سر و ته ياصال همه ..  سرو ته داداشت
  که بخواد شوهر کنهي دخترفی حادیم! 
 سهی من و با اون مقايتو حق ندار...  ي بهتره رو اعصاب من راه نرحانی رــ
 ستمی ننیا "
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..... 
 "  قمار باز وگهی باشم دیمن هر چ..  یکن!! 

  هم کهيگری دياهل هر فرقه ...  اهل يعزت جز قمار باز..  گفت ی مراست
 ی که او انجام مي کشم نام کاری خجالت میمن حت...  بود ی را بکنفکرش

 اورمی بر زبانم بیدهد و عطا از آن نام برد هم اسم. 
  کنم که بخوام بایمن اصال تو رو آدم حساب نم:  چشمانش نگاه کردم به
  کنمسهی مقایکس. 

 بیعج...  دییدندان به هم سا!  ی و طوالنرهی خینگاه...  نگاهم کرد فقط
  دانستمیم...  دلش به حالم سوخت دیشا! خورد که خشمش را فرو بود

  بلند کندمی دوباره دست به روامدیدلش ن... لبم زخم شده و ورم کرده ! 
  را از دستش گرفتم و به کارم ادامه دادملنگیش... 
 حانیــ ر... 

  اشدهی خاص در نگاه چشمان کشيدواری کردم با سماجت و امنگاهش
 تو فقط...  برمت ی خونه منیاز ا: گفت ... 

 !  که با تو باشمنهی بهتر از ارمیبم:  زدم ، نگذاشتم ادامه دهد يپوزخند
 یبهتره بهش فکر نکن!!

  کهی چون تنها راهيری بميپس توام بهتره بر:  رنگ عوض کرد نگاهش
  بودن با منهي رو دارشی ت پندهی آيبرا!! 
  حال بهنیبا ا ! ختی کالمش فرو رتی من دور شد و من دلم از قاطعاز
  بار نخواهم رفتریمن ز " دادم يخودم دلدار! "
 
 

  که از کوچه معشوقه ما می گذرىاي
  ندارى که دل از دلبر ماهم ببرىحق

  خبر باش که سر می شکند دیوارشبا
  مبادا که به سویش بکنی یک نظريتا

  به این کوچه و این یار تعصب دارممن
 ی خبري بنی باشم که نگویی تو از اگفته

  که دیوار، که این بار منم می شکنمنه
  نگاهی که بیفتد به نگاهی و سريهر
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  آن پنجره معشوقه زیباي من استپشت
  و هیهات که تو پرده حرمت ندرىهان

  این است هوایی شود از دیدن توترسم
  بیفتد به سرش فکر و هواي دگرىیا
  از عشوه و ناز است ولیُپر

  مندلبر
  اگر هم بفروشد تو مبادا بخريناز
  که از کوچه معشوقه ما می گذرىاي

  می شود این بار از اینجا نروى؟خواهشا
 محمدباقرالستی

 همان! می گوی را مهیسهراب پسر همسا.  انداختم نیی سرم را پادنشی دبا
 البته!  کردم ی خودم را پنهان مدی بادمیدی اش را هم لب بام مهی اگر ساکه
  نداشتم ، او بود که حساس شده بود و بهیمن که توجه!  عطا ي گفته به
  افتاده بود که داشتمی اتفاقاتیاما به تازگ.  ستیی خبر هاالشیخ
  کردمی را باور مشیحرفها. 

 رهی خیبا نگاه!  شد ی بار بود سر راهم سبز منی سومنی طول آن هفته ادر
  بودبی عجیلی خنیو ا! ....

 شی کبوتربازبشی از نظر من که بد نبود و تنها عیعنی..  نبودي پسر بداو
 ي پر دادنشان باالي داشت که هر صبح و عصر برايادی زيکبوترها...  بود

  مقابلنکهی بود که مرا از ادهی عطا چه از او ددانمینم.  آمد ی بام مپشت
  کردی باشم منع مدشید! 
 حانه خانوم... ـیِر
 ...ـیسالمِر.. سـ َ: سالم کرد دمی که رسشیکیبه نزد! 

 ای دانستم لکنت زبان دارد ینم...  شد ی بار بود با من هم کالم منیاول.... 
 سالم: گفتم !!! 
 تونم...ـیم...  ـیم:  به دو طرف کوچه انداخت ینگاه... 
 لکنت داشت! 
 لحظه..لحـ.... چند....چچــ... چـ:  من ثابت شد ي چشمهایعنی..  مني روبه
 

  ؟دی داريامر:  جمله اش سخت نبود ي ادامه حدس
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 ـیم..  ـیم... راستش..را..را: نفس گرفت... 
 نیخوایم: کمکش کردم تا زودتر حرفش را بزند ... 
 دارم..دا..مشکلو دا...ُــ
 م...نُمـیهم..هــ..فقط هــ..فــ...فـ: سر تکان داد ..
  مدل حرف زدن او هر آن ممکن بود وقت آنقدر بگذرد که عطا از راهنی ابا
 برسد! 

 عتریاما اگه امکان داره سر... متاسفم:  گفتم یبا نگران... 
 ـی ـی ـی...  ما بگمُشـشما

 ُشـ
 ....بــ...بــ ...  خواستمیم.. یم... دی بـ بخشــ
 یـعن... 
  افتاده بودميریعجب گ! 
 دارم...دا..دوست دا...دو.. شـما رو...شـ..من شـ..مــ..ــ مـ!!

 اما دل مرا به..  کالم راحت شده بودنیانگار با گفتن ا! دی کشی راحتنفس
 شور انداخت!

  جای بیلیشما خ!  ی ما رو چراغ نفترهی گی رو برق میهر ک:  کردم اخم
 ی حرفو بزننیوسط کوچه ا..  نجایا.. ي خوای دونستم میاگه م! يکرد

 واقعا که... هرگز ! 
 نوز تــ تــموم...حـ حـ حرفم هـ هـ... صبر کن...صـ صـ:  او گذشتم از
 شده..نـ..ننـ!! 
 ی به من بگی تونی حرفاتو مي هیــ بق! 
 

  درد سرمی دانستم برایم. ستادمی عطا بر جا اي صدادنیبا شن! من يخدا
 چه.  کردم خونسرد نشان دهم یوحشت زده بودم اما سع....  شد خواهد

 مودی پي بلندي به ما را با گامهادنی رسيفاصله ! یاخم
 که!!خب ؟ :  ستادی اشیرو به رو...  بودند کلی سهراب هم قد و هم هبا

 يحرف دار.. َحـ
 ... حـَ!!

  عطادی از آنکه سهراب لب بگشاشیپ... به تقال افتادبی عجیدنی به کوبدلم
 امیاالن م.. برو خونه:  من يروانه کرد به سونگاه اخم آلودش را . 
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  شدی اراده می شد ترسم از او بی می عصبانیوقت!
 بهتره..بــ بــ ... آقا عطا... آ...آ:  دمی سهراب را شني راه افتادم اما صدابه
 میکن.. ـ

 بت ك..  صحـُصـُصـ
 ...باباباهم...
  رسدی کار به کجا منمیآنقدر جسارت نداشتم که بمانم و بب!
 و از درز در.. در داالن ماندم..  انداختم و در را باز کردم دی لرزان کلی دستبا

  شدن او و سهراب راقهیدست به .. کوچه را نگاه کردم... 
 کاش.. اوردی بر سرش بیی ممکن بود هر بالتیاو با آن همه عصبان...  ایخدا

 دی ترسی نمیهرچند او از کس... مادرم در خانه باشد!
  کس در خانهچی هیعنی نیدر اتاقها بسته بود و ا...  سمت اتاقم رفتم به
 ینم. پرده را رها کردم و از پنجره دور شدم .  بعد آمد یقیدقا. ستین
 خواستم با نشان دادن ضعفم او را گستاخ تر کنم. 
  دلم را لرزاندشی قدمهاي صدادنیشن! 

  داشتم خونسردیسع...  نگاهمان در هم قفل شد...  هوا باز کرد ی را بدر
  در حال انفجاریباشم و او چون آتشفشان!

 بهت گفته بودم نه ؟:  ستادیدرست مقابلم ا. جلو آمد !!!
 بهت گفته:  باالرفت ادشی بار دستش هم همراه فرنیا.. ختی فرو ردلم

 نگفته بودم ؟.. بودم
  حس شدی سمت چپ آن بی به صورتم که به آندیچنان محکم کوب!

  پسره خوشمنیچند بار بگم از ا! ؟ هان ؟ ی لعنتزننی حرفو چند بار مهی ــ
  پروا بهت بگهی که بي ؟ چرا واستادادی بدم مزشی هياز چشا.. ادینم
 دوسـتـــ....
 يچطور اجازه داد!  حانیحرف بزن ر:  دی کشادی فرکبارهی... 

  ازشترینذار ب:  به تالش افتادم دنشانی نباري پر از اشک بود اما براچشمانم
 نذار...  ازت متنفر بشم عطانیا!

  کنم باورش کرد که آنگونه نگاهشیفکر م.  مصمم و صادقانه بود کالمم
 به بهت نشست. 
 ینم... رمی جلومو گرفت که چند لحظه وقتتو بگیاون لعنت:  گرفتم رو
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 نی خواد همچی دونستم می مدیمن از کجا با..  درست حرف بزنه تونست
  بهم بزنه ؟یحرف

 نگران!دست از سر من بردار :  ستادمیپشت به او ا..  شدکی من نزدبه
 من به اصلم بر! ستی تو و سهراب نهی شبيزی من چيایروئ! نباشسهرابم

  که بهش تعلق داشتمییبه جا!!! گردم یم... 
  ام با حرفات بدتری عصبحانیر! حانیر:  نشستمی بر شانه هاشیدستها

  نکنوونمید!
  روان شدندمیمرا به سمت خود گرداند اشکها. 

  کنمی مکاری چدمی بودم نفهمیعصبان: مهربان شد ... 
 برو و تنهام بذار! ستیمهم ن:  را پس زدم و از او فاصله گرفتم شیدستها

... 
 ی بود و می که عصبانیی وقت هايمثل همه .  مشت شد شیدستها

 ودش را کنترل کندخواست خ! 
 من..حانیــ ر... 
 رمیمن م. بمون.. باشه: به سمت در رفتم ! 

  ؟ی کنیچرا حسمو درك نم:  را به من رساند و راهم را سد کرد خودش
  به چشمات زل زده و دارهي اونطوردمی دی شدم وقتی چه حالی دونینم

 گهیم....... 
 خوب.. یتو حق داشت.. یگیتو راست م... باشه :  باز هم رو گرفتم کالفه
 يبده دستتو ببوسم که زد!! خوبه ؟ ي کردی سر من خالتتوی عصبانيکرد
 يصورتمو داغون کرد... 

 ...  گذرمی بار آخر بود که دارم محانیر:  ی هم مهربان بود هم عصبحاال
 ارماااااای سرت میی دونم چه بالی بعد نميدفعه . 

  رامیکفش ها...  رفتم اطی دستش گذشتم و به حریاز ز.  را ندادم جوابش
 ی صورت کجا منی چشمها و انیبا ا:  پا کردم که باز هم سد راهم شد به

  ؟ي بريخوا
 یــ هر جا که تو نباش!

 ! خفه شو تا خفه ت نکردم....  حانیخفه شو ر:  هنوز سرخ بود شیچشها
 برگرد تو اتاقت!
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  حرف به سمت اتاقم برگشتم و در رایب.  راه اتاق را با دست اشاره کرد و
  کردی بود و نگاهم مستادهیهنوز ا.. قفل کردم... 

 کری شد و بر پیهمه زخم م!  ماند ی مادمی به شی های گستاخنی اي همه
 به..  ها رانی توهنی کردم ایفراموش نم! کرد ی و جانم جا خوش مدل

 ی باور نکردنیمتی ممکن بود به قیحت!  کردم ی میموقع تالف!
  ست کهيدی صعشق

  به خطا هم برودرتیت
  تا به ابدلذتش

  دلتکنج
 خواهد ماند!!!... 
  که بر پا بود گنگ تري ساز و آوازي آواانی مستانه شان در مي خنده يصدا

 یقیدقا...  شکست ی شب را ممهی حال سکوت ننی با ادی رسی گوش مبه
  بودم که درستادهی ای زنیدگ رقصني هی ساي از پشت پنجره به تماشابود

  فروختی شرمانه خودش را می پروا و بی دسته مردان قمار باز بنی اانیم
 ی هم که بود از نظر من نماردیلیبه م...  دانم یبه چند هزار تومان را نم...

  زني هی به سايپوزخنده ا....  که خوردن نداشت یپول خودفروش..  دیارز
 !! ي تر و ندار ترچارهی از ما هم بگهیتو د:  اتاق عزت زدم ي پرده ي روبر
 میمن و مادرم حداقلش آبرو دار. 

 مهی کار ننیاگر ا.  و به فردا فکر کردم دمیدر بستر دراز کش.  رفتم کنار
  هرچند سبک را از دوش مادرم بردارمي توانستم باری شد می جور موقت

  که اکنونیی دانم اوینم! خودشی بي هارادیفقط نگران عطا بودم و ا...
  مرا دارد کهي هواداري زن نشسته چطور ادعانی ای بساط قمار و هرزگيپا

 یکی مهم بود ؟ چرا به دنبال شیچرا برا!  مرا لمس کند ي نگاه هرزه امبادا
  خودش نبود ؟مثل

  گذاشت درستی سر و صدا نمدمی از سقف گرفتم و به پهلو چرخچشم
  صحنه ها رانی ایاز بچگ.  کرد یمدام فکرم را به خود مشغول م.  کنم فکر

 یعطا گاه.. عزت شتری گشتند، بیعزت و برادرش هرز م...  بودم دهی دادیز
 ی شد ، فقط گاهیبا آن ها همراه م!
 ی کردم هرگز نمی ازدواج ميمن اگر روز.  داشت ی مادرم چه تحملچارهیب
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 مادرم اما به!  و دم نزنم رمی چون و چرا بپذی همسرم را بانتی ختوانستم
  به شوهرش نداشت کهی گونه اعتراضچی قد همی قد و ني سه بچه خاطر

 فقط... چرا ... ی آشکار ؟ چرا قمار و هرزگي بند و باری ؟ چرا بانتی خچرا
 هی رونی بود که مبادا مانند پدرشان بشوند که با اشی فقط نگران بچه هاو
  پدري گرفته بود دور از ذهن و باور نبود که پا جا پاشی که عزت در پيا

  حرامي گذاشت تا لقمه ی مهی مادرم که از جان ماچارهیباز هم ب!  بگذارند
 در دهان بچه ها نگذارد... 
 يبا همه .  يری بد و نفس گي هم بلند شد و چه بواكی تري کم بوکم

 و پرده را.   شدم برخاستم پنجره را هم بستمی که متحمل مییگرما
 ی بنی خواست دست از ای میک..  و در دل عزت را لعنت کردم دمیکش

 هنوز از پشت پنجره کنار نرفته بودم که رضا!! بردارد ؟ شی هايآبروگر
  بر نوك پاگرانی و به دور از چشم دی که پنهاندمی دوازده ساله ام را دبرادر

 نده بود درون اتاق عزت که پرده باال مایی پنجره جاي و از گوشه ستادهیا
 ... دی که نبابندی بچه با آن ذهن پاك ممکن بود آنچه را بنیا.  زد ی مدی درا

 شالم را بر سر و مانتوام را بر تن...  شد ی و باطنش خراب و ناپاك مذهن
 در...  دمی سر و صدا و آرام پشت سرش رسی و از اتاق خارج شدم بکردم

 ی او را مدیبا.  اتاق خودم و آن اتاق اشک در چشمانم حلقه زده بود ریمس
 ...  دادی بود و نرمش جواب نمی او اکثر مواقع پسر سرکشترساندم
  ؟ی کنی می چه غلطيدار:  چاندمی را گرفتم و پگوشش
 یآبج.. يآ:  زده و خجل به طرفم برگشت و دست بر گوشش نهاد وحشت

 يو کندگوشم... غلط کردم ... ...
  ؟ هان ؟ینی خراب شده ببنی تو اوی چي خوایم:  را پس زدم میاشکها

 : به تصور من او در اتاق عزت بود!اما از اتاق خودش ..  رونی آمد بعطا
  چه خبره ؟نجایا

  به اتاقش رفته بودهي کاري شک با آنان بود و برایب! 
 ي مثل تویکی  خوام فردا نشهیم:  را رها کردم و به سمت او برگشتم رضا
 یعوض... 

  تو رویآبج:  شد زانیبه دستم آو...  کتک بخورم نکهی از ادی ترسی مرضا
 می برایب.. غلط کردم.. خدا... 
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 مست بود ؟.  کنم ی نفرتم را بر سر عطا خالي خواست همه ی من دلم ماما
  مثه خودت جانماز آب کش ؟یکیچطوره بشه :  دیخند

  کشم ؟ی من جانماز آب مریبرو بم:  دمییدندان بر هم سا!
 هیبعدم با پسر همسا... آره: با همان پوزخند ادامه داد ... 
 ستی ني دانست خبری که میدر حال. منظورش به سهراب بود . 

  ؟ عطا ؟رونیچه خبره اون ب:  درون اتاق کم شد و عزت صدا زد يصدا
 دیما مشغول باشش..  ستی نيطور:  به درون انداخت ی نگاهمیعطا ن... 

  کنم که بایمن خودمو در اون حد خوار و پست نم:  رضا را گرفتم دست
  خورهیحالم ازت به هم م...  مثل تو دهن به دهن بشم یکی... 
 نقدری کلمه اکی نی آورد ؟ اگر نه چرا با همی را در می مستي دانم اداینم

  و چنان فشرد که از درد چهرهمیچنگ زد به بازو! و وحشتناك شد ؟ يجد
  که مني پریبا از ما بهترون م:  آورد کیصورتش را نزد.  دمی هم کشدر

  خورهی حالم ازت به هم می بگگهی دکباری حال به هم زن شدم ؟ واست
  و منرمتی که منه حال به هم زن بگیفتی کنم که به التماس بی ميکار
  خوامیبگم نم!! 
  دادی الکل نميورتم خورد بودهانش ، نفسش که به ص! 

  فهم شد ؟ریش:  را فشرد می بازودوباره
 ولم کن:  دمیبا بغض دستم را کش... 
 بگو غلط کردم:  نکرد میرها... 
  نه منیی توارهی خودشم نمي کنه و به روی که غلط میــ اون.... 

 هی شدم رضا شروع به گرنی هلم داد و دستم را رها کرد که نقش برزمچنان
  من بودریتقص... مویعمو تو رو خدا نزن آبج: کرد . 
  درد گرفته بودیلی خمیکف دستم و بازو...  روان شد میاشک ها.. 
  پسر ؟ی کنی مکاری چــ

  نشست نگاه کردمی که داشت در کنارم مي را باال آوردم و به مردنگاهم
 َـ

  عروسنیعطا ا:  متعجب گفت دنمیباد.......
 یخفه شو عوض:  شد قهی با او دست به انهی و وحشدی به جنون رسعطا
 يبه ناموس من چشم دار... ...
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 ی دستان قدرتمند عطا گذاشت و سعي را روشی بود دستهادهی که ترساو
  تو رو خدادیببخش..  دونستم داداشیمن نم:  او را از خود جدا کند کرد

.... 
 با اون دهن نحس و نجست اسم خدا رو:  ا پاك کردم میاشک ها.. برخاستم

 ارین.... 
 برو گمشو تو اتاقت:  دیعطا غر... 
  فساد و راهيعاقبت راه انداختن خونه :  نگاه کردم شی نفرت به سرتاپابا

  هم از من وگهیدو روز د..گهی دشهی منی هر کس و ناکس تو خونه همدادن
  کهنی خوایمادرم م... 
  ام که تعادلم را از دست دادم و برینی به دهان و بدیچنان محکم کوب.. آه

 حرف دهنتو بفهم:  زد ادی افتادم فرنیزم....... 
  ام حس کردم و سپس بر لبها وینی خون را در بی که گرمدی نکشهی ثانبه

 میچانه ام و لباسها..... 
 ه صورتم و عطا خود ناباور بدی وحشت زده به سمت اتاق مادر دورضا

 ي کردکاریچ:  تنش شده بود ناباور گفت نی که باعث اي ماند و مردرهیخ
  ؟پسر
  داشتم و حال خودم راجهی خم شد سر گمی سرم آمد و به روي باالعطا

 کم کم...  خورد ی آن همه خون حالم به هم مدنیاز د...  دمی فهمینم
  دانم چرا با آنیکه نم....

 مد همه جز آن زنِ آی مرونی دراتاق بود بهرکس
 می پاهاي را گرفت و بلندم کرد رومیعطا بازو...  نمشی کنجکاو بودم ببحالم
 ... حالت تهوع داشتم... می داده به خودش لب حوض رفتهی نبودم تکبند

 ي اراده ایی که گودی لرزی آنقدر ممی را شست مقاومت نکردم دستهاصورتم
 .  ام را گرفتینیچند مشت آب به صورتم زد و خون ب...  خود نداشتم از

 یلرزش نامحسوسش را حس م.  بود دهیترس..  سرد بودیلی خدستش
 کردم. 

 نی زد و عزت را نفری آمد بر سر و صورت خود مرونی دوان دوان بمادرم
  آمد به عطا و همراهانشان گفت و دری کرد و هرچه از دهانش در میم

  حال خرابم لبدنیعزت با د....  همه از ترس فرار کردند ي اقهی از دقکمتر
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 هی بلند گريمادرم عقده گشوده بود و با صدا..  زدی نمی بود و حرفبسته
 ی ممی حس و حالی بر بنی بود و اامدهی بند نيزیهنوز خون ر...  کرد یم

 یشیخوب م..  گفت نترسی که مدمی شنی عطا را ميصدا...  افزود
 نکهی شد تا ای تر مفی و ضعفی ضعشیصدا... دستم بشکنه که نزنم ...
  متوجه نشدمگرید!! 

  که در دام تو افتدستی ننی از امشی بدل
 شی بند رهانی از اي روزیترسد که کن! 
  شب به درمانگاه رساندمهی که مرا همان نی حال بودم وقتی هوش و بمهین
  اش بند آمد خدا را شکريزی خونری ام را پانسمان کردند و به سختینیب.
  بودشی رگهای همه خون هم از پارگنیا.. نشکسته بود . 

  بود زلشی نگرانای ی که نشانگر ناراحتیی تختم نشسته بود و با اخمهاکنار
 زده بود به صورتم. 
  رفت و حالت تهوع داشتمی مجیسرم به شدت گ. 
  ؟ي چطورــ
  خوِب خوبمیتو نباش: چشم بستم . 

  شهينجوری خواستم اینم:  دستم گذاشت يدستش را رو... 
  بعد معلوميدفعه .. اما شد :  و نگاهش کردم دمی کشضی را با غدستم

 ياری سرم بیی چه بالي خوای مستین... 
 يتوام مقصر بود:  کرد ینگاهم م... 

  و بند وقمار
 تو خونه ؟ راه انداختنِ(...)  زن هی بود ؟ آوردن ی چرمی تقصــ

 ی می مشت بدتر از خودمو تواون خونه که زن و بچه زندگهی ؟ِ
" 
 

 "بساط
 کنه جمع کردم ؟ آره من مقصرم... 

 تینیمواظب ب... نیی پااریصداتو ب:  انداخت و تشر زد رونی به بینگاه
  نکنهيزیباش دوباره خونر! 
  ؟ی ها ؟ از چبهی ؟ از غری ترسی میاز ک:  از درد و بغض زیلبر.  بودم پر
  اونوقت از آدمای کنی نداشته ت ؟ تو از خدا شرم نمي شدن آبروختهیر
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  ؟ادی مشرمت
 اری منو باال نيدوباره اون رو..  بسهحانیر: سرخ شده بود ..  گرفت نفس

... 
 ی نحس و نکبتی زندگنی دفعه بزن منو بکش راحت شم از انیا:  گرفتم رو
 نی واسه مون درست کردرتتی غیکه تو و داداش ب. 

 دیاشک به چشمانم دو...  گرفت ی را بغض مشی شد جای آرام ممیصدا
 يچرا بلند شد: پرستار وارد شد .  افتی ام شدت جهیبر خاستم اما سر گ...
 دراز بکش..  ي دارجهی رفته حتما سر گتینی که از بی با اون همه خون؟
 نی زمی افتی نکرده ميخدا...  زمیعز. 
 حواسم هست خانوم: عطا گفت . 

  ؟یشوهرش:  با پوزخند نگاهش کرد پرستار
 آره: عطا با همان اخم گفت .. 

  ؟ي بال رو سرش آوردنی ايچه جور:  باال انداخت یی ابروپرستار
  و همراهانشون جزومارانی بی زندگی کنم دخالت تو امور شخصی فکر نمــ
 رونیده بفرما ب تو انجام بفهیوظ...  شما باشه فیوظا. 

  تر از آن بود کهیعطا عصبان..  من هم پرستار حساب کار دستمان آمد هم
 به من نشان داده بود. 
 پرستار شانه باال انداخت سرم را چک کرد و رفت. 

  کند خصمانهی که پوست لبش را با دندان می در حالی عصبی با حالتعطا
  حرف بارمون کنن ؟انی بياری در مي بازبمیننه من غر:  کرد ی منگاهم

 ی ؟ دستت مي باهام داری ؟نکنه باورت شده نسبتهیچ:  زدم پوزخند
 يدیشنی ، االنم حرف نمی ناکارم کني زدی نمينجوریشکست ا.. 

  بکپری بگی گی خب تو درست میلیخ:  را نشی پوف کرد نفس سنگکالفه
 می باشنجای ادیکه تا صبح با.... 

 ــ الزم نکرده منو برگردون خونه. 
  نبودی به امر حضرتعالازی وگرنه نستیــ دست من ن. 
 مادرم دلواپسه...  باشم نجای خوام اینم..  دونمیـ من نم. 

  برنده ترهریــ بهش گفتم حالت از منم بهتره و زبونتم از شمش... 
  ؟ی کنی لج میبا ک:  کردم بلند شوم که شانه ام را گرفت ی هم سعباز
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  ؟ي ندارجهیسرگ
  خوام برگردمیم...  ستیبه تو مربوط ن: دستش را پس زدم ... 
  خونهمی بده برتی خودت رضاایب.. به جهنم :  شد یعصبان. 
 میدر راه برا...  خانه شدم ی اصرار پرونده را امضاء کردم و با او راهبه

 پول او. زد  دانست لب نخواهم یهر چند م..  گرفت وهی نوع کمپوت مچند
 خوردن نداشت. 

  نکردم تا مبادا دلشهیگر!  هی بغلم کرد و گردنمی مانده بود با دداری بمادر
 وانمود کردم خوِب خوبم. ردی بگنی از اشیب. 
  بخور خون سازهایب: عطا به دنبالم به اتاقم آمد کمپوت را باز کرد . 
 نوش جون خودت:  آوردم رونیمانتوام را ب. 
 خودتو لوس نکن...  ایــ ب. 
  رهی نمنیی من پاي بشه از گلودهی که با پول تو خريزیــ چ. 
 به جهنم:  پرت کرد رونی کمپوت را از پنجره به بتی حرفم با عصباننی ابا

 ي خوریکه نم... 
 اون روز دور...  ي خودتو عادت بددیباالخره که با:  طرفم برگشت به
 ستین. 

 ینی که اون روزو به چشم ببيکور خوند: گفتم  را ترك کرد نا مطمئن اتاقم
... 

  خودشي حوصله نکرد به روگری و ددی هم شندی دانم شاینم... دینشن
 اوردیب! 

  مغازهدمیبعدا فهم.  رفتم که دوستم داده بود ی از دانشگاه به آدرسبعد
  مهربان که لبخندي سال با چهره اانی ميمرد.  به پدربزرگش هست متعلق

 ادی شد از تعداد زی را منیخوش رو و مردم دار ، ا.  شد ی لبانش دور نماز
 یدوستم گفته بود که دانشجو هستم و تمام وقت نم.  دی فهمشیهایمشتر
  نفر به صورتکی به نکهی با ارفتیمرا پذ. انجا مشغول به کار باشم توانم
 مهی کار نکی ي نبود اما براادی زنکهیحقوقم با ا. دارد اجی وقت احتتمام
  ازیکی توانست به یمامان القل م.  بهتر بود یچیاز ه.  خوب بود وقت

  بزندمانی زندگيزخمها.
  کار و ساعت آمد و رفت وي نحوه میبرا.  بعد از غروب انجا ماندم تا
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 کار به ظاهر... کرد ی معرفمی مختلف را براي اجناس و مدل و مارکهامتیق
 دیبا...  خوشحال بودم اری بسی به صورت موقتافتنشی بود ومن از یاسان
  عطاای عزت ي دست به سوهی به خاطر شهردینبا..  کردمی مدای پي بهترکار

 دراز کنم. 
 دادی هوا بي گرماگری روزها دنیا. امدمرونی بود که از مغازه بکی تارهوا

  در حال ذوبادی کردم از حرارت زی که احساس مابانی کرد اسفالت خیم
 ست. 
 نی ايتو.دمی عوض کردن دو خط واحد به چهار راه باالتر از محلمان رسبا

 ی و خرابیفی هوا و کثی دود و دم و گرفتگي امدی تر منی هر چه پاشهر
 ادهی و پابانی خي کنارهادی کشی به رخ مشتری ها خودش را بواری و ددر

 يبو... و لجن شدهدهی از اب گندزی ها هم لبري پر از اشغال و جوروها
  بماندگریبدشان که د...
 ی و صندلزی کوچک با ميکافه ا... که سر راهم بود وارد شدمي کافه ابه
  زده بودنديواری اما انگار تازه کاغذ دشیوارهاید... کهنه و چرك مردهيها
  زدی اش ان همه در چشم ميزیکه تم!

 یگرما حساب... دادمی ها نشستم و سفارش بستنی از همان صندلیکی يرو
  مامان و بچه هاي هم برای ظرفیبعد از خوردن بستن... ام کرده بودکالفه
  بودندی آورد بدون آن بچه ها که هالك بستنی مگر دلم تاب مگرفتم

  راحت بخورم ؟الی و با خنمیبنش
 کیِ تي گوناگون که با صداي خودمان بودم و غرق در فکرهاي کوچه يتو
  خودمانيدر خانه ... گرفتم و سر بلند کردمنی چشم از زميدر
  شدنِباز

  بودستادهی ان ايبود که باز شده بود و عطا در استانه .
  وقتنی در ادیوگرنه او که نبا... ! دانستمی شانس خوب خودم بود ماز
 خانه باشد!

  محل درگوشی شر و بازي المپ سر کوچه که هنوز از دست بچه هانور
  طرف را هم روشن کرده بودنی ایامان مانده بود کم.
 ی میاز بعد از ان شب سع... دلهره ام تظاهر کردم که خونسردمي همه با
 رمشی بگدی باشم و نددشیکردم کمتر جلو د...
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  کوچه انداخت سپسیکی به اسمان و تاری نگاهیشی به حالت نمادنمی دبا
  االن وقت امدننکهی اای...ي تا االن کجا بودنکهی ایعنی نیا....می چشمهابه
 ی را ممیساعت تمام کالسها... نی به اهی شبيزی چای خانه است؟ به
 دانست.
  بودمدهیبا خودم که تعارف نداشتم ترس.

  تا االن؟ي بوديکدوم گور:گفت
  تصورم بودي تر از عطایعصبان.

  جواب که لحنش تند تر شدی حرف و بیب..  انداختم ری نگاهم را به زفقط
. 
 ــ با توام!

  گفتم؟ی مدی باچه
 دی در را محکم به هم کوبشیو با پا. را گرفت و به داخل کشاندممیبازو.
  نگه ام داشتکی تنگ و تاري همان راهرويتو.

  نه؟ی زنی حرف نمـــ
 ومد؟ی عطا ؟مادر هنوز نــ
 ی دانستم که از مامان کمیم... تازه گرفتمی مامان جاني صدادنی شنبا

  شاهکارش کهنیخصوصا بعد از اخر... کندتمی دارد که بخواهد اذشرم
  اش بر جا مانده بوديهنوز هم کبود! 
 اومدم مامان: دمی کشرونی از دستش بضیبازوام را با غ.
  دل نگران رو به رو شدمشهی همِر
 با ماد...و از راهرو گذشتم. 
  تا االن عطا چند باری دونیم... رهی دلم هزار راه می گی مادر نمیی کجاــ
  امده و برگشته؟ابونی سر ختا

 ی خبر مدی دونم بای مدیببخش:دمی اش را بوسدهی رفتم و صورت تککینزد
  دادم؟ی خبر مدی تلفن خونه قطعه چطور بایاما وقت.. دادم
 ؟ی عزت زنگ بزنای من ی به گوشی تونستینم: عطا

  به شماها زنگ بزنم؟ واسه دختر مردم دردسرامی دوستم بی از گوشــ
  شناسمتونی نمنکهیدرست کنم ؟نه ا.... 

  کهي وامونده ایاون گوش: باال رفتشی اش کرد صدای عصبپوزخندم
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 ؟ي بری گرفتمو چرا همرات نمبرات
  زنمی بهت گفتم که بهش دست نميدیــ همون روز که خر!

 ؟ي بودي کدوم گورنمیبگو بب...ی کنی مجای تو بــ
  تا االني بگو کجا بودحانیر... پسرم ی شی میچرا عصب:مامان کنارم زد...

  که بهت گفتهيهمون کار: دستاش گذاشتم ي رو توی بستنظرف
 قرار شده هر روز بعد دانشگاه برم اونجا...اونجا بودم...جور شد..بودم...
  شدهریبا حضور مادر ش...  نگاهم را در چشمان پر غضب عطا دوختم و
 م اما نشد کردم جمع کنیلبخندم را سع... بودم ! 
  آبهیبستن...  انیبچه ها رو صدا کن ب...  گرفتم و به سمت اتاقم رفتم رو
 شد! 

 چه...  کردم ی که به درون بروم حس مي نگاهش را تا لحظه اینیسنگ
 ری با دم شي داد بازی میفیک!! 

 شناسمی نمی نگاهت آسمانی به جز آبمن
 ي تو سرگرم روزگارتا

  هراسمی تو میاز نفس ب.... 
 یرانی وانی پایی نه توای ی باور کنمرا
 ی دانی که مي از آن عهدي آزادنانهیچه غمگ... 

 دیبعد از نماز دوباره خواب.  شدم داری زنگ ساعت بيصبح با صداi بودم
  بود بعد از آننی کالس داشتم و قصدم ا12تا  . 10 بود9 به کی نزداالن

  مطلوبادی بود هر چند زمی کار روزنیاول...  به کتابخانه بروم کراستی
 نبود اما خب ، بد هم نبود. 

 کی ي مردم براي در خانه هانمیچقدر سخت بود بب...  در خانه نبود مادرم
 ی به او فکر میوقت!  دهد ی می نان حالل چطور به خودش سختلقمه
  وتی موفقي براممی شد و در تصمی چشمانم پر از اشک مشهی همکردم

  شدمی مصمم مشتری آل بدهی ای زندگکی به دنیرس. 
  مختصر آمادهيپس از خوردن صبحانه ا.  ها هم هنوز خواب بودند بچه

 شدم و از خانه خارج شدم. 
 يهمه . سرم به کار خودم گرم بود .  نداشتم یمی دانشگاه دوست صمدر

  ارتباط داشتهیدوست نداشتم با کس...  درس خواندن ی و حواسم پهوش
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 ی هم مگری دکی يارتباط داشتن معموال به رفت و آمد به خانه ..  باشم
  توانستم دوستانم را به آن خانه ببرم ؟یآخر چطور م...  که من دیانجام
  خواست وی واژه بود و خدا منی مناسب ترشی که نام فساد براي اخانه

  دست ازی به هر کی هر کِر
  من و مادرم را داشت که در آن آشفته بازايهوا

 میعطا سر خم نکن" حرف زور عزت و بعضا ِر
  باری و زمیپا خطا نکن. 

  بهکی شد تا خودم را برسانم به کتابخانه ساعت نزدلی ها که تعطکالس
 .  گذاشتمفمی گرفتم و در کیجی خودم ساندويدر راه برا.  بود می و نکی
  در حال مطالعه بوددمی دزیخانه را پشت موارد که شدم صاحب کتاب. 
 ینی حسيسالم آقا: لبخند زدم . 

 خسته... سالم دخترم :  لبخند زددنمی بلند کرد و نگاهم کرد و با دسر
 ینباش. 
 دیشما هم خسته نباش... ــ ممنونم . 
  زنمیمن برم ، عصر بهت سر م..  يایمنتظر بودم ب:  را برداشت نکشیع. 
  کنم کارم رو درستی میسع...  راحت باشهالتونیخ: تم  رفزی سمت مبه
 انجام بدم. 
 دوارمیــ ام. 
 .. در آن هنگام از روز کتابخانه خلوت بود.  نشستم شی رفتنش سر جابا

 به شدت دوست داشتم مقنعه ام را بردارم اما ممکن.  گرمم شده بود چقدر
  از راه برسدیبود جنس مخالف. 

  پر ازگری دی مطالعه بود و قسمتي برایقسمت.  به دور و برم انداختمینگاه
  پشت سرم بود پر بود از لوازمقای هم که دقگریظلع د...  کتاب ي هاقفسه

  دلچسبی داشت و آرامشی بزرگيفضا...  ریتحر. 
 دی با7 تا ساعت یاز طرف. نماز نخوانده بودم .  به ساعت انداختمینگاه

  بعدندیای کردم چند نفر بی صبر مدیبا.  شد ی قضا م ماندم و نمازمیم
  به حال نمازم بکنميفکر. 

  کوتاه بود ویی که در پشت راه رویی به دستشومی شستن دست هايبرا
  قرار داشت کهیدر کنار آن اتاق.  قبل مکانش را نشانم داده بود رفتم روز



 23 

  توانستمیم.  ری شد پر بود از کارتون کتاب و ولوازم تحری محسوب مانبار
 آنجا نماز بخوانم. 

 دو دختر جوان بودند که ظاهرا منتظر.  را شستم و بر گشتم می هادست
  من تعجب کردند خودم رادنی رو به رو شوند که با دینی حسي با آقابودند

 دیی هستم ؛ بفرمایرازق:  کردم یمعرف. 
  دادم که هستم و چراحی توضشانی را گرفتند که براینی حسي آقاسراغ

  عضو ثابت کتابخانه بودند ، دو کتاب گرفتند و به سمتنکهیمثل ا.  هستم
 محل مطالعه رفتند. 

 لی تحوی تفاوت بود کتابیاو ب.  پسر جوان آمد کی از نشستنم هم قبل
  رفتانی آقايگرفت و به سمت محل مطالعه . 
  آوردم ورونیرا ب جیساندو.  معده ام به سوزش افتاده بود ی گرسنگاز
  غرق در مطالعه بودندی به آن سه نفر انداختم حسابینگاه. 

  و فاسد شدنی ماندگي کردم بوی نداشت احساس می طعم خوبجیساند
  دهندی نوا می افراد چه به خورد ملت بی دانم بعضیواقعا نم...  دهد یم
  بروم که نمازي خواستم برایم.  خورده در سطل زباله انداختم میآن را ن.
 سالم خانوم:  به اطراف انداخت ی وارد شد نگاهیمرد جوان. 
 دییــ سالم ، بفرما. 
 از هر کدوم سه تا:  گذاشت زی ميچند برگ کاغذ که در دست داشت را رو. 
  سه تا ؟ی چدیببخش:  نگاهش کردم جیگ
 گهی ددیری بگیکپ: نگاهش را از برگه ها گرفت و باال آمد تا چشمانم . 
 بله.. آها :  دمیخجالت کش! 

  داده بود اما منحی توضینی حسيآقا.  انداختم ی به دستگاه کپینگاه
  قسمت گذشته بودمنی از ايحواسم را خوب جمع نکرده بودم و سر سر. 
 ــ خانوم من عجله دارم. 
 میبهتر بود راستش را بگو. 
 ستمی خوام ، اما من بلد نیــ عذر م. 

  ؟؟دیستیبلد ن: انداخت  را باال شی هاابرو
 نجامی روزه که انیمن اول. ــ نه متاسفانه ... 
  ؟رمی اجازه هست خودم بگــ
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  عرض کنمیــ چ. 
  تنهالهی ساعت تعطنی اگهی دي عجله دارم جاهایلیخ..  لطفا دی اجازه بدــ
  ندارن ؟فی تشرینی حسيآقا... ستی نلی دونستم تعطی بود که مییجا
 دیی بفرماارنی مفیعصر تشر... نه : کنار رفتم . 
 دستگاه درست پشت سرم بود. 
 دی بموندی خوای مای دیموقت اومد:  ستادی پشت به من و رو به دستگاه ااو
 ؟
  به من انداختی نگاهمی شانه نيو از رو.

  دستگاه بلند شد و حواس من و او را به خود جلب کرد در همان حاليصدا
  بخوادیتا خدا چ:  پاسخ دادم. 

  مزاحم شدمدیی بفرماینی حسي هستم به آقایــ بهزاد سمائ.... 
 دی آوردفی کنم خدمتشون تشریــ بله عرض م. 

 رونی ببشی را از جی تا کارش تمام شد سپس اسکناسدی طول کشیقیدقا
 دییبفرما: آورد . 

  گفت وي پول کشو را باز کردم که با اجازه ای برگرداندن باقي و براگرفتم
 رفت. 
 ادهی زیلی پول خنی آقا ادیــ ببخش. 
  خودم از دستگاهنکهی اي نهیهز.. قابل شما رو نداره :  طرفم برگشت به

 استفاده کردم. .... 
 دی کمتر بددی که باينطوریا... اما : اخم کردم . 

 آن را در.  به پول انداختم ینگاه.  حرف رفت ی و و با تکان دست بدیخند
  گفتمی مینی حسيبه آقا... کشو گذاشتم . 

 نی از اری همان گوشه بود ، اگر غيجانماز.  گرفتم و به اتاق انبار رفتم وضو
 دی رسی به نظر می مرد مومنینی حسيآقا..  تعجب داشت يبود جا. 
 

  شلوغیلیخ کتابخانه 5 آمدم از ساعت رونی بود که از کتابخانه بکیهواتار
  عالم غصه کهکیبا .  پررفت و آمد شده بود آنقدر که سر درد گرفته بودم و
  بروم به راه افتادمادهی همه راه را تا خانه با واحد و بعضا پنیچطور ا. 

 کنارم زن و.  کرد ی حالم را بدتر ملی دود و گازوئيبو.  ستادمی استگاهی ادر
  به آن ها انداختم ؛ از نگاهشان که بهینگاه.  بودند ستادهی ای جوانمرد
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 از ظاهرشان معلوم بود که آن ها هم همان.  دی باری هم بود مهر مصورت
  آنگونه دستنکهی کنند اما خوشم آمد از ای می شهر زندگنیی پاي هامحله

 ! لبخند بر لبشان و عشق در نگاهشان منعکس بود.  را گرفته بودند هم
  حرفنیعزت را چه به ا.  بودم دهی خودم ندي  که هر گز در خانوادهيزیچ
 شتریو عطا ، او را هوس ب.  ، مادرم هم فقط عاشق ما بود و ما عاشق او ها
  نهادیهر چند خودش نام عشق بر آن م!!  آمد تا عشق یبه کار م! 

  ساعتیکی که دمیشن.  آمد و من به دنبال آن ها سوار شدم اتوبوس
  گذشتی هم م8تا برسم از ...  می جواب داد هفت و نيگری و ددیپرس

  سر به سرم بگذاردی خستگنی بودم عطا نباشد که با ادواریام،! 
  شکالت و کاکائوي ظرف ماست و چند تخم مرغ و بسته اکی کوچه سر
 ي که آن مرد جوان داده بود و آقایاز همان پول.  دمی بچه ها خريبرا

  شاد کردن دل بچه هاي نبود اما براادینقدر زآ.  بود دهی به من بخشینیحس
  بودیلیخ! 
 انتظار داشتم با عطا رو به.  به همراه داشتم ، در را باز کردم دی بار کلنیا

  اراده ام هنگام ورود قبلی نبود چون نگاه بي شوم اما ظاهرا از او خبررو
 نیاول...  شد چراغش خاموش بود ی مدهی اتاق او کشي به سوزی هر چاز

  تند اوي و گام هادمی باز شدن در را شني رفتم صدانییپله را که پا... 
 سالم: خودم را به اتاق مادرم رساندم .

 .  بودند نگاهشان به من جلب شدونی تلوزي و بچه ها که مشغول تماشااو
  آوردم و وارد اتاقرونی را بمی عطا کفش هادنی را دادند قبل از رسپاسخم

 هر سه را.  شکالت ها ذوق کردند و دورم را گرفتند دنیبچه ها از د.  شدم
  و به مادر لبخند زدمدمیبوس. 
  ؟؟حانهی رــ

 از.  کرد ی ممی صداحانهی بود ری عصبانیوقت.  دمی شناطی را از حشیصدا
 نجامیبله ؟ من ا: همانجا گفتم . 
  کارت دارمایــ ب. 
 ي شد زود تر برگردیکاش م: رده بود  به مادر انداختم که اخم کینگاه. 
  وقت قبولم کردهمهی ، تازه خوبه که نشهیــ نم. 
  که اصال حس و حال ندارم ازاری گه ؟ فقط صداشو در نی می چنی برو ببــ
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 یخستگ. 
  نداردی هم مشخص بود که حال خوبشیاز رنگ و رو. 
 " گفتم و بر خاستمی لبریز"چشم . 

  کرد گرفتم و به سمت آشپز خانه به راه افتادمی را که با نگاهش تالقنگاهم
  ؟ي اومدری دنقدریچرا ا: به دنبالم آمد  ،

  رم کتابخونهی گفتم مشبیحالت خوبه ؟ من که د: نگاهش کردم ... 
  ؟ی کيبا اجازه :  گفت ی عصبی لحنبا
  خودميــ اجازه . 
  شدهادی روت زیلیــ خ. 

  را باز کردم و ماست و تخم مرغ ها را در آن گذاشتمخچالیدر ... 
  کنمی کنم که فکر می رو ميمن کار...  کنم به تو مربوط باشه ی فکر نمــ
 درسته. 
 به من دست نزن:  را گرفت که با خشم دستش را پس زدم میبازو! 
  دارمازیبه پول ن:  شدم رهیبا خشم به چشمانش خ. 

 طلبکارش را به چشمانم دوخت و نگاه پر جذبه اش و چشمان
  خودم بهت بدم ؟ی گی خب چرا نمــ

 ی خوره داداش عزتت هسترهیههه تو خودت ج:پوزخند زدم .... 
  جا بپردازمکی دانشگاهتو ي هیحاضرم شهر...  ی کنی فکر منطوری تو اـــ
 ياما سر کار نر. ...

 رمی از تو بگالی رکی ستمی حاضر نرمی هم که بمی که از گشنگی دونیــ م. 
  کردی اما پنهان مدی رسیچقدر کالفه به نظر م. 
  سر کاريدوست ندارم بر...  گمی به زبون خوش منی ببحانهیــ ر. 
 به دوست داشتن.  ازیمن هم دوست دارم هم ن.. متاسفم: سمت در رفتم به
 ستی اصال برام مهم نیعنی..  ندارم يو نداشتن تو هم کار! 
 به اتاقم.  و باز هم به دنبالم خواهد آمد ستیر ن دانستم دست بردایم

  ؟هیکارت چ:  و آمد رفتم
 از ساعت... کتابخونه : من هم از موضعم عقب نشستم .  آرامتر بود لحنش

  عصر تا هفتمی و نکی. 
  آدرسش؟ــ
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 نمیبی مامیم: سر تکان داد . آدرس را گفتم . 
 ":  از اتاق خارج شد به دنبالش رفتم.  را کم داشتم نیهم " ؟؟نهیبی مادیم

  ؟ من دوست ندارمینی رو ببیچ... 
 دوارمیام... 

 " کالفه به درون برگشتم.  را نداد و به سمت اتاقش رفتجوابم
  دارمي آمد چه سردردادمی "درد سر درست نکنه !! 
 یـی آشـــــــــــــــوبــم ، آرامشم توایخدا....
 تازه...  در کتابخانه نبودی تازه رفته بود و به جز چند نفر کسینی حسيآقا
 کتاب. ناهار هم در خانه خورده بودم .  بودم آن روز کالس نداشتم دهیرس

  بهیوارد شدن شخص...  ام را که با خودم آورده بودم باز کردم یدرس
 شدنی از ددی آی گفته بود منکهیبا ا...  خانه باعث شد سر بلند کنم کتاب

  به راه افتادمی به اطراف انداخت و به سوینگاه. جا خوردم . 
 من

 حانِیسالم ر: نگاهش به چشمانم بود . 
  خواندی به نام متی مالکدی تاکنی وقت ها مرا با ایلیخ. 
 سالم:  تفاوت و سرد گفتم یب. 

  خلوته ؟نقدری انجایچرا ا:  دی نگاهش به اطراف چرخباز
  سو تر در حال مطالعه بودند انداختم ، سرشان به که آنی به دخترانینگاه

 کتاب بود. 
 ی چیعنی ی شلوغینی ببای بگهیــ برو دو ساعت د. 
  ويای با خودم بی خورده دوره ،که اونم وقتهیفقط ..  محله ش که خوبه ــ
  ندارهی مشکليبرگرد. 
 بودن با خودش.  گذاشتم ی نقطه ضعفم ميدست رو!

  خودي که جانجای ، رفت و اومد به اامیمن با تو تو بهشتم نم:  زدم پوزخند
 داره. 

  توي جانجای کارت ، ایبرو پ:  ،اخم کردم ندی تا بنشدی کششی را پیصندل
 ستین. 

  گرفتمنیماش:  نشست الی خیب... 
  گرفت ؛ هر مدل که بشود فکرش را کرد اما چگونه ؟ ازیم.  نبود باراولش
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 بازهم در قمار.  باخت ی زود هم میلیو خ... برد در قمار !
  بگم ؟کی بهت تبردی االن باــ
  تو گرفتمیــ واسه راحت. 

 حالل کن فکر نامربوط کردم.  يــ عه ؟ من فکر کردم تو قمار برد... 
 دمیخند. 
  اون روزستی کنم ، دور نی روز کوتاه مهیزبون درازتو : باالخره اخم کرد . 

 ادی مونم اون روز بیــ باشه منتظر م... 
  مثه اون خونه که توشنجای ايدیاالنم که د:  تکان دادم ی را باکالفگدستم

  راحت ، پاشو بروالتیخ..  ستی کنم منبع فساد نی میزندگ. 
 ي صبوریلی در مقابلت خی دونیخودتم م:  تا عمق چشمانم رفت نگاهش

  ، ساعتیم ، بهتره سوء استفاده نکن خوای کنم ، چون واقعا خاطرتو میم
 دم در منتظرم7. 
 نمتیبیم: برخاست . 
 لبخند حرص درآرش کنج لبانش جا خوش کرد. با نفرت نگاهش کردم . 
 امی خود هدر نده ، من با تو نمیوقتتو واسه من ب: گفتم . 
 يایم: آرام پلک زد . 
 اد و پشت به من به راه افتدیچرخ. لبخندش پررنگ تر شد . 

  کرد ؛یکالفه ام م.  حبس شده بود پف کردم ی دانم ازِکی را که نمنفسم
  ورفتمی بار نمری توانستم زی که میی گفت اما من هم تا جای مزور

  کردمی می را تالفشیکارها. 
  و داد و قال راهشدی می اگر به حد مرگ عصبانی گشتم ؛ حتی او بر نمبا
  انداختیم! 

 ی زودتر برگردم به خانه ، مخالفتدی گفتم که باینی حسي شش به آقاساعت
  کردم و گفتمی را جمع و از او خداحافظلمی وسای و من با خوشحالنکرد

  ساعت زودتر خواهم آمدکی ، نیکه فردا به جبران ا. 
 چقدر هم.  نشست ی تصور عطا که دم در به انتظار بماند لبخند برلبانم مبا
 حق به جانب بود و مطمئن! 

 سر راه.  نبود عجله کنم ازی به خانه ندنی رسي هنوز روشن بود و براهوا
 .  با آن ها رو به رو نشومی گرفتم تا دست خالی خوراکی بچه ها کميبرا



 29 

 شی دلم برانشیری رها خواهر کوچکم افتادم و با تجسم لبخند شادی به
  بهگریسال د. مانند عزت داشت ي دختر که پدرنی افیح.  رفتضعف

  رفت و چقدر خوشحال بود و ذوق زده که مثل من و رضا وی ممدرسه
  جعبه مدادرنگ وکی فردا دیبا.  تواند کتاب و دفتر داشته باشد ی مطاها

 دمی خری مشی برای دفتر نقاشکی. 
 یکیهوا رو به تار.  شدم ادهی خانه پکی واحد را هم سوار شدم و نزدنیآخر
 ي موذن از بلند گويصدا.  دمیچی بن بستمان پيبه درون کوچه . بود

 نیاما ا.  شد ری وجودم سرازي به همه یچه حس خوب.  بلند شد مسجد
  پاشنهي عزت که لخ لخ کنان با آن کفش هادنی خوب ناگه با دحس

  شد در وجودم کمرنگ شدی مکی به من نزددهیخواب. 
 به به خانوم مهندس:  باال انداخت یی ابرودنمیبا د... 
  عطا کجاست ؟نیپس ا: فتم و گذشتم که گفت  گی لب سالمریز
 دمشیند..  دونمینم: برنگشتم به سمتش . 
 ــ اومد دنبالت که. 
  پدرم بود اماي جاگرانی از نظر ددیشا. اوبزرگتر بود .  جواب ندادم گرید

  وقت اوچیمن ه. او فقط شوهر مادرم بود .  نکرده بود ي پدرمی براهرگز
  کنمشیرا پدر خودم ندانستم و نتوانستم بابا صدا. 
 مادر سر حوض در حال وضو گرفتن بود.  انداختم و در را گشودم دیکل. 
 ــ سالم مادر. 
  ماهتيسالم به رو: لبخند زد. 
  مني اشک آلود است براشی چشم هانکهی اصی تشخسی آن صورت خبا

  شانه برداشتم و بهي از رو رافمیک.  به تنم ماند یخستگ.  نبود ی سختکار
  ؟ي کردهیگر:  رفتم شیسو
  مادری واسه چهینه گر... نه : لبخند زد ... 
  زده ؟ی عزت بهت حرفــ

 :  مرتب کردي روسرری را زشی و موهادی و مسح سرو پاها راکشبرخاست
 ری وضو بگایتوام برو لباساتو عوض کن ب... نه مادر . 
  دارشی ني کند وگرنه مطمئن بودم از حرف هاری خواست ذهن مرا درگینم

  اصرار نکردم فقط درجهگرید.  دار شده است حهی قلب پرمهرش جرعزت
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  شدشتری نفرتم از عزت بي.
  آمدی از اتا مشانیصدا.  بچه ها ببرد ي ها را به مادر دادم تا برایخوراک

  کودکانه شان بودنديمشغول بگو مگوها. 
  داشته باشم امايگری حال کتابم را برداشتم تا مرور دنی بودم با اخسته
  به صورتم زدم ویآب.  کرد دارمی شام بيمادر برا.  خوابم برد ی کدمینفهم

  او و عزت بود و معموال شام و ناهار راي اتاق هانی که بي اتاق پنج دربه
  تعجبدنشیاما از د.  کردم عطا هم باشد یفکر نم.  خوردند رفتم ی مآنجا

 انگار نه انگار. چهره اش آرام و خونسرد بود . سالمم را پاسخ داد .  کردم
  گذاشته بودم ونیحرفش را زم. ... 
  خوش فضا راي دست پخت مادر با آن بوي مادر نشستم ، قرمه سبزکنار
 .  کرد اما من ذهنم معطوف به آرامش عطا بودی بود و اشتها را باز مآکند

  نبود ؟؟ی عصبانچطور
  چه ؟یعنی.  شد شتری تعجبم بدی غذا کشمیقابم را که برداشت و برابش!
 مرموز بود.  زد حرف داشت می که به رويلبخند! 
 نمی تو بششی خوام پی میآبج:  ختیرها به گردنم آو. 
  خستستتیآبج.  زمی خودم عزشی پایب: عطا او را بغل کرد. 

  بهی نگاهمی رها ندنیدر حال بوس.  تر به چهره اش دوختم قی را دقنگاهم
  سرد نشه غذاتوندییبفرما: من انداخت و لبخندش را تکرار کرد . 

 ریخدا به خ.  را کنار خودش نشاند و با آرامش مشغول خوردن شد رها
  دانستمی در سر داشت را نميبگذراند چه نقشه ا. 

  وفیاز مادر تشکر کرد و از دستپختش تعر.  می مشغول خوردن شدهمه
  هم به شا رفته باشهحانیخدا کنه دستپخت ر:  کرد اضافه. 
 بلد...  درست کنم ستمی بلد نیی غذاچیمن اصال ه:  اخم نگاهش کردم با
 ی کنی میی آرزونی نداره که همچیباشم هم به شما ربط. 

 نقدی رفته ؟ چرا ای به کحانی رنیزن داداش ا.. چه بد اخالق :  دیخند
  ؟عنقه

  بودي جدیلیخ... به پدرش:  دیمادر آرام خند. 
 اما ظاهرش ماشاهللا کامال به شما رفته: عطا نگاهم کرد . 
  باباشههی اخالق و رفتارش شبيآره اما همه : مادر لبخندش را حفظ کرد . 
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 نیریچه خود ش:  لب گفتم ری و زختمی خودم آب ريبرا. 
  کهنمیمن مخالف ا.  داشت دی مادرزنو بايهوا:  از خودم پاسخ داد آرامتر

 شینی باشه که نبدی مادرزن رو سرت باي گن جایم. 
 .  شومی می چقدر عصبانشی حرف هانی دانست از ایم.  داد ی محرصم

  زد ؟ واقعای مدنیچرا خودش را به نفهم.  داشت ی باز هم دست بر نماما
  خواهمش ؟ی دانست نمینم
 دمیدست از خوردن کش. 
  ؟ي خوری چرا نمــ
  شدمری سی جنابعالي مسخره يــ با حرفها. 

 گهی آروم آروم هم تن همدنی ؟ همچدیباز به جون هم افتاد:  اخم کرد مادر
  ؟هی به چی چشهی متوجه نمی کسنی جوی مرو

  حق با عطا باشه ؟؟شهیمادر مگه م:  به جانب گفتم حق
  کرد ؟ی م من به او محبتي مادر او را دوست داشت ؟ چرا به اندازه چرا
 ي کدوم جدچی کنه اما من مطمئنم هتتی اذی چرا که نه ؟ ممکنه گاهــ
 همه از عالقه و محبته.  ستین! 

  دادم وحیسکوت را ترج.  من روشن بود فی بود تکلنی نظر مادر ایوقت
  مادر ذوق مرگ شوديگذاشتم با حرف ها. 

  دورهی می بردیموافق:  بود گفت امدهی که عزت هنوز نی از شام ، وقتپس
 آخ جون:  دندی و او را بوسختندی به گردنش آوی ؟ بچه ها با خوشحالمیبزن
  ؟می ری میآخ جون عمو ک...

  مادر ؟میبر:  به مادر انداخت ی نگاهعطا
 مادر با همان لبخند پر مهر و خسته گفت: 

  بچه هانیدل ا.  ینی ببری ، خدیشماها بر.... خستم مادر یلی که خمن
 ستیباباشون که به فکرشون ن..  خونه نی تو ادیپوس. 
 شترهی صفاش بدیایــ اگه ب. 
 گهی وقت دهیبذار ..  امیــ نه مادر من نم. 
 میپس حاضر شو بر:  و نگاه مشتاقش را به من انداخت رفتیعطا پذ. 
 امیمن نم: بلند شدم . 
  کننده نسبت به بچه ها گفتکی تحری شدم که عطا با لحنی اتاق خارج ماز
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 می ری مام نميایاگه نم..  گهی دیچیپس ه. :
 هرسه مقابلم را گرفتند و.  جمله بچه ها را به جان من انداخت کی نی همبا
 ي مشتاق و نگاه هاي شد به آن چهره هایمگر م.  التماس افتادند به

  نه گفت ؟؟ملتمس
 
  حالِی کممی بروایب!

 
 میری را بگهم
 میی به هم متلک بگویکم

 می کندعوا
 میی بگوراهی به هم بدو بمیتوانی تا مای باصن

  همیب
 يِ خوابهابه
 یی تنهاخوِدیب

 يِ روزهابه
 یطوالن

 يِ قهرهابه
 اوردهی نبرزبان

 يِهای دلخوربه
 َهر

  باشد، بهادتی" حتما
 می دهکیرک

 يِفحشها
 شهی همبه
  وقت؛هر
 يِ شهی همِر
 َه

 به
 میکنی می که دردهامان را از هم مخفی وقتهر
 يِ شهی همبه
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 میدانیو آن را عالمت دوست داشتن مَ!
 میری را بگهم

  حالِی کممی بروایب!
 موی که خسته شوآنقدر
 میبرس" سالم

 "به
  تنگ استتو
 يِدلم برا "نکهیبه ا"
 مراببخش "به"
 دوستت دارم"به "
 ست؟ی تو گشنه ات نیراست!
 می حرف بخوری کممی بروایب

  از تومن
  از منتو

 ، که حرفآنقدر
  ما از ما باشدحرِف

  حرِف مردم از مانه
 ،ی کمایب

 میری را بگهم
 حالِ(: !
 ی صالحنیافش

 ي به شهر بازنکهیچقدر خوشحال بودند از ا..  بچه ها بود ي به بازنگاهم
 هماگر.  ببرد رونی آمد پدرشان آن ها را بی مشی کم پیلیخ.  می بودآمده

 مثل امشب.  کردند از جانب عطا بود ی میحی آمد و تفری مشی پیگاه! 
 شهیاالن آب م...  حانی رریبگ:  برگشت یفی قی سنتی با پنج تا بستنعطا

. 
  خورمینم: رو گرفتم . 

  آنها لبخند بر لبانميشاد.  داد یکی ها را صدا کرد و به هر کدام بچه
 چرا ناز:  بار به سمت دهانم نیا.  گرفت می را به سویدوباره بستن.  نشاند
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  ؟ی کنیم
 یبخوام خودم م:  را جمع کردم تا پاسخ لبخند او را نداده باشم لبخندم

  خرمیرم م. 
 روناای بمی شب اومدهیحاال .  گهیضد حال نزن د: اخم کرد...
 جوابش را ندادم. 

  ؟؟ به جونِحانیر:  ، به سمت من دی کت جلو کشمی ني را روخودش
 ستی نی کنی که فکر میخودت از اون پول. 
  کنمیمن دارم کار م: ادامه داد . نگاهش کردم . 
 یخسته نباش:  زدم يپوزخند. 
 اما من راستشو بهت گفتم... ــ باشه باور نکن . 
  ؟سی راست تو شکمت ني روده هی دونم ی می باور کنم وقتدی چرا باــ
  بذار برا دروغاتهیدر ضمن از جون خودت ما. 

 آب شد: تند گفت " نسبتا ی بار با لحننی ها انداخت و ای به بستنینگاه
 ریبگ... ...

  خورمیگفتم که نم: بلند شدم . 
  سطل زباله و بلند شد و آمد کنارمي را با هم انداخت توی دو بستنهر

 قی عمشینفسها.  بچه ها چشم دوختي سوارنی و او هم به ماشستادیا
 ی شدم ، وقتمانی از کار خودم پشيلحظه ا.  خواست آرام باشد ی مبود،

  کردمی با او بد رفتار منقدری ادی کرد نبایآنگونه دوستانه رفتار م. 
  تفاوتی کردم بیسع. چهره اش در هم بود .  نگاهش کردم ی چشمریز

  گفت چه ؟ جان مرا قسمیاگر راست م.  کردی متیاما وجدانم اذ.  باشم
 ی راست مگری آمد دی مشیهمان هم که پ...  آمدی مشیکم پ.   بودخورده
  کنم اما چگونه ؟ نه از او خوشمیی دلجويدوست داشتم به نحو!  گفت

  کنم که اشتباه برداشت کندی خواستم محبتی آمد نه میم. 
  بچه هايو به باز.  ربع گذشته بود و او از من فاصله گرفته بود کی
  ناراحت شودنقدری کردم ایفکر نم.چشم داشت ! 
  خوشگله ؟؟یی تنهاــ
  بود نگاه کردم باستادهی که کنارم ، شانه به شانه ام ای پسر جوانبه

  بهی نه چه فرقایتنها باشم :  دمی ترسی نمیی سروپای بنی عطا از چنوجود
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  تو داره ؟حال
  صفا ومی بريگفتم اگه بخوا. خب منم تنهام :  دیخند... 
  جوجومی برایــ چرا با خانوم ؟ با خودم ب... 
  دانستم خواهد آمد باز هم جا خوردم چه رسد به آنی منکهی با امن

  آن هم بادی عطا را دی شد وقتیدنی اش دافهیاما واقعا ق.  پر رو جوانِک
 آن ابهت. آن همه خشم . 

 خانوم باشمان ؟:  را جمع کرد خودش
  ؟ مگه خودت ناموسی مزاحمش بشدیتنها باشه با:  اش را گرفت قهی

  ؟يندار
  که خون ازدی چنان به صورتش کوبدیای به خودش بنکهی از اقبل

 ی مکاریچ.. عطا :  چنگ زدم شیوحشت زده به بازو.  روان شد دماغش
 ولش کن...  یکن! 
 برو کنار.. تو دخالت نکن :  دیدستش را با خشم کش. 
 دمی عقب کشاریت اخیب. 

 دی رسیپسر جوان که زورش به عطا نم.  دورمان حلقه زدند ي نفرچند
  که اشتباه کردهیبه غلط کردم افتاد و عذر خواه. 
 دی غری منی وساطت کردند و عطا را از او جدا ، اما او هنوز خشمگهیبق
 ی مشتری که هر لحظه بیتی در جمعیجوان به آن.  گفت ی مراهی بد و بو
 شدند گم شد. 

 :  ها که متوجه شده بودند وحشت زده خودشان را به من رساندندبچه
  ؟ی شده آبجیچ
 دی لرزی ممی کردم آرام باشم اما دستهایسع. 
 

  کوچولو بودي دعواهی..  ستی نيزیــ چ... 
  کرد چندی به عطا انداختم که با همان حالت با چند نفر صحبت مینگاه
  مزاحم همسرشی دادند وقتیودند و به او حق م که با او موافق بينفر
 ردیشده است جوان را به باد کتک بگ!! 

 ی بداخالق و عصباریعطا به طرفمان آمد بس.  شدند ی متفرق متیجمع
 نیفتیراه ب... :
  به طرفم برگشت انگشتستادی ما گذشت اما چند قدم نرفته ااز
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 شوی ، به موقع تالفيامشبو به دلم زهرکرد:  گرفت می را به سودشیتهد
 ارمیسرت در م. 

  زدم تا ازی مصنوعي به من نگاه کردند لبخندی ها با نگرانبچه
 رهی دیلی خگهی که دمیبر:  بکاهم شانینگران. 

  وقِت آمدن کهِس
 خودش سوار شده بود برعک.  دنبال آنها روان شدم به
  ، بار خودم در را باز کردم و نشستمنی انمی اصرار کرده بود جلو بنشیلیخ
 رها هم در آغوشم. 

 .  حدش بودی شتاب آلود و آن همه سرعت همه نشانگر خشم بحرکت
  بود و در آغوشم کز کردم بوددهی به حرف زدن با او نبودم اما رها ترسلیما
. 
  ترسنیبچه ها م...  واشتریــ چه خبره ؟ . 
  کردشتریسرعت را ب. 

  کنادهیآرومتر ، وگرنه مارو پ. باشمام ... جناب:  زدم شی به بازوآرام
 ستی نی حرفي خودتو به کشتن بدي خوایبعد م. 
 خفه شو:  خاموشم کرد ادشیفر! 

  چه طرز حرف زدنه ؟نیا! شعور داشته باش :  کردم اخم
  بازم ادامه بدهي بدترشو بشنوي خوایــ اگه م. 
  بچه هاي جلوی، حت بزند یممکن بود هر حرف. سکوت کردم ! 
  چطور به دهننیبب.  می امشبو خوش باشهیخواستم :  طرفم برگشت به
 يهمه حروم کرد!
 من مقصر نبودم: به رو به رو چشم دوختم . 

 :  سرخ شده بودیصورتش حساب.  فرو برد شی را در موهادستش
 یچیه!  نگو یچی هحانهیر! 

  دوختم ورونینگاهم را به ب.  اش کنم ی عصباننی از اشی بنخواستم
  نزدمی حرفگرید. 
  شدن عطا همادهیوقت پ.  رها به خواب رفته بود می به خانه برستا
 آمدو رها را از من گرفت. آرامتر بود . 

  تا اولستادی در ايجلو...  دندی و طاها قبل از ما به سمت خانه دورضا
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 من وارد شوم. 
  خواستمینم... متاسفم :  گفتم یبا نگاه کوتاه.  سست کردم ي پایکم
 یممنون که به فکر من و بچه ها هست!  بشه ينطوریا. 

 مادر. به درون رفتم و او هم پشت سرم .  نزد یحرف.  بود ناراحت
 خسته بودم اما به خاطر خواب...  اتاقم رفتم يمن به سو.  بود دهیخواب
 مدام به عطا فکر.  امدی و خواب به چشمانم ن بودمداری شب تا مدتها بسر
  که کم نبودشی های بود و به خوبیلی که خشی هايبه بد...  کردم یم!! 
 

  دلت لک بزند؟بی غم، سي از ضربه شده
  که دستان فلک بر رخ تو چک بزند؟ای

  خلوت سرشار سکوتکی تو خواسته دل
  فک بزند؟ی هکسرهی ی کنار تو کسدر

 ؟ي از آرزو و خاطره انباشته ایکوه
  و فندك بزند؟دی آیکی آن کوه، ریز

  چرخ تو پنچر شده است؟ی هدفری مسدر
  برسد تا کمکت جک بزند؟یی گوطعنه

  تو؟یشانی گشته دل دشمن ز پرنرم
  تنبک بزند؟رهی پشت سرت دادوستت
 ؟یغامی رسد پاری از ي بوده امنتظر

  بزند؟امکی فقط بر تو پغ،ی تبلکیل
  باغچه پرکی ي مرغ دلت را سوي اداده

  برسر راه تو مترسک بزند؟باغبان
  است گلم، شکوه نکن غصه نخورامتحان

  هم به تو چشمک بزندی اقبال، شبدیشا..
 

  ، سالمم رادمی دینی حسي آقايمایتعجب را در س.  کتابخانه شدم وارد
  دخترم ؟ي داريکار:  داد و در ادامه گفت پاسخ

  چه بود ؟؟منظورش
 امیقرار بود زودتر ب.. متوجه منظورتون نشدم .. دیــ ببخش. 
 ياین"اصال  "گهیقرار شد د.. نه دخترم:  جا به جا کرد ی را کمنکشیع. 
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  ؟امیاصال ن: متعجب تکرار کردم !!
  تونم قبول کنم که توی من نمستی نی که نامزدت راضیتا وقت..  بلهــ
 ی کار کننجایا... 

 نامزدم ؟؟: م  کرداخم
 من هم قول.  ناراحت بود یلی ، خنجای بعد از رفتن تو اومد اروزید...  بله ــ
  اون نخواد من اجازه ندم کهیدادم تا وقت... 
 اما اون به شما دروغ گفته من نامزد ندارم:  حرفش آمدم انیبه م. 

 شیآروم دخترم ، برو هروقت راض:  در حال مطالعه کردي به بچه هااشاره
 ای بيکرد. 

 . خونم به جوش آمد!  بود ختهیعطا زهر خودش را ر.  قاطع بود لحنش
 یزود رفتنم را تالف.  بود نی شب گذشته اش هم از همي خونسردي همه

  باشدی چرا عصبانگریکرده بود د!!
  خواست بهیآنقدر که دلم م.  آمدم رونی کردم و بی خداحافظی ناراحتبا

 ینی حسي آقالی آن دروغ ها را تحویه چه حقب...  عطا چنگ بزنم صورت
  خانه شدمی حوصله راهی و بیعصب!!داده بود ؟ . 

 .  کردمی چطور رفتار مدمی رسی دانم اگر به عطا می بودم و نمیعصبان
  آوردمی کار را در منی ای تالفدیبا. 

 مغازه
 يِ اشهی شِر

  دي روی رفتم که چشمم افتاد به آگهی رو راه مادهی پدر
  و به آن چشم دوختمستادمیا.  يا: 
 "میازمندی وقت نمهی خانوم به صورت نی منشکیبه . 
" 

  تاملیب.  نشسته بود زی پشت می انداختم مرد جوانمغازه
  به درونِینگاه

 سالم: به درون رفتم . 
 امرتون ؟. سالم :  به من انداخت و دوباره مشغول نوشتن شد ینگاه
 ی آگهنیدر مورد ا:  دمی چرخیکم... 
  ، مطب پزشکهستی ننجای ايــ برا. 
  خب ؟ــ
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 یمطب خانوم مالک: نگاهم کرد . 
  ؟هیکی نزدنی اــ
 ــ بله. 

  گرفتن ؟یمنش: اخم کردم !  زد ی درست حرف نمچرا
 نجای رو زدند ای آگهنیتازه ا. نه خانوم :  حوصله گفت یب. 
 د؟ی بدقی آدرس دقشهی مــ
 دینیبب:  آمد و تا دم در رفت رونی بزی حرف بلند شد و از پشت میب... 
 نمیرفتم کنارش تا بب. 
  تر بودنیی چند متر پاابانی را که آنطرف خیی دست اشاره کرد و تابلوبا
 اونجاست: نشام داد . 
 ــ ممنون. 
  شدی میدنی دی عطا حسابي افهی خوب بود قیلی شد خیاگر م! 
 یخانوم.  شلوغ نبود ادیز. بعد در مطب بودم قهیدقچند .  راه افتادم به
 سالم خانوم:  بود زی و دو سه ساله پشت میحدودا س. 
 زمیسالم عز: لبخند زد . 

  دارنازی وقت نمهی نی به منشنجای گفتن ادیــ ببخش... 
  ؟دیدرسته ؛ شما قصدشو دار:  را تکرار کرد لبخندش

 ــ بله! 
  وقتا هم ممکنه فقط عصرایگاه.  عصر 2 تا 7 هرروز صبح از ساعت ــ
 باشه از ساعت سه تا هشت شب. 
 میکالس ها.. با خودم تکرار کردم . 
  من دانشجو هستم و االن هم ترم تابستونه دارم ، دو روز دردی ببخشــ
 هفته ده تا دوازده کالس دارم. 
  ؟؟یی چه روزاــ
 ــ شنبه و دوشنبه. 

 دی تونیاشکال نداره ،م.. باشه: به فکر فرو رفت و گفت ...  اخم کرد یکم
  ندارمی منم مشکلينطوریا... دیعصر بمون. 

 دای پی کار مناسبي زودنیباور نداشتم به ا.  گشوده شد ي به لبخندمیلبها
 ي زد اما باز هم جای به دل نمیهر چند باز هم حقوقش چنگ.  باشم کرده
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 شکر داشت. 
 یاالن م.  ی کنیپس از فردا شروع م:  را دوباره تکرار کرد نشیری شلبخند

  بهت بدم ؟حاتی توضي سرکی ی بمونیتون
  که عطا را کالفه ونیهم.  توانستم بمانم یم...  به ساعتم انداختم ینگاه

  بودی کرد عالی میعصبان. 
  بلد بودمشی را کم و بوتریکار با کامپ. داد ادی کار را به من ينحوه .  ماندم
  کوتاه آموزشي دوره کی کار کردن داشتم سال گذشته الی خشهی همچون

  توانم کار کنمی جا نمچی هيریادگی نی دانستم بدون ایم.  بودم دهید. 
 .  هم آشنا کردی داد مرا با خانوم دکتر مالکحی توضمی را برازی همه چیوقت

 . ي و جدیعمول ميبا ظاهر. حدوا چهل ساله .  مانی زنان و زامتخصص
  کردمیخواست که فردا فراهم م...  و یی مدارك و کارت شناساي سرکی. 
  به پنج بودکیتا بخواهم به خانه بازگردم ساعت نزد. 
 دنمیسر کوچه بود و با د.  دانستم که تا کتابخانه هم آمده و برگشته یم
  در همش پررنگ تر شدياخم ها. 
 سالم: م  توانستم لبخندم را پنهان کنینم. 

  ؟يسالم ، کجا بود:  کرد کی را بارشیچشمها
 گهی ؟ خب سر کار دی چیعنی: ابرو باال انداختم ... 
 تازه امروز زودتر اومدم: لبخندم را باز تر کردم . 

 به راه افتادم به دنبالم آمد... 
  ؟ من اومدم کتابخونهي کجا بودی بهتره صاف و پوست کنده بگحانهی رــ
 ينبود! 
  کرد که نتونم اونجا کاري نامرد کارهی. خب معلومه که نبودم :  ستادمینا
 کنم. 

  ؟يپس کجا بود:  ستادی امقابلم
  خونسردرمی اش بگانهی آنکه نگاهم را از نگاه بازجوی هم اخم کردم و بمن
  کردمدای جا کار پهی ستیبه تو مربوط ن: گفتم ... 
 حانهیر:  دییدندان به هم سا... 
 به..  کنم ی رم کار می بدم خوبه مصی من هر جا که دلم بخواد و تشخــ
  بای نسبتچی ، چون هی نداره به خصوص به جنابعالی هم ربطي احدچیه
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  دونمی نمنوی ای بفهمي خوای میک.. يمن ندار! 
  اسمت اومد توی ؟ وقتنطوریکه ا:  صورتم گرداند ي را رونگاهش

 ي بدون اجازم آب بخوردی که نبای فهمی م و همه کاره ت شدم مشناسنامه
 
 مبارکه: پوزخند زدم ! 

 خودتو آماده... دنبال خونه ام :  دمی را شنشیصدا.  از او گذاشتم گری دبار
 کن واسه ازدواج. 

  حالم را فقط بر سرعتریی اما نشان ندادم تغدیدلم لرز.  قاطع بود لحنش
 مگه تو ! "محال بود ... فتم  انداختم و به درون ردیکل.  افزودم می هاگام

 ینیخواب بب "
 هر سه سالم گفتند و رها در آغوشم.  کردند ی مي بازاطی ها در حبچه
 قربونت:  و غرق آرامش شدم دمی از عرقش را بوسسیصورت خ.  دیخز
 گرمت شده ؟...  زکمی عزبرم

  ؟يدی خریبرام دفتر نقاش... اوهوم :  دی را بوسصورتم
 .. زمینه عز..  ي وايا:  ناراحت شدم یلیخ!! فراموش کرده بودم ..  آه

 خب ؟...  دم فردا برات بخرم یقول م...  کردم فراموش
  خواد ؟ی می مگه چــ
  بودستادهی سرمان اي عطا بود که بااليصدا.
 دفتر:  گفت ي پاسخ دهم بر خاستم و رها با دلخورای آنکه نگاهش کنم یب
 یرنگ و مداد ینقاش. 

 عمو
 ِزدلِ

 ي خرم عزیخودم واسه ت م: نشست و او را بغل کرد ... 
 یاالن م:  بود ی را پشت گوشش فرستاد چه حرکت بانمکشی موهارها
  ؟يخر
 ادی بحانتی ریاگه آبج:  به من ی نگاهمی راستش را باال انداخت و نيابرو
 می خری ممی ریآره م.... 

 ی همه نرمش و گاهنی ایگاه.  بود بی عجمی کردم ، رفتار عطا برااخم
 نه: گفتم .  توانستم سر بلند کنم ی خشن که از ترس در مقابلش نمآنقدر

  خرمیخودم فردا برات م... الزم نکرده .. رها. 
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 به سمت اتاقم به راه افتادم. 
 تو رو خدا...  می برای بیآبج:  و خودش را به من رساند دیرها دو... 
  خوشگلشو واستهیفردا ...  کنه یاالن خستم سرمم درد م.  زمی نه عزــ
  خرمیم... 
 يتو قول داده بود...  خوام یاالن م.. نه :  دی کوبنی پا بر زميبا لجباز... 

 نی عطا بود اي به چشم هاهیچقدر شب...  درشتش به اشک نشست يچشمها
 چشمها!! 

  کرد و شانه باال انداختلبخندش را مهار.  را به عطا انداختم ضمی پر غنگاه
! 
 میبر: دست رها را گرفتم . 
  عشقو

 ستی احادثه
  نگاهکی ریدرمس

  بردی راه به لرزش دل مکه
  آنگاهو
  گرفتهر

  گي گونه هایگرم
  تمناي هاودست

 دست در دست رها از او گذشتم.

 می گردیاالن بر م...دای نررونیبچه ها ب:دمی را شنشیصدا.
  از عزت حواسش بهشتری بنکهیاز ا.  بچه ها را دوست داشتم ي رورتشیغ

  ازشی از پشتری داد هرچند دلم بی به من دست می ها بود حس خوبآن
  گرفتیعزت م. 

 کجا عمو؟:دمی طاها را شنيصدا
  تو کوچه هانی رفتنمینب... ها یکی نزدنیــ هم!

  ومیمن و رها از داالن گذشت. ادامه دادندشانی دو چشم گفتند و به بازهر
 میدیبه کوچه رس.

  در را زد و ان را بازموتیر.  کوچه خودش را به ما رساند ي به انتهادهینرس
 کرد.
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 می گردی و بر ممی ریخودمون م..  امایــ من با تو نم... 
  سوار شوایناز نکن ب: لحنش نرم بود و مهربان .

  بگم چشم؟دی بای گی تو می هر چی کنیچرا فکر م: کردماخم
 دییبفرما: در را باز کرد .

  ها کهي لوس بازنیاز ا...مایستیتو خونه ن:  نکردم که سد راهم شد یتوجه
 نمیسوار شو بب....ادی منت بکشم خوشم نمیه.
  بار اخم کرده بودنیا.

  ترسم؟ی از اخمت می کنی فکر مـــ
 نی افی بشم حری هر کفیحر! خدايا: سر تکان داد . اش را مهار کرد خنده

  شمی نمی وجبمین!
 همه دارن نگامون.... کنمی سوار شو خواهش مایب... جونمایب:  زد لبخند

  کننیم.
  به بازارچه بود آنکیکوچه شلوغ و پر تردد بود ، نزد.  گفت ی مراست

 ی کلنگيخانه . 
  کوتاهی بعد با نگاهیقیدقا.  شدم در را بست و خودش هم سوار شد سوار

 ؟ي امروز کجا بودینگفت!خب :  دی بلند رها پرسي به موهای من و نوازشبه
 ؟ی گفتینی حسي به آقافوی اون اراجی رفتیبه چه حق:  طرفش برگشتم به

 نکهی ؟ افیاراج:  خوش حالتش را باال داد ي تر نگاهم کرد و ابرو هايجد
  ؟فهی اراجی زنم بشي خوایم

  شم؟یاونوقت زنت م...ذارم رو دوش تو بذارن یمردمم نمُ: زدم يپوزخند
 ی وقتی افتد،حتی گونه اش چال مي رودمی دی بود که مي مردنیاول
  کردیصحبت م!

 یزنده تو م... ندارميمن بهمردت کار:  تر شد قی و چالش عمدیخند
 خوام...

  خوشت اومد ازیلی خنکهیمثه ا...ی مرگم بششیپ:  پررنگ شد اخمم
  حرف زدم؟ُمردنم

 ی می تو دهنیتکرار کن.  ي حرف از مردنت زديغلط کرد:  اخم کرد نباریا
 ؟ی شی گم پروتر می نمیچی هیه!  يخور!
 وونهید:  لب گفتم ری گرد شد زمیچشمها! 
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 رو گرداندم سمت پنجره.  زد دنی و به نشندیشن.
 ؟ي کرددای کار پی گفتــ
 ــ آره.

  کجا؟ــ
  که اخراجم کنن؟ی کني کاريای بگم که بــ
  نه خودتوی کنتیبهتره نه منو اذ! تونم بفهمم کجا ؟ ی من نمی نگیعنیــ .

 ی کل کل بچگانه که محل کارم را لو نمنی بود اي گفت چه کاری مراست
 یبه تالف! دهم شی بازیبگذار کم... و خودم را راحت کنم امامی بگودهم؟

 شی هایزورگوئ.
  شدمیمنش(...)  ابونی ، توخلی وکهیراستش تو دفتر :  طرفش برگشتم به
  باشهتی آقا و با شخصیلی رسه خیبه نظر م... هی جوون خوبلهیوک!

 فشردن.  دمی دی رخش بود انقباض فکش را به وضوح ممی به ننگاهم
 . به نظرم با نمک آمد... توجه ام را به آن چال جلب کردگری بهم بار دشیلبها
 !  آفتاب سوختهی روشن و گاهیگاه... اش گندمگون بود و مردانهرهچه

  نداشتیحالت خاص.  داشت ی را معموال کوتاه نگه مشیموها
 شیچشمها...دهی نبود اما بلند و کشوستهیپ... ی پر بود و مشکشیابروها...

 یی پر جذبه ، با مژه های نگاهبای وحشدی خمار و شارهی تيقهوه ا... هم
  و لبهاینیب... بودشی چشم و ابرونی بارز صورتش هميمشخصه ...برگشته

 ي نقره اری زنجشهیهم! شی گونه هاي بود ، به جز چال روی چانه معمولو
  درست شده بود به گردن داشتی کوچکي که از مکعب های و کوتاهبایز

 لباس.  گذاشت ی مشی به نمابای زي رنگش جلوه ای پوست گندمي روکه
  فرمش را به رخي خواست اندام روی مدی جذب تنش بود شا معموالشیها
 ایبکشد ... 
  دارد که اویتی شوم؟چه اهمرهی او خي به چهره دی خودم آمدم چرا بابه

  دارد؟یلی شکل و شماچه
 ی دونی شه هر جا که میاونوقت ادعات م:  کرده و نگاهش به من بود اخم

  آره؟ی کنی کار می و صالح بدونخوبه
 نکنه فکر!  ًا

 قیدق: لبخندم را کنترل کردم .  بردم ی حرص دادنش لذت ماز
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  ؟نهی از اری غی کنیم
  مجرد؟ای متأهلن تی باشخصلی وکي آقانی اــ
  ندارم ازشیهنوز که شناخت آنچنان... دونمینم:  بود رونینگاهم به ب.

  کرد و راهی آرام حرکت میلی که خیی جلونی ماشي برای عصبی حالتبه
  کارهمهی ني معارفه ي مرحله نیپس تو هم:  بوق زد می داد عبور کنینم
 ی مونیم...

 ه؟یمنظورت چ:  را به درون آوردم نگاهم
 ي ذاری پاتو اونجا نمگهید... ـــ واضح بود.

 ــ قبال هم گفتم هر جا که دوست داشته باشم کا...
 ی کنی جا می بیلیــ تو خ!
 میکه هم من هم رها در خود مچاله شو انقدر بلند و خشن بود ادشیفر.

 :  کندي بمش جاري کرد آرامش را در صدای پارك کرد و سعابانی خکنار
 رمی برات بگی خواستی عمو جون هر چمیبر...هیری لوازم تحرنجایا.

  رفتار کند؟نی داد با من چنی بودم چرا به خودش اجازه میعصبان
  خواست از همانیدلم م. با رها رفتند .  نکرد ياوهم اصرار.  نشدم ادهیپ
  بعدش را نداشتمي داد و قال و اعصاب خرديجا برگردم اما حوصله . 

 يچهره .  بود ، چند برابرش را دهی خرشی که رها خواسته بود را براهرچه
 کنجکاو. رها را سوار کرد و خودش رفت .  بود یدنی دیلی زده رها خذوق

 کردمبه رفتنش نگاه ... 
  عمو جون کجا رفت ؟ــ
  ؟يدی خرای چنمیبب... حتما کار داشت .. ادیاالن م:  طرفش برگشتم به
 نیبب: را نشانم داد ....  مداد رنگ و ي دفتر ها و مداد و جعبه ی خوشحالبا
  رو ، اگه خواست ازمنای دم ایمن که به طاها نم...  خوشگلن یلیخ..
  گم دعواش کنهی به عمو مرهیبگ. 

  حالنی رفت با ای نمي جوکی وقت با طاها آبش در چیه.  م گرفت خنده
 جانشان بسته بود به جان هم. 

  وجی بزرگ آب هوي هاوانی لي حاوینی سکیبا .  عطا آمد گری دیقیدقا
 یبستن. 
 ــ بفرما خانوم بد اخالق. 
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 هنوز اخمو بود. نگاهش کردم . 
  تو ابروهات به هم گره خورده من بد اخالقم ؟ــ
 بردار!  ی منی هم عامل بد اخالقیــ تو هم خودت بد اخالق... 
  خودمي هم برایکی"ناچارا...  را برداشتم و به رها دادم یوانیل. 

 امی بردار االن منمیــ ا... 
  را به دستش دادم کنجکاووانی آمد لیوقت.  را پس دهد ینی تا سرفت
  ؟؟ي خوریچرا نم:  کرد همنگا
 به مرگ خودم به جون تو پول کار کردنمه: هنوز جواب نداده بودم گفت ... 
  طور نگاهشنیهم..  بار حس کردم لحنش کامال صادقانه ستنی اوليبرا. 

 نبود گناهش گردن خودتا: لبخند زدم ... 
 امان از دست تو ، باشه گردن من: کالفه شد !! 
 يری گیچه راحت گردن م:  کردم کینزد را به لبم ین... 

 نیبا ا:  بود وانی درون لینگاهم به بستن.  و نگاهم کرد دی نوشي اجرعه
  ؟؟ي جواب خدا رو بدي خوای مي گناه چجورهمه

  ؟؟ینیبیتو فقط گناهامو م:  برداشت و دهانش را پاك کرد یدستمال
 ادی اونقدر کم بوده که به چشم ندمی دیــ اگرم خوب. 
  خوابونن ، در موردی رو تو گور خودش می منو نخور هرکسي تو غصه ــ
  قضاوت نکنی دونی هم که نميزیچ! 

 نیماش.  و قانع کردن او را نداشتم هی بگو مگو و توجای کل کل ي حوصله
 را روشن کرد. 
  گفتمايــ در مورد نرفتنت سر کار جد. 

  ، کدومچیه... که گفتم  ییزای و چلیوک:  بود من هم آرام پاسخ دادم آرام
  نبوديجد! 
 ادامه.  طرفم برگشت و نگاه به سوال نشسته اش را به چشمانم دوخت به

 اکثر روزا صبح شنبه...  داره ازی نیبه منش...  خانوم دکتره هیمطب :  دادم
  رم اونجایو دوشنبه هم که صبح کالس دارم عصر م. 
 خب ؟ کجاست ؟:  دمی در صورتش نديرییتغ
  تر از کتابخونهنیی پاابونی خهیــ . 

 نمیبی مامیم: لبخند زد ... 
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  کنمیخواهش م...  نه يوا:  خسته و ملتمس گفتم یبا لحن... 
  به خودت دارهیاومدن و برخوردم تو اونجا همش بستگ:  دیخند! 

 ینیبی بمونم بد مي بار نذارنیا:  داد یداشت حرصم م... 
 ی نمدی صورتم را کاوي اجزاي ، همه شهی تر از همقیدق...  کرد نگاهم

  که تو رو از دست بدمنمیبی بد میوقت:  رمیتوانستم نگاهم را بگ! 
  تونم اجازه بدمینم.... رمی گی اگه بهت سخت مریبهم خرده نگ:  زد لبخند
  و هوس هستندي همه آدم که دنبال هونی انیب...  ی شلوغنی تو اراحت

 گمت کنم. 
  قدر گرمم شد ؟؟نی اکبارهی به چرا

 ... می جهت بودخالف
 يِمن و او دوخط مواز.  گفتن نداشتم ي برایحرف
  پازلکی!  آمد ی داشتم که با وجو او جور در نمیی برنامه هاندهی آي برامن

  آمدی وقت درست در نمچی گم شده که های ناجور يناقص ؛ با تکه ا. 
  در آنجا سرمنکهیخوب گذشت با ا" در آن مطب نسبتا ي روز کارنیاول
 پاسخ دادن به تلفن ها بود کالفه ام.  شلوغ تر از کار در کتابخانه بود یلیخ

 شی رختخواب بودم هم صداي تویآنقدر زنگ خورده بود که وقت. بود کرده
  زندی و توهم داشتم که تلفن زنگ مدیچی پیدر گوشم م. 

  گذاشت راحت بخوابمی نمشانیعزت و رفقا ي مستانه ي خنده يصدا
  تصور کردم دري بود که لحظه ابیعج.  آن ها گم بود ي عطا در صدايصدا

 لعنت به آنها که!.... باز هم بساط ... باز هم قمار ....  ستی آن ها ننیب
  گرفتندی آن خانه می را از اهالشیآرامش و آسا. 

  شدهزانیخسته بودم اما خواب از چشمانم گر...  بار پهلو به پهلو شدم چند
  بر علت بود تا نتوانم خوبدی هوا و آن همه سر و صدا هم مزی ، گرمبود

  دست و پا بزنميداری خواب و بنی بیبخوابم و مدام در حالت. 
  صبح نشسته بودند وکیآن ها تا نزد... 

  اما دستم را بردم و خاموشش کردم ، چنددمی زنگ ساعت را شنيصدا
  بالش فرو بردمری بعد دوباره زنگ و باز هم خاموش کردم و سرم را زقهیدق
  شدیچشمانم از خواب باز نم!! .

  وقت چشم باز کردم که اتاق غرق نور آفتاب بود و از گرما در حال تلفکی
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 ی به مطب مدی آوردم که باادی بودم ، نور به شدت چشمم را زد ، به شدن
  شدرمی خدا ديوا:  نشستم مهیسراس. رفتم ! 

  وقت را ازدی ، نبادمی دواطیبا عجله به ح!  از هشت هم گذشته بود ساعت
  آماده شدمعی سریلی به صورتم زدم و خی دادم ، با عجله آبیدست م. 

  بودم عطا ازمی کفشهادنی رفتم و در حال پوشاطی به حی وقتگری دبار
 سالم:  شده داری به تن داشت و معلوم بود تازه بیاتاقش خارج شد ، رکاب. 

  ؟چهیچه سالم:  کردم ی خشمم را بر سر او خالي را گرفتم و همه نگاهم
  مرگشوي آدم کپه دی ذاری ؟ تا نصفه شب بزن و بکوبتون به راهه نمیکیعل

  ؟زمیر به سرم بیحاال چه خاک!  شده رمی االن دنیبب...  که بذاره
 خب صبر کن برسونمت:  دمی را شنشی که صدادمیو به سمت در دو... 
  ازی به سر و ظاهر مبارك برسيالزم نکرده تا بخوا:  گفتم دنی حال دودر
 ظهر هم گذشته! 
 بمون اومدم...  حانی نداره که ريـــ کار. 
 نیی سرش را پادنمیبا د.  دمی تند از کوچه گذشتم که سهراب را دي گامهابا
 خانوم.... خاحانهیر...ـــیر...ـیسالم ر... ســ... ســ: انداخت . 

 هی ــی...ــی:  لب پاسخش را دادم که گفت ریز.  را کم داشتم نیهم
 یعرض..عر...عر...
  تو ؟؟ي ؟؟ هنوز آدم نشدی کنی عر عر مي دارهی چــ

 و به طرفش برگشتم!  فرستادم رونینفس حبس شده ام را ب.  بود عطا
  هنوز باز بودشیدکمه ها.  بود دهی کشی رکابي رورهنی پکیفقط ...
  بهيلحظه ا.  بود دهی به آنها کشی کرده و دستسی را خشیموها...
  پس گرفتمعی چون و چرا سریاما ب.  ماندم رهیظاهرش خ. 

  ؟ی نپلکحانیمگه نگفتم دور و بر ر:  ستادی سهراب امقابل
 فقط..فــ.. مـــ من .. باور کن...با:  ترس در چشمانش النه کرد نباریا

 یســالم......... ســــــهی.....ـــی.... 
  شدرهی تر خرهی که چهره اش را منقبض کرده بود و نگاهش را تی خشمبا

  بارمنیا...  ذارم ی سر و صورت واست نمگهی دفعه دنیبب:  چشمانش در
  آه و نال کردیلی بخشمت اون دفعه خیبه خاطر ننه ت م. 
 گورتو گم کن:  دی اش کوبنهیبه س! 
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 سهراب ندانست چطور خودش را پس بکشد و از کوچه فرار کند! 
 یستیتو چرا وام:  آمد چهره اش همچنان به همان حالت بود می به سوعطا

  ؟ی زنی باهاش گپ مو
 ار شو سوایب:  حرف به راه افتادم که گفت یاخم کردم و ب. 
  ماندمی معطل نمنطوریا.  شده بود ری دیحساب.  آمد مرا برساند یبدم نم. 
 سوار شدم. 
 چونمی گوششو بپی حسابدیبا..  پررو شده یلیــ پسره خ! 
  با آن وریکم...  آوردم رونیاز دستم ب.  بود دهی ساعتم نگاه کردم ، خواببه
  شدیدرست نم... رفتم ! 
  ؟؟دهی خوابهی چــ
 آره: ناراحت گفتم . 
  ؟؟هی شاکشبی دي از برنامه نمی اــ
 دیخند. 

  خوابی ، از بستمی نی شما شاکيمن از برنامه :  حرص آلود بود لحنم
  ؟نی کنی دونم چرا پاتوقتونو عوض نمیمن نم..  می شاکشدنم

 شهی آدم نمي جا خونه چیه: گفت الی خی و بدیباز هم خند! 
 یچکی هياری باال می خواستيهر گند...  خب آره:  داد ی حرصم مداشت

 شهیهم متوجه نم! 
  بدونهدیجز اونکه با:  بود گفتم شی لبهاينگاهم کرد هنوز طرح خنده رو! 

  منبر رفتنتو ندارميحوصله ..  نیی پاای خب بیلیخ:  را جمع کرد لبخندش
  در موردش حرف نزن وي مطمئن نشديزیفقط بگم تا از چ!  ی صبحسر
  نشویقاض. 

 ی مدیخودش با!  گفت به من چه یراست م.  انداختم رونی را به بنگاهم
  افتادی اتفاق نمنی خواست ایو تا نم... دیفهم! 

 االن سرو وضعم مرتب:  کرد ادهی مطب پي و مرا جلودی را پرسقی دقآدرس
  اومدمدی شاي باال ، عصرامینم...  ستین. 

  تويای بی کنی خود می بیلیتو خ:  را دوباره از پنجره به درون بردم سرم
 مطب دکتر زنان. 

  هممیایب. ما چشممون پاکه ..  حسود نباش نقدریبابا ا:  دی خوش خندسر
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 می نظر دارشیفقط به منش. 
 :  گفتمیمی محکم بکوبم به صورتش اما با لحن مالفمی خواست با کی مدلم

 ای کنم نیخواهش م! 
 برو....  به خودت داره ی بستگی تونم بهت قول بدم همه چینم:  شد يجد

 مواظب خودت باش، .
 ممکن بود باز هم برنامه ام را بر هم بزند و!  را متوجه شدم منظورش

 نگذارد کار کنم. 
 خداحافظ: حرصم را فرو خوردم و سرد گفتم . 
 به سالمت: لحنش مهربان تر از نگاهش بود . 
  آمد ویاگر م.  به راه افتاد ی مطب راه افتادم او هم با تک بوق سمت دربه
  دادم وگرنهی به او رو مدیبه هر حال نبا!  زد ی هم از آن حرف ها مباز
 ممکن بود سوء استفاده کند! 

 ....  چقدر خوشحال شدمدمی وارد شدم و مطب را آنقدر خلوت دیوقت
  بودامدهیدکتر هنوز ن! 
  همان چند نفر را مرتب کردمی اسامستیتم و ل نشسزی پشت معیسر. 

 یزندگ
  ستی نگاهوزن
  در خاطره هاکه

  ماندیم.
 ي سپهرسهراب

******* 
 به محض خروجم از مطب با او!  دنشی شدم از دریغافلگ.  بود دنبالم آمده
 پس به ناچار سوار.  رمی اش بگدهی در چشم شدم و نتوانستم نادچشم

  شدمنشیماش. 
  به زحمتیراض:لحنم آرام بود ... نکنمي کردم آرام باشم و او را جریسع
  اومدمیخودم م... نبودم . 
  از لبخند به خود گرفتینگاهم کرد و لبانش حالت. 

  خودم عادتدیبا.  دنبال من يای بی تونیهر روز هر روز که نم:  دادم ادامه
 کنم. 
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 قابل تو رو نداره خانومم:  آورد رونی را بي برد و جعبه ابشیدست در ج. 
 چرا!  برد ی اما باز هم به کار مدی آی واژه خوشم نمنی دانست از ایم

  موردنی داشت ؟ هر قدر هم آرام بودم در اتی به من احساس مالکنسبت
  شدمیمعترض م. 

  ؟نی اهیچ:  تفاوت گفتمیب. اراده بود ی بمی هم رفتن اخم هادر
  ما و به نشونهینی شده از شب نشیشاک ساعتت هم یمگه نگفت:  زد لبخند

  ؟؟دهی اعتراض خوابي
 ياری که تو در می بگم ، من به پولگهی بار دهی نمیپس بذار ا...  آره گفتم ــ
  سازهیبهم نم.  دارم ي آلرژی کنیو واسم خرجش م! 

 ی تونی همه ادعا چطور منیتو با ا:  کمرنگ و کم کم محو شد لبخندش
  ؟ی تهمت حروم بودن به پوله منو بزندهیند
 حرفش پوزخند زدن داشت. 
 ي پالی که شبا تا صبح مست و پاتي ، شما رو با اون مردی حاجدی ببخشــ

  شهی مگهی ديزای و چنی ساعته صاحب ماشهی و نهیشی قمار مبساط
 اشتباه گرفتم ، حالل کن! 
 !  کنمی تو خرج نميمن از اون پوال ندارم داشته باشمم برا...  حانی رــ

 نون حروم واسه!  ارمی لقمه حروم تو خونه نمهی هم ندهی باش در آمطمئن
  ناخواسته به خطا برنشهیباعث م... زن و بچه سمه ! 

 نان حرام از سم..  گفت یراست م.  به دلم نشست یبی به طرز عجحرفش
 در!  نه ایاعتقاد داشت " گفت واقعا ی دانم به آنچه میاما نم!  بدتر بود هم

  نداشتميهر صورت من به او اعتماد!
  شکدشی که به پول خريزیبه چ...  دم ی محیترج.  به هر حال ممنونم ــ
 دارم چشم نداشته باشم!! 

  ؟ي اعتمادی حد به من بنی تا احانهیر:  اش در هم رفت چهره
  اعتماد وجود ندارهي برایلیدل!  شتری بنمیازا:  نگاه کردم شیبه چشمها! 
 من اهل..  ی انصافی بیلیتو خ!  دمی از کار کردم برات خرنوی اما من اــ

 یشی روز خودت متوجه مهی ، مطمئنم ستی باشم اهل دوز و کلک نیهرچ
! 

 یپس بذار همون روز که متوجه شدم ازت م:  دوختم رونی را به بنگاهم
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 رمشیگ. 
 تا به محله.  به شدت در هم رفتشی نشست و اخم هاي به دلخورنگاهش

 ری سر کوچه نگه داشت زیوقت.  می سکوتمان را نشکستمی خودمان برسي
  نگرفته بودم کهي فاصله انیهنوز از ماش.  شدم ادهی کردم و پي تشکرلب

  خانوم ؟دیببخش:  مرا به خود خواند ییصدا
 کتری شاری بسيبا ظاهر.  حدودا پنجاه ساله يمرد.  سمت صدا برگشتم به
 از آنچه که بشود تصور کرد اهل آن محل باشد. 
  بله ؟ــ
  ؟دیشناسی مي محل عطا صابرنی تو اــ

  عطا که هنوز حرکت نکرده بود برگشتم خم شدم و ازيبه سو!  ي صابرعطا
 با تو کار دارن:  کرد گفتم ی نگاهم ميپنجره به او که با کنجکاو... 
 .  دارن و به عطا اشاره کردمفی جا تشرنیهم... بله :   رو به مرد گفتمو
 چه عجب...  يبه به جناب سرمد:  مرد لبخند زد دنی شد و با دادهیعطا پ! 
  گفتم و به راه افتادميبا اجازه ا. مهم هم نبود .  ستی دانستم کینم. 

  سری که به آنقی و دقزی تياز آن نگاه ها!  نگاه مرد در خاطرم ماند اما
  کاودی را متیتاپا! 
 یاما من نم...  شدی انداز منی عطا در گوشم طنيحرف ها.  خانه رفتم به
 توانستم باورشان کنم. 

  در هم بود و حواسش همشیاخم ها.  وضو گرفتن بودم که آمد مشغول
  دادم و برخاستمنیی را پامی هانی آستعی توجه به او سریب! به من نبود . 
 و من هم به اتاقم.. به سمت اتاقش رفت . 

  شد وی مدهی عزت هم شنيصدا.  کرد می شام صداي از نماز مادر براپس
 مادرم با.  با حضور او هرگز دوست نداشتم در آن جمع حاضر شوم من

  سن و سال رسانده بود و عزتنی جگر خوردن و کار کردن مرا به اخون
  ازیکی!  خرج کرده می زد که تا به حال چقدر برای را به من مسرکوفتش

  بودنی را نداشتم هم همدنشی که چشم دیلیدال. 
 ی را ماتمیروح.  که مادر آورد را تنها خوردم یی اتاقم ماندم و غذادر
  شومی نمنی دانست تا نخواهم با عزت هم نشیشناخت و م. 

  انداختمی به کتابم می نگاهدی خواست اما بای بودم و دلم خواب مخسته
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  مرور کنمدی و بادی بود نتوانسته بودم درست و آن طور که شايچند روز.

. 
 .  ناهنجار زنگ در بلند شدي به خواندن متن کتابم بودم که صدامشغول
  کوتاه اتاقمي شدم و از پنجره زی خمی زانو ني به آن پرت شد و روحواسم

 بلدوباره به حال ق.  باز کردن رفت ي عطا برادمی را نگاه کردم که درونیب
 از آن. باز هم مهمان داشت .  دمی اهللا گفتن عطا را شنای ي که صدابرگشتم
 ی مادشی به دی مورد بانی گفت ؟ فقط در ای مااهللایاما چرا .  ها مهمان

  بر حسب عادت بود ؟؟ای اوردی را بر زبان بشی که نام خداآمد
  بودم را مچالهدهی آن کشي کج و معوج روي را که ناخودآگاه شکلهايکاغذ

  کردمی دانم چرا تصور می ، نمدمی سر کشگریبار د.کردم ... 
 به قول معروف و...  و چند ساله ی سیزن. تصورم درست بود !  بله

  کهيپشت عطا و مرد!  هم با کالس اریبس... با کالس ینی دی بر بمشروط
 تی مقدم بودن خانوم ها رعانجایعجب که ا.  بودم وارد شد دهی دعصر
 . دی که خودش را با آن شسته بود تا اتاق من رسی ادکلنيبو..  بود نشده

 هوش از سر من که دختر بودم برد چه رسد به! چه خوشبو هم بود !... 
  دانمینم.  دمی پس کشعی سریلی به اتاق من انداخت که خی نگاهمی نعطا
  دارد که اوتی اهممی باشد و فکر نکند که برادهی کاش نديا!  نه ای دی دمرا
  کندی نشست و بر خاست ميبا چه افراد. 

 ی بنکهینه ا. خواندن را نداشتم ي حوصله نی از اشتری بگرید.  بودم خسته
 فقط خواب داشتم!  نبود ی حوصلگی بي برایلیدل. حوصله باشم ! 

  رامیچشمها.  دمی پهن کرده بودم دراز کششی ساعت پکی که ي بستردر
  کردمی با چشمان بسته سعیقیدقا... اك نزده بودم چه بد که مسو.  بستم

  شد ؟؟یاما مگر م.  شوم الی خی را بمسواك
 رونیب.  سرم ي و شال رودمی لباسم کشي ناچار برخاستم و مانتو روبه

  به حوض نشستم ودهی آب حوضِک چسبری شيکنار حوض پا...  رفتم
 .  آمدرونیدهانم پر از کف بود که همان مرد از اتاق عزت ب.  شدم مشغول

 دی شده بود و مرا با آن ظاهر خنده دار دری دي هر اقدام به فراريبرا! 
 سالم:  سالم که لبخندش را مهار کرد يسر تکان دادم به معنا. 

  چقدرافهی با آن قدی دی بود و به من چشم دوخته بود ؟ نمستادهی اچرا
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  کردمدایمعذبم و حالت تهوع پ! 
  ؟؟ي با عطا داری شما چه نسبتــ
 دیببخش: کالفه نگاهش کردم و به ناچار دهانم را شستم ... 

  دانستني داشت براي دانم چه اصرارینم...  ستادی زد و منتظر البخند
  نسبِت من به عطاینسبت ب!! 

  اومده جنابشی پیمشکل:  بزنم عطا از اتاق خارج شد ی حرفنکهی از اقبل
  ؟؟يسرمد

  را فراموش کرده بودملشی فاميبله سرمد. 
 فقط خواستم...  ستی نیمشکل! نه :  هنوز هم لبخند به لب داشت يسرمد

 ی من به تعجب نشست اگر فکر ميچشمها.  آشنا بشم شتری خواهرت ببا
  ؟؟دنی بود به پرسستادهی من خواهرش هستم چرا اکرد

  را از حرکت فکش دانستمنی ادییدندان بر هم سا.  شد یعطا عصب. 
 ــ نامزدم هستند. 
 . ي دونستم نامزد دارینم.. نطوریکه ا: !  دی را کاومی سراپابی عجی نگاهبا

  ؟دی کرده اعقد
 گهیچند روز د.. هنوز نه : عطا با اخم به من نگاه کرد و سرد پاسخ داد . 
 ارمی بفمویخب من برم ک....  دی باشخوشبخت: با همان تبسم ادامه داد . 

  ؟يدی ؟ نشني ؟ کور بوديکر بود:  و عطا با خشم بر من نگاه کرد رفت
  مهمون دارم ؟يدیند

 فکر کردم فقط اون خانومه:  کرد ی اش می عصبانشهی همپوزخندم
 مهمونته! 
 ستی به تو مربوط نای فضولنیا: به سمت اتاقم راه افتادم که گفت . 

  خوشدییبفرما...  ستیمعلومه که به من مربوط ن:  باال انداختم شانه
 ی حاجریشب بخ..  دیبگذرون! 

  نازم تو با من مهربون باشگل
  کمون باشنی چشمام گل رنگواسه

  باد و بارونم شب و روزریاس
  نام و نشون باشی باغ بنی اگل
  دل خونمی عاشقمن
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  محزونمي اشکسته
  باشونی آشی دل بنیپناه ا!

 دلم تنگه تو با من مهربون باش.... 
 

  من با عطا سرد تر ازي رابطه ی بعدش به طور محسوسي و روزهافردا
 ری رفت و آمدم گي بود وچه خوب که براالی خیظاهرا او هم ب.  شد شیپ

  وی خستگيکار در مطب را با همه !  دمی دی داد کال کمتر او را مینم
  هممیبه درسها. رم را گرم کرده بود  سی دوست داشتم و حسابشیشلوغ

  شدمی و دو روز در هفته را مرتب سر کالسها حاضر مدمی رسیم. 
  که مادر به من دادهی خواستم بعد از دانشگاه بروم و با پولی مآنروز

 ! ی ، آن هم عروسمی خودم لباس بخرم پس از مدتها مراسم داشتي برابود
 ي وگرنه من هم لباس هاي ناچاري از روشتریب.  دمی پوشی ساده ممعموال

 چرا نخواهد ؟ مگر دختر نبودم ؟ جوان!  خواست ی دلم می و آنچنانبایز
 ي نبود با وجود همه ی درست وقتنهای اي دل نداشتم ؟ خب همه نبودم؟

 پا بر خواسته. آمدم یجوان بودن و دل داشتنم کنار م..  می هادخترانه
  خواهشي به همه يروز...  بزرگ بود  من هميخدا.  گذاشتم ی ممیها
  کردمی آن روز همه را تحمل مدنی رسدیو من به ام.  دمی رسی دلم ميها. 

 چقدر ناراحت بودم که.  دمی که داشتم خری پولي ساده به اندازه یلباس
  هدر دهمي کارنی چني مادرم را برادنی خواهم پول زحمت کشیم. 
 از "

 ي براي خنده دار بود ، مشکل پسند پسند هم نبودم اگر بودممشکل
 گری بودند که ددهیآنقدر د...  که آنقدر داشتند ییآنها. بود " مابهترون

 ندار
  شدند نه منِی نمی و راضدندی پسندیراحت نم. 
 دهی بود هم پوشکیهم ش. رمی دادم کت وشلوار بگحیترج. 
  راحت بودالمی خگری اما ددمی به مطب رسشهی از همرتری دی ساعتکی
  را انجام داده امدمیکه خر. 

  امروز را زودتر بهیعنی کرده بود که فردا ، دی تاکاری از شب قبل بسمادر
  ام بود و بعد از ماه های پسر دائی برگردم ، آن شب مراسم عروسخانه

  دعوتمان کردهی عروسي افتاده بودند و براادمانی ام به ي مادري خانواده
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  آنها وجود پر ازی و کم محلي سردلیدانستم که دل یخوب م...  بودند
  را از خانواده اش بهدشیمادر عقا.  است مانی و ننگ عزت در زندگبیع

  مثلي و آبرو دار، که از بِد زمانه فردی مذهبيخانواده ا...  برده بود ارث
  دانستم که اگریم.  بود دهی ناجور شده بود و به انها چسبي وصله اعزت

  که آن شب پدر دامادی خان دائنی نبود همنی در بمی خواهر و برادرهايپا
  طالق خواهر کوچکش را از عزت گرفته بودشی وقت پیلیبود خ! 

 ي دهی درد کششهی خواستم دل همی به رفتن نبود اما نمی راضدلم
 به او قول دادم که سر ساعت هفت خانه.  را دوباره به درد آوردم مادرم

 ساعت شش بود و من هنوز در مطب خانم دکتر بودماما . باشم !
  رفتني به درون اتاق خانم دکتر رفتم و اجازه ماری بنی سر اخرپشت

 گرفتم.
 ی رفتم نمی حساب به روال هر روز منی شلوغ بود و با ایلی خابانیخ

 نی اتوبوس به هدر دهم بنابراستگاهی توانستم وقتم را در اینم.  دمیرس
  گرفتمیتاکس. 

 البته هر سه لباس نوشان را به تن.  بودند ي ها در کوچه مشغول بازبچه
 سالمشان را.  بر لبم نشست ي لبخندشانیاز خوشحال.  وآماده بودند داشتند

  ، بودم امای با آن ها ناتننکهیمن هم با ا. دمی دادم وهر سه را بوسپاسخ
 مثل مادر ، جانم به جانشان بسته بود.

  پنجره اتاقشان کنار عطاری تخِت زيمادر رو.شتم  گذکی راهرو تاراز
 بیعج!  عطاینیری ، خودشلبخندش

 لِی دلصیراحت بود تشخ.  بود نشسته
  بوددهی هم تازه رسدیشا...  بود امدهیبود که در خانه بود و دنبال من ن. 
 شی به مادر دادم و راه اتاقم را در پی لبری خاطر وجود او سالم زبه
 گرفتم.

  که با او داشتم از تهي لج و لجبازي با همه دمی را شنشی اتاقم صداجلو
  آمد وی زد خوشم می موج مشی مواقع در صدایلی که خي اخنده

  کردم تای مهارش مشهی آمد که البته همی به تبسم کش ممی لبهاناخودآگاه
 ندینب. 
  هزار تامی که اگه پامون تو کوچه بذاریی زن داداش ؟ ماینی بی مــ
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 ی نگاهم بهمون نمهی ی خانوم حتنی افته ، ای خواه دنبالمون راه مخواطر
 رهی گی نملیندازه و تحو! 

  خانمنیا.  گه مامان یآره راست م:  آلودبه سمتشان برگشتم و گفتماخم
  اش کردن بدبختوچارهیب!  دارن ی مگه دست از سرش بر مسمِگردیها!! 

  زنستیزبون که ن:  دیاما عطا خودش خند خنده اش را مهار کرد مامان
  افته دنبال من؟ی خر مگهیحاال د... مارهشی نداداش

 همونم شک:  دمی را کاوشی متمسخر و با پوزخند از سر تا پای حالتبا
 بینج "
 ي از اون زبون بسته هافیح...  دنبال توفتهیدارم ب "!! 

  و بردی را خوب درك کرد ، اخم به چهره اش آمد و لبخندش پرمنظورم
 لب من نشست.

 ی میشوخ: در آمد یی از در دلجوشهی هم متوجه شد و چون هممادر
 ریبه دل نگ...کنه پسرم . 
 حالش را که گرفتم حالم. درشت کردمی دور از چشم او چشمانش را براو

  نبود کهيزی هوا چیگرم.  شانه باال انداختم و به اتاقم رفتم. شد بهتر
  از عرق را کهسی خيموها.مقنعه ام را برداشتم . اش گرفت دهی نادبشود

  بهدیبا...  بود سی مانتو ام خری گردنم چسبده بود جدا کردم تاپ زبه
  رفتمیحمام م.
  نبوداطی رفتم او در حیچه خوب که وقت. 

 مادر هم بعد از. دمی بودم را پوشدهی که خری رنگیتونی و شلوار زکت
  کردهریی تغی کم رنگ اما حسابیلیخ. بود دهی به صورتش کشی دستمدتها

 قربون مامان خوشگلم برم که:  صورتش لبخند بر لبم نشست دنیاز د.  بود
  مونهی ماه منیع. 
  همي توانست مانند همه یاو هم م.  گرفته بود ای دنکی دلم قد یول

 .  پوش و آراسته باشد اما روزگار به کامش نگشته بودکی شساالنش
  را پس زدممیاشک ها...  بسته اش نهی خسته و پيدستها. 

  در هممی که قرار هست عطا ما را برساند اخم هادمی فهمیوقت
 ی که آقا هم دعوت دارند و مدمیخواستم مخالفت کنم اما فهم...رفت

 اورندی بفیخواهند تشر.
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  همسرشياو هم از خانواده . دل به دل راه داشت .  آمدی اما نمعزت
  از کردار وکیاو کدام .که البته چندان مهم هم نبود. آمد ی نمخوشش
  باشد؟نی عقل بود که اي از رورفتارش

 حهی بود و رادهیعطا چقدر به خودش رس.  گرفت ي در کنار عطا جامادر
  خوش وي احهی را پر کرده بود رانی کوچک ماشي خوش ادکلنش فضاي
 رینفس گ! 
  عقبیمن و بچه ها هم صندل. 

  چندی که گفتي کارنیعطا جان ا:  مامان رو به او گفت می که رفتیکم
 ؟ي که خوندهی مربوط به درسي مشغول شدوقته

  خواست مرا قانع کند که عطا سر به راه ست ؟؟یم
 شدم شرکت حسابدار هی يتو.. آره زن داداش :  لبخند زد شی به روعطا

. 
  حقوقش خوبه مادر ؟ــ
 خوبه... ــ خدارو شکر ! 
  ؟ی با وام گرفتنمی ماشنی ای گفتــ

  بود ؟ آن چشمان خمار ونهی او طبق عادت ، نگاه من چرا مدام به آنگاه
  داشت ؟دنی همه دنی ااری هوشنگاه
 دی دونیم... خب نه به اون صورت... ــ وام ... 
 حرف را از دهانش برداشتم! حداقل به مادر .  دی خواست دروغ بگوینم
  ندارهدنی پرسنیا...  من ِر
 به صورت قمار ماد: و ادامه دادم . 
  شما تو بحث ماشهیم:  در هم خواهد رفت شی دانستم اخم هایم

  ؟ی نکندخالت
  بهدمیترس... ی حاجدیببخش:  آمد ی او خود به خود مي براپوزخندم

  دور از جوندیفتیگناه دروغ گفتن ب! 
  ؟ی زنی حرف مينجوری ؟ مادر چرا احانهیر:  به طرفم برگشت مادر

 دیببخش: شانه باال انداختم !
 من هم... مادر هم ...  حرف نزد گریعطا د! 

  را دوستےي چند تنهاهر
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 ندارم..
  دوســـت دارم؛اما
  قلب تودر

  باشمتنها
  تنهاےتنها.....

******************* 
 چه...  شد ی برگزار مهمانی ميادی تاالر بزرگ با تعداد زکی در یعروس

  خرج کرده بودیپدر داماد پولدار بود و حساب...  ی گرم و با شکوهمحفل
  بودبی عجی جشن کمنی ایی ناخن خشک بود و برپای جان کمیی داالبته
  حال خوش به حال عروسنیبا ا. ...
 يدختر خاله .  می به خاله نشسته بودکی نزديزی و مادر و رها سر ممن

  آمد وی از او خوشم نمچی کرد و من هی که از باال به همه نگاه مي اافاده
  که در نگاهشانيریرنگ تحق.  شدم ی گرم صحبت با آن خانواده نمیلیخ

 از بودن با آنها خوشحال بود. مادر اما دوستشان داشت.  داد ی آزارم مبود
  کردی مندی خوشامی حضور در آنجا را برای خوشحالنیو فقط هم. 

  گرفته چشمانمهی آنها هدي مادر با پس انداز اندك خودش برادمی دیوقت
 لعنت به عزت که از راه خالف.  کرد ی ميچقدر آبرو دار. اشک نشست به
  تا او نتواند با اعتماد از آنها استفاده کنداوردیپول به دست ن! 

  مادرم ويعمه ..  جالب تر بودمی که از شهرستان امده بود برایمهمان
 !  بودند و خونگرمیجنوب.  هم سن من بود به نام الهام بای که تقردخترش

 .  دوست داشتیلیظاهرا مادر او را خ. گرفتند لی تحوی را هم حسابمادر
 آن. رفتندیآن ها هم مشتاق پذ.  ندیای آن ها دعوت کرد که به خانه مان باز

  برداشتني که همان شبانه پس از اتمام جشن با ما همراه شدند و براقدر
  گفت از قبل هم برنامه داشتهیم. می به آنجا رفتیی داي از خانه لشانیوسا
  خبر خوشحالنی ادنی و مادر چقدر از شندیای را نزد ما بي دو روزیکی که
 شد. 
  کردند نایحبت م صی آمد و وقتی خوشم مشانی جنوبظی غلي لهجه از

 ظاهرشان هم که کامال مشخص بود با آن...  شد ی آگاه توجهم جلب مخود
  بر سر داشتندییبای که به زینوع پوشش و شال نخ. 
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 نشی و ظاهرا مهمترلهی وسنی اولیعنی.. لی از وسایی جزنکهی تر اجالب
  با آنونیتا به حال قل...  عمه جان بود که در صندوق عقب جا گرفت انیقل
  بودمدهی را ندلیشکل و شما!! 
  نبودی تنگ بود اما مسافت آنقدر طوالنی وجود آن دو و بچه ها جا کمبا
  جا را تحمل کردیکه نشود تنگ. 

************** 
  ازدمی دیوقت.  را به داخل خانه منتقل کنند لشانی کمک کرد تا وساعطا
 ای مادر را کرد يمانها مهي مالحظه یعنی...  خارج شد تعجب کردم خانه

  رفت ؟ی خوش گذرانيبرا
 ری به اشپزخانه رفته بود هرچند دییرای پذلی اماده کردن وساي برامادر
  خوش عطري چای فنجانای شربت خنک یوانی لي بود اما به اندازه وقت

  کردي شد مهمان نئازیم. 
 به اتاقشان رفتم و به بچه ها کمک کردم لباسشان را عوض کنند.

 شام هم که انجا. خواب بودند جی کرده بودند گطنتی سه از بس شهر
  خوابشان را اماده کردم تا بخوابندي جانیبنابرا. خورده بودند .

  کمک به مادر به آشپزخانه رفتم مشغول اماده کردن شربت پرتقاليبرا
 بود.

 ی که مثل اکثر مواقع خالدمی را باز کردم و در کمال تعجب دخچالی در
 هست!

  جداگانه در اتاق عطاخچالیوگرنه عطا و عزت ... خودمان راخچالی البته
  مشروبشان را دريهای داد که بطریمادر هرگز اجازه نم.  خود داشتند يبرا

  او بگذارندخچالی.

 ي کردیکاش اصرار نم....می که تو خونه نداریچیه: به مادر نگاه کردم .
  توانست باشد؟ی می وقت شب کنیا.  زنگ در حرفم را قطع کرد ي صداو
  داشتنددیعزت و عطا که کل.

 ...  بود شدمکتری تاری ام را مرتب کردم و وارد داالن که از هر وقتي سررو
 ه؟یک:  دمی در پرسپشت

 ــ باز کن منم.
 عطا بود!
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  ویی مواد غذاي هاسهی کنی زمي را باز کردم در هر دو دستش و رودر
 اجی به آن احتی خالي آشپزخانه کی که يزی و برنج و روغن و هر چگوشت

 آن هم در آن ساعت از شب...داشته باشد!! 
 ه؟ی کي برانهایا:  کردم اخم

 ی تونیتو هم چند تا شو اگه م... دستم پرهاانهی بیم:  آرنج کنارم زد با
 اریبردار ب.

 خواستم...  را بردارم پشت سرش به راه افتادم ي اسهی کنکهی ابدون
  مهمان در خانهنکهی اوردن اادیکه نگاهم به اتاق افتاد و با به  بزنم یحرف

 هست لب فرو بستم و به آشپزخانه رفتم.
 از حقوقم...ستی نی کنی زن داداش به جون خودم از اون پولها که فکر مــ

 ی هم فردا صبح مي و سبزوهیم!  گم ی راست محانهیجان ر...  دمیخر
 رمیگ
  که چقدر معذب هستافتمی مادر دري به چهره یبا نگاه.

  خوامی که محانیگفتم به جون ر:  هم درك کرد که دوباره قسم خورد عطا
 ستی نباشه از پول حروم نایدن...
  نزدیباز هم مادر حرف.

 شتی پنقدهیعطا ا... زن داداشگهیدستت درد نکنه د:  به او بر خورد یکم
  اعتباره؟یب

 نهای از اترشی بیلیخ: مامان گفتميبه جا...
  عمه مهري اما صدادی سرش بودم به طرفم برگشت لب گشود تا بگوپشت

 سکوت بر لبانش زد. 
  عمه؟ی کجا رفت؟ي زرــ
  کرد هر سه نگاهمان به پنجرهی عمه خانم که مادر را صدا مي صدابا

 ... رمی گیاصال بعد پولش رو ازتون م: عطا اهسته گفت ... شد دهیکش
 نی کنيفقط تو رو جون بچه ها جلو مهمون آبرودار.

 يوانهای لي حاوینیمادر هم پشت سرش با س. و از انجا خارج شدگفت
 اومدم عمه جان: رفت رونیشربت ب. 
 ,]26,10 
 .10:16 16سهم من ازبا توبودن[
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 ]Forwarded from 65 و سادهای ریب ")  عشق
 یِمسِت م "رمان [(

 و...  گردانم ی که گرفتم پولش را به او بر می حقوقنی کردم با اولفکر
  با دست پرگریعطا بار د...  ها شدم سهی جا به جا کردن کمشغول

 البد انتظار داشت با وجود آن کارها که.چهره اش به نظرم گرفته آمد .امد
  هر حرفشيرای چون وچرا پذی داد بی اتفاق عزت در خانه انجام مبه
 باشم! 

  بزند از آنجا و سپس از خانهیذاشت و بدون انکه حرف گنی را بر زمآنها
 خارج شد.

 
  هستی آنقدر خوبما
 نِی بدتردر
  هستي آنقدر بدما
 نِی در بهترو

 ستی نستهی از ما را شاکی چی هکه
 می کنیی جوبی عگرانی از دکه
  دادادی به من یزندگ...
  بکنمی در مورد کسیاگر قضاوت نادرست...
  او قرار دهدطی کند تا مرا در شرایدنیا تمام تالشش را م...
 تا به من ثابت کند...
 میگری همدهی همه ما شبیکیدر تار...

  شدم ،ازداری صحبت عمه و الهام از خواب بي خروس خوان با صداصبح
 احساس.  هنوز طلوع نکرده بود دی به آسمان انداختم ، خورشی نگاهپنجره
 منی خواندن نماز برخواستم ، حاال که به ي هنوز با من بود اما برایخستگ
  توانستم نماز صبحم را سر وقت بخوانم نهی عمه خانم بعد مدتها مبودن

 قضا.
  چراغ روشن آشپزخانه بهدنی اما با درمی خواستم لب حوض وضو بگیم
 آنجا رفتم.
  کردی صبحانه را اماده ملیمادر بود تند تند داشت وسا.
  اشتها داره آخه؟ی کي زودنیمامان صبح به ا:  تعجب گفتم با
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 سکته...حانیر:  قلبش گذاشت ي دستش را رودهی ام نشده بود ترسمتوجه
 يام داد!

 اما آخه...ببخشد: خنده ام گرفت !...
  سرتی ، چه خبره صداتو انداختسیه:  نگاهش را به پنجره انداخت عیسر

  خورنی عادت دارن صبح زود صبحانه منایعمه ا! ؟ زشته .!
  بودند و عادت بهزی سحرخیعمه بود و الهام ، حتما خانوادگ!  نای اعمه

 خوردن صبحانه داشتند. 
  تا صبحونههی سحرشتریواال االن ب: باز خنده ام گرفت !

  حرفنطورمیا. زشته مادر ،درست رفتار کن :  هم خنده اش گرفت خودش
  بهشون بد بگذرهمی بذاردیاست ، نبا خدبیمهمون حب. نزن .

 قدمشون.  ندارم یمن که حرف... چشم مامان خانوم :  لبخند زدم شی روبه
 سر چشم. 
  آن سپردمي آب را باز کردم و صورتم را به خنکاریش. 

  به عمه و الهام زدم ، عمه بهي به اتاقم بروم سرنکهی گرفتم و قبل از اوضو
 الهام هم.  داد ی را دراز کرده بود و ماساژ مشی داده بود و پاهاهی تکوارید

 خوشم آمد.  عاشورا بود که مادر در سجاده داشت ارتی خواندن زمشغول
  شده بودند ، چه با نشاط وداریانگار که ساعت ها بود ب. شانیزی سحر خاز
 سر حال. 

 عمه:  وارد شد ی بزرگینی خواندم و به نزد آنها باز گشتم که مادر با سنماز
  رو تخت؟اطی تو حای نی خوری صبحونه منجای همجون

  جا خوبهنی همي آوردي آوردگهی االن که دگهید: عمه ...
 دهانم باز ماند از لحن گفتارش!
 اطی برم تو حیاالن م...اشکال نداره:  شرمنده شد چارهیمادر ب.
  خوبهنجای گفتم بذار همگهینه د: لحنش به نظرم طلبکارانه آمد .

 الهام تو: عمه گفت .  سفره شدم دنی متعجبم را گرفتم و مشغول چنگاه
  کنهی سرم درد مدمی که نکششبی چاق کن که از دونیهم اول برو قل. 
  تنباکو رو که دادم بهت بده به الهامي سهی اون کيزر. 

  من چاق کنم ؟دی خوایم:  خوشرو و مهربان گفت مادر
 اگه خوب چاق.. یستیتو بلد ن. نه :  دیش خودش را به سر سفره کعمه
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  کمرنگ باشهزی بري من چايبرا...  بدتررمی گی سردرد مینکن. 
  سفرههی ي خوای دختر ؟ دوساعته ميچقدر کند:  نماندم بی نصی هم بمن

 يساده بنداز! 
  کرد طرف مقابلی هم نمی جمالتش ظاهرا آمرانه بود و فرقيهمه !  عجب

  باشدیچه شخص. 
  حرفیب.  آرام کرد انهی دلجوی نگاه دلخور و متعجبم را با نگاهمادر

 یکجا ؟ مگه صبحونه نم:  تا به آشپزخانه بروم که عمه گفت برخاستم
 ااای خوابی ؟ مشخصه که هر روز تا لنگ ظهر ميخور. 

  مادر با آن رفتار عمه در ذهنم رنگحتی نصرمی زبانم رابگي جلونتوانستم
 لیم!  نه صبحانه هی ساعت فکر کنم وقت سحرنی انه عمه خانوم:  باخت

 با اجازه.. ندارم. 
 ــ واااا!!!.... 
  توجه از اتاق خارج شدمی چشم غره رفت بمی مادر نگران شد و به سونگاه
 .  موقع صبحونه بخورهنی عادت نداره احانهیر:  دمی مادر راشني صدااما
  برهی همراش مرمی گیلقمه م. 

  کردی آمد و از حق خودش دفاع نمی کوتاه مگرانی در مقابل دشهی هممادر
 ینم.  توانستم ی دانست اما من نمی راه منی سکوت را بهترشهیهم.
 توانستم سکوت کنم. 

  بود و تا آن موقع در اتاقم مانده و توانسته بودم9 به کی نزدساعت
 روم راحت به دانشگاه بالی دور کامل بخوانم و با خکیجزواتم را . 

 .  تخت ها نشسته بودنديعمه و مادر رو.  رفتم رونی و بدهی پوشلباس
  کردی و مادر برنج پاك مدی کشی مانیعمه قل. 
  ؟ي نداري رم مامان کاری من دارم مــ

 رونیب:  گفت می به سرتاپارهی خی زد و با نگاهانی به قلی پک محکمعمه
  ؟ی پوشی چادر نمي ریم

 سرد.  باخت ی بودم در مقابلم رنگ مدهی دشبی که دی مهرباني عمه آن
 ستمی حجابم نی پوشم اما بینم: گفتم . 
 شهی چادر نمی حجابچیاما ه: ابرو باال انداخت . 

 حانهی دوست دارم اما رشتریمن هم چادر ب:  من پاسخ داد ي به جامادر
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  با مانتو هم ظاهرش معقوله اجازه دادم چادر نذارهدمی دستیراحت ن. 
 یالی خی بي جهیپس نت:  فرستاد رونی از دهانش بیکمرنگ و سبک دود

 يتوئه زر! 
 فتادهی چادر از سرش نی سالگ9 از نیالهام منو بب.  چادر بپوشه دیدختر با. 
  الهامش را حلواای کرد ی مي دانم واقعا داشت از حجاب برتر طرفدارینم

  کرد ؟؟ی محلوا
 ي بدن نما و رنگاي اونم نه با لباسا بودنه عمهدهیمهم پوش:  تفاوت گفتم یب

  ساده و شلوار دم پا گشاد مني و مقعنه ی گشاد مشکي مانتونی اجلف
  ؟شهی محسوب می حجابی بکجاش

 حتمینص...  عمه ی حجابیمنم نگفتم تو ب:  به چشمان درشتش داد یچرخ
 یهر جور راحت...  ریبه دل نگ. مادرانه بود ! 

  کار ندارهی به کسی کسنجایبا مانتو راحت ترم البته ا:  زدم ي سردلبخند
  سرش به کار خودشهیهر ک. عمه ! 

  حرفنکهی داشت قبل از ایستی عمه جانش رو در باشی پی که حسابمادر
  نشهرتید:  عجوالنه زد و اشاره کرد بروم ي لبخنداورمی بر زبان بيگرید
 مواظب خودت باش...  خدا دی جان برو مادر به امحانهیر. 
  رو به عمه گفتم و به راه افتادمی لبری زی رغبت خداحافظیب. 

  آن مهمانری اما ذهنم درگستادمی اتوبوس ادنی به انتظار رسستگاهی ادر
 نی بود نه به شب گذشته و نه ابی عجمیرفتار او واقعا برا.  بود ناخوانده

 چند ساعت! 
  اش راي رفتم باتری امروز مدی ام انداختم ، بادهی به ساعت خوابینگاه

  اش کهیی عطا افتادم و ساعت اهداادینا خود آگاه به .  کردم ی معوض
 یخدا م "فکر کردم! شب گذشته را به خانه باز نگشته بود .  بودم رفتهینپذ

 هر! به من چه  " فرستادم رونینفسم را ب ! .... " سرش به آخور کدوم دونه
 جا بوده خوبه ! "

  راندمرونیرا از ذهنم ب...  و من عطا و عمه و الهام و دیاحد رس واتوبوس
 و سوار شدم. 
 

  دل راحرف
 می که گوبه
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  نکوبد به سرمکه
  اول به تسالهمه

  به آخر زخم اندو
 کفری نلیراح

 !!  شده بودری رفت ، چقدر درونی از در بماری بنی بود که آخر9 ساعت
 خانم دکتر هم.  به خودم گفتم و از جا بر خواستم یی دل به سالمتدر

  کرده و از مطب خارج شدمی خسته شده بود خداحافظیحساب.
  آنقدر مادریعنی.  بمانم رونی بود تا آن ساعت از شب بامدهی نشیپ

  من هم مهم شده بودي آن موضوع که خواه نا خواه براي بود روحساس
  از خانه نمانم ؛رونیهشت ب" اتی نهاای از ساعت هفت و شتری شب بکه

  کردمیدر آن لحظات احساس ضعف م.  مبهم در دلم خانه کرده بود یترس
  دانستم سالم به خانهی مدی و بعدمی ترسی خودم هم مي هی از سای حتو

  بر اثری قلبي سکته ای افراد مزاحم ی واقعي بر اثر حمله ای حاال برسم
 که بود هنوز چند قدم از مطب دورهر چه !  افراد مزاحم یالی خي حمله

 دی کوبی ام منهی سينشده بودم قلبم به شدت به قفسه !
  ؟حانهی رــ
  خوشحال شدم که لبخند به لب بهدنشی بار چنان از دنی اوليبرا

  گرفتمیشیسمتش برگشتم و در سالم پ.
  بوددهینگاهش متعجب بود منرا با لبخند و مشتاق د! 

  ماهتيسالم به رو:  به لبخند و نگاهش به شوق نشست زی او نيلبها
  منحانیر. 
 ی چکار منجایا:  شدم کیاخم کردم و به او نزد. شد به او رو داد ی نمنه
 ؟یکن

  شدمی رد منجای ، داشتم از ایچیه:  خنده اش را مهار کند نتوانست
 چشمم افتاد به تو! 

 ساعت از شب بود فرو در آن دنشی دی از خوشحالشتری ام را که بخنده
  پر از عطر وجود او بود ، چهنی ماشي ، فضامی و هم زمان سوار شدخوردم

  فرصت طلب پرو خوشميمن از آدمها:گفتم !  نواز و آرامش بخش شامه
  بروي خوای کن و هر جا مادهی پستگاهی انی زحمت منو اولیب...ادینم! 
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  باشه خانومم؟ي اگهیامر د: دی بار خندنیا
  صدامنطوری اادی از صد بار گفتم خوشم نمشیب:  در هم شد میاخمها

 یکن! 
  صدا کنم پس جون دلم ؟یچ:  نشست یبی عجیلحنش به مهربان!

  مطبوع بر پوستم نشست نگاه به خجالت نشسته ام رای هم آن گرمباز
  دوختم و جوابش را ندادمرونیبه ب. 

  خونه مادردمی؟ رس شد ری دنقدریچرا ا:  را به حرکت در آورد نیماش
  خدا خاموشهي شهیتلفنتم که هم.  خودمو رسوندم عی سريومدیگفت ن. 

 به مامان:  گفت خاموش بود یراست م.  آوردمرونی ببمی را از جیگوش
  رسمی مریگفته بودم د. 
  ؟ی گشتی بودم چطور بر مدهی ؟ به موقع نرسي چرا به خودم زنگ نزدــ

 با..  شهیمثه هم:  مناسب آن همه محبت در صدا و کالمش نبود لحنم
 اتوبوس! 
  وقت شب ؟ تنها ؟نی اــ

  آنکه پاسخ سوالش را بدهم چشمی دادم و بهی تکی را به صندلسرم
  خسته میلیخ:  را بستم میها. 

  کارو بذار کنارنی نکنم تو هم ای دم کوتاهی جان ، قول محانهیــ ر.... 
 حرفشم نزن:  چشم گشودم. 

 نقدری ده که به خاطرش ایمگه چقدر بهت م:  در هم رفت شی هااخم
  ؟ي دی عذاب مخودتو

  من خوبهيــ هرچقدر باشه برا. 
  موقعنی تا ای دونی ؟ میمتیآخه به چه ق:  رخم نشست می به ننگاهش

  مثل تو چقدر خطرناکه ؟ اگه من نبودمي دختري از خونه موندن برارونیب
  بودمدهی رسری دای.... 
 لطفا ادامه نده که اصال....  فتادهی نمیاتفاق بد!  يدی حاال که رســ
 حوصله ندارم. 

 ... ي حوصله بودی بيدی به من رسشهیتو هم.. باشه :  سرد شد لحنش
  کنمیخودم درستش م. 
  دهدی که بخواهد انجام مي هر کارنکهی و اشی توجه به خودخواهبا
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 ی کنلی خودتو به من تحمي خواسته يتو حق ندار:  گفتم ی و عصبناراحت
 چرا!  مادرمو دوست دارم يمن کار کردن و برداشتن بار از دوش خسته !

 يبرا!  جز مادرم ندارم ی ؟ اونم من که کسستمی خودم باي رو پاي ذارینم
  دراز کنم ؟ی کشی دست پدی هام باازین

 تو به کل!  حانهیر:  بود تی و جدرتی از حي اختهی آمشی و صدالحن
  ؟يری گی مدهی منو ناديدار!
 می نداریما با هم نسبت:  فرستادم رونینفسم را ب. 
  شود ، شدی می دانستم عصبیم. 

 من تا:  دیچی گرفتم لحن تندش در گوشم پدهی اش را نادی برزخنگاه
 ... ی هم به خاطر تو کوتاه اومدم ، گذاشتم با فکر راحت درس بخوناالن
  دم نسبت داشتن با منی روزا نشونت منیهم...  دست و بالم باز بشه بذار

 ی چیعنی. 
  جلسه بهنیفراموش کرده بود چند!  هم که فکرم راحت بود چقدر

  دردسرم شده بودي هی داشتم و مابتی او غي هاییخاطر زورگو. 
 یسکوت من از خستگ.  می نزدی کدام حرفچی به خانه هدنی تا رسگرید

 کی وقت آبم با او به چی شک هیب.  ي و دلخوریو او هم از ناراحت بود
  رفتی نميجو. 

  از او کهشی کوتاه بسنده کردم و پي شدم به تشکرادهی سرکوچه پیوقت
  شد به خانه رفتمنیمشغول پارك کردن ماش. 

 کنار!  عزت یحت. همه ... بودند اطی و الهام و مادر و بچه ها در حعمه
 عجب! عمه خانم نشسته بود و گرم صحبت ! 
 , 

  پاسخم راییو قبل از همه مادر با خوشرو.  بلندم خطاب به جمع بود سالم
  را رها کردند و هر کدام به گردنمي توپ بازي لحظه ايبچه ها هم برا...داد
  رفت و گل لبخند بررونی از تنم بیخستگ.  گرفتند ي و بوسه اختندیآو
 لبانم نشست. 
 ای مونی مرونی وقت شب بنی تا اي داریـــ عمه جون خوب توکل !

  سر بلند کردم و به عمه نگاه کردم نگاهش متوجهدمی بوسی را مطاها
 خودم بود. 
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  خودش حس کرد مجبور بهي را هم به روهی نگاه بقینی سنگیوقت
 رونی تا نصف شب بی ترسی گم که خوب نمی خاطر منیبه ا:  شد حیتوض

  زبالهی کنه حتی جرأت نمگهی که اذان گفتن دنیالهام هم...  ی خونه بموناز
 ي بودرونی که تو ماشاهللا تا االن تک و تنها بنمی بیاما م... جلو در بذاره .
  چهیعنی مار شین

  و بداند زبانِندی ببدیایعطا ب!!  داشت کالمش طعنه
  به من نسبتش ندهدگریتا د. 

 :  آزار دادن من با پوزخند گفتي بود برای مترصد فرصتشهی که همعزت
 تا صبحم...  خودش باشه بی خواد دستش تو جی مگهی مهنسه دخانوم

  مونهیالزم باشه م. 
 "  بمونمرونینون تو رو نخوردم که تا صبح بتونم ب "می گشودم تا بگولب
  کنم در مقابلي خواست آبروداری نگاه نگران مادر دلم را لرزاند ماما

  بهتي افهیلب بستم و به ق.  نبود زی عزمی براگری که دیمهمان.  شمهمان
  تعجب کرده بودیلی عطا خدنیاز د.  عمه نگاه کردم يزده . 
  جامونده بودنیتو ماش...  جان حانهی رتی گوشایـــ ب.

  تازه از راهي چشمانش جا به جا کرد و به عطا ي را بر رونکشی ععمه
 شی نمانده ام برارونیتنها ب "

 تا آن وقت شب " نکهیباور ا.  نگاه کرد دهیرس
  رایلبخند بر لب به سمت عطا رفتم و دست بردم تا گوش.  بود سخت

 رمیبگ. 
  هر روز ساعت هفتحانهی شد رری دنقدریامروز ا:  دمی مادر را شنيصدا

  عطا جان رفت دنبالشنیواسه هم...  گهیخونه ست د. 
 هر!  خوردنتا ی بودم مومدهین: هم نثارم کرد ی با لبخند چشمکهمزمان

 یستی نیچند خوردن! 
 خودم زبون:  دمی با شتاب از دستش کشی را کمی گوشفی ظری اخمبا
  نگفتميزیدارم ، به حرمت مامان چ! 
 بر منکرش لعنت: خنده اش گرفت . 
  حق بادیشا.  لباس به اتاقم رفتم ضی تعوي براهی توجه به عمه و بقیب

  افرادي پاسخ برانیبهتر.  پاسخ بودنی سکوت بهتری بود گاهمادر
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  مثل عمه و عزتینیظاهرب. 
  موقع ازنی هم تا احانهی شد وگرنه رریامروز د: دمی مادر را شنيصدا

 االن هم عطا رفته بود دنبالش!  مونه ی نمرونیشب ب!
  ، زخم به دلم نشاند و از چشمم افتاددیگو ی مهم نبود عمه چه مگرید! 

 یدانی که بهتر مخودت
  هستیی داشتنهادوست

 کنندی ممانی و نه رهامشانی نه دارکه
  کردهاندنی کمی که در آهنگییهمانها

 یبهشتی اردی جمعهکی ِر
  در عصتا

  از روزگارمان درآورنددمار
  کنندقی آدم تزري را به گلویبغض
 می قورت دادهاای ش،ی سالها پکه

 می هزاران بار باال آوردای
  را هم خوب بلدندکارشان

  عطر خاِك بارانخوردهبا
 شوندی منیعج
  کهیی همان عطرهااز
 دهدی آمدن ميبو
 دیآی مادمانی که یی تا جااما
 يری مسچی هِه

 ت
 رسدی ما نميبه آباد.

  توانست عصر ها حاضر شود و منی نمی قبلی بود که منشی وقتچند
 می برورونی شام بيآن شب هم چون قرار بود برا.  ماندم ی او مي جابه
  زودتر بر گشتمیکم.

  را آماده کرده بود و با کمکمی ببرمی خواستی که میلی شام و وسامادر
 میقرار بود به پارك برو... جا داده بودنیعطا در صندوق عقب ماش.

 ،عمه:  مدی عمه را شني بودم که صداستادهی اهی منتظر بقآماده
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 نی برام بذار تو ماشنمی اایقربون مادرت بشم ب...حانیر. 
 يعجب قربان صدقه ا. در دستش بود انیقل! 

  آمده برخوردم لبخندم رارونی تازه بي ام را جمع کردم که با عطاخنده
  به خندهشهیبه به هم:  بازشد ششی کرد نی هم حس مدهیند... 
  آمدی خوش داشتن به او نمي او فقط اخم داشتم رويبرا! 

 . دی سوار شدییبفرما:  را از عمه گرفت و در صندوق عقب گذاشت سبد
 می خریاخمتم م:  به من انداخت یو نگاه. 

 .  که فرو دادميباز هم خنده ا. عمه رفت و جلو نشست !  ندادم جواب
  زندییبفرما:  را جا داد و رو به مادر و بچه ها و الهام گفت لی وساعطا

 داداش. 
  ؟نیراحت: برگشت .  بودم که سوار شدم ي نفرنیآخر
  کردم ؟ اصال ازیراحت نبودم چکار م.  نبرد اما نگاهش به من بود نام

  بود که بهیی هاتی شخصپیعمه از آن ت...  خوشحال نبودم ی همراهنیا
  وجه با او راحت نبودمچیه. 
  ؟میکجابر...  خب ــ
 میشناسی رو نمنجایما که ا..  ی دونیح مهر جا خودت صال: عمه گفت . 

  شلوغادی برو فقط زيهر جا دوست دار... آره مادر :  هم گفت مادر
 نباشه.... 

  تفاوت ویرو گرفتم ب.  افتاد چشمانش به من بود نهی به سمت آنگاهم
  گذشتی کرد ، با او به من خوش نمی نمی فرقمیبرا.  را نگاه کردم رونیب

!!! 
  خلوت و دنج اما با صفا را انتخاب کرد و با موافقت همهبای تقري جاکی
  عمهي کرد ، براادهی را خودش پلی و وسامی و نشستمی انداز انداختریز

 یکی که در آن انی قلي زغال گذاشت برامی که همراه داشتیکیکنی گاز پيرو
  بودم به جان عمه بستهدهیدو روز فهم. 
  خنک و مطبوع تر شده بود ویلی آن همه چمن و دارو درخت هوا خبا

 خوشت:  فاصله یکنارم نشست البته با کم...  برد رونی را از تنم بیخستگ
  ؟نجای از اادیم
 ستیبد ن.. خوبه :  تفاوت گفتم یب. 
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 ... از همان با کالس ها که...  با کالساری افتاد بسی نگاهم به خانومناگه
  رالشیفام... ي محترم که با آقايهمان بانو..  خودش بودنکهیمثل ا!  نه

  آمده و در اتاق عزت به قمار نشستهری مدي کرده بودم با همان آقافراموش
 بود! 

 اونجا رو:  نشست می لبهاي که فقط مخصوِص عطا بود رويپوزخند
 یحاج! 

 حالت.  دی نگاهم را گرفت و به آن خانوم رسي اشاره شیبای زچشمان
  برداشت مننیالبته ا. زد اما خوشحال شدلبخند ن...  اش عوض شد چهره

 بود. 
  کار کوچولو باهاشهی..  دمشیچه خوب که د:  در هم رفت شی هاابرو
 دارم... 
 دمشیدعا به جون من بکن که د: لبخندم پررنگ تر شد . 
 زن داداش:  توجه به من و متوجه به آن خانم خطاب به مادر گفت یب

 گردم ی دارم االن بر مي کارهیمن ... 
  بریــ کجا مادر ؟ ک...
  گردمیاالن بر م...  دمی از بچه ها رو دیکی رم ی نمي دوريــ جا. 
 خوش بگذره حاج آقا: در حال برخاستن بود که گفتم ! 

  نگذره ؟شهیبا تو مگه م:  دیخند
 میمن اما واقعا برا...  من بود یالی خی بي حرص براي اش از روخنده
  بود ؟؟ی مدیبا..  نبودمهم
  بدون او شامیحت...  می که آنجا بودی گردمش شد تمام مدتی بر ماالن

 ...  ناراحت شدندیلی و مادر و عمه جان و بالطبع الهام خانم هم خمیخورد
  که وقت رفتن مادر رضا را فرستاد دنبالش آخر از آنجا که نشستهي طوربه
 ود نگاهمان بررسی آن جمع شش نفره در تانی در ممیبود. 

 هی هم با ادینم.. می برمی خوای مایبهش بگو ب:  گفت ی با ناراحتمادر
 می برگهی دلهیوس. 

 هرچند مادر آرام گفت و فقط من و...  گفت ی مدی دوم را هم باي جمله
 میدیرضا شن! 
  گشودیلب به عذر خواه..  آمدعیرضا رفت و او سر. 
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 هر چه...بچه ها کباب زده بودن جاتون سبز ...  خوامی واقعا معذرت مــ
 دیجمع شمام که زنونه بود گفتم راحت باش.  امیاصرار کردم نذاشتن ب. 
 من هم نگاهم را از نگاه شرمنده اش گرفتم. مادر جوابش را نداد . 

  ؟ تازه سر شبه کهمیــ زن داداش االن بر... 
 دی شم باداری بدی زود بامن که صبح...  شما آره يبرا:  شدم بلند

  باشمدهیدوساعت باشه خواب. 
 , 

  دانم چرا آن واکنش ناینم... فقط .. واقعا هم نبود ..  مهم نبود می براگفتم
  لب به عذرگریکه نگاهش را به خود جلب کنم تا بار د!  جا را نشان دادم به
 دی بگشایخواه. 

  در صندوقلشی را بر خالف ملی وسایوقت.  جواب ی بی خواهعذر
 به جان تو مجبور بودم بمونم:  گفت می گذاشتیعقب م... 

  من اصال مهمي خواستم ؟ براحیمن توض:  تفاوت گفتم ی و بسرد
 ی خراب نمبنی عمه خانوِم ظاهر نی ايفقط کاش خودتو جلو!  ستین
 يکرد. 
  بهت خوش بگذرهیلی خواستم خیم...  حانی ری فقط تو واسم مهمــ
 اما... 
 نگران من.  خوش گذشت ی با اون همه خستگی به من به حد کافــ
  زننی باش که احتماال پشت سرت مینگران حرف... نباش . 

 فقط تو...  ستیــ برام مهم ن... 
 گهیدست بردار د.  فقط من مهم بودم دمیــ آره د! 

  دانم از وجود او گرفتمینم.  بودم یپر از احساسات منف...  شدم سوار
  مادر ؟ی ناراحتای عمه ای!

  کرد آنقدریفکر نم.  اش بر خالف هنگام آمدن در هم و گرفته بود چهره
 ندی فرصت نکند در کنارمان بنشی که حتمیزود عزم رفتن کن. 
  من که بد نبود فقط از ساعت خوابم کم شده بوديبه هر حال برا. 
 

  توانم بهی بود خوشحال بودم که الاقل امروز را خانه هستم و مجمعه
  که امانش راي کمرش و آن درديدلم برا... کمک کنمشی در مهمان دارمادر

  سوختی گرفت میم. 
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  موعظه خواندیالبته عمه خانم کم...  باز هم نمازم قضا شده بود صبح
 آتش و خشم...  هم از بهشت و جهنم ی از نماز اول وقت و ثواب آن و کمو

  که فرشتهدی شد فهمی مشیکه البته از آن پشت چشم نازك کردنها... خدا
  وي کاهل نمازي درجات جهنم را به واسطه نی ترنیی از پایکی عذاب يها

 که البته! فراهم کرده اند می که در نظر او داشتم براگری درادی و ابی عهزار
  آوردیبر زبان نم.

 در.  بلند شود و کمکمان کند  سفره انداختن از الهام هم خواست تاهنگام
 یعزت خوش خدمت...  می نشستی که بزرگ و جا دار بود مي پنج دراتاق

 گهی هست دحانیالهام خانوم چرا عمه جان ؟ر:کرد ...
  ندازمی الهام جون خودم منیبش: من هم تعارف کردم . 

  توی دونینم... ضهی روز کار نکنه مرهینه عمه الهام اگه :  خانم عمه
 ظرف...جارو.. يریگرد گ... کنهی گرده و کار میم...رهی و مادی چقد مهخون

 نی دونینم!  ده بچه ام ی خونه رو خودش انجام مي کارهايهمه ...شستن
  بمونهگهی که دي هنريکارها... دارهیچه دست پخت.

  خودش و الهاِم گلگون شده به عطا لبخند بر لبانمیرکی زری زي هانگاه
 ینم..  افهی خوش قي عطاي کرد برایپس بگو داشت تور پهن م...  نشست

 دای حال کاش موفق شود بلکه من هم نجات پنیبا ا!  سراب ستدانستند
 کنم.

  کرد لبخنِدی متوجه لبخندم شد خودش هم منظور عمه را درك معطا
  جمع بود و خوش بر و رونیباالخره پسر مجرد ا.  بود شی بر لبهایپهن.... 

  دخترش بود که به آشپرخانهي هنوز مشغول بر شمردن هنر هاعمه
  وجب آشپزخانهکی هوا در آن ي گل انداخته از گرمایمادر با صورت...رفتم

  بود ، چقدر خوش رنگ و بوسی پلو در ددنیمشغول کش! 
  گذاشتم و به اتاقی بزرگینی و قاشق و چنگال را در سوانهای و لبشقابها

  دخترِر
  هنِر

 ماشاهللا به عمه خانم هنوز هم در حال گرم کردن بازا...برگشتم
  بودشیکدبانو!! 

 چون نگاه عمه به. را از دستم گرفت ینی برخاست و سدنمی با دعطا
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  عطا دادم که باعث کور شدن نطقلی تمام و کمال تحوي بود لبخندمانیرو
 ی و مختی ریمادرم داشت عرق م.  شد و خنک شدن دل خودم شدعمه

  کولر نشسته بود و دخترشي روبه روقای در آن گرما عمه خانم دقسوخت
  تور کردن داشت؟ تحفه بود ؟گریآخر عطا د... کردی حلوا حلوا مرا

 ی خانم با آن همه محسنات هم نشسته بود و عطا را تماشا مالهام
  کمک کردني بلند شد برازی که عطا مشغول شد او ننیهم...کرد!

 .  شد توقع داشتی نمنی مادر جز اي قهید که با سل بوینی رنگي سفره
  مادر نشست دلم راي که بر لبهاي به و چه چه همه به راه افتاد و لبخندبه
  کرديغرق شاد. 

  شد ازی را کامال منی گرفتن بود موفق نشد ارادی ای هر چه در پعمه
 افتیچهره اش در. 

***** 
 می روشیمادر بشقاب هندوانه را پ.  از شستن ظرفها به اتاق رفتم بعد

 گرمت شده... بخور مادر: گذاشت .

 میاونجا انگار تو جهنم... بهشته نسبت به شهر مانجای ايهوا: عمه .
 نی عمه خانم مادر به دلش نشسته بود و انی که انگار بد جور مهر اعزت

  جمع حاضري کرد توی م روز مثل مردان زن و بچه دوست رفتاردو
 حق:گفت ! دمی دی زد که ما نمی تر و فرز مواد می دانم کیفقط نم...بود

  اونجامی اومدمی ازدواج کرده بودي تازه با زرادتونهی عمه خانوم باشماست
  قلبش گرفت از گرمايزر... 

 وگرنه... شد ي طورنیچون عادت نداشت ا: سرش را تکان داد عمه
 الهام...

  خواهدی دوباره عمه میعنی نیا... که اسم الهام را اورد بلند شدمنیهم
 البته نبود من مهم هم نبود.  حوصله یمن هم به شدت ب... منبر ي روبرود
  به گمانيپوزخند...  کرد ی باز رفتنم را نگاه مشی عطا بود که با نمهم

  شودی ممی کرد حسودیالبد فکر م... بدش زدم.
 ...  بودیبعد از مدتها خواب دلچسب...دمی عصر در اتاقم جلو کولر خوابتا

  ها هم که چون عزت و عطا خانه بودند جرأت سرو صدا کردن رابچه
 ي کردم صدای دقت میلیالبته اگر خ...  خانه در آرامش کامل بودنداشتند
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  دانم چرا عادت داشتینم... توانستم بشنومی عمه را مي هاموعظه
  بلند صحبت کندنهنگویا!

  کوچکي را آب و جارو کرده بود باغچه اطی شدم مادر حداری بیوقت
  خوش خاك نم خورده را دوستيبو.  را هم آب داده بود اطی حآخر

  تخت جلوس کرده بودندي روزی عزي منزل به عالوه مهمانهایاهال...داشتم!
  بند رخت بود صورتم رايحوله ام رو. حوض صورتم را شستم لب

 و به سمتشان رفتم. خشک کردم .
 ساعت خواب عمه:  نطقش باز شد دنمی با دگرانی هم عمه زودتر از دباز

  ؟ی خوابیچقدر م.
  ؟؟ عجبمی کنکاری چمینخواب..  جمعه هی نی و هممی عمه ما هستــ
  هم بودیخواب راحت. 

  که با آنی اش از محبتیجدا از گستاخ...  به عطا انداختم ینگاه
  آمدی کرد خوشم میچشمها نثارم م! 

  خورده همهی بهتره يزر: عمه گفت .  و مادر شربت به دستم داد نشستم
  شوهر سرکوفتي تا فردا پس فردا رفت خونه ي خونه رو دستش بديکارا
 نشنوه... 

  شوهر به کار خونه بهاگهی دوره زمون که دنیعمه ا:  دمی نوشي اجرعه
 جارو رو..  نی شوره لباس رو ماشی مییرفشو ظنیظرف رو ماش!  ده ینم
  فست فودای فر هست ایپخت و پزم که ...  نیماش. 

  همهیعنی.  بود یدنی بلند نازکش با آن حالت خاص دي رفتن ابرو هاباال
  حلوا حلوا کردن هاَپري!! 
 
  هوس قمار دارمی وصل ساقي هوابه
  طلب کنار دارمنمی قمار گر نشبه

 ی ساقي روي غش به صفای شراب ببکشم
  دارماری به ي نظری به ساغر مینگه
  بچشم ز طعم وصلشرمی قمار گنی ااگر
  آن قمار بازم نه ره فرار دارموگر
  بنازمي وي قمار بازم به قضانی ااگر
  گذشتم از خود و سر به طناب دار دارمکه
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  که بباخت آن چه بودشي آن قمار بازخنک
  دارم هوس قماری وصل ساقي هوابه

************************** 
  هوایگرم. تا زود تر برسم .  را تندتر کردم میقدمها... شده بودکی تارهوا

  بن بست خودمان شدمي که وارد کوچه یوقت. کالفه ام کرده بود بدجور
 .  شدیهوا روز به روز گرمتر م "

 . دمیباال خره رس " دمی کشی راحتنفس
 دیمشغول شستن پرا.  سهراب شدم يجه  قدم که رفتم تازه متوچند
 شلوارك به پا داشت.  بود که جلو در خانه شان پارك شده بود یدرنگیسف

 اخم.  داد لمی تحوي لبخندییای حیمتوجه ام شد و با ب!  دی سفی رکابو
 دنشیپس عطا حق داشت که چشم د.  انداختم ری و شرمزده سر به زکردم
 دهی را دي و پرحور

  هم منِدی دانم شاینم...عقل و شعور صفر !  نداشت را
  بود که آن طور شلنگ آب را باال گرفته بود و تادهی عقل از سرش پربود

 دی پاشینصف کوچه را آب م!
  از بناگوش در رفته اششی ندنیباد.  و نگاهش کردم دمی را کنار کشخودم
  رد شم؟دی دیاجازه م:  را به هم رساند میابروها

 تازه متوجه شد. 
 .. حواس...ح...ح....دیببخش...بب...بب: آورد نیی به سرعت شلنگ را پاو

 ن..ن..ن....
 ستیمهم ن:سرم را تکان دادم.

  ما انداختي به سمت خانه ینگاه. برداشتم که سد راهم شد یقدم
 ستیخونه ن...خو ...خو...عطا...َع
 ...َع
...: 
  شد و بعد عطای بهانه سد راهم مکی شد هر دفعه به ی داشت پرو مگرید
  انداختیرا به جانم م.

 ؟ی خب که چــ
 مورد... ُـ
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 م...ُـ
 م... در...د...د...رو... نظرت...ن... خوام نیم...یم....یــ م...
  وقت مزاحم من نشوچی هم هگهید... در مورد شما ندارميــ من نظر! 
 کن... صبر...صـ...صـ:دبه دنبالم ام...و راهم را به سمت خانه ادامه دادم.
 "  عطانیو قبل از او چشمم به ماش...با خشم به طرفش برگشتم" بابا يا

  از خشم او بترسم خنده امنکهی از اشتریب...دیچی که به داخل کوچه پافتاد
  داشت سهرابیعجب شانس..گرفت!
 گفت و به سمت خانه شان"
 یلعنت " هم متوجه شد به زحمت وزمزمه واراو

 ی گرفته بود اما نميعطا زهر چشم بد.  جز فرار نداشت يه اچار. رفت
  رفتیدانم چرا باز هم از رو نم. 

 کاش.  و دم کرده انداختمکی خودم را به خانه رساندم و به داالن تارزی نمن
  او دورنیزبی بود از چشمان تدیاما بع...  بودم ستادهی باشد که ادهی ندمرا

  عطا به هواادی فري نشده بودم که صدااطیهنوز وارد ح.  باشد مانده
 دمی را درونی در بي دلهره به جانم چنگ انداخت برگشتم و از البرخاست

  چسبانده بود سهراب بهواری سهراب را گرفته و به شدت او را به دي قهی
 هی افتاد اما عطا او را به باد کتک گرفت و در کمتر از چند ثانی خواهعذر
 اطی و به حستامی ناگریمن د...  آمدند رونی و برادر سهراب از خانه بمادر
  و منتظر بودم عطا با آن همه خشم و غضب بردی لرزی ممیدستها.  رفتم

 سرم آوار شود. 
 عجب که عمه خانوم طعنه.  پاسخ دادند ی را به همراه خسته نباشسالمم

 را خرابتر نکرد اول ورودم اعصاب خرابم نی حواله ام نداد و هميا. 
 چه خبره تو کوچه؟:  گفت مادر

  خدا مرگميوا:  و نگران بلند شد مهی عطا را شناخت سراسي انگار صداو
 بده انگار عطاست مادر؟!!

  گفت مقابل عمه خانم ؟ی مدی باچه
  نبودی من اومدم که کسی دونم وقتینم:  کردم خونسرد باشم یسع!
  ماندی ممیفقط عذاب وجدانش برا! خورد ی بر نمیی دروغ که به جاکی! 

 بچه ها هم.  دی بند رخت برداشت و به کوچه دوي اش را از روی رنگچادر
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 و عمه. دعوا به دنبالش به راه افتادند دنی دي کرد برای سرشان درد مکه
  تکان هم نخوردشی دعوا نداشت که از جادنی دي برایلیظاهرا م. 

 یاما به خودم که دروغ نم...  رفتم  عوض کردن لباسم به اتاقميبرا
  شستن دست و صورتم هم بهي برای بد بود حتیلی حالم خمی بگوتوانستم

  نرفتماطیح.
  ازی و قسمتبی و جقهی...  که وارد شدند دمشانی بعد از پنجره دیقیدقا
 دلم.  از خون بود یکی هم رد بارشیکنار لبها.  لباسش پاره شده بود نیآست

  بگذرونهریخدا به خ " ختیهرش فرو ر ظادنیبا د "
. 

  خدا مرگم بدهيوا:  دی محکم به صورت خودش کوبدنشی خانم با دعمه
  شده؟یچ... مادر

  بحثش شدههیبا پسر همسا...ستی نيطور: مادر . 
 عمه بلند شد به سمت آنها رفت. 

  بودنی ، نگاه دلواپسم آنقدر سنگدی لب نشست تا سرو صورتش را بشوعطا
  و با من چشم در چشم شودردیکه سرش را باال بگ. 

  تکانمی برادی که به حسابم خواهد رسی معننی را نا محسوس به اسرش
 داد و نگاه بر گرفت.

 االن حالت خوبه مادر؟:  گفت عمه
  بحثشون شده؟یسر چ:  رو به مادرم گفت و

  کوچه روی با شلوارك و رکابکهیمرد:  شد گفت ی که بلند می در حالعطا
  شه زبون نفهمیآدم نم...چند بار بهش تذکر دادم...قرق کرده! 

  بادي را انداختم و مقنعه م را برداشتم و کولر را روشن کردم خنکاپرده
 ری از آن احساسات بد را از من دور کرد اما فکرم به شدت درگی کمکولر

 رده و عطا شر درست کمی برادهی هر بار مرا دی بود که چرا به تازگسهراب
 را به جان خودش و من انداخته است. 
 ازی خواب و آرامش نیبه ساعت.  بروم رونی خواستم بی وجود او نمبا
 داشتم. 
  دادی کوچکش تکانم مي گشودم رها بود که با دستهادهی دی تکان دستبا

 ی آبجي شدداریب:  کوچکش از هم گشوده شد ي لبهادی را که باز دچشمانم
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  شامي برايای؟ مامان گفت ب...
  قربونت بشمامیباشه برو بگو االن م:  لبخند زدم شینشستم و به رو. 

  و از اتاقدمی ام را پوشي محکم بستم و روسررهی بلندم را با گيموها
  نشسته بودنديهمه در پنج در. رفتم رونیب. 

 کنار حوض نشستم و دست و صورتم را شستم... 
  رن و و بعد هم فارغ ازی مشونویرآبی دارند زفی تشر که خانوم زرنگـــ

 آره ؟؟!!  جا الال همه
  بودیهنوز عصبان!

 ی دمپائدینگاهم متعجبم را که د... بود ستادهی درگاه اتاق خودش ايتو
  آرام و خونسرد ، البته ظاهرا خونسرد به سمتم آمدي و با قدمهادیپوش. 
 تاق مادر انداختم به عقب برداشتم و نگاهم را به ایقدم.

  به چشمان خواب آلودم بودمی مستقنگاهش
  گزهی ؟ تو که ککتم نمی هستی ؟ نگران چهیــ چ.... 

  نداشتمیمن گناه: اخم کردم ! 
 يری گی و قلوه مي دی دل ميسادی ؟؟ وسط کوچه وای گناه نداشتــ
 اونوقت... 
 منو از قماشِ خودت...  نیبب:  شدم کی ام به او نزدی ترس دروني همه با
  که تو اسمشونو رسمشونویی هاي کثافت کارنیمن اهل ا!  رفقات ندون و

  که دورتو گرفتن جدا بدونییمنو از خودت و اونا!!  ستمی نيبلد... 
  به عمق چشمانم بودقاینگاهش دق! 
  ؟؟ياری اون شبو در می ؟ تالفي سوزی واسه خاطر اون مي پس دارــ

  حرفهانی کردم با هوش تر از ایفکر م! عجب :  نا خودآگاه بود پوزخندم
  کنم اونوقتی ؟ من تو رو تو آدما حساب نمی فهمیبابا چرا نم...  یباش

  خودمو تو هچلشونی تالفي غصه بخورم و برااتی واسه دله بازامیب
  ؟بندازم

  حالتشی کم رنگ به ابروهای کرد و اخمکی باردی درشتش را با تردچشمن
  آرهگهی دنهیکل نظرت نسبت به من ا:  انداخت هی و نگاهش را غم ساداد
 ؟؟

  بد تر ازیلیخ. مراعاتتو کردم کامل نگفتم :  از آرامشش گفتم خونسرد
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 ی کنی که فکرشو مینیا!
 نگاهم را گرفتم و آرام به راه افتادم. 
 ر کشتهمهم احساس خودمه منم اونقد...  هی احساست چستی برام مهم نــ

 ارمی بخوامو به دست می بهت ثابت کنم هر چنکهی اي ، اما براستمی نمردت
  نصفه روزم که شدههی يتو رو برا... 
 یمنُمردمم رو دوش تو نم..  گمی بار گفتم بازم مهی:  طرفش برگشتم به
 ذارم چه برسه زندمو! 

 ینیبی با من کل ننداز که بد محانهیــ ر... 
 ی بود که وقتبی حالت برو بابا دست تکان دادم و وارد اتاقم شدم ، عجبه

  کرد ازی را راحت مالمی رنگ نگاهش خدیشا.  دمی ترسی بود از او نمآرام
  دهدی که لحنش نشان مستی نی آنقدر هم از من عصباننکهیا. 

 نیبه هم " خشک شده بود باز هم حوله را برداشتم بای تقرنکهی با اصورتم
  باشالیخ "
  رفتی مرونیاز خانه ب...  را نگاه کردم رونیاز پنجره ب. 

  و تو هم خونه امامن
 میی از هم جداشهیهم

  اگر چه دورهدستامون
 میی با هم هم صدایول

 تاری گهی ي و تو رومن
  کهمی خسته هستنهی سدوتا

  عمره به صدامونهی
 می و دل بسته هستعاشق

 ایلی من و تو خي وقتا از صدایلیخ
  شنی هم عاشق مکنار

  و ساده مثه کبوتراعاشق
  کشن امای نفس تا اوج عشق پر مهم
 می عاشق همي که عمرما
 گهی به همدمی برسمی تونینم
 رهی می عاشق مي جورهی ی کسهر
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 گهی تو و منه دری تقدنمیا
 من و تو..... 

  آماده نشستميبر سر سفره . 
 ياشت با آن آب و تاب ماجراکه عمه د. بود دهی هم تازه از راه رسعزت
 ی باز گوش مشی کرد و او با نی مفی تعرشی عطا و سهراب را برايدعوا
 شتری آورد و بی کم نمی راحت بود که داداش قلدرش از کسالشی ، خداد

  زند تا بخوردیم. 
  واقعا بهیعنی.  عمه تمام شد تازه نطق عزت باز شد ي صحبت هایوقت

  آن هم از دعواست؟ی صحبت کردن نیی که سر سفره جادی رسی نمعقلشان
 ؟؟

 کمی هی پسر همسانیعمه جان ا:  از غذا را به دهان برد ی قاشقعزت
  حقشهای گو شمالنیا... شدهادیروش ز. 
 حاال خوب بود که عطا نبود بشنود و.  برادر بزرگتر حتی هم نصنیا
  شودرتریش.

 ی دونم چه اعتماد به نفسی نمنگ
  گي مادر مرده نیا: ادامه داد  هم باز

 یآخه شما بگو عمه خانم کس...  شه ی مقهی مثه عطا دست به یلی با داره
  رو داره ؟ی چي ده ادعای عصر جواب می صبح سالمش کنکه
 مسخره!  را کور کرد یکی من ي سرداد که اشتهاي پشت بندش خنده او

  داشت ؟؟دنی بود خندزاری که خدا از آن بيکار! گرانی دکردن
  سوادشانی پدر بيبه رضا و طاها هم که پا به پا.  از او بدم آمد شتریب
  اخم کردمدندی خندیم. 

 :  صحبتش با عزتي هم اخم داشت نگاهش به بچه ها بود اما رومادر
 می بنده شو مسخره کنادیخدا رو خوش نم...  نی غذاتونو بخورگهیبسه د!

  ؟ همون وقت تو کوچه دوتا توی زنیشما چرا االن جوش م:  گفت عزت
 ي زدی به عطا میگوش.... 

 عمه:  بود شی لبهاي هم با آن همه ادعا هنوز طرح آن خنده بر روعمه
  شهیخود خدا هم ناراحت نم... ها حقشونهیبعض!

 استغفراهللا:  میبا مادر همزمان گفت...
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  که بود؟گری دنیا!
  زد وی می که اگر مادر حرفشهی لج افتاد مثل همي دنده ي باز روعزت

  کرد تا او را بکوبد روی مي آمد ومثل بچه ها هر کاری مزاق او خوش نمبه
 مگه...  کنن ی رو ول کن مثه عهد بوق فکر منایعمه خانوم ا:  عمه گفت به

 نی سهراب داشت االن اي رو ننه ي زري گفتم ؟ اگه نصف دلسوزی چمن
  زدیزبون بسته مثه بلبل چهچه م!
  اش ازیطانی که برق ششی پنهان پشت لبهاي شد از آن خنده یم
 دی خواهد بگوی که چه مدی ساطع بود فهمشیچشمها.

  مادرشی به خاطر نامهربونیعنی:  دی پرسی سادگي به ظاهرا از روعمه
 ره؟ی گی مزبونش

 یکیخب ... زبون بستهنی همه کفتر داره انیا...آره عمه جان:  عزت
 سر هفته...نی دو تا تخم بشکون ته حلق اي به ننه اش بگه روزستین
  شهیزبونش باز م. 

 چون کنار دستم.  رضا و طاها بلند تر از عزت و عمه بود ي خنده يصدا
 خدا قهرش...نیخجالت بکش:  زدم ی پشت گردنکی به هر کدام بودند

 رهیگیم! 
 طا که وسط آستانه عی ناگهاندنید.  بروم رونی بلند شدم تا از اتاق بو

  سرشي را باز کرده بود و به چهار چوب باالشی بود و دستهاستادهی در اي
  اهللاای هی:  قلبم گذاشتم يدستم را ناخودآگاه رو.  داده بود مرا ترساند هیتک
 ؟ی بگی تونینم
 هنوز ناراحت بود...  نداشت ی حسچیچهره اش ه!

 چرا: به دنبالم آمد ... رفتماطی دستش رد شدم و به حری شدم و از زخم
 نگه؟

  گاروی ؟ بهت بر خورد گفت یختی هم ربه
 شی از تأسف برايسر!  خبرش بود ی از خدا بِر
  همان برادي هم لنگه نیا

 دلم به حال مادر.  بود ختهی به هم ریحساب.  دادم به آشپزخانه رفتم تکان
 بعد از آن.  را شستم نکی سي توي و ظرفهاستادمی آن همه کار سوخت او

  بودم به سراغدهی چند روز فهمنی ای چون عادت عمه خانم را طهم
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  بعد ازي برارمی آن را برداشتم تا آبش را بگی طالبدنی رفتم با دخچالی
 شهیهم...  تا عمه جان نوش جان کنند و به مسخره کردن مردم بخندند شام

  کار را انجامنیبودم ا وقت نخواسته چیه.  آمد ی مسخره کردن بدم ماز
 ختی ری کرد اعصابم به هم می کار را منی هم ایاگر کس...بدهم. 

 ماندن در آشپز. شده بود شستم فی هم که کثیی که تمام شد ظرفهاکارم
 خانه به مراتب بهتر از بودن در آن جمع بود. 

  در آن گذاشته بودفی کثي سفره و ظرفهالی که وسای بزرگینی با سمادر
  هنوز در هم بودشیاخمها. وارد آشپزخانه شد. 
 ي روی به اطراف لبخند کم جانیبا نگاه. را از دستش گرفتم ینیس
  بده مادررتیخدا خ:  نقش بست شیلبها.

 ینی سي تووانی کرده بودم با چند تا لنیری را که شی آب طالبپارچ
  شورمی ظرفها رو منی رو ببر خودم انایا: گذاشتم و به دستش دادم .

 اون عمه خانم هم با اون سن و...خدا از عزت نگذره که:  کرد اخم
 سال....
  کنم امابتی خواستم غی منو ببخش نمایخدا:و به خودش آمد....
  از نونبتی وقتها غیاما گاه:  حالش عوض بشود با خنده گفتم نکهی ايبرا
 شبم واجبتره... 

 هی نمیا... گناهههیاون ... هم مثه مسخره کردنبتینه مادر غ:  دیخند
 هر دو تاشم حق الناسه... گهیگناه د.

 دمی بعد از پنجره دیقیدقا. را برداشت و از آشپزخانه خارج شد ینیس
  تختي و رواطی را به حشانینی مثل هر شب بساط شب نشکه
 دی پسندی مشتری طور بنیعمه خانم ا...آوردند. 

 مادر گفته... وستمی به آن ها پي از شستن ظرفها به رسم مهمان نوازبعد
 ی منجای خودش به اي بردن عمه و دخترش به خانه ي برای فردا دائبود

  که داشت مهمان بود و احترامش واجبيجدا از اخالق بد...دیآ.
 عطا. عمه شده بود يعزت محو صحبتها...  تخت کنار رها نشستم لب
  خواب بچهايمادر هم در اتاق مشغول آماده کردن جا.   کنارشان بودهم

  زدندیبود که کم کم داشتند چرت م.
  مرغ تاری به دختر از شهی جهزي شهر ما برايتو...آره مادر جون:  عمه
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 پسر فقط خودش هست و لباس...  کنن ی فراهم مزادی آدمجون
  اش کامل نباشه مادر شوهر و خواهرهی دختر جهزهیاصال اگه ...تنش
  ها مد شده مادر شوهر ویتازگ...نی و ببای کنن که بی مي کارهی شوهر
  رن مغازه و هر چه اونهای شوهر به همراه پدر مادر عروس مخواهر
  هالهیمن دو تا دختر شوهر دادم از بس که وس... خرنی رو مدندیپسند

 اخه...  رهی ازشون بگيرادی و ابی نتونست عی کچی هکی بود و شلوکس
  براشونتی از کوی و ظرفو ظروف رو آقا محمد تقی برقلی وساي همه

 آورده بود...
  الهاممي هیجهز... آوردهی الهامم همه چيبرا:  به عطا انداخت یونگاه
 هی خونه براش جهزنیرزمی زي تک توونی دو تا کاميبه اندازه ... کاملهکامل

 آماده کردم...

  دختري که ظلمه به خونواده نیاما ا:  اش گفت ی ناداني همه عزت با...
  بدنشتری بیهر چ... دختر خودشونهيبرا...نه مادر کجاش ظلمه:  عمه

 دختر خودشون راحتره.
  بههی همه جهزنی نداشته باشه ایکی دیخب شا:  که تازه اومده بود مادر

  باباش بمونه؟ي عمر خونه هی دی باگهیدختره د...  بدهدخترش
  از همون سال اول شروعادی برشی که دختر گی شهر ما هر کيتو:  عمه

  وقت شوهر دادنش که بشه همهگهید... براشدنی خرهی کنن به جهزیم
  دارهیچ...
  افتهی از مد ملهای وساي که همه ي طورنیا:مادر.

  ذارنی رو می برقيالیمعموال وسا... رسمههی نیا... بگم عمهیچ: عمه
  خرنیهمون دمادم آخر م. 

 ی گی مي چه داری دونیعمه خانم خودت هم نم "می داشتم بگودوست
  الهامي برای کنی می بازار گرمي غلط فقط داری درست هست و چیچ...
 خانومت!"

  دهی مهی وسعش جهزي اندازه ی هر کستی طور ننی انجایاما ا:  مادر
 به دخترش...

 ارنیمردم حرف در نم:  از تعجب گفت  نازك باالرفتهي با ابرو هاعمه
 پس؟
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 نه چه:  که عاشقش بودم گفت بای زي با لبخندهیرای پی ساده و بمادر
 می تقدی بعد هم دو دستی دختر بزرگ کنهی ی عمر زحمت بکشهی...یحرف

  باشه؟ی باقمشمی دو قورت و نی داماد کناقا
  و بهی کنهی آبرو مند تهي هی جهزهی دیبا..  عمهشهی که نمنطورمی خب اــ
  نه ؟؟ای ي نشون بدهیبق

  بهعروس
  آبرو مند بودنِنجایا:  گذاشت ینی را در سوانشی لعطا

  دن نه ؟ی نمتی اهمزای چنیاونجا به ا... دختره
 یِبه پاک...  ستی نهیزیجه

 تی شه اهمیمگه م... وا :  امدهی واضح بود به مذاقش خوش نکامال
  باشه ؟نداشته
 ي دی ربط مهیزی رو به جهي آبرومنديآخه شما همش دار:  زد پوزخند

 ستی وقار و متانت و عفت مهم ندیگفتم شا... 
 حق هم داشت جواب..  شده بود یعصبان..  زد انشی به قلی محکمپک

  نبودنیآن همه حلوا حلوا کردن ا! 
 ی رو ميدختر...  دن ی متی مورد اهمنی اول به همي اتفاقا در وهله ــ
  باشه کد بانوياهل خونه دار...  باشدش دهی که آفتاب مهتاب ندندنپس
 باشه.... 

  گرفتی من و مادر را نشانه مشی طعنه هايهمه ! 
 البته:  داد ی از من جواب او را خوب مشی ناراحتي هم با همه عطا
  که زننهی از شهرا همیفرهنگ بعض...  ی و رسمي گفتن هر شهرشهیهم

  و تنها هنرشم عوض کردن پوشک بچه باشه و کهنهنهی تو خونه بشفقط
 دختر درس نخونده و شاغل نباشه کمتر...  ستی ننطوری انجایا...  شستن
 گهی دوسال دیکی...  دینی خودمون رو ببي حانهی رنیهم...  داره خواهان
  خودشي تونه رو پایم...  تموم بشه واسه خودش خانوم مهندسه درسش
  رسم و سنتگهی امروز اونم تو تهرون دیزندگ.. مستقل باشه ...  واسته

  حرف مردميگور بابا!  کنه ی می خودش زندگي برایهر ک...  شناسهینم... 
  که رفقا منتظرنمیبا اجازه ما بر: بعد هم بر خاست ... 

 عطا لبخندم را!  شد ی عمه جمع نمي بهت زده ي افهی قدنی با دمیلبها



 87 

 تو دلت قند:  کفشش خم شد ي پاشنه دنی کشيرد و به بهانه  اخم کدی دکه
  جواب بدم که دخترشو بهم نندازهي جورهیمجبورم ... آب نشه ! 
 واقعا از لحن بانمکش خنده ام گرفت لبم را گاز گرفتم که نخندم. 

 قربون:  آرام گفت طنتی با نگاه کوتاه اما پر از شستادنی حال راست ادر
 دنتیاون خند.... 
  که تا به حالافتی انی در وجودم جريزیچ...  دانم ینم... تنم ..  دلم
 ...  زد امای حرف ها منیبار اول نبود از ا...  رفت ادمی از دنیخند...  نبود

 دمی شنی بار بود منیانگار من اول...  دانم ینم!! 
 ری بخیشب همگ: رو به همه گفت . 

  بود به من دستی چه حالنیا !!!عجب ... دی را به دنبال خود کشنگاهم
  ؟؟داد
* 

  داشتمدوست
  امالي تو بودممعلم

 را امال بگویم» دوستت دارم« و
 تا کجا گفتم؟:و هی بپرسم !

 مادر.  خودش برگشته بود ي به روال عادمانی از رفتن عمه دوباره زندگبعد
  بارکیعزت و عطا هم هر از چند شب .  رفت ی بر سر کار مدوباره

  آوردندی بدتر از خودشان را به خانه مي هاقیبساطشان به راه بود و رف. 
 ی به خانه باز مرتریشبها د.  بود که مطب شلوغ تر شده بود ي روزچند

  شد و چه بهتر ازی اضافه ماندن آخر برج به حقوقم اضافه منیو ا.  گشتم
  هانی از اشتری بیلی توانستم بر لبان مادر بنشانم خی که مي ؟ لبخندنیا

 دی ارزیم! 
 نی آستی کمستادمی برق اری تِر

  سِپ
  نور المری زدمی کوچه خودمان که رسبه

  بهدنی قبل از رسشهیهم.. عادت بود .  نمی را باال دادم تا ساعتم را ببلباسم
 ياما صدا...  انداختمی به ساعتم می نگاهدی خواستم بای که میمحل

 موتور؟...  شد حواسم را پرت کرد ی مکی که پر گاز و با شتاب نزديموتور
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  بن بست ما ؟؟ي هم از کوچه آن
 واری دي نهی آمد و اگر خودم را به سرونی با سرعت بی از هر حرکتقبل

  کردی مکسانینچسبانده بودم مرا با خاك کوچه .
  بود همان طور که سرعتیپسر جوان. قلبم گذاشتم ي دستم را رودهیترس

  به من انداخت و رفتی رفت برگشت و نگاهیم. 
 . کمرم درد گرفته بود ، چهره ام در هم رفت.  فاصله گرفتمواری تامل از دبا

  بود و در آن جا چکار داشت ؟؟که
  انبوهانیدر م. مانتوام را تکاندم و به سمت خانه به راه افتادم پشت
  کهکیراهرو تاروارد . کردم دای را پدی داخل کوله ام به زحمت کللیوسا

 ی مشیکم پ.  و قدم تند کردم دمی طاها و رضا را شني هی گري صداشدم
  شده؟یچ:  مادر آنقدر تند بر آنها تشر بزند ، به سمتشان رفتم آمد
 نی ادنید. گلگون شده بود تی آرام در آن لحظه از شدت عصبانشهی هممادر
  شدهیچ:  کردم  و حال از او متعجبم کرد ، سوالم را دوباره تکرارحس
  ؟مامان

 صد بار گفتم...  ره کهی گوش وامونده شون نميحرف تو:  گفت نیخشمگ
 فقط... زنمی حرف مواری در و ديانگار برا... تو کوچه دی بردی ندارحق

  کننیخون به جگرم م. 
  رفتن آن دو به کوچه بود؟تشی تمام عصبانلیدل
 لب به...  سوخت انشانی و گردهی ترسي چهره ي به بچه ها دلم برای نگاهبا
  رنی نمگهید...  نشده مامانهیحاال که طور:  گشودمییدل جو! 

 ی می چدی باگهی نشده؟ ديطور:  بلند شد شی بار صدانی اولي برامادر
  مردمی منی ذاشتم زمی سرم رو مدی افتاده بود بایشد؟ اگه اتفاق... 

  عزت و عطادیسو کش نگاهمان را به آن اطی باز و بسته شدن در حيصدا
 ی حرفچیه:  را پاك کرد شی اشکهاي روسري با گوشه عی ، مادر سربودند

  تو اتاقدیبر!  دای زنینم....
 دندی زود چشم گفتند و به اتاق دوشهیبچه ها هم بر خالف هم.

  ، سالممی و به عزت که منتظر بود سالم کنمی سالم عطا را هر دو دادجواب
 میکرد!

 حان؟ی ري اومدریامشبم د:  عطا
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 رفتی پذی جوابش را بدهم به اتاقم بروم ، چرا باور نمنکهی بدون اخواستم
  ندارد ؟ اما به خاطر مادر دلم تابی ارتباطچی رفت و آمد من به او هکه

  که ازیمتی باشد با مالگری جنگ اعصاب دکی خواستم شاهد ی ، نماوردین
  بعد دوباره مثه سابقنطورهیافقط چند روز :  بود رو به عطا گفتم دی بعمن

  خونهامیزود م.
 در چشمانِ!!  بود چشمانش بایخب ز...
 چشمانِ...

  را در چشمانِتعجب
 !  بر خورد را نداشتنی بود انتظار ادهی دياز بس تند...  دمی دشیبایز
 نماندم و به اتاق رفتم. 

  شده ؟؟ی همه عاصنی بودم مادر از چه امانده
 مادر مشغول درست... لباسم به آشپزخانه رفتمضی بودم بعد از تعوگرسنه

 هنوز چهره اش گرفته بود.کردن املت بود .
  خاطر که رفتن تو کوچهنی شده مامان؟ فقط به ايطور:  رفتم کشینزد
  رنی که هر روز به هر بهونه منای ا؟یناراحت... 

 اده بود دنبالشون افتي خبری از خدا بهی:  شد ي که کرد اشکش جارنگاهم
 رگ به رو نداشتن...  کردن یدوتاشون داشتن از ترس دق م! ...

 ؟یک:  از تعجب باز ماند دهانم
 اطی اش را از پنجره به حدهی نگاه ترسمیدی شناطی که در حیی پاي صدابا

 اگه... سیه:  اشکش را پاك کرد و گفت عی عطا سردنی و با دانداخت
 شه

  كیبشنوه بچه ها رو م! 
  کنهی مجایب: اخم کردم ...
 خودشون هزار جور:  آرامتر گفتم يو با صدا... 
 کنار...  کرد ساکت شدم ی عطا از پنجره که مادر را صدا مي صدادنی شنبا

  من ونی زدم ، نگاهش در بی که داشتم حرف مدیفهم.  بود ستادهی اپنجره
 افتاده؟ یاتفاق:  مادر ثابت شد ي خورد و بر چشمهای چرخمادر

  تابه انداختیمادر نگاهش را به ماه. 
 ؟ی نه مادر چه اتفاقــ
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  خش دارش هنوز بغض داشتيصدا!
  زده؟ی باز عزت حرف؟ي کردهیپس چرا گر:  عطا در هم رفت اخم

 عزت که االن با خودت اومد...نه مادر: مادر دستپاچه شد . 
  شده؟یتو بگو چ:  را به من انداخت نگاهش

  اومدمی جنابعالي پاشیمنم پ: فتم خونسرد گ... 
  توله ها رونی اای بيزر:  عزت نگاهمان را به سمت اتاق برد ادی فريصدا

 ی آدم نميآه اعصاب برا...  زنن ی اومدم دارن زر میاز وقت...  کن جمع
 فقط بلدن... انگار نه انگار که دوساعته خودمو ساخته بودم ... که ذارن

 االی... گمشننی برنیپاش... اعصاب ادمو به گند بکشن ...
  در نگاهش خانه کرده بود ، با تشرینی چند قدم به سمت اتاق رفت ،بدبعطا
 نمی ببرونی بنیایب: به بچه ها گفت ... 

 ختی ری طاها که کوچکتر بود و مثل باران بهار اشک متی مظلومي برادلم
 به سمتش رفتم آمدم و رونیسوخت از آشپزخانه ب. 
  دستي طرف صورتش جاکی ، ختی صورتش اعصابم به هم ردنی دبا
  خبر سرخ شده و ورم کرده بودیبزرگ عزِت از خدا ب. 

 دی نباگهی دنهی باباشون ایوقت: به مادر گفتم .... 
 سیه:  حرفم آمد انی به معی سرمی خواهم چه بگویمادر دانست م...
  درشت کردمیو چشمان سرخش را برا!

 ؟ی چدینبا:  دی پرسي برگشت و اخم آلود و جدعطا
 ی بود که توانستم انجام دهم ،وقتي شده بود اما تنها کارری سکوت ديبرا

 ؟ي کردی مهیچرا گر:  به سمت رضا رفت دی نشنیجواب
 یچیه: رضا نگاه ترسانش را به مادر دوخت ...
  عمو؟ي کردی مهی گری چيبرا:  دی مهربانتر از طاها پرسی لحنبا
  گفتن و نگفتن مردد ماندنیطاها در ب. 

  بچه هامي دست به رونی گم اما حق نداریم:  خودش به حرف آمد مادر
 نیبلند کن... 

 دی را بوسانی گري شد و صورت گلگون طاها يو اشکش باز جار.
 چند بار تا حاال... زن داداشی زنیحرفها م:  همچنان اخم کرده بودعطا

  بلند کردم ؟ روشوندست
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  دفعه حقشونه کهنیهر چند ا! رتشونهی خوش غي منظورم به اون باباــ
 کتک بخورن...
  کردی مهی را به رضا انداخت که هنوز گرنشیو نگاه خشمگ.

 خب؟:  طاقت شده بود گفتی که بعطا
  خودشونيقبل از اومدن شما بچه ها رفته بودن از مغازه برا:  مادر

  تو کوچه گرميقرار بود زود برگردن اما سرشون به باز....  بخرنیخوراک
  افتاده بود دنبالشوني موتورهیشده بودو رفته بودن دو تا کوچه اونورتر،!
  رفتی در هم مشتری عطا بي گفت اخمهای که مادر ميبا هر کلمه ا.

 نش؟ی بوددهی ؟ قبال دنشیشناخت:  به بچه ها گفت رو
 االنم که.دوست پسرشه ...  ممد آقا بود ي مغازه يال تو بار قبهی:  گفت رضا

 ی می گفت هر چی دست طاها رو گرفته بود به منم ممی کاکائو بخرتمیرف
  باز دستمی خوای نممی گفتی می هرچی بردار ، منو داداشی خوراکيخوا

  گفت احسان نکنیپسر ممد آقا هم بهش م...  کرد ی رو ول نمطاها
  تو کوچه با موتورش اومد دنبالمونمیبعد که اومد...الی خیاحسان ب...
  خوادی ممیما هم دونست...می پارك بعد برگردمی برنیای گفت بیم

 ی نمگهید...  بود فقط نیبه خدا هم... خونهمی اومدمی فرارکردبدزدتمون
  تو کوچهمیر.
 هی گرریو باز زد ز. 

  بود با منکی که در کوچه نزددی گوی را مي موتور سوارنی کردم همفکر
  داره ؟ي بلندي پسر جوونه که موهانی اه؟ی موتورنیا:  کندگفتم تصادف

  ممد آقا رو از کجاِر
 تو دوسِت پس:  عطا وحشتناك شد با خشم گفت نگاه

 ؟ی شناسیم
  خواستیم... خونهومدمیاالن که م:  گفتم عی کردم از نگاهش سروحشت

 رونیاز کوچه خودمون اومد ب! بود ادیسرعتش ز...بزنه بهم.... 
 اری برمویبرو از تو اتاقم اون زنج: رو به رضا گفت .

 ی کنيزی خواد آبرورینم... مادری چيبرا: مادر نگران شد ... 
  مادرشویوقت...برو رضا :  از خشم زی نبود لبریشگی همي آن عطاگری دعطا

 ... افتهی راه بی قشنگ دنبال هر بچهدی که نبارهی گی مادی عزاش نشوندم به
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  مثه من دارهی که صاحبيمخصوصا بچه ا!
  بگذراندریاز خشم نگاهش لرز به تنم نشست ، خدا به خ! 
 

 رهی گی ماموی تو داره دنيهوا
  اتفاق تازه خوشحالمنی از امن

  منو عطر تو پر کردهي هانفس
  اندازه خوشحالمی احساس بنی ااز

 رمی گی رم اوج می راه مکنارت
  شهی می عشق رنگ زندگکنارت
 نجانی کن تموم واژه ها اشروعم
 شهی می بگي کن تو هر جورشروعم
  دونم کهی قلبمو دست تو مسپردم

  دردامهنی تسکنی بهترادتی
  که عاشقت باشمنی همای دننی اتو

  تو دستامهای کنم دنیتصور م..... 
 یی آسرادونیفر..  نیتسک
  متر کهمی به طول نيریزنج. ام داد  او را انجي خواسته ی معطلیرضاب

  دستي جاي مفتول جوش داده بود براي آن را تکه ايانتها! 
 :  رضا آن را به دست عطا بدهد از او گرفتنکهی وحشت زده قبل از امادر

 ؟ی جوون مردمو ناقص کني بري خوایم... مادرنه
  پر از خشم گفتی و لحنانی دستش را به سمت مادر دراز کرد و با عصعطا

 ی شاخ مگهی دیکی ادب نکنم فردا نویاگه ا... بده به من زن داداش :
  بچه ها هم کهنیا...شه...
  به رضا و طاها حرفش را ادامه ندادیو با نگاه. 

  محالیعنی را محکم در دست گرفت و پشتش پنهان کرد که ری زنجمادر
  از دردي زدیه به گاو م که به قول خود عطا اگيریزنج....  به او بدهداست

  خواستیبر نم! 
 ی ، مردم فکر ميزی آبرو برنی از اشتری ذارم بینه ؛ نم:  گفت تی با جدمادر

 ارنیبرا بچه هام حرف در م! کنند چه خبر بوده . 
 ياگه هم به رو:  گفت ي حرف با مکث چند لحظه انی ادنی بعد از شنعطا
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  بعدي دفعه دیشا. شه ی اتفاق تکرار منی که باز امیاریخودمون ن... 
 نه زن داداش:  دیچی از خشم به خود پدی خون به چهره اش دوگری بار دو
  غلطا نکنهنی از اگهی تا دهی بدونه طرف حسابش کدیبا!  ادبش کنم دیبا!! 

  اما درستی گیتو راست م...  خب یلیخ:  هنوز ترسان و آشفته بودمادر
 یی آبرویعزت کم ب...زهی بچه هام بريم آبرو خواینم.  تذکر بده بهش

  خوام فردا روز پشت سربچه هامم بد بگنینم... نداشته تا االن !
 ظاهرا آرام تر شده بود اما در نگاهش خشم و. تأمل کرد ي لحظه اعطا
  بعديلحظه ا.  کرد ، با همان حال از خانه خارج شد ی داد می بانیعص

  دنبالش روان شدی دلواپسای دنکیمادر هم با . 
  وقتچیه.دمی ترسی خواست من هم بروم امادر آن حالت از عطا می مدلم

  آمد ، ان همهرتیدر نظرم کوه غ.  بودم دهی ندی را ته بدان حد عصباناو
 دی نامرتی شد غی را فقط میجوشش و تلخ. 

  قرار لب تخت به انتظار آمدنشان نشستمی ام را در اتاقم انداختم و بکوله
  کز کرده بودند و مثل من چشم بهواری ديرضا و طاها وحشت زده گوشه .
 در داشتند.

 ي عقربه هاي که وزنه بسته باشند به پايانگار. گذشت ی مي به کندقیدقا
  خودندیتکان نم.ساعت !
  آمدندقهی دقستی ربع ، بکیبعد از .

  داد اما عطا هنوز همان بود ، هنوز ازی نشان مشی مادر آرامتر از پي چهره
  ها فکشچهی از انقباض ماهی به خوبنی و ادیسای دندان به هم مخشم

  بوددایپ. 
  شد؟یچ:  اراده به پا خاستم به سمتشان رفتم یب

  چاره اویب! مادر رنگ به رو نداشت ...
 قرار شد ممد اقا خودش با دوسِت پسرش حرف بزنه: گفت .

 صحبت ممد اقا به درد. گرفتم ی آدرس خونه شو می ذاشتی مدیبا:  عطا
  کنمی مداشی اما باالخره که پیاالن نذاشت.  خوره یمن نم!
  را گفت و به اتاقش رفتنیا.

 به قول.خوش به حال عزت که اصال متوجه هم نشد .... اورتی هم به غباز
 ا از آب خوردن همه ری آن همه خود را ساخته بود آن وقت به راحتخودش
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  داشت ؟یتی ؟؟ آبرو چه اهمِبپراند
  خودسر

  اشی عصبي بعد صداي تکان داد و به آشپزخانه رفت و لحظه اي سرمادر
 تموم غذا سوخت که...حانی ري کردی کار میچ: بلند شد ...
  از پنجره بهظی آب گذاشت که آن دود غلری شری را زتابهی به گمانم ماهو
  هجوم آورداطیح.
 دمینگاه سرزنش بارش را به جان خر... شتم بدهم  ندایجواب! 

  شدم سردردداریاز صبح که از خواب ب. هم بساط لهو لعبشان به پا بود باز
  مستانه شاني قهقه ي بامداد با صداکی و آن وقت شب، ساعت داشتم
 وانهی نمانده بود که از شدت درد ديزی بود و چختهی از چشمانم گرخواب

 شوم. 
  خواب به اتاق خودشان رفتهي شد که برای می و بچه ها چند ساعتمادر

  شدندیچرا ساکت نم. نشستم می در جایعصب.بودند !
 "  بهدی برداشتن قرص بايبرا... شدياز شدت درد اشکم جار"
 .  خدايا

 گری ددمی داطی رفتم اما از بعد از آن شب که آن مرد را در حی مآشپزخانه
 دو بار با.  مهمان دارتد از اتاقم خارج شوم ی قدغن کرده بود که وقتعطا

  داشتم و درهی بود حال گردهیدرد امانم را بر.  دمی ام کوبقهی به شقمشت
 ی بود بییاز همان سردرد ها. کردم ی خواستم نثارشان می هرچه که مدل

  شدی باز می به سختمی کرد و چشم هایچاره ام م!
 ی نمی بود و من حتمی و نکی ترم کرد ساعت یصب به ساعت عنگاه

  خانه را مثل هرروزگری پنچ ساعت ددی تصورم کنم که چطور باتوانستم
 ترك کنم!

 به دنبال قرص مسکن.  تمام شد برخاستم و به آشپزخانه رفتم تحملم
 گشتم اما نبود. 
  آن هايآنجا کمتر صدا. حال همان جا در آشپزخانه نشستم ی و بدی امنا
  آزردی وجودم را ميگوشم را و همه !

 يزهای کردم به چیسع.  کرد ی آرامم می حالت کمنی را بستم، اچشمانم
 .  شاهدش بودمی که کمتر در زندگی خوبيزهایچ..  فکر کنم خوب
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  خواستم داشتهی که نمییزهایچ...  خواستم و نداشتم ی که مییزهایچ
 باشم و داشتم! 

 ی آرزو ها نقشه منی به ادنی رسيدرسرم برا. داشت  بزرگ ي آرزو هادلم
  شدممیاهایآنقدر غرق رو.  بودنی دل نشمی تصورش هم برایحت.  دمیکش

  خوابم بردی کدمیکه نفهم. 
  شوم وحشت زده چشمی و آسمان معلق منی زمنی حس کردم بیوقت

 با خشم و. دمی خودم را در آغوش عطا دنکهی شدم از ازاریب...  گشودم
  ؟ی کنی مکاریچ:  او را عقب راندم عی سریحرکت

  زانو ها نشستهيهمانطور که رو...  مست است و نامتعادل دی نظرم رسبه
  کردن دستش به عقب مانع ازلی شد و با حالی به عقب مای کمبود

 ي به چهره نهیخودم را جمع و جور کردم و نگاهم را پر از ک.  شد افتادنش
  خواستم ببرمت تو اتاقتی ؟ میچته وحش:  که گفت.  دوختم متعجبش

... 
 غی جیبهم دست بزن..  ي جا کردی بیلیتو خ:  در خودم فرو رفتم شتریب

  سرتازنی زنم همه بریم.... 
 ی نصف شبي شدوونهید.. برو بابا :  دیحند... 
  سراغ تو ؟؟امیاون عروسکو ول کنم ب:  دی هم با خودش خندباز
  ام به نظرمیجی گياما با همه !  داد ی الکل نمي بوشی بود نفسهابیعج

  بودفتادهی نی با او در آن حالت خطر ناك بود هرچند تا آن روز اتفاقماندن
 بر خاستم.  کردم ی متی را رعااطی جانب احتشهیاما من هم. 
  خب گورتو گم کن همونجا کهیلیخ:  گرفته بود ر

  اش گی از گستاختنم
 يبود... 

  شوخ و شنگیهنوز خنده بر لب داشت حساب... ستادیبلم ا شد و مقابلند
 بود. 

 نیبب: چانه ام را گرفت و سرم را باال نگه داشت ... 
  ، هم باشمیمن با هرک: ادامه داد ... دمی تنم را عقب کشي را و همه سرم

 یبازم فقط تو عشقم" ستمین "که... 
  بود ويجد...  دی خندیم نگرید... از ترس زبانم بند آمد...  خم شد می روبه
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 ي برارمی میم: واقعا اشک آلود شد ...  بود اما بیعج...نگاهش ...  نگاهش
 حانی معصومت ري چشمانیا! 
 دست به صورتش... ونفس حبس شده ام آزاد شد .  دی ناگه پس کشبه
  ؟ برو تو اتاقترونی بایمگه نگفتم ن:  دیدست کش... 
  زودتر از اودیبه خودم آمدم با...  دمی ترسی مبی غربی عجي عطانی ااز
  گرفتمیفاصله م. 
  شده بوددی تاب و شدی بمینفس ها...  سرعت خودم را به اتاقم رساندم به
 ياما همه !  شد ی که گفت از خاطرم محو نميحالت چشمانش و جمله ا..

  هوس بودکی احساسات او فقط نیا...  کردم تا باورش نکنم ی را متالشم
! 
  به تو محتاجهامیرگرد کنار من که دن بایب

 ي خوای شم که تو می میهمون
  جور باجههی نیتو فکر کن ا... 

 ی خواستی نبودم اونکه ماهاتی قد رونبودم
 ی عشق من واستي واست کردم که پاي هر کارمن

 يدی راحت برچقدر
 نهی قصه غمگنی اچقدر
 نهی بی داره کابوس ميداری توبی حتچشام

 رمی گی مجهی آشوبم دارم سرگرهی درگدلم
 رمی از خودم سی که حتي با دلم کردي کارهی.... 

 ی به ساعت متوجه شدم که میبا نگاه... بوددهی خواب از چشمانم پرگرید
 ...  به چراغ خاموش اتاق عطا زدميپوزخند. نماز صبحم را بخوانم توانم

  شده بودریعدو سبب خ!
  آن سردرد وحشتناك افتادم و در کمال تعجبادی از نماز بود که تازه به بعد

  از تنم کم شده بودیچه درد جانکاه! شد یباورم نم... که خوب شدهدمید. 
 ي با خوردن صبحانه امی درسي از مرور کردن چند برگ از جزوه هابعد

 يهوا...مادر و بچه ها هنوز خواب بودند... رفتمرونی از خانه بمختصر
  رو زودتر از هر روز از خانهنیشتم از هم دوست داشهی را همصبحگاه

 خارج شدم.
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  که حاصل درآمد خودمی با پولنکهیاز تصور ا... گرفتم ی حقوقم را منیاول
  توانم دل مادرمی آن می بچه ها بخرم و با باقي برايزی توانم چی مهست

  نقش بستمی بر لبهايرا شاد کنم لبخند.
  چند ساعتدیبا!ه باز هم شلوغ بود بدبختان... از دانشگاه به مطب رفتمبعد

  ماندمی مشتریب.
 ي برانکهی آخر بود که خانوم دکتر حقوقم را نقد پرداخت و از اساعت

 دی خريبرا. گرفتم چقدر ذوق کردم ی بار حاصل دست رنجم را منیاول
  بود و من به مادر اطالع نداده بودمروقتید. 

 ییهنوز هم از تنها...  رفتم ی می اصلابانی تا سر خدی بای گرفتن تاکسيبرا
 دمی ترسیدر شب م!

 يبعد از چند قدم صدا. رفتمی راه معی بلند و سري رو با قدمهاادهی پکنار
  را محکمفمی و کدمی آمد ، ترسی که آهسته پشت سرم مدمی را شنيموتور

  فکرنیاز ا!!  چارهیب
  حقوق منِنیآن هم اول.  قاپ بود فیحتما ک... گرفتم

 ام ترسم خنده ام گرفتبا تم!
 حانهیــ ر!

 بای بزرگ و زيخودش بود که سوار بر موتور.با تعجب برگشتم !  بود عطا
  دوست داشتمشهی که همییاز آنها... بود .

 صبح که.  اش افتادم ی صبح و گستاخادیبه . در هم و عنق بودشیاخمها
 دمادم صبح بود.. نه .. 

  ؟دییبله ؟ بفرما: را تکان دادم سرم
 :  زدي از باز ماند و سپس تک خنده اي لحظه اي آن حرکت من دهانش برابا
 ستیرو که ن!

 امرتون؟:  همچنان در هم بود میاخمها
 ي اومدرونی از مطب بدمی که خودم ديشانس اورد:  دی خندندفعهیا...
 ؟ی خب که چــ

 رده تر کنی را دلنششی گرد کرد اما آن خنده هنوز تن صدامی را براچشمانش
 ي مطب رو روومدمی که نيشانس آورد... های گرفتشیخوب دست پ:  بود
 نی رسه که تو ایبه عقلش نم...  فکر خراب کنم ی تو خانوم دکتر بسر
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  خونه که تا االن نگه ت داشته؟ي برگرددی چطور باموقع
 یستی حرفها ننیمال ا:  اش یپوزخند زدم به سر خوش...

  که خوب هم مال آنمی دانستیشت هردو مخنده هم دا.  را خورد لبخندش
 حرفهاست! 
 ؟ي بری مفیحاال کجا تشر:  دمی را شنشی راهم ادامه دادم و صدابه
  که ، خونهینی بیم: به طرفش برگشتم !
 می ری سوار شو با هم مایب: به موتور اشاره کرد ! 
 چکار کنم؟: چشمانم گرد شد !

 چطوره اون کوله... افتهی نبود اسالمت به خطر مادمی...آها:  زد پوزخند
  تماسنی منه از کوچکتري قد و قواره ياندازه ... نمونی بي بذاراتو

  کنهی ميریجلوگ.
  تاحانیر: دنبالم آمد... به حرف احمقانه اش گفتم و به راه افتادمیی بابابرو

 ای بنهیریاخالقم ش!
 جوابش را ندادم.
 حانهیبا توام ر...ایارینو باال م مي اون روي دارگهیـــ د!

 ـــ.... 
  کارشی خشونت هم چاشنیکم... را گرفت و نگه ام داشتفمی کبند

  شده بودیعصب...بود!
  کهيوردی ننی دونم از عمد ماشیمن م: گفتم ... 

  ندارمنی آخه؟ ماشضمیمگه مر:  چشمان کرد ي رهینگاهش را خ!
  شب گذشتهیآن مهمان...تازه متوجه شدم! آهان ... 

 باد اورده رو باد برد آره؟:  زدم پوزخند
 نمی سوارشو ببایب...  نداره یبه تو ربط: اخم کرد .
 با خشم...  دستش بود مرا به سمت خودش کشاند فمی همانطور که بند کو
 ولم کن! عه :  دمیخودم را پس کش! 

 ن بگذارم خودمانی توانستم آن را بیم... به کوله ام نگاه کردمي لحظه ااما
  وقت شب تنها نبودمنی بود که انیحداقل اش ا! .

  بود باز هم ازنمانیکوله که ب... نزد ، سوار شدم ی حرفدی آرامم را که دنگاه
  خوردی ام مینی به بشی عطر تن و لباس هايبو...  فاصله گرفته بودم او
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  دانم به هر حالینم...  ای ادی زیکینزد..  کرده بودم دای پیبی عجاحساس
 خودش هم متوجه شده بود. کردم ی ميریاز هر نوع تماس جلوگ.
 یفتیمواظب باش ن:  به من انداخت ی نگاهمی دوبار برگشت و نیکیفقط ! 

  حوصله نداشت و از سر اجبار بهادیز" رد و بدل نشد ،ظاهرا نمانی بیحرف
  بود خودش قرار دادهي که خودش براياجبار. دنبالم آمده بود. 
  هم رفتارم به او برخورده بوددیشا!

 افهی قمیبرا...  شدم و در را چهار طاق باز کردم ادهیپ. ستادی در اجلو
 گرفته بود! 

  وقت بچه ها نترسن؟هی تو؟ امیب:  وارد خانه بشوم گفت نکهی از اقبل
  ازت؟دنی ترسیمگه تا االن م:  را درك نکردم گفتم منظورش

  االنتو
 يِ رفتارهانی بگم؟با ایچ:  زد ياال انداخت و پوزخند اش را بشانه

  دارمياحساس خود لولو پندار...
  ؟يدار..  ي نداريبه بچه ها که کار:  بود اری اختی بدنمیخند
  انگار منی کنی رفتار مي جورهی کردم ؟ کاریمگه با تو چ:  آلود گفت اخم
 نجسمو... 

 ياگه حافظه .  رفتهادتی شبوی ؟عجب که دیستین:  ام را برداشتم کوله
  نه خودتو سبکي کردی متی نه منو اذی داشتي تريقو! 
 نگاهم را گرفتم و وارد داالن شدم. 

 رهی از من ددنی دل برواسه
  توي عاشق خودت کردمنو

  وقته که بهت عادت کردمیلیخ
  روای همه دننمیبی تو مبا

 ی مونی مثه نفس متوبرام
  من به تو وابستستیزندگ... 
 ستی جز تو توقلبم نیچکی هيجا
 دل عاشقم بهت دلبستست... 

  آورد و من به سمت آشپزاطیموتورش را به ح.  از او وارد شدم قبل
 سالم مامان خانوم: خانه رفتم . 
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 مهی مردم و شب تا نيصبح تا شب در خانه ها...  خسته بود لبخندش
  نبودبی اش عجیخستگ.  کرد ی خودمان سر پا بود و کار مي در خانه هم

  گرفتی مشی دلم براشهیاما هم. 
  ؟ي کردری دنقدریچرا ا..  یخسته نباش..  ماهت مادر ي سالم به روــ
 ضی مرشتریانگار مردم ب..  شهی شلوغ منقدی روزا انی دونم چرا ای نمــ
 شنیم. 
 ــ سالم. 
  گرفتم و در همان حال پاسخ پرشی آمدنش من راه اتاقم را در پبا

  ؟حانهی دنبال ری رفتنکهی و پرسش ادمیمادر را شن محبت
 ــ آره... 

  کولر رازیقبل از هر چ.  دمی را نشنشانی صداگری اتاقم شدم و دوارد
 لباسم را عوض.  دم کرده بود ی اتاقم حسابي بسته يفضا... کردم روشن
 از..  بست ی در و پنجره ها را مشهیمادر هم. پنجره را هم گشودم .  کردم
  کتابي دانست رویم.  دست نزنند لمی که به وسانی ايبرا..  بچه ها دست

  چقدر حساسممیو جزوه ها. 
  مادرشی شام پيبرا. ظاهرا در خانه نبود .  به اتاق عزت انداختم ینگاه

 ي مشغول تماشادیرسی از اتاق به گوش مشانیصدا...  رفتم ی بچه ها مو
 لب حوض.  داد ی خانه را صفا مي فضادنشانیخند...  طنز بودند الیسر
 ی به اتاق بر میوقت. عطا هنوز در آشپز خانه بود .  به صورتم زدم یآب

 من...  ستیمهم ن:  آمدن گفت رونی که در حال بدمی را شنشی صداگشتم
 رمی گیکه به دل نم. 

  خستهیبرو کمک مادرت حساب:  حال رفتن به سمت اتاقش گفت در
 ست... 
  خوشي کردم و روی ناراحتش منکهیبا وجود ا.  بود نی همشهیهم

  شده با اخم و تشری شد حتی قدم مشی حرف زدن پي دادم ، برای نمنشان
 اما اهل قهر نبود. ..

  رالیمادر وسا. راهم را به سمت آشپز خانه کج کردم .  را ندادم جوابش
 الن غذا روا...  مادر نیسفره رو بچ..  رو ببرنایا:  گذاشته بود ینی سدر
 ارمیم. 
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 دوست داشتم و...  بود ینی زمبی سيکوکو.  به غذا انداختم ینگاه
  هم گرسنه بودمیلیخ. 
  جان ؟حانهیر:  بروم گفت رونی را برداشتم که بینی حرف سیب
 جانم مامان جان ؟:  و خوشرو پاسخ دادم ستادمیا

  ؟ی کنی بد تا منقدری چرا با عطا اــ
  شک تنها قصدشیب.  ماند رهی با محبتش خاهی به چشمان سنگاهم

  دانستمی عطا را نمای من ياما برا..  بود يدلسوز. 
  بهترهنطوریهم...  رو داد شهی آدم نمنیــ به ا. 

 زمی عزی کنیــ اشتباه م... 
  در آورده ؟ شما مادري بازبمی شما ننه من غرشیاومده پ:  گفتم کالفه

  اون ؟ای یمن
 ...  خودم دوسش ندارميکمتر از بچه ها: شک کرد  را با حوله خدستش

 ی کنی می همه بهش کم محلنی انمی تونم ببینم. 
 دلم به شما خوش بود ؛ که ظاهرا شمام.. خوبه :  حالت قهر رو گرفتم به
  ستکارهی چنی دونیخوبه م... نیطرف او هست. 
 ی کنی اشتباه ميــ دار! 

  آمدی تا ادامه دهد خارج شدنم شتاب داشت و با اوکه به درون منماندم
  تندیبا خشم و لحن.  افتاد ی را نگرفته بود از دستم مینی اگر سبرخوردم

  تو رودی رم بای رم راست میچپ م...  ندارما شیاز دست تو آسا:  گفتم
  آره ؟نمیبب
 ارمی من منیبرو بش: خونسرد نگاهم کرد . 

  شد ؟یچ:  آمد مادر
  را در دستش رها کردم و به سمت اتاق روان شدمینی حرف سیب. 
  شامتو بخورای ؟؟ بي ریــ کجا م. 
 حق نداشت محبت مادرم را صاحب شود. جواب ندادم . 

  رفت و آمد او و مادر رايصدا...  دمی را پهن کردم و دراز کشرختخوابم
 . نندیتخت بنش ي و رواطی خواستند در حی منکهیمثل ا..  دمی شنیم
  آمدیسردرد داشت به سراغم م..  را بستم میچشم ها. 
  خانومم ؟ي االن قهرــ
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  اجازه به درونیب.  بودستادهی در ايدر آستانه ...  سمتش برگشتم به
  تو ؟ي اومدی کيبا اجازه : بلند شدم نشستم ... آمد

 ایپاشو ب....  خودم يبا اجازه : لبخند زد .
 رونیبرو ب.  خورم یــ نم. 

  قربونت برم ؟ بهی ناراحتیاز چ:  نشست شی زانوهاي و مقابلم روآمد
  ؟شبی دخاطر

 اما"
 ...  کردی حواسم را پرت میگاه "

  ، با آن حالت مخمورشیچشمها
 آن لحظه قربان صدقه رفتنش! 
 شهیاو که هم.  دمی پرسی از خودم می سوال را درست و حسابنی ادیبا
 چرا قبال خونم...  رفت یقربان صدقه ام م..  زد ی حرف مرنطوی من ابا
  کرده بود ؟؟ لحن او کهریی تغزی چه چنی بنی شد؟؟ در ای گرم نمنطوریا

 همان بود و من هم همان دختر بداخالق و بد قلق که... 
  ؟حانی رــ
 یفی توصیچه کنم وقت...  بودنش حالم را کینزد.  خودم آمدم به
  جورکی يآر.  شدم یم" جور خاص کی " دانمی ؟ فقط مابمی نمشیبرا
 قهیفقط خوب بود و بعد از چند دق! نه ... هم خوب بود هم ..  خاصیلیخ
  شدیبد م! 

 پاشو برو:  بار اخم کردم نیا...  گرفت ي حواسم را به بازشی چشمهادوباره
 ..  خوام بخوابمیم...  ادی خوابم میلیخ..  ستیگشنم ن...  کارت یپ
 رمی گیوگرنه سر درد م. 
  رمی منم نميای که نی دونیم:  بود رایلبخندش هم گ. 

 ي بازنیری واسه مامانم خود شیچرا رفت:  و بد اخالق گفتم اخمو
  ؟امی من کوتاه مرهی مامانم طرفتو بگی کنی ؟ فکر ميدرآورد

 ... اوردمی در نبممیننه من غر..  نکردمینیریخود ش:  محو شد لبخندش
 ی کنی دونه تو چقدر با من بد تا میاون خودش م... 
  دونه ؟ی از کجا می اگه تو نگــ

  ازمی برایخب ب:  دیدوباره خند. ردی آورد که دستم را بگشی پدست



 103 

 میخودش بپرس. 
 پاشو.. حوصله ندارم ..  سمج نباش نقدیا:  دمی را نگرفته پس کشدستم

 برو.... 
  بهنمیا...  ستای خبرا ننی از اشهیهم... م  کشی چقدر دارم نازتو منی ببــ

  که خودمو گرفتم تايدید..  کنم تتی خواستم اذینم...  شبهی کار دجبران
... 

  خواد درینم.. گهیبسه د...  خب یلیخ:  اش ي آورادی شدم با یعصب
 یموردش حرف بزن! 

  که با اون حالميزی چقدر عزنیــ بب... 
  ؟یستیچرا متوجه ن..  کنم ادامه نده یخواهش م:  و تند گفتم منزجر

 ادی گم خوشم نمیم... 
 میپاشو بر... اخم نکن ...  خب بابا یلیخ:  دیدستش را پس کش. 
 ی سمجیلیخ: به ناچار برخاستم ! 

  ترهگهی دیچکیواسه ه.. واسه تو و ناز و ادات سمجم :  ستادی امقابلم
  کنمیهم خرد نم! 
 دمید. ..آره: پوزخند به لبم آمد . 

  ؟هیمنظورت چ:  کرد اخم
  نداشتميمنظور: به سمت در رفتم ... 
 نــی اادیــ اگه منظورت اون خانومست که م...
 از تو و اون خانومه: به طرفش برگشتم .  اراده بود ی بمی آنَِم

 خش
  خورهیحالم ازتون به هم م! متنفرم ! 

 ای در مورد من ی کنی فکر میچرا ؟؟ چ:  پررنگ بود شی اخم هاهنوز
 اون ؟ من که گفتم فقط تو... 

 ي حرفانی جواب تموم ادی روز باهی:  دی کرد ، آمد و مقابلم رسیمکث
  حرفاتوی بکني مزه مزه اهی قبلش ستیبد ن!!  ي رو بدی زنی که بهم میکم

! 
 ی خود و بی من هم بياما حرف ها!  بود و لحنش محکم ي جدنگاهش

  بوددی وقت ها فقط تهدیلیخ.  دمی ترسی نمشیهادی تهدنیاز ا.  نبودلیدل
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 دی به تردي کالمش دلم را لحظه اتیاما آن قاطع!  آمد ی خودش کوتاه مو
 انداخت. 

 اومد ؟:  دی از من از اتاق خارج شد و سوال مادر را که پرسقبل
  ؟؟ادیمگه دست خودشه ن:  داد پاسخ

  خنده امبیاما من با آن حس عج.. دی به من انداخت و خندی نگاهمین
 نه! کنم ؟ ینکند در موردش اشتباه م...  اخم هم نکردم یحت!  آمد ینم
 ستیممکن ن! !!

  تر پستعی به مادر خوبم که عضو کانال هستن و اصرار دارن سرمیتقد
n بذارم 

  اندی خاص دوست داشتنکجوری ها هستند که یبعض
  ؛ستیشان هم ندست خود...  نندی دلنشبی جور عجکی

 ؛...  شان دهی آفرگری جور دکی خدا انگار
 ریاصال س...  يشوی و خسته نمینینشی کنارشان مساعتها

 شانی صدادنی از شنيشوینم
  و ته دلتردیگی دلت مکهوی ی که وقت خداحافظهمانها

 ماند؛ی مشتریکاش ب:  ییگویم
 بی دوست داشتن عجکی دیشا...  گذارمی را عشق نماسمش

 است
 گذارمیم«  بودن ی دل کسزیعز»  اسمش را من
  دلت هستندزی ها عزیبعض

 کنندی نمرتی که دلگهمانها
  و شرط استدی قی که دوست داشتنشان بهمانها

 توانی ها هستند که اصال نمی بعضی هر کسی زندگدر
 ؛...  نداشت دوستشان

 دنبالشحقوقم را برداشتم و به . که مادر به آشپزخانه رفت دمی پنجره داز
  کردیداشت آشپزخانه را مرتب م. رفتم...
  ماهمهنیحقوق ا:  پول را مقابلش گرفتم و گفتم يبسته .

 نی اشک در چشمانش ایتجمع ناگهان... شود امای کردم خوشحال می مفکر
 باور را از من گرفت. 
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  مننکهی ايبه جا... بر عکس شدهایکار دن: نگاهش را از چشمانم برداشت...
  حرفها رونیمن و تو که ا:  دمی و خجالت زده اش را بوسنی شرمگصورت

  ازیکیمن از خدامه بتونم بشم مرهم ... قربونت برممی هم نداربا
 ی بچه م که نمنقدری ایعنی برام؟ يدیتا حاال مگه کم زحمت کش...زخمات

  ؟؟ي ذاری مهی از جونت ماي ماها داری راحتي برافهمم
  هانهی پنی که ایاز وقت: رو در دستانش گذاشتم  را گرفتم و پول دستانش

  بر عکس بودای کرد کف دستت ،کار دنیداشت جا خوش م! 
 بغض کرده بودم! نمی اش را ببي از آن شرمسارشتری تا بستادمی ناگرید. 

  بود واردمی به حال درازکش مشغول مرور جزوه های وقتگری دیقیدقا
  خنکی آب طالبوانی لکیاتاق شد با . 
 به احترامش نشستم و تبسم بر لب نشاندم. 
  ؟ی بخوابي خوای مادر نمروقتهی دــ

 هیگفتم اول ...  خوابم ی مگهی دي قهیچرا ؛ چند دق:  دمی کشی را کمبدنم
  داشته باشميمرور. 
  مادريری گی تالشتو می جواب همهشاالهیا: لبخند زد . 

 خدا:  آورد رونی پول بي اش کرد و مقدارینخ
 راهنِی پبی در جدست

  داشتمي که به سوپری ؛ اندازه قرضي دلسوزنقدری بده مادر که ارتیخ
  خودتشی باشه پنمیبرداشتم ، ا. 
 دی پسش بددییایمامان ؟؟ من ندادم که ب: اخم کردم !! 

 نه:  اش بودم ی ذاتيایعاشق ح.  محجوبانه اش راباز هم تکرار کرد لبخند
 ی خرجش کنی حقوقته شوق داشتنی دونم اولیم..  ، ناراحت نشومادر
  خوادیمن دلم نم.... ..

  قده براتنی دونستم ای نم؟ی چیعنی حرفها نیا:  پر رنگتر شد اخمم
  امبهیغر...
 ی دونیخودت م...ی دلم منزیتو عز:  مهربان به لب اورد يلبخند...

 ده به بنویاصال ا:  رو به سمتش گرفتم ی از پول رو برداشتم باقيمقدار
  کرددی اون روز که عمه اومده بود و خريعطا برا...

 رونی اش گرفت و از پنجره به بینی انگشت اشاره اش را به سمت بعیسر
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  شنوهینگو م...سیه:  دی کشنیی را پاشی کرد و تن مهربان صدانگاه
 یلیهمون موقع خودم خواستم باهاش حساب کنم اما خ. شه ی مناراحت

 به روح آقاش قسم خورد که پولش حروم. برخورد و ناراحت شد بهش
  بهشای نزنی حرفگهیتو د. ستین...

  الزم ندارم کهیعنی... دارمی بر نمنویبه هر حال ا:  ام را باال انداختم شانه
 ...  ترم بعدم خدابزرگهي دانشگاه هم که فعال پرداختم براي هی ، شهربردارم

 خر بچه ها لباس بياصال برا.
  خودتشیبذار باشه پ...دمیبراشون تازه لباس خر:  حال بلند شدن گفت در
 ی به موقع جور کنی نتونستدی ، شاشهی دانشگاهت الزم مي هیبرا شهر... 

 ناراحت نشدم از. از من نماند و اتاق را ترك کرد گری دی حرفومنتظر
  ،د بوی که داشت ستودنیعزت نفس...  آن پول رفتنی پذي براامتناعش

  توانستم بایم... به پولها انداختمینگاه!  مقابل من که دخترش بودم یحت
  کمک به حالشرمی که کمتر غرورش را نشانه بگي خانه طورحتاجی مادیخر
  بودم کهدهی دروزید.  کردم ی هم مدی خری قبل از رفتن به خانه کمدیبا
  تر ستی خالشهی از همخچالمانی. 
  دست بلند کردمی تاکسنی اوليبرا.

  رالونی ها را به زحمت تا جلو در رساندم، انگشتانم که آن همه نادیخر
 .  نمانده بودمی برای رمقگرید.  حس وسرد شده بود ی گرفته بود بکجای

 ي اقهی چند دقي هم طبق معمول در کوله ام گم شده بود بعد جستجودیکل
 مادر مثل اکثر مواقع ، در.در را گشودم و به داخل رفتم .  شد دایپ

  به کمکمدنمیبا د. بودند يبچه ها هم مشغول توپ باز... بودآشپزخانه
  را برداشتندیلونیآمدند و هر کدام نا. 
 :  نگاه مهربانش باز خجل شددی آن همه خردنیبا د... مادر سالم دادمبه
 سالم مادر...

 ایک:  و به دنبال بچه ها از آشپزخانه خارج شدم ستادمی نادمی را که دحالش
  دوست دارن؟کاکائو

 ؟ی ابجيدیبرامون خر:  ذوق به طرفم آمدند با
  آوردم و به دستشانرونی کاکائو را بي در کوله ام کردم و بسته هادست
  کرد و کام مرا لبخندی منیری خوشمزه شيکام آن ها را آن کاکائو ها. دادم
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  چشمان آنانو برق. 
 . نه عطا بود و نه عزت... می شام خورداطی بعد در کنار هم در حیساعت
  چند روز به شمال رفتهي براشی گفت عصر به همراه رفقای که مادر معطا

 است.
 " دهی شهر را ندنی چند متر آن طرفتر از ایما که تا حت"! خوشبحالش

  اگر بایحت... بهشان  خوش بگذرد میستی نلی حال ما که بخنیبا ا. میبود
 مهم.. .  او هم بود ؟؟ سر تکان دادم تا فکر نکنم یعنی...  خانوِم با کالس آن
  شدیبه من مربوط نم! بود ؟؟ نه .. نبود . 

  دانه دانهيبه اندازه .  هم معلوم نبود سرش در کدام آخور گرم است عزت
  مادرم از او متنفر بودميبای زي و چروك در چهره نیچ!

 از کوچه... باز شدن در آمد عزت بودي کردم که صدای را جمع مسفره
  بود؟دهی خرنی ماشیعنی... آمدی هم منی ماشيصدا!

 اطی از راه رو گذشت و به حانی اهللا گوای را سرش انداخته بود شیصدا
  تو اتاقدیزود بر:  دیرس...
 ؟ي کردیاتاق رو که گفتم خال:  رو به مادر گفت و

  دونم ناراحتیم...فقط جواب عطا رو خودت بده: تکان داد  سرش را مادر
  شهیم...

 زای چنیتو به ا... شهینم:  رفت گفت ی همان طور که به سمت در معزت
 کار نداشته باش!
  مهمان بدتر از خودش داشتشهیحتما مثل هم!

 من.  جمع شده در آن بود را به آشپزخانه برد ي سفره لی که وساینی سمادر
 میوبچه ها به اتاق رفت.
 دیای خواست هر چه زود تر به اتاق بی آمد که از مادر می عزت ميصدا.

 دیمادر پرده را کش.  که عزت باز به کوچه رفت دمی که آمد از پنجره دمادر
 و مشغول پهن کردن رختخواب بچه ها شد.

  کنه ؟کاری خواد چی مــ
  سر از کاراشی زنه؟ من کی میمگه حرف: پتو را باز کرد ...  دانست اما یم

  ؟ارمی بنباری آوردم که ادر
 دمی خوابیهمانجا م.  خسته بودم یلیخ.  دمیدراز کش. 
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  خودشيبد و خوبش پا!به ما چه؟ ... دونهیخودش م: چشمانم را بستم !
 امدهی آمد و مجبور شد نشی پشی برای روز خانم دکتر مشکلآن

  که آن روز وقت داده بودم اطالع دادمییمارهای به بنکهیبعد از ا....برگردد
  از ظهر گذشتهیساعات. به خانه برگشتم ندیای به مطب بيگری وقت دکه

  انداختم و وارد شدمدیکل...بود و هوا به شدت گرم بود.
  مثل ترش کردنییبو. دی به مشامم رسي بدي که از راه رو گذشتم بونیهم

  الکلهی شبییبه همراه بو....يزیو فاسد شدن چ!
  شده بوددهی هم چي رويتری لستی بي دبه يادی تعداد زاطی حيگوشه . 
  بچه ها ازي شود باز بود و صدای که عزت خواسته بود خالی همان اتاقِر
 د

 از همان شب به بعددر آن اتاق..  بود در آن چند روز بی آمد عجی جا مآن
 از... ستادمیدر ا يجلو....  کندی بود و معلوم نبود عزت در آنجا چه مقفل

  دهانم باز مانددمی دی که مي تازه اي صحنه هادنید!
 ي هایکی طرف اتاق تا نزدکی!  اجاق گاز بود ي وسط اتاق روی بزرگگید

 شانیدگی ترشي که بوییخرماها! شده بوددهی هم چي کارتن خرما روسقف
  موز بوديکنارشان هم کارتن ها!هوا را آکنده بود !

 یــ سالم آبج...
 سالم گفتند...رضا و طاها هم متوجه ام شده بودند...به رها نگاه کردم.

 هر سه نفر،تا آرنجشان پر بود از.... در آن حالت چندشم شددنشانی داز
 يتری لستی بي آن خرماها را توفیداشتند با ق...دهی له شده و گنديخرما

 ختندی ریها م!
 ن؟ی کنی چکار منیدار:  کردم اخم
 ی کارمون تموم شد میگفت که وقت...می کارو بکننیاسته ابابا خو:  طاها

 می کني نت تا بازیبرتمون کاف!
 يبو... داشتمياما حس بد...دی آی بساط به چه کار عزت منی دانستم اینم

  کارنی گفت که ای بود مدهیچی اتاق پي که تویالک!! ....
  مامان کجاست؟ــ
  خونهومدهیمامان که هنوز ن: رضا گفت ...

  چاره او کهیب. چه خبر هست نجای دانست ای هنوز سر کار بود و نمپس
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  آمد تا به ناهار بچه ها و عزت برسدیخسته و کوفته م! 
 نیایب:  باال رفت می شد صدای مشتری که لحظه به لحظه بیتی عصبانبا
 االی...دیپاش...نمی ببرونیب..
 ادیاگه بابا ب..آخه: رضا ...
 نی دستاتونو بشورنی برنیگمش...ادیبه جهنم که ب: خشم به طرفش رفتم به
 حالم به هم خورد...اه...نمیبب!
  کرده بودمدای بد حالت تهوع پي از آن بویو به راست.

  قامتدنید... تا آنها هم خارج شوندستادمی آمدم و منتظر ارونی اتاق باز
 ! ي پدرنیلعنت به چن... آورد دگانمی آلوده شان اشک به دي و دستهاکوچک

  رفتند ؟؟ی شد ؟؟ مثل پدرشان ؟ به فنا می شان چه مندهیآ
 رها خواست دستش را در آب...ستادندی آمدند و کنار حوض ارونی ترس ببا

  آب حوضويخوای م؟ی کنیچکار م:  بلند شد ادمی فرو ببرد که فرحوض
 ؟ی کننجس

  بارش بود را به دستانشي اش که آماده دهی نگاه چشمان درشت ترسرها
 ؟ی آبجستی مگه خرما ننهایا:  دوخت

  باالمیایتا بخواهم به خودم ب...  که حالش بد شددمی حالت صورتش فهماز
  بهتر از او نداشتندیرضا و طاها هم حال! آورده بود .
  کباب بودشانی به سمتش رفتم دلم براعیکوله ام را در اتاقم انداختم وسر.

 سی کردم ، مانتو و شلوارم را که خزی هر سه را در حمام تمنکهی از ابعد
  را هم که رها به آن روز انداخته بود شستماطیشده بود عوض کردم ، ح.

  خواستیهم دلم م!  خواست ی خواست هم نمی هم آمدن مادر را مدلم
  دری دانستم چه آشوبیهم م.  کار عزت را روشن کند نی افی و تکلدیایب
 راه است. 

  بلند وي در با صداي و عزت آمد از همان جلو که در باز شددی نکشیطول
  باباجون؟نیتموم کرد:  داد زد سرخوش

 " هر سه در اتاق من بودند! مهربان شده بود  "باباجون .
 ي دهی بم و نخراشي آمد و بعد از آن صدای تا اتاق مشی قدمهايصدا

  ها روي تموم بطرامیمگه نگفتم تا م... شماها نی رفتيکدوم گور:  خودش
  رضا ؟ طاها؟ن؟ی کرده باشپر
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  از ضربيادی زي سن کم تجربه نیبا ا... بوددهی دو از ترس رنگشان پرهر
 شصت پدر نا مهربانشان داشتند!

  آلودش در اتاقاخم
 یِنگاِه عاص... شدانی اتاقم نماي پشت پنجره قامتش

 مگه:  اتاق بچه ها را شکار کرد رو به رضا گفت ي گردش در آمد و گوشه به
 نگفتم...

 رها... اون توادی بو میلیخ:  را که گفته بودم بر زبان آورد ی حرفرضا
 حالش به هم خورد!

  ؟يتو چرا اومد...به درك :  اتاق را باز کرد در
 منم داشت حالم:رضا لرزان بلند شد ....
 ودتر از من به رضا رساند و خودش را زی وحشيوی برداشت و مثل دزیخ

  زنن؟هان ؟ی حرفو چند بار مهی: چاندی را پگوشش
  کردمیسع! به خاطر رضا ...  زی را با اکراه به او رساندم تند و تخودم

 چکارش:  افتاده بود باز کنم هی نازك گوش رضا که به گري را از الله دستش
 ي ولش کن گوششو کند؟يدار!

 ی دونم تو فضولیفکر نکن نم...تو دخالت نکن:   را گرفت و هلم دادمیبازو
 يکرد... 

 االن...تو رو خدا...ولم کن بابا...آخ...آخ:  رضا بلند شده بود هی گريصدا
  کنمی همه رو پر مامیم...

  هلاطی لباسش را گرفت و به سمت حي قهیپشت ... را ول کرد گوشش
  کفي هاکیی آورد با صورت به موزایاگر رضا دستش را جلو نم...داد
  خوردی ماطیح...

  ؟ادیچطور دلت م...  انصافی بيچکارشون دار: شد ری سرازاشکم
 نی اچارهی که وبال گردن منه بنی گور به گورتي انصاف تو و اون ننه یــ ب! 

  اودنی دبی از آستابی بی و قلب من چون گنجشکدی از راه رسمامان
  رحم کنایخدا  ! "دی پرنییباال پا نهی در سيتوسط عز! "
  ؟؟ي چه خبر ؟ چرا به جون بچه افتادنجای اــ
  کردهکاریچ:  در هم رو به عزت گفت ي رضا را بلند کرد و با چهره اتاملیب

  ؟ی راه انداختهی گندي چه بونی ؟ ابود
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  گرددی که بر می توجه به مادر آمرانه از بچه ها خواست تا وقتی بعزت
 کارشان را تمام کنند!

  آتش داغيمثل اسپند رو... که چه خبر هستدی اما به گمانم فهممادر
  تو خونه وهی چنای گم ایم: به سمتش رفت و شانه اش را گرفت ...شد

  من؟یزندگ
 قلبم درد گرفت!!  صورت مادر ي تودی هوا کوبی و بدی چرخي با نامردعزت

  مثل مارت؟ی خونه و زندگ؟کهی زنی کنی ممی جنی منو سگهیحاال د:
  گلوم هوا برت داشته ؟ برو رو مخم راهخی بنی توله هات چنبره زدخودتو

  کنمای زنم ناقصت مینرو که م...
  کردندی مری شکستند و تحقی راحت دل منقدری به او و امثال او که العنت

 ی پا مالی خی چه بگرانی دتی شخصي شکسته ي خرده هايبر رو..
 چطور توانست جلو بچه ها با....  هم هست یی خدانکهی غافل از اگذاشتند

  لحن با او حرف بزند و حرمتش را بشکند؟آن
  که جلو دهانش گرفته بود خونشی انگشتهاانیاز م... سمت مادر رفتمبه

 لبش پاره...آه از نهادم بلند شد... آوردمنیی دستش را پادهیترس... بوديجار
 شده بود!
 ی م؟ی کنی دست روش بلند میبه چه حق:  خشم رو به عزت گفتم با

 ي خوای منوی کاسه کوزه هاتو جمع کنن؟ همانی زنگ بزنم صد و ده بيخوا
  رسه ؟ی زن مهی ؟ زورت به رتی غیب

  ودمی کشغی اش ناخودآگاه جیاز حرکت ناگهان. برداشت زی سمتم خبه
  قرار گرفت ومیزش جلومادر با آن حال و رو... به عقب برداشتمیقدم

  زنم به عطای فورا زنگ میدست روش بلند کن: سپرم شد ! 
 ریپس دهنشو گل بگ:  دی کشادیعزت مادر را هل داد و فر!

  فردکیاز ...به زحمت مانع از افتادنمان شدم... به شدت به من برخوردمادر
  بوددی بعییمعتاد چنان زور بازو!

  و از خانهستادی ناگری دانست که حق با مادر است دی هم خوب مخودش
 دیخارج شد و در را محکم به هم کوب.

 نگاهشان به لب و دهان... بودياشکشان جار... ها دور مادر حلقه زدندبچه
 رنگش...اشکم را پس زدم و او را به سمت حوض بردم... مادر بودیخون
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 ست و نگاهش را به نشنی زميدهانش را شست و همانجا رو... بوددهیپر
 دست به سر... شدي که درش باز بود دوخت و همزمان اشکش جاراتاق

 ! رن؟ی گی مادی رو دارن از اون مثال پدر ی بچه ها چنیا:  و ناله کرد گرفت
  شه؟ی کابوس عزت برام تموم میک... خدايا

  ناي جلو آمد و در آغوشش نشست و با دستان کوچکش باران اشکهارها
 بابا... نکنهیمامان تو رو خدا گر:  دی لرزیچانه اش م...پاك کرد را تمامش

 میما که دوست نداشت...مجبورمون کرد...
 دل نازکش... اش بلند شدهی گري هاي سرش را در آغوش گرفت و هامادر

  شکسته شده بودشی از پشیب!
 ی حال و روزشان ميدلم برا... آلود جلو آمدندي و طاها هم با دستهارضا

  پدري هاي فکری نبود که تن و بدن کوچکشان از دست بيروز..سوخت
 نامردشان نلرزد.

  دمواشی که طاها یوقت... را شستمشانی به حمام بردمشان و دستهادوباره
  بازادی بابا نیآبج:  را نشنود گفت شی مادر صدانکهی از ترس اگوشم

 کتکمون بزنه... 
 ینه آبج:  دمینگش را بوسصورت قش... گفتمی مدیچه با... آتش گرفتدلم
  بزنهی تونه حرفی مادر هست اون نمگهید....

  زنهی مادر رو میول: رضا بغضش را فرو داد !
  زد اجازه نداد تا جوابش را بدهمی ممانی مادر که صدايصدا.

 بله؟:  ستادمیجلو در ا... به اتاقشان رفته بودمادر
 ی دائي خونه می ری لباس برا خودت بردار مکهیــ برو چند تا ت!

  هم با عنوان قهر به خانهکباری ي برای همه سال که همسر عزت بود حتآن
  نرفته بودی دائي!

 چرا به عطا:  خواست گفتم ی مغرورمان را نمی دائي رفتن به خانه دلم
 ؟ی زنی نمزنگ

  رضا را در دست داشت از اتاقرهنی که پی در حالهی چشمان سرخ از گربا
  خوامی نمگهید:  آمد رونی را داشت بشانی که حکم انباري کناري در توتو
 تا به حال به خاطر بچه هام بودکه.... بمونمنجای اي لحظه اي برایحت

  پدر از صد تانیا!  رم یاالنم به خاطر بچه هامه که م... کرده بودمتحمل
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 برو آماده شو!دشمن بدتره براشون ! 
  را کهییاس و کتاب و جزوه هابه اتاقم رفتم و چند تا تکه لب. بودیعصب

 الزم داشتم برداشتم.
 هر سه هنوز ناراحت...دمی که آمدم بچه ها را حاظر و آماده داطی حبه

  در کنار پدرشاني اندهی آنهای حق با مادر بود ادیشا...نی و غمگبودند
  ؟؟منت عزت بودنجاباشدی منت تر از ای که بمیاما کجا را داشت!نداشتند

  باشد ؟؟نجای بهتر از اگری ديممکن بود جا...  گری دي جااما
  با مادری خوبي رابطه شهیاو هم...اما خانومش بود... نبودیدائ

  ازدیشا...دهیمادر با او راحتر بود تا خاله فر...مهربان بود و دلسوز...داشت
  حرفش سرکوفتنی که کمتریدائ...می رفتی دائي رو بود که به خانه نیهم

 به عزت بود.
 ی احوال پرسنی در بی از ما استقبال کرد اما نگاهش هم گاهی خوشروئبا
 نی بود ابیعج. خدا حق داشت يبنده ... افتادی چمدان در دست مادر مبه

  گذاشتی مشی گلوخی اگر عزت چاقو بی که حتی جاني از زررفتار
  آمدی در نمشیصدا!

 ی عروسنی جانم بهتری که دائیهمان عروس خوشبخت... هم بود عروسش
 سبزه رو بودو...  با او بر خورد نداشتمکیتا به حال از نزد. گرفتشی برارا

  کرد و رها رایبا مادر و من روبوس... و مثل مادر شوهرش خوشروبانمک
 دیهم بوس.

  را گرفت که گفت دری مهوش سراغ دائی از زندائنی گرفته بود و غمگمادر
  به همرا پسرشیقیاما بعد از دقا...امدهی هست و هنوز به خانه نفروشگاه

 يزی تعجب کرد اما چدنمانیاو هم مثل مهوش خانم از د. آمدمهران
 دینپرس...

  کهیاخم! آمد ی که از باال بود خوشم نمیاز نگاه دائ... داشتمي بداحساس
  هم از حال و روز مادردی دان شاینم! کرد ی معذبم مشتری چهره داشت ببر
 ي دلسوزِر

  هم از سَتخمش
  عزت ناراحت بود و اخم ويدر خانه ! 

 ی ساعتمی شدند و بعد از ني عادری جو غي و عروسش هم متوجه پسر
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  خودشان رفتندي کردند و به خانه یخداحافظ.
  گوشهي لب به سخن گشود و علت ورم کردن و کبودی موقع بود که دائآن

 دی اش را پرسهی پف کرده از گري لب مادر و چشمهاي!
  حرف که با عزت بحثش شدهنیفقط با گفتن ا! کردي اما باز پنهان کارادرم

  به صحبت گذراند اما قبل از آن ازی را با دائیقیدقا! بحث خاتمه داد به
  ببرماطیمن خواست تا بچه ها را به ح.

 ي که توی بچه ها با تابي بهار خواب نشسته بود و به بازي پله نی اوليرو
 يانگار به همان زود... کردم یغچه بود نگاه م به باکی و نزداطیح
 ری بخادشی..  ی بچگيایدن
 خوش به حالِ!فراموششان شده بود ! 
  پله نشستي سر برگرداندم مادر بود آمد و کنارم روی پائيبا صدا.

  کنه؟ی که عزت داره چکار میچرا نگفت:گفتم
  بچهنیعزت هر چقدرم بد باشه باز پدر ا:  به بچه ها بود نگاهش
  خوام فردا کهینم... بچه هام ي بنده به آبرورتی غی اون بيآبرو...هاست
  خوام سرکوفت اونینم..  سر بلند کنند لی تر شدن نتونن تو فامبزرگ

  به اونا بزنننی از اشترینامردو ب! 
 ی خوب تو لحظات با مني فکر حرفاتو

 ی کنم که تو در ارتباط با منی عشق ممن
  منوی کنی کنم که تو دنبال می عشق ممن
  منوی کنی به من خوشحال می رسی بار مهر
 
  جان خطت شارژ داره ؟حانهی رــ
  آرهدهیخط جد:  کتاب برداشتم و به او توجه کردم ينگاهم را از رو... 
  رامی کوله ام فرو بردم و گوشیرونی ببی همان حال دستم را در جدر

  آوردمرونیب
  گرفته بودميدی کارت جدمی خودم سي براشیچند روز پ. 
 دلت واسه عزت تنگ شده ؟:  گفتم طنتی شبا
 رمی می مدنشیدارم از ند.. آره : اخم کرد ! 

  ؟يری گیبا موسسه تماس م:  دمیخند
  وقت شب ؟نیا:  به من انداخت یهی عاقل اندر سفنگاه
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 راحت باش مامان.. حق باشماست ... بله خب :  ام را جمع کردم خنده
 خانوم... 

  کردمیداشتم با عطا صحبت م:  را به کتابم انداختم که گفت نگاهم
 یحاال نم... میستی بهش گفتم که خونه نمهینصفه ن...  خاموش شد میگوش

 خوام نگران بشه... 
  کنم شماره گرفتی اعتراضنکهی از اشیپ

 ضش عودیحاال با!  خواستم شمارمو داشته باشه یمن نم.. مامان ..  عه ــ
 کنم! 

  که لب گشود تا حرف بزند ظاهرا عطانی غره اش ساکتم کرد اما همچشم
 پاسخ داد. 

 ــ عطا جان ؟ منم مادر... 
  آن هاينگاهم به کتاب بود و گوشم به مکالمه . 
 ...  ستحانهی خط رنیا...  تموم شد میشارژ گوش...  ستی نیمشکل...  نهــ

 االن ؟ االن که... خسته شدم ..  تونم اونو تحمل کنم ی نمگهی که من دگفتم
 هی عصبانیلیداداشم خ..  شهی گم نمیم...  بذار همون فردا زمینه عز...  نه

  پسرمایفردا ب... ...
  رفتاطی که به حدمید...  دی اتاق خارج شد و نگاه مرا به دنبال خود کشاز
 عطا برگشته بود...  دمی را نشنشی صداگرید! .
 فردا کالس داشتم... حواسم را دادم به درسم . 

  مادري که ناخواسته به عطا و حرف هایگوشی شد حواس بازی جمع نماما
 می گشتیاحتماال فردا به خانه بر م! پرت شده بود . 
 
 جز مادر!  بود بیعج.  زنگ خورد می رفتن آماده شده بودم که گوشيبرا

  انداختم شناختنی گوشيصفحه  به ینگاه!  گرفت ی با من تماس نمیکس
 اونم! شروع شد .. بفرما  "با خودم گفتم !  نبود ی عطا کار سختي شماره

 اول صبح "
 سالم: با اکراه جواب دادم . 
 ریصبح بخ... ــ سالم . 
  چندان هم اکراه ندارمافتمیدر! 
 ری هم بخیــ صبح جنابعال.. 
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  ؟حانی ری خوبــ
  چه مهربان بود و البته خستهشیصدا! 
 ری بخدنیرس...  ستمیــ بد ن.. 
  دم درمرونی بایب... ــ ممنون . 
 دم در بود ؟؟!  واجب بود می سکوت برايلحظه ا!!

  درشانی پريهنوز خواب بود و رها با آن موها...  به مادر انداختم ینگاه
  کردم ؟ نهی مدارشی بدیبا! آغوشش ! 
 يصدا.  سرو صدا اتاق را ترك کردم یم را برداشتم و ب تامل کوله ای کمبا

  نبود خودمازین.  دی رسی از آشپز خانه به گوش میی و زن دایی داصحبت
  شدمی صبحانه از خانه خارج میدر آن چند روز ب..  به آن ها نشان دهم را
  باشم متنفری بار منت کسری زنکهیاز ا...  دمی کشیاز آن ها خجالت م.
  راحت تر بودمنگونهیبودم هرچند آن ها مهمان نواز بودند اما من ا! 

 ای دانم حاصل قمار بود ینم...  آمده بود دی جدنیبا ماش.  را باز کردم در
  باز شد و لبخند زد وشیاخم ها.  رفتم شیبه سو.  گرفته بود امانت

  سوار شوایب: سالمم را پاسخ گفت ... 
 ای داره کی تبري جادی جدنیماش: سوار شدم ... 
  شهابهنیماش.. ــ امانت گرفتم . 
  بودمشدهی بودم اما نددهی شنادیاسمش را ز.  قشی شفقیرف... شهاب !

  دانشگاه ؟ي ری مــ
  ؟ی کنی مکاری چنجای وقت صبح انی اینگفت...  آره ــ
  ؟نی موندگار بشی خواستینکنه م...  گهی اومدم دنبال شماها دــ
  گذرهی خوش میلی خنکهینه ا.. ــ آره ... 

 مینی بی جمال تو و عزت خانو نمنکهیا..  نظر آره هیالبته از :  کردم نگاهش
! 
  تلخهنقدریمار بزنه اون زبونتو که ا: اخم کرد ! 

  من برم ؟ي ندارياگه کار...  که تلخ شدم دمی دیتلخ:  زدم پوزخند
  را روشن کردنی حرف ماشیب. 

  رمیخودم مــ ... 
 و..  ذوقش زده بودم يباز هم تو. من هم ساکت ماندم .  را نداد جوابم
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 هی شبيزی شد چی حالش گرفته می کارم وقتنی با ادای بود که جدبیعج
 باز هم او بود که به حرف آمد!  کرد یعذاب وجدان ناراحتم م. 
  عزت رو مادر دست بلند کرد ؟ــ

 ییبحث بشه و عزت هنر نما:  بود ندیا لحن صحبتم با او ناخوشناخواسته
  لبشو پاره کردينکنه ؟ گوشه ... 
  نگفت ؟يزی چدی که دتیی داــ
  وجود عزتو تحمل کنه همدی مادرم که هم باچارهی نگفته باشه ؟ بشهی مــ
  زننی که به خاطر اون بهش مییسرکوفت ها! 
 ستی هم بد نشهیــ اون هم! 
  خوب بوده باشهادی نمادمیــ من که . 
  دنبالتون ؟امی گفت نشبی مادرت دنی واسه همــ

  بودهنیحتما هم:  بود شی رخش انداختم حواسش به رانندگمی به نینگاه
 ی ذاشتی ؟ مي اومدي زودنیتو چرا به ا... !

 ي دونستم کالس داریــ م! 
 اما به کام...  دانم خوب بود یفقط م!  نبود دی شدیلی حس بود اما خهمان
  کنمی برگشتن عوضش مری خط تماس نگنی با اگهید:  تلخش کردم خودم

. 
 عوض کن:  حرف را نداشتم نیانتظار ا! 

 گفت عوض کنم ؟؟...  ماند رهی خنگاهم
 , 

 به کدوم:  شد قیبه صورتم دق...  و نگاهش تا عمق چشمانم رفت برگشت
  برقصم ؟سازت

  ؟کاری خوام چیشماره تو م:  دیخند. با حرص رو گرفتم .  خودم آمدم به
  خوامیمن خودتو م! 
 ... ری دلگای برداشت کند که از حرفش تعجب کردم نی خواستم چنینم

 مگر..  مهم نبود میبرا!  بهت زده شدم دیشا...  دانمینم..  که نه ریدلگ
 ند ؟؟ بودم که سخت نگرفتنش ناراحت و نگرانم کوانهید
  ذارمیآرزومو به دلت م "جوابش را در دلم دادم  "
. 
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  نتونستم خوب بخوابمشبید...  خستم یلیخ: خودش ادامه داد ... 
 باز هم پاسخ ندادم. 
 ادیــ عزتو بردم کمپ ترك اعت. 
  بوديجد. به طرفش برگشتم . 
  وافعا ؟؟ــ
  داغون شده بودیلی خگهیــ اوضاش د... 
  دارهدهیواد چه فاــ تا خودش نخ.. 
 دی ترسیمنتها از دردش م...  خواست یــ م... 
  مونه ؟ی پاك مرونی بادی بیعنی ــ
  کنمی مشیوگرنه بازم معرف... ــ مجبوره بمونه . 
  مونه ؟ی چند وقت مــ
  از چهل روز بشهشتریفکر کنم ب...  دونم یــ نم... 
 چقدر..  بود اری اختی بدمی کشالی خی و آسودگی دل خنکِر

  که از سینفس
  ؟می چهل روز من و مادر و بچه ها از شر او در امان بودیعنی..  خوب

 شهی خوشحال میلیمادر بشنوه خ! خوبه : لبخندم را مهار کردم . 
  ؟شتریاز تو ب:  به من انداخت ی نگاهمین
 يخوشحالم کرد:  دمیخند!

  ثابت شد خودم را جمع و جوردنمی با آن لبخند خاص که به خندنگاهش
  باشهتیحواست به رانندگ:  خنده ام را گرفت يکردم و اخم جا! 

  ؟ي ذاریمگه تو م:  دیخند
  شده بودم ؟ او که بود که بخواهم ازی خجالتیواقعا چرا تازگ.  گرفتم رو

  بشوم ؟نی حرف زدنش شرمگای نگاهش طرز
  ؟گهی مطب دي ریبعدش م:  دانشگاه نگه داشت مقابل

  گردمی بر مریعصرم احتماال د... آره : در حال گشودن در گفتم ... 
  شدمادهیپ!  دادم حی توضنگونهیخودم هم ندانستم چرا ا. 

 ...  گردونم خونهی رم مادرتو بچه ها رو بر میمنم م:  تکان داد سر
 مواظب خودت باش. 
  زد و به راه افتادیتک بوق. خداحافظ گفتم و در را بستم . 
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  شدی کالس شروع مگری ربع دکی...  به ساعتم انداختم ینگاه. 
 ی را ترك کند و مرد زندگادشی خودم فکر کردم ممکن ست که عزت اعتبا

 ینم...  ی را جبران کند ؟ مرد زندگدهی که مادرم کشیی های و سختشود
  مادرم مطابقت داشته باشدي رانهی ساده گي آل هادهیممکن بود با ا..  دانم

  بوددواری شد امیم ...!
  تر از باز قبل رافی شامه آزار اما خفي خانه که شدم باز هم همان بووارد

  دبهيعمو همه ...  یسالم آبج:  دی دومی به سودنمیرضا با د...  کردم حس
  کرد تو چاهیها رو خال.... 

  کابل برقي قسمت از قرقره کی آن با ي که رواطی حي به چاه گوشه نگاهم
 دهی آن را دوتا دوس گذاشته بودند پوشي بود و روی بزرگ چوبي رهی داکه
 منظورش همانجا بود...  شد دهیشده بود کش. 
 ادیبابا هم رفته کمپ ترك اعت: ذوق زده ادامه داد . 

 يزی چه چيطفلِک من برا...  پر از شوقش ي برگشت به چهره نگاهم
 یامثال او که زندگ بود ؟ در دل به عزت و نیحقش ا!  بود خوشحال
  قشنگي آرزو هاي کردند و به جای را تباه مشانی و زن و بچه هاخودشان

 هر چه که..  انداختند بد گفتم ی را به دل خانواده شان مینینچنی اییآرزو
  بودندقشیال! 

 قربون داداش قشنگم برم:  دمشی خم شدم و بوسیکم... 
  کردنیری شزی بود و کام مرا ننیری شلبخندش

  نه ؟شهی عوض ممونی زندگادی بابا بــ
 شهی درست میهمه چ...  زمیآره عز: قلبم فشرده شد ! 

 یسالم آبج:  دی دورونیرها هم ب... 
 حواست باشه:  گفت عی نشاند سرمی با نمک که لبخند بر لبهای با حالترضا
  دوننی نمنایا..  بوده و بابا کجاستا ی تو دبه ها چینگ..  ي ندی سوتیآبج
 باال خره بچه ن... مامان گفت ندونن بهتره ......

  اراده باال رفتی صدقه رفتن به او واجب بود نبود ؟ دست نوازشم بقربان
  واسه خودتي تو بشم که مرد شديفدا. :

  به شرم چهره اش را رنگ داد و لبخند من پررنگ ترختهی مغرورانه آمیحالت
 شد. 
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 ی و خواستنبای چقدر زشانی بلند پريها دختر با مونیا...  دی به ما رسرها
 بود! 

  گندم شاهدانهشانیبرا.  او طاها هم آمد و هر سه دورم را گرفتند پشت
  مشت دادم و چقدرکیبه هر کدام ... عاشقش بودند ..  بودم گرفته

 خوشحال شدند. 
 مامان خانوم ؟:  سمت اتاق مادر رفتم به
  کنمی تو دارم لباس بچه ها رو اتو مایــ جانم مادر ؟ ب... 

 یچهره اش خستگ... مادر .  آوردم و به درون رفتم برونی را می هاکفش
  منيبر لب ها...  روح نبود یلبخندش خسته و ب...  را نداشت یشگیهم
  تبسم نشاندزین. 
 یــ خسته نباش. 
 زه چند رونی ای دونینم..  یتوام خسته نباش..  دخترم ی سالمت باشــ
 از صبح که اومدم سر پا بودم...  بود ختهیخونه رو چقدر به هم ر... 

 ...  زدی برق ميزی به اطراف انداختم همه جا از تمشی تر از پقی دقینگاه
  بود که به محض ورودمبیعج...  خوردهسی باغچه و خاك خي گل هايبو
 حس نکردم! 
 هی شبيزیچ..  داره گهی عطر و بو و رنگ دهی زی همه چی خونه باشی وقتــ
 یزندگ! 
 عطا بهت گفت ؟:  شوق آلود گفت ی لحنبا

  اومدی وقتدوارمیام... گفت : سر تکان دادم ... 
 :  به صفحه انداختیاز طاقچه برداشت و نگاه.  زنگ خورد لشیموبا
 عطاست... 
 ه درɱ یافتی را یسɱ اگر

 دی غمت را دلبخندت
 دی را شنتیوتت حرفهاɲ سدر
 دیمحبت را فهم در خشمت و

  توستی زندگی داراینی او بهتربدان
  وار و بچه ها شاددیمادر هم چنان ام...  روز از فتن عزت گذشته بود ده
  کردی مي که مدام درحقشان ناپدريو سرحال از نبود پدر! 
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  اما ناباب نبود و ظاهراقی ظاهر رفبه
 قانِی از آمد و رفت رفي خبرگرید

  و قمار وي بند و باریآن همه ب..  سر عزت بود ری آن آمد و شد ها زي همه
  همیلیخ.  کرد یهمه از بوِد عزت بود و حال که نبود اوضاع فرق م...
  کردیفرق م!

  به اجباری گاهدیچی پی ممی به پرو پایفقط گاه.  سره به راه بود عطا
 يزیچ...  تباه کنم شی او و به پاي ام را براندهی آدی شد که بای آورم مادی
 ی ناشدنيامر! که در نظرم محال بود ! 
 ستادمی ای کرد و وقتمی صدایی رضادی آمدم که امرونی دانشگاه باز
 یسالم خانوم رازق: خودش را به من رساند . 
  ؟دیی سالم بفرماــ
 ــ جزوه تونو آوردم. 

  الزمگهید:  محجوبانه زدم يلبخند.  قبل به او امانت داده بودم ي جلسه
  ؟دیندار

  ممنونای دنکی..  گهینه د:  برد فشیدست در ک. 
 با تشکر.  آورد و به طرفم گرفت رونی رنگ را بدی با آن کاور سفجزوه

  کجاست ؟ برسونمتونرتونیمس: گرفتم که گفت . 
 ممنونم:  حسود در ذهنم مجسم شد ي در هم عطاي آگاه اخم هاناخود

  اطراف کار دارمنیهم.  ستی نی طوالنریاما مس. 
 پس مزاحمتون نباشم..  دیلیهرجور ما: لبخند زد ! 
  گذاشتم و به راهفمیجزوه را در ک.  گفت و از من دور شد ي اجازه ابا

  البته مندی رسی به نظر میپسر خوب..  به او فکر کردم هیچند ثان.  افتادم
 وردشان در می نداشتم و حتی دوستي رابطه گری کس دچی با او نه با هنه

  درس خوان کالس بود وي دانم از بچه هایفقط م!  هم نبودم کنجکاو
  داشتبتی جلسه غکیجزوه ام را خواست چون ! 
  رفتمی زود تر به مطب مدیبا...  به ساعتم انداختم ینگاه. 

  بود اما تماسدهیپرس...  دانست یعطا م.  را عوض نکرده بودم خطم
 ي که روی در حال تماسي بود که آن وقت روز شماره بی گرفت و عجینم
  او بودي شماره دمی دی ممی گوشيصفحه . 
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 ــ سالم. 
  ؟یخوب..  جان حانی سالم رــ
 چه خوش اخالق! 
  شمای و خوشیبه خوب. ــ ممنون ! 
  ؟یی االن کجاــ
  چطور ؟ــ
  ؟يای زودتر بی تونیعصر م!  سوالمو با سوال جواب نده ــ

  شرط عقل بود و مناطی انداختم ، احتابانیخ"دوطرف  "به ینگاه
  کمیلی خانیاعتمادم به اطراف. 

  بتونمرمیــ گ... 
 ری بگیــ دوسه روزم مرخص. 
  ؟ي نداري اگهی عه ؟؟ امر دــ
  لواسونقمی رفيالی ومی ریبا مادر و بچه ها م.. ــ خلقمو تنگ نکن ... 
  گذشت ؟؟ی رفتن خوش محی او تفربا

  دهی نمیــ مرخص... 
  ؟يری گی مای رمی بگامی خودم بــ
 خنده ام گرفت از آن لحن تند. 
 ری بگایب.. ــ هه ! 
  اونجامگهی ساعت دمیــ ن. 

  کار رانی نبود ادیاز او بع! نکند واقعا به مطب برود ... را قطع کرد تماس
 : د جواب داری گرفتم عمدا دیشماره اش را عصب!  ردی از دستم بگهم

  کنمی مشی کارهیخودم ..  ها يای بی نشوونهید. 
 خب ؟... ایزودترم ب... حاال شد :  دیخند

 "  ؟شهی می من بمونم ؟ کالسم چشهینم: گفتم  " ظاهر کالفه به
 یتا آخر هفته بر م...  ي کالس ندارگهی هفته که دنی کدوم کالس ؟ اــ
 میگرد. 
 نمی ببدی باویمن نخوام با شما همسفر و همسفره بشم ک:  حرص گفتم با
 ؟

 ایکه متاسفانه !  جانب عطا خاننی اصیشخص شخ:  دیخند
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 بدون تو که خوش..  ی بنده هم نفسم بسته به نفس جنابعالخوشبختانه
  ازامی ذاشتن بی نمقای شمال بودم و رفیهر چ...  گذره قربونت برم ینم

  برج زهر مار شده بودمنی عدنتیند.... 
 ی نمقی دقشی به حرف هانقدریکاش ا.  کردم از شرم سرخ شدم حس
  دانم چهیاما نم..  گذشتمی تفاوت می و بي سرسرشهی و مثل همشدم
  حسی گاهمی بگودیصادق باشم با...  آن حس ي بود که از تجربه شده
 ی مدی حال هر چند توجه او خوب بود اما نبانیبا ا!  بود یخوب

 دینبا! رفتمشیپذ! 
 مواظب خودت باش... ــ منتظرتم خانومم . 
  نهای دی ام آنقدر آرام بود که شک دارم شنیخداحافظ! 

 نی شد ؟ چرا دوست داشتم به ای چه مبی احساسات عجنی با امرا
  آوردمی بروم ؟ درست عکس آنچه که بر زبان محیتفر. 

***** 
 يآر " دلت دی گوی مداستی و پدیگو "نه  "لبت "

 ي دوستم داریلی که خیعنی ی سان دشمننی اکه
 نیری همه شنی ای اززباندی آی مدلت

  ؟ی بر زبان رانشهی را همی تنها حرف تلختو
  عشق نابم راي رنجم اگر باور ندارینم
 ياری عصر عنی افتاده در ااریکه عاشق از ع! 
  دوست خواهم داشتشهی همتی را چون آرزوهاتو

 ي نگذارشی خوي که مرا در آرزویبشرط
 ي من اگر روزي براای شود دنی مبای زچه

 ي معما پرده برداري ای که هستیتو از آن! 
" 
 ی بهمنیمحمد عل"

 عطا مدام.  را باز نگه داشته بودم می بودم و به زحمت چشم هاخسته
  خواست به آن های کرد و می می زد ، با بچه ها و مادر شوخی محرف
  ؟ادیخوابت م: حواسش به من هم بود .   بگذردخوش

 ــ خسته ام. 
 ی خوابی راحت ميری گی و مي خوری شام ممیرسیــ االن م. 
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  کردم ؟ی بود و من تازه حس مشهی همای شده بود مهربان
  بودازدهی به کی ساعت نزدمیدی رسیوقت. 

 پر از دار!  پاك و خنک يهوا... چقدر باصفا .  ییبای بزرگ و زيالی وچه
 خوش به حال صاحبش...  هیعال:  دیخواب از سرم پر.. و درخت ! 

  ازش ؟ادیخوشت م:  از صندوق عقب گفت لی حال برداشتن وسادر
  پولدارانی کنن ای مییچه صفا!  یلیــ خ! 

  بزرگتر و باصفا ترنیاز ا..  خرم واسه ت یم:  دیخند... 
 تو خواب ؟:  طرف برگشتم به

  ؟ی بزنشی ندیحتما با:  کرد اخم
 ریشما به دل نگ... ــ خب حاال ! 

 ینیبیحاال م..  خرمی تو هم که شده میــ واسه رو کم کن.... 
  گمی مکی تبرشیشاپیپ: خنده ام را جمع کردم . 
  جواب گذاشتمی اش را بیجوابم را نداد و من هم نگاِه عصب. 
  لوکسي اهیمبله با اثاث!  زی و تمکی شیلیخ...  دنبالش به درون رفتم به
! 

  هستنیی پانیــ سه تا اتاق ا... 
  که قراره منوی رو بذار تو اتاقلیدستت درد نکنه پسرم وسا:  گفت مادر

 میبچه ها باش. 
 دوتام تخت داره...  شماي اتاق بزرگتره برانیا... ــ چشم مادر ... 
  به آشپزخانهکید نزیی در ضلع راست ساختمان رفت جای سمت اتاقبه
  اوپني. 

  همیکیاون :  گفت طنتی را گذاشت و برگشت و آرام و با شلیوسا
 واسه من و تو! 
 نی را اگر چه دوست داشتم اما در اطنتشی صدا و نگاه پر شي خنده ته
  پر از هوسِر

  افکانی با ايریبم:  آوردم ی شدم و جوش می می عصبانمورد
 و شومت... 

  رفتی به مادر انداخت پشت به ما داشت و به سمت اتاق مینگاه
 تازه حرف...  کنم ی میقربون قدو باالت شوخ:  شد کی به من نزدیگام
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  بود کهنیمنظورم ا...  نزدم کهيبد!.... 
 ... اری منو باال نياون رو... حرف دهنتو بفهم عطا:  پررنگ تر شد اخمم

  بعديدفعه ... 
  مادر ؟ی مونیتو کجا م حانهیر:  دی پرسمادر
  به مادر وی نشسته در نگاِه عطا را گرفتم و برگشتم ، نگاه کوتاهنگاِه

  که گفتهی به اتاقشی ابروي پررنگ و اشاره ي بار خنده انی عطا و ادوباره
 ازت متنفرم...  یلعنت:  دمییبود و من از خشم لب و دندان به هم سا.... 

 یستیــ ن! 
  چشممیهر چ..  دورتر بهتریهرچ..  کنهی نمیفرق من يبرا:  گرفتم رو
  بهترهفتهی عطا ننی اي افهی و قختیبه ر! 
  شد ؟ االن کهیباز چ:  دمی مادررا شني رفتم و صدای سمت در خروجبه
 خوب بود.. 
  خوردششهی من عسلم نمکی که با دی دونی بگم ؟ میــ چ... 
  ناراحت بودیلی چون خي کنم تو مقصریــ آره اما االن حس م! 
 ارمیاالن از دلش در م...  نا به جا کردم یشوخ..  من شد ریتقص..  آره ــ
. 
  دانستم خواهد آمدی رفتم و مرونیب. 

  ازي گرفت و طره اي را به بازدمی شال سفدی وزی می خنکمی نسچه
  خاك و تن و برگ درختانيبو...  کرد شانی آورد و پررونی را بمیموها

  کردی تن مي را روانه یحس خوب. 
  ؟حانی رــ

 میآمد و رو به رو.  رفت می موهاي را ندادم و دستم به سوجوابش
  نداشتمي ؟ بابا منظوريناراحت شد:  که رو گرفتم و نگاهش نکردم ستادیا

  کنمتتی کم اذهیخواستم ... ..
  ام خوشم اومدیلیخ.. نه: طلبکار نگاهش کردم ... 

  ؟يپس چرا ترش کرد:  گفت طنتی و با شدیخند
 دیببخش:  درشت کرد لبخندش را جمع کردم شی را که برامیچشم ها! 

  چندنی خواهش کنم اشهیم:  زد ی هنوز خنده در نگاهش موج ماما
  ؟ی زهرمون نکنروزو
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 ارمی در بی من مرض ندارم بخوام بدخلقیــ اگه مثه آدم رفتار کن. 
 قول.. ــ باشه ... 

  ؟ی که چي دیقول م: فتم  را جلو آورد گدستش
 ي برایکیعوضش اون ..  من و تو باشه ي نگم اون اتاق براگهی که دــ
 من و تو باشه! 

  باز شد و نتوانستم بهمیاخم ها.  مهار کرده بود ی اش را به سختخنده
  کردنش گرفته بود و جز کوتاه آمدنطنتیش...  بانمکش نخندم ي چهره

  از من ساخته نبوديکار! 
  کنمکارتیچ...  گهی دي اوونهیــ د! 
  قربون اون خنديــ ا...

  بود از دهنم بپرهکی نزددیببخش:  را باال آورد شی کردم دست هااخم
  که خوشبختانه جلوشو گرفتمدنتیبگم قربون خند! 
 برگشتم تا خنده ام.  داشت ی کرد دست بر نمی ام نمیتا روان!  ری خنه
 ندیرا نب! 
 نگران نباش... حله مادر: به دنبالم آمد و از همان دم در صدا زد ! 
  بزنمادی خواست بر سرش فریدلم م...  دمیخجالت کش! 

  کنم شامیاالن غذا رو گرم م... برو لباستو عوض کن مادر :  دی خندمادر
 میبخور. 

  بود و کاررفتهی او نپذاَوردی هر چه اصرار کرده بود مادر غذا نعطا
  پخت اوتدس

  خوردنِی را کرده بود و حاال با آن همه گرسنگخودش
  اتفاق ممکن بودنیبهتر! 
  بود با دویاتاق بزرگ.  بود رفتم گری دو اتاق دنی اتاق سوم که ما ببه
  سمتکیهر کدام در .  نفره کیتخت . 

 .  را عوض کردممی رنگ گذاشتم و لباس هادی سفيواری را در کمد دلمیوسا
 شالم را هم که...  بلند ي هانی رنگ با آستی آبکی و توندی سفی راحتشلوار

  داشتمیبه خاطر حضور عطا بر نم. 
 .  غذا در ظرف بوددنی بود و مشغول کشدهی من بروم مادر سفره را چتا
  بر لبميلبخند...  می که خانه بودیمثل وقت...  نشسته بودند نی زميرو
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 می کردی ها رفتار نمدی بددی مثل ندانمی نداري چه خوب که با همه نشست
 نه من و نه خانواده ام. .

 دلش را.  جا باز کرد می و برادی از نشستنم خودش را کنار کشقبل
  او و رضا نشستمنینشکستم و ب. 
  گرفتشیمادر بشقاب غذا را به سو. 

  گشنهیلینوش جونت بخور که معلومه خ:  و گذاشت مقابل من گرفت
 يا.... 
  کشمیخب االن براش م: مادر گفت ... 

  من بکشياالن برا!  کنه که مادر ی نمیفرق:  گفت تی زد و با رضالبخند
... 

 ی غذا منقدری احانیر.. دمی کشادیآخه ز:  او لبخند زد ی به مهربانمادر
  ؟خوره

 او...  به سمت من گرفت که من بشقاب او را برگرداندم يگری بشقاب دو
  و گرسنهيدی دی خورد آن هم با اشتها ، آنقدر که اگر می من غذا مدوبرابر

  آمد ازیو من چقدر بدم م!  خواست ی باز هم دلت از آن غذا مي نبودهم
 ی خورند که آدم را از اشتها می غذا ملی می دسته که آنقدر آرام و بآن
 اندازند! 

  تفاوت بودم امایظاهرا ب...  لبخند زد میبه رو!! ... 
  کرد کهی با دلم مي اش کاریمهربان... .

   خداادی آروم به عطر و دالتون
  دل مرانی برد ای به کجا متا

  دل مرانی برد ای فنا ميسو
  طلب حضرت سلطان عشقدر

  دل مرانی برد ای لوا متحت
  که چه سان جانب دشت جنوننیب
  دل مرانی برد ای سر و پا میب

 شی اسرار خوي حرم خاصه از
  دل مرانی برد ای به سما متا
  چشم باز کردمی به در خورد ، به سختی در پی پی بار ضرباتنی چندميبرا



 128 

  کنمادارتی تو بامی ؟ اگه نه مجبورم بيداریب:  دمی را شنشیصدا، ... 
  از هفت گذشته بودی به ساعت انداختم کمینگاه. 

  ذاره آدمیاه نم..  بابا دارمی ب؟ی اول صبحی گی میچ:  گرفته بود میصدا
... 

 سرحال و.  شد شالم را بر سر انداختم ، در را باز کرد و به درون آمد خوب
 زمی عزریصبحت بخ...  من

 حانِیسالم ر: قبراق و لبخند به لب . 
  زودنقدری چرا ا؟یچه خبرخ اول صبح... سالم:  دمی و رو در هم کشچشم

  ؟ي کرددارمیب
 .... هی چه صبح قشنگنیبب:  دینور به درون تاب... ر زد  جلو و پرده را کناآمد

  تو رو کم داشتمي چشماِز
 فقط نا. 
 گهی پره دی به صورتت بزن خوابت می آبهی زمیپاشو عز:  طرفم برگشت به
 ی زنی نق نمنقدیا... 
  بودبایلبخندش چه ز. 

  شدن ؟داری بنایمامان ا:  گرفتم نگاه
 ی دلم مایتوام پاشو ب...  دارنیهمه ب:  همان لحن سرخوش پاسخم داد با
 میخواد با هم صبحونه بخور. 
  شدمیمن رامش نم...  شی خواستم دل بدهم به محبت هاینم! 
 امیــ تو برو منم م. 

  مواقع همشتری آمد ،بی به او میلی جذبش خي لباس هاستادی تخت اکنار
 نگاه.  بود اما من باز هم نگاهم را مهار کردم یدنید.  دی پوشی مدیسف
  اش را حس کردم و مجبور شدم سر بلند کنمرهیخ. 

 ! حانی ريزی عزیلیخ:  خوب ي اش آرام بود و نگاهش پر از حس هاچهره
 یلیخ!! 

 دلم به آن حال!  شد ي جورکیباز هم دلم ..  دانمینم... دلم .  زد لبخند
 جوابش را ندادم... نگاهم را محجوبانه گرفتم . افتاد و خودم کالفه شدم . 
 خوردن...  وستمی پس از او به مادر و بچه ها پیقی رفت و من دقارونیب
  بود و دلچسب تر ازری دلپذیلی خالی ورونی بِز
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  سرسبي در محوطه صبحانه
  آنگونه تصوريفقط لحظه ا.  دلچسب نبود شیمحبت و نگاه ها! نه ...  آن
 کردم. 

  سبزه ويبو.  بود یهوا عال...  قدم بزنم ی از آن دلم خواست کمپس
  را دوستی مکاننی در چنیچقدر زندگ... و خوش بو بای زيگل ها!  درخت

 دیبا!  نداشته ام اضافه شد ي کاش داشتم هاي به ايگری دِش
  کايا.  داشتم

 م توانستند بسازند من ههیاگر بق.  کردم ی به هدفم تالش مدنی رسيبرا
  توانستمیم. 

  به خودمالی به وینی ام غرق بودم که با ورود ماشندهی افکار خودم و آدر
 عی سري عطا با گام هاگری دي آمد و از سوی مشیآرام پ... آمدم ... 

  عطا ؟هی کنیا:  دمی پرسمتعجب
 ... الستیپسر صاحب و:  شد ی که وارد منبی به رو بود و ماشنگاهشرو

  و مدارکشو فراموش کرده از اتاقش برداره االنی بوده گوشنجای قبل اروز
 اومده ببره... 
 دیبه ما رس. 

  متناسب باي و هشت ساله با ظاهرستی بای و هفت ستیب" حدودا یجوان
  بهی کرد و نگاهیبا عطا دست داد و احوالپرس.  شد ادهی پشانی مالوضع

 من انداخت و سالم آرامم را پاسخ داد. 
 سی رئي سرمديپسر آقا...  يشهاب سرمد:  کرد ی معرفلی می بعطا

 شرکت. 
  بودمدهی که در خانه ديهمان مرد! 
 حانهینامزدم ر:  کرد ی معرفنگونهیمرا هم ا. 

  بودامدهیبدم هم ن...  تفاوت بودم ی بیعنی...  ی معرفنی از اامدی نخوشم
  بود نبودبی نرمش هرچند کم، اما عجنیو ا.. چندان دلخواهم نبود ...  اما
 ؟؟

  آوردشیلبخند بر لب راند و دست پ.
  بندهنیهمچن: لبخند زدم اما دست ندادم ! 

 اما نگاهش رنگ تمسخر.  دی و دستش را با مکث پس کشدی ماسلبخندش
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 نندی بی خود نمي دهیاز همان نگاه ها که تو را چون هم عق...  خود گرفتبه
  خوانندیامل م. 
  معتقدهیلی خحانهیر: عطا خونسرد گفت  !
 ــ بله ؛ متوجهم. 

  چه بود ؟ به هر حال مهم نبودي متوجه بود آن پوزخنِد ته کالمش برااگر
  گفتم و راهم را از آن ها جدا کردميبا اجازه ا. ...
 یچه آب زالل... استخر ي ها با هم به سمت ساختمان رفتند و من به سوآن
 ي هی ساری زی صندليرو.  بود بای زیلی در آن خدیانعکاس نور خورش..

 . آرامش بخش بود.  بلند قامت نشستم و چشم به آب آن دوختم یدرخت
  بود پر ازي با غچه ادی بری انداخته بود زهی سای بزرگدی از آن را بیقسمت

 ریاما ذهنم درگ.  بودییبای زيواقعا منظره ...  بر لبم نشستيلبخند!  گل
  آنگونه با نگاه ونکهیرفتارم درست بود اما ا...  بود شی چند لحظه پاتفاق

 دی اوقات عقاشتریچرا ب..  کرد ی مسخره ام کرده بود ناراحتم مپوزخند
 ...  نبودممانی ؟ من از رفتارم پشمی گرفتی را به سخره مگرانی ددرسِت

  بهیحت...  داشتم ی ام دست بر نمدهی بود که بود من از عقصاحبخانه
 عطا هم!  ي ها عادیلی خي و برای معمولدیشا

  دست دادنِکی ي اندازه
  بود که با خودم کهبیو عج...  را از چهره اش خواندم نیا...  بود موافق

  ام رادهیمگر او مهم بود ؟ مهم بود که عق!  آرام گرفتم دمی جمله رسنی ابه
  خودش داشتي دهی که با عقی داشته باشد ؟ آن هم با آن همه تفاوتقبول

 ؟!!
  لبخنددنمیبا د.  کرد ی مکی بود و اشتها را تحردهیچی کباب در فضا پيبو
  خوبب شده ؟نی امتحان کن ببای تو ؟ بییکجا: زد
  بودنديمادر هم کنارش نشسته بود و بچه ها مشغول باز.  شدم کینزد. 
 به مادر لبخند زدم. 

  اززتیبه جون عز:  گرفت می جدا کرد و به سوخی کباب از سي تکه اعطا
  که تازه گرفتمهیحقوق. 

 .  بار صداقِت کالمش را احساس کردمنی اوليبرا.  ناخودآگاه بود لبخندم
 یداره کار م!  حانهی ريری گی بهش سخت ميادیز:  هم متبسم گفت مادر



 131 

 یبهتره باورش کن... کنه . 
  کنمیکم کم دارم باور م:  بردم و لبخندم تکرار شد شی حرف دست پیب... 
 نوش جونت:  نشست ينگاهش به شاد... 
 دستت درد نکنه!  هیعال:  دمیچش! 

  بودی لبخندم را که تبسمری تاثشهی ماند به لبخندم و مثل همرهی خنگاهش
 افتمیبر لبانش در... 

 بیا از ج رشی را به سمت مادر گرفت و گوشخی که زنگ خورد سلشیموبا
 :  هم به منو مادر انداختی به آن و نگاهی آورد و نگاهرونی بشلوارش

 دیببخش. 
 از ما فاصله گرفت و سپس جواب داد. 
 با بچه ها...  ستمی ؟ نه من خونه نيچه عجب ؟ چطور... سالم ..  به ــ
 رونیاومدم ب... 
 نه اون بچه ها که منظورته:  و ادامه داد دیخند... 
 ي هاخی و رو کردن سری گرفتم و به مادر نگاه کردم که حواسش به زرو

 :  او شدي که باز هم حواسم پرِت مکالمه نمیخواستم بنش...  بود کباب
  خبر عروسک ؟گهی دخب
  بودم در نظرم مجسمدهی که چند بار دی شد و زندهی در هم کشمی هااخم
  و خنده بردی برگشت و نگاه آکنده از خشمم را ددنیدرحال خند.  شد

  داشتی بر نمفشی کثياو دست از کارها.  رنگ باخت شیلبها. 
 ینم! احساسات بد ... پر از احساسات بد شده بودم .  درون رفتم به

 من به او و رفتارش... نه حسادت نبود !  نامش را حسادت بگذارم خواستم
  به اويچون عالقه ا...  کردم چون یدت نم که ارتباط داشت حسایی آنهابا
 نداشتم!! 

  حوصله لب تخت نشستمی را برداشتم و بمیگوش
  شدمنی دانم چرا با او سرسنگیاصال هم مهم نبود اما نم...  مهم نبود میبرا

  که با آن همه شوق و ذوقی خواستم از کبابی کردم و نمینگاهش نم.
 درست کرده بود بخورم. 

 تازه به اتاق آمده بودم و باز هم سرگرم.  کرد میبار صدا نی چندميبرا
  با آني بودم و بازمیگوش. 
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  ؟یی کجاحانی ؟ رحانهی رــ
  ؟ي دیچرا جواب نم:  متعجب گفت دنمی اتاق را باز کرد و با ددر

  ؟ي دارکاریچ:  به اجبار انداختم ی نگاهمین
  نزدمی شد ؟من که حرفیباز رگت گرفت ؟ چ....بسمه ا: به درون آمد ... 

  ؟ي زدیمن گفتم حرف:  نشان دادم ی خودم را سرگرم گوشهمچنان
 نکهی ايبرا:  دمی حفظ فاصله ؛ اخم آلود خوم را پس کشی نشست ، بکنارم

 ی حتما حرف بزنستی نازی نادیازت بدم ب.... 
  آخه؟ی ناراحتیاز چ! حان؟یر:  خورد جا
  امی ناراحتلینه، نه دل...ی بودم تلفندهی شننکهی چه ناراحت بودم؟ از ااز
  خواستم باور کنم کهیپس چه بود؟ خودم هم نم! باشد نی توانست اینم
 ست،منی ننی الشیدل "با خودم تکرار کردم... ام همان استی ناراحتلیدل
  ندارهی که تازگنیا! اومده ی از او بدم مشهیهم "
  کرده باشم تادای پي تازه الی دلدی بای کنیچرا فکر م:  بار نگاهش کردم نیا

  ؟ادی تو بدم باز
  و مجبور به نشستنم کرددی کشیبرخاستم اما دستم را ناگهان.

 ه؟یبگو دردت چ...  ادی از من بدت بي تو غلط کردــ
  فکریواسه چ:  و نگاهم را در چشمانش نشاندم دمی دستم را کشظی غبا
 اد؟ی از تو خوششون بدی همه بای کنیم
 فقط تو...ـــ من نگفتم همه! 

  که از دست تو خسته ام،از خودمنهیدردم ا:  قطع کردم ی را عصبحرفش
  از توي اثرای ی تو باشدی باامی رم هر جا می ميچرا هر جا...ادی مبدم

  و بهم زوری کنی من دخالت مي قدر تو کارهانی داشته باشه؟چرا اوجود
 اد؟ی ازت خوشم بي ؟ اون وقت توقع داری گیم

  کهنهیدخالتم تو کارهات همه به خاطر ا:  اشت آرام باشد اما نبود یسع
 رونی بي ری که منهی حواسم به ايهمه ...يزیبرام عز... خوامی مخاطرتو

 حانیر...  مزاحمت نشه،دردسر واسه ات درست نشه ی کسي گردی بر مو
 ه بشم ، تاب و که بهت دارم پس زدی همه عشقنی با استی ننی من احق

  درازترمتی و پاتو از گلیبهتره حِد خودتو بدون... دارهي منم حدتحمل
  حرفها خودتونی و ای شی و زنم نمي تکرار که دوستم ندارنیبا ا...ینکن
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  والسالمی مونی من مي و برای منيتو برا... خسته نکن! 
  ماندم،ازي کالمش بر جاتی اتاق را ترك کرد و مبهوت از قاطعتی عصبانبا

  همه ناراحتش کردهنی انکهیدلم از ا.  بودم مانی که زدم بودم پشیحرف
 بودم گرفت اما...

  چرا ازگری ددی آی دانستم اگر از او بدم می دانستم ، نمی را نمدلم
 حالِ
  بودیبیعج
  حالِمی روزهاآن

 حالِ!  شوم ی منیناراحت شدنش غمگ!
  خورم مامانینم:  اشتها نداشتم  ولی کرد اما ممی ناهار صدايمادر برا.

  کهچارهی اون ب؟يری بهونه بگي خوای باز م؟ي خوریچرا نم:  کرد اخم
 قسم خورد...
 کًال اشتها ندارم... ربط ندارهنیــ نه مامان به ا.
  شهی کنه و ناراحت می فکر مينطوریاون ا...ایــ بلند شو ب.

  کنهی چه جور فکر مستیــ به من مربوط ن...
  کنمی مشیمادر شما بفرما من راض:  اجازه وارد شد یباز هم ب.

 نی کردم به ایفکر نم. دی از آمدنش خوشحال شدم و دلم لرزراستش
 دیای باز هم کوتاه بیراحت. 

 مثه بچه ها چرا از ناهار:  ستادی تخت اکی رفت و او به درون آمد نزدمادر
 ؟ی کنی مقهر

  را ازی شد گوشکترینزد. نزدم یرف از حضورش خوشحال بودم حنکهی ابا
 از تماس.  گذاشت، دستم را گرفت و بلندم کرد زی مي گرفت و رودستم

 ی از او خجالت مگری از هر زمان دشیب. دمیدستم را پس کش... دستش
  اش را نداشتمرهیتاب نگاه خ. نگاهم را گرفتم .دمیکش. 

 یدارم رابطمو باهاش تموم م:  را باال آورد و شالم را مرتب کرد دستش
 کنم...

  بهی چشمانش ربطيخمار. اراده در چشمانش نشست ی متعجبم بنگاه
  نداشت؟یمست
 ي اومد ممکنه مکالمه ادمیاالن ...ی ناراحت بشیحق داشت:  کرد اخم
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 درسته؟!  ی باشدهی شنمویتلفن
  نگاهم راعیسر.  بوده نی ام از همیاراحت مرا لو ندهد که نمی چشمهاکاش

 ی زنی حرف می دونم از چینم:گرفتم ...
  دونم احساست بهیم... من تو رو بزرگ کردم حانهیر:  و مطمئن گفت آرام
 يحق دار...ی کنی که وانمود مادیاونقدر از من بدت نم... عوض شدهمن

 اما... کنمیمن درکت م...  ی نباشنی با من خوش بي ندهی و به آیبترس
 فقط با...ي خوای شم که تو می دم همون میقول م... شم ی عوض مدارم
  کردم و قولی کنم که اشتباه می خودم دارم اعتراف منیبب! يای راه بمن

  رو که تو خوشتیی اون کارهايدارم همه . تکرار نکنم گهی دم که دیم
  ذارم کناری مادینم...

 يحرفها. شوم اما جرأتش را نداشتم رهی داشتم در نگاهش خدوست
  کرده اما هنوز باورش نداشتمنیری کام دلم را شنشیریش.

 ؟ی کنی باور محانه؟حرفامویر:گفت .  بود نیی همچنان پانگاهم
  تونم باور کنم؟یم: دست خودم نبود می صداارتعاش
 فرصت بده ثابت کنم من اون...بهم فرصت بده:  گفت دواری و اممشتاق
  سازه کهی رو مزی آدما از اونها چی زندگطی شرایگاه...ستمی بد نقدرهام

  گردن به اصل خودشونی بر مطی و با عوض شدن اون شراستنیواقعا ن...
  کنمیفقط با اثبات باورش م...ــ حرفت قشنگه اما.

  باغبانش رای که باغخواهمی را آن گونه متو
  جوانش رابوسدی که ميری مادر پهیشب
  سرودم کهنی غمگی شب بارانکی را در تو
  مکانش راابمیی زمانش را، نمدانمینم

 دانی در مدی آن سرباز دلتنگم، که با تردمن
  و پوچ از دست خواهد داد جانش راچی هيبرا
  خفته در بستری پادشاههی شبشانمیپر
  امشب دشمنانش راندیبی سرش مي باالکه
  دوستت دارمی نوشتي من روزمی در تقوتو
 پس بارها گم کردهام فصل خزانش را آن از

  ترسدی که با تو هم قفس باشد نمییپرستو
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  آسمانش رارندی آب و نانش را، بگبدزدند
  برقصد موج برداردای باش تا دری ماهتو
  بفروشد کمانش راادی آهو باش تا صتو

  از دست خواهد رفتيخانهای آن مستم که در ممن
  دستان تو پر کرده باشد استکانش رااگر
  نسبت بهی راحتنیاما نظرم به ا!  نبودم ری از او دلگگری بود اما دبیعج
  ادامهیعنیازدواج با او !  شد ی عوض نمشی عشق و عاشقي و کل ماجرااو
 ي همان نداريدست و پازدن تو..  یچارگی و بی بدبختنی کردن ادایپ! 
 یمن م.  خودم نه خانواده ام يم ؛ نه برا خواستی را نمنی من هرگز او

  از خودم و آندی شانس را نبانیا.  آن ها ببخشم ی به زندگيدی امتوانستم
  گرفتمی مهی آتی ازدواج بنیها با ا. 

  به ظاهر با دلدی و پرم بابال
  باز ماندنِي بودم که برادهی رسجهی نتنی ابه
  از منی نا معقولي اما خواسته دی پریدل او هر چند هرز م.  میای راه باو
 میاینداشت که نتوانم با آن کنار ب. 
  برسممی به خواسته های نرمش به راحتی شد با کمیم. 

  درمی که از سفر داشتي خاطره انی شد به عنوان بهتری چند روز مآن
 می شدی افتاد و آنقدر شوکه نمی رها نمي نقش ببند اگر آن اتفاق براذهنمان

! 
  کردند من هم آنطرفتر مشغولی مي طاها در کنار استخر توپ باز رضا وبا

  حواسم از آن ها گرفته شد کهي همه یقی دقاي کتابم بودم و براخواندن
  بهمی عظی و همزمان با آن افتادن رها در استخر شوکغی جي صداناگه

  داشتهادی آنکه به ی و بدمیدست و پا زدنش را د...  منتقل کرد وجودم
  نجاتش به آب زدمي خودم را به استخر رساندم و براستمی شنا بلد نباشم

... 
  بودمدهی از سه جلسه آموزش ندشی من که بي بود و شنا براقی عماستخر
 همه....  رفتم ی آب مریرها را گرفتم اما خودم هم ز...  ممکن ری و غسخت

 فقط طاها و....  توانستم ی بود رها را به باال برسانم اما نمنی امی سعي
  گرفتن دستم تالش داشتندي که برادمی دی را مانی گريرضا.... 
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 و...  کرد ی را بد تر متی موقعدهی فای وحشت زده و بي و پا زدن هادست
 می رفتی آب فرو مری به زشی تر از پنیهردو سنگ. 

  بود چوندهی پريمروزی ابوالفضِل عطا که از خواب نای اِدی فريصدا
 گریرها د..  آب فرو رفتم ریاما ز...  تابان دلم را روشن کرديدیخورش
 ی بود و به صورتم مشانی آب پرری بلندش در زيموها...  کرد ی نمیحرکت
  ازادی را از ترس زمی قوادانهیمحکم نگهش داشته بودم اما ناام...  خورد

  دادمیدست م..... 
  نجاتيد برا بويدی آب نودی او و تالطم شدي پر سرو صداي رجهیش
 دیدستان قدرتمندش هردومان را در آغوش گرفت و باال کش...  افتنی. 

  اراده انجام دادم نفس گرفتن بود آنی که به محض باال آمدن بي کارتنها
  و درد آلود چون با آب و سرفه همراه شدقیهم عم... 
  رهاي افتادم خودم را روهی داغ لب استخر را لمس کردم به گرنی زمیوقت
  نداشتیحرکت... انداختم ... 

  کرد آبی دست و پا نبود با فشار به شکمش سعی و بجی مثل من گعطا
  به او تنفس دهان به دهانعیسر...  بفرستند رونی که خورده بود را بییها

 حنجره ام از شدت سرفه...  و التماس به خدا افتاده بودم هیبه گر....  داد
  خواستمیرها را از خدا م...  سوخت ی مهیو گر! 
  شکرتایخدا:  رنگ عطا نشست یب

  که کرد لبخند بر لبانِي سرفه انیاول... 
 اری اختی بيشتری و با شدت بدمشیدر آغوش کش...  افتاد هی به گررها

  کردی سرفه مدیچقدر آب خورده بود و چقدر شد....  ستمیگر! 
 يآخه قربونت برم چرا مواظب نبود:  دی او را از آغوشم گرفت و بوسعطا
  جون ؟عمو

  پروا با آن اخم و لحنی انداخت و بسی سرتا پا خِب
  حجایب

  به منِینگاه
 ی خودتو به خطر انداختيدورت بگردم مگه شنا بلد بود:  گفت زی آممحبت

 ؟؟
  که به تنم افتاده بود از شرم در مقابل رضا و طاها احساسي لرزي همه با
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  به من دست داديدی شديگرما. 
  که حلقه شده بود را پشت گوشم فرستادسمی خي آورد و موهاشی پدست

 :  دستش را به سمت چانه امسر داد و سرم را به سمت خودش گرداندو
  ؟؟ختمی ری تو سرم می چه خاکدی نشده بودم االن باداری باگه

  کردی ممی دل رسوانیا!  ماندن نبود ي جاگرید! 
 دمی کشی به تنم خجالت مدهی و چسبسی خيآن لباس هابا .  شدم بلند
 مقابلش راه بروم... 

  لباساتو عوضایب:  و بلند شد و قبل از من رو به سمت ساختمان شد دیفهم
 ي خوری سرما می بمونسیخ.. کن. 

 شی به تن داشت و آب از سر تا پای مشکیرکاب...  افتادکلشی به هنگاهم
 نگاهم را گرفتم.  دی چکیم. 

  من تصورش هم دردناك بودي بود ، خدادهیاگر او نرس!!....
 :  سر و وضع ما متعجب گفتدنی آمده بود با درونی که تازه از حمام بمادر
  شماها ؟نی بودکجا
 یداشتم غرق م.. من افتادم تو استخر :  کرد هی شروع به گردنشی با درها
  شدی خواست منو نجات بده خودشم داشت غرق می میشدم آبج... 
  خدا مرگم بدهيوا:  اش به صورتش چنگ زد ی دلواپسيمادر با همه ... 

 ..  گذشت زن داداشریخدا رو شکر که به خ:  رها را به آغوشش سپرد عطا
 نگران نباش. 

  روانشی افتاده اما از تصورش اشک های بود چه اتفاقدهی ندنکهی با امادر
  کردهیهر دو مان را در آغوش گرفت و گر.. شد . 

  هم کهیاون دوتا گالب...  شدمداریخدارو شکر ب:  به سمت اتاق رفت عطا
  اومدن صدام کننینم.... 

  بودند ودهیترس...  نداشتند یآنها که گناه...  به رضا و طاها بود منظورش
  را گم کرده بودندشانیدست وپا! 

 به.  که دوباره روان شده بود را پاك کردم یی و اشک هادمی را بوسمادر
 می نداشتي که تا مرگ فاصله ایراست! 
  ودهی آب چکيلب استخر با آن سر و رو.. چرا نقش او ...  اتاق رفتم به

 دمی به چانه ام کشی نگران آنقدر پررنگ در خاطرم نشسته بود ؟؟ دستنگاه
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  بودیبیحساس عج چه انی اایخدا ...  دستش هنوز هم داغ بود يجا...
 ؟؟!!

 سر!  بود ختهی که به جانم ريدینه از سرما که از آن ترس شد.  کردم تب
 او و مادر نگرانم بودند. نتوانستم شام بخورم . شب بود که مبتال شدم . 

 برو حاضر شو ببرمت دکتر:  قرار گفت ی تاب و بی بار بنی چتدمي براعطا
. 

  حالمی کم بهی فقط.. حالم خوبه..  خواد یــ نم... 
 شهی تر هم مدی شدقهیداره هر دق...  يتب دار: کالفه شد ... 
 بزرگش نکن...  ستی نی مهمزیچ... نه بابا :  زدم يلبخند خسته ا. 

 :  ام را لمس کردیشانی آورد و پشی کرد دست پی دوم بود که امتحان مبار
 يبه جون خودت داغ تر شد... 
  نکرده اگه تشنج کنهيخدا..  بگو يزی چهیمادر شما ... 
 تشنج ؟:  دمی خندمی حالی بي همه با

 لج نکن... پاشو باهاش برو درمانگاه و برگرد ...  گه مادر یراست م:  مادر
... 
  ؟دی خود نگرانیچرا ب...  ستی نمی آخه من طورــ

 یکاش راحتم م.. خوابم گرفته بود .  هم بلند شدم و به اتاق رفتم بعد
  ترسم تبت بره باال تریم...  حانهیر: اما به دنبالم آمد . گذاشت ... 
 غصه... االنم بهترم.. من حالم خوبه... برو شامتو بخور :  تخت نشستم لب

  منو نخوري. 
  ، را لمس کرد ، اگر هم تب نداشتم داغ شدممی و گونه هایشانی هم پباز

  آخه ؟ی کنی لج میکبا ...  ی داغیلیبه جون خودم خ:  گفت ناراحت
 ی وگرنه مستی نازیباور کن ن..  یچکیبا ه:  دمی حال بودم دارز کشیب

 اومدم... 
 ... باشه:  لب تخت نشست با حرص خواستم بلند شوم که اجازه نداد کنارم

 پس اجازه بده کنارت بمونم. 
 یبابا م...  افتادما يریعجب گ..  بابا يا:  حوصله و اخم آلود پسش زدم یب

 گهیگم خوبم د... 
  من وی همه نگراننی ؟ چرا ایچقدر خودخواه..  گهیبسه د:  کرد اخم
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  ؟ینی بی نممادرتو
 ریشب بخ:  را بستم میچشم ها.  دادم جوابش را ندهم حیترج. 

  اش بود اما چشم بازی کنترل حال عصبي که برادمی را شنقشی عمنفس
 نکردم. 

  شد و در همانی می تداعمیب برا آری فرو رفتنم در زي هم صحنه هاباز
 حال چشمانم غرق خواب. 

 !  ؟؟ی حس کنی توانی طعم بوسه را می که باشداری حالت خواب و بدر
  هم خواب بوددیشا...  دانم ینم...  ای ؟ گونه ؟ یشانیپ...  يرو!

  من کنارت باشم و تو دورتریعنی درد
  تو دوست تری عاشقت باشم ولیعنی درد
  عاشقمدی بگوی منتظر باشیعنی درد

  تورا مهجورترکنی شود لی صادر محکم
  داغ عشق تو بسوزاند مرایعنی درد

  تا که شوم من دودتري تفاوت بگذریب
  عشقم بمانی التماسش را کنیعنی درد

  شود هر روزتری حسم به تو کم ميبشنو
  تو هر دم تو را طعنه زنداری یعنی درد
  هر روز نزد او ازروز قبل مشکوك تریهست
 ی ولی تا که هست مستانه ترباشیعنی درد

  که رفت عشقت،غمت در دل شود انبوه ترتا
  را از هر طرف من خوانده ام تکرار شددرد

  پر سوز تری اندر قلب من جز درد، غمستین
  شدم ، بهاری که به صورتم خورد با همان چشمان بسته هوشی نفسی گرمبا

 نکهی از اشیپ!  آور شدم قبل از خواب عطا کنارم نشسته بود ادی خودم
  کهی به صورتی شدم که با ضرِب محکمزی خمی وحشت زده نمی بگشاچشم

 : دی نالزیاز درد صورتم در هم رفت و مادر ن...  خم بود بر خوردم می روبه
  ؟؟حانی ری کنی مکاریچ...  آخ
  ؟يدی پرهویچرا : ت  اش گذاشینی حرف دستش را بر بنی با او
  ازشیشرمنده شدم اما پ.  او از درد ، اشک در چشمانش نشسته بود چارهیب
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 مادر به جون خودم ذهن:  عطا بلند شد ي خنده ي بزنم صدای حرفنکهیا
 منحرفش فکر کرد من بودم.... 

 انی کم رنگ و محجوب در صورتش نماي که هنوز اخم داشت خنده امادر
 هه هه:  بود نگاه کردم ستادهی به او که آن طرف تر اضی و من با غشد

 ی بر نمیی به جای کم ادب خرج کنهیجلو بزرگتر !  مزه یچه ب...  میدیخند
 خوره! 

  نگرانگهید! خوب شده ها ...  مادرنیبب:  طرح لبخند بر لبانش بود هنوز
 نباش!

 آره : ام گذاشت یشانی سرخ شده بود دست بر پی اش حسابینی که بمادر
  که خوب شدهدمی مارش که کار افتاد فهمشی زبون ننیاز ا. 

 ی جواب آن همه دلواپسدیمن نبا...  هم محبت داشت هم سرزنش لحنش
 شالم. ال اقل از نظر مادر با آن همه عالقه به او ....  دادم ی را آنگونه معطا

  ویممنون بابت نگران.. من حالم خوبه:  دمی که عقب رفته بود جلو کشرا
 تونیپرستار. 
  را مرتب کردممی آمدم و لباس هانییاز تخت پا. 

  مادر ؟ي خوری ميزیچ:  بر خاستمادر
 رمیس... ممنون ... ــ نه . 
  به ساعت بزرگ سالنینگاه.  کنار عطا گذشتم و اتاق را ترك کردم از

  به صبح نمانده بوديزیچ... انداختم ... 
 وضو گرفتم و برگشتم. 
 مادر به اتاق بچه ها بازگشته بود و عطا هنوز در اتاق بود. 
  ؟گهی دی خوبی مطمئنــ

 ی تر مي قودمی ترسی را که از آن میهر بار نگاه کردن حس.  نکردم نگاهش
 شهیفقط تنم کوفته ست که اونم خوب م... خوبم : کرد . 
  ؟ی نماز بخوني خوای مــ
 ــ آره... 
  بخوابمی چند ساعتهی راحت شد برم المی که خحاال:  لب تخت بلند شد از
. 

 کی از شیمحبت ها.  رفت در را پشت سرش بستم یوقت...  نزدم یحرف
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 یعصب!  شد راحت باورش کرد ی نشست و میبه دل م...  خاص بود جنس
 چرا ذهنم...  اما ستادمی جوالن دادن آن افکار سر تکان دادم و به نماز ااز

 .  کردمی مدای از آن پیی فرار و رهاي برای راهدیبا او بود ؟ ری در گمدام
  دادمی مدانی احساسات منی به ادیفعال نبا. 

 با.  ندازمی به جزواتم بی دادم نگاهحی خوابم نبرد و ترجگری از نماز دبعد
 ي برای توانست راهی همه را خوب بلد بودم اما خواندنش منکهیا
 من.  ام باشد ی توانست سد راه خوشبختی باشد که ميزی به چدنیشیندین

 بزرگ و..  کردم ی مشرفتی پدیبا...  خواستم با ازدواج در جا بزنم ینم
 ریچشمگ. 

 ی سر به سرم نمادیعطا ز.  از قبل خوش گذشت شتری مانده بی روز باقدو
 ی کرد پا را فرا تر از حد معمول نمی اش گل می اگر هم شوخگذاشت

 گذاشت. 
  رامی حال و هوانقدری مسافرت چند روزه اکی کردم ینم وقت فکر چیه

 هرچند در. مخصوصا مسافرت با عطا ...  اوردی کند و سرحالم بعوض
 ی بودم اما چون خودم سمت عقل را مری نبرد عقل و احساس درگکشاکش

 ی دانستم آنگونه خواهد شد که من میم...  نگران نبودم ادی زگرفتم
 خواهم. 
  مضاعفم راي شدم و انرژی باز تر در دانشگاه و مطب حاضر مي اهی روحبا

  آن روز عطانکهی کردم تا ای درس خواندن مشتری بهتر کار کردن و بصرف
 تماس گرفت و خلق مرا تنگ کرد. 
 یی جامی بردی دنبالت باامیــ بمون م. 
  کجا مثال ؟ــ
 ی فهمیــ بعدا م... 
  جاچیــ من با تو ه... 
 ي طولش ندادیز...  مونم ی منتظر منییپا...  ی گی مشهی هم کهنویــ ا. 
 دهی را نادشی های خوبيهمه .  کرد کی جمله اعصابم را تحرکی نی همبا

 از.  گرفتم تا قبل از آمدنش مطب را ترك کنم میآنقدر که تصم.... گرفتم
 به.  توانستم زودتر از آنجا بروم ی آن روز مطب خلوت بود و مشانسم
  را جمع کردم و به راهلمی رفتن داد وساي خانوم دکتر اجازه نکهی امحض
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  را به منشی تواند خواسته های هم نمشهی که همدی فهمی مدیبا.  افتادم
  کندلیتحم. 

  کتاب بودمکی دیمدتها بود به فکر خر...  گرفتم شی کتاب خانه را درپراه
  که داشتم ویفرصت پول نداشتم و آن روز با توجه به ی کافي به اندازه و
  بودتی موقعنی که بالخره کنار گذاشته بودم بهتریپول. 
  آنجايفضا...  از آرامش وجودم را گرفت ی ورودم به کتابخانه موجبا

 ي آقايبه سو.  بود رونی بياهوی پر هي مطبوع و جدا از فضااریبس
  به تبسم گشوده شد وشی رفتم با نگاه اول مرا شناخت و لبهاینیحس

 پاسخ سالمم را با محبت داد. 
 یی کتاب ها راهنماي کتاب مورد نظر را گفتم و او مرا به سمت قفسه نام
 کرد. 
 .  ذوق زده شدممی بهتر بگوای.  بر لبم نشست ي کتاب لبخنددنی دبا
 دمی خریمخصوصا که از در آمد خودم آن را م. 
 ی آنکه در خواست کنم مبلغ قابل توجهی بینی حسي هنگام پرداخت آقابه
  شد اما منی من بود خوشحال مي اگر هر کس جادی داد ، شافی من تخفبه
  خوديهر چد به رو.  خواستم ی نوع ترحم ها را نمنیا.  خواستم ینم...
 یلی خی با وضع مالری دختر فقکی او مرا به عنوان نکهی اما از ااوردمین

  زدمرونیاز کتابخانه ب... پکر شدم .  به من داد ي بشناسد حس بدفیضع
 ی زندگکی...  مرفه ی زندگکی الیخ....  شدم ی بافالی که غرق خی حالدر
 ي از سر ندارگرانی ديبدور از ترحم و دلسوز! 
 هم او.  به آن انداختم ی آوردم و نگاهرونی ببمی آن را از جمی لرزش گوشبا
  زدمیبود که حدس م. 

 دادمجواب ن... 
 .  کردمی به شدت حس ممی را در پاهای به خودم آمده بودم و خستگتازه

  اتوبوسستگاهیبه سمت ا.  در کنم ی و خستگنمی بنشی داشتم کمدوست
  مانده بودیقیتا آمدن اتوبوس دقا.... رفتم . 
  اش بودیمی قدوی که حواسش به راديرمردی آنسوتر از پی ؛ کممکتی نيرو

 به...  دی نوازی شد روح را می که نواخته مي چنگ و تاريآوا...  نشستم
 اما...  دوست داشت یلی اش را خیمی قديوی مادر افتادم او هم رادادی
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  نوا شبها ازیب...  وقت بود که فرصت نکرده بود از ان استفاده کند یلیخ
  شدی مهوشی بود بدهی سرش به متکا نرسیفرط خستگ. 
 ی به بازگشتش فکر میوقت...  مانده بود یباق گری آمدن عزت چند روز دتا

  آمد و دوباره روز از نویاگر م...  افتاد ی دلهره به جانم میکردم نوع.... 
 ي هم براي فکردیبا...  اتوبوس مرا از افکارم جدا کرد برخاستم دنیرس
  کردمیجواب دادن به عطا م. 

  بار بانیا. فتم  اتوبوس قرار گری صندلي تماس گرفت که روی دوم وقتبار
 بله ؟:  پاسخ دادم يخونسرد

  ؟ییمعلومه کجا....  سالم ــ
  گردم خونهیخب معلومه دارم بر م....  ؟یشگی هميــ بازم سوال تکرار. 
  دنبالت ؟امی بی من نبودم با تو تماس گرفتم که بمونــ
  ؟امی من نبودم که گفتم نمــ
 ادااای سگ من باال بي نذار اون روحانیــ ر... 
  جذاب شما باال هستي رونی اشهیــ بذارم نذارم هم! 
  حوصله گفتی و بیعصب: 

  ؟ي در آورُدم
  خرج کردممتی مدت مالهی

  توهیــ تازه شدم شب.... 
  خونهي گردیــ باالخره که بر م. 
 ینم...  را خاموش کردم ی پاسخ ندادم و تماس را قطع و گوشگرید

 ي هادی ها و نبادی ام و بای خصوصمی او را در حرنی از اشی بخواستم
 يمحبت ها.  ردی را از من بگارمی خودم راه دهم و اجازه دهم اختخاص
  را به خودی بود و هر کسنیهرچند دلنش..  خواستم ی را هم نمنابش

  خواستمی را نمی وابستگنی کرد اما من ایوابسته م... 
  ها بعدسال

 ستی نی کسلمی فقهرمان
  نجات دهدکری غول پيوالی شهر را از دست هکه
 یی تنهابه
  زندان ها فرار کندنی تربی عجاز
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  تنهکی ای و
  باشدفی را حریارتش...

  ها بعدسال
  استی قصه کسقهرمان

  کندی جرات مکه
 آدم ها "انیو م"

  شودیعاشق م!...
  کهيبا آن کار.  نبود ي از او خبردمی به خانه رسی تصورم وقتبرخالف

  ازی بودم اما از نبودنش نفسی درست و حسابي دعواکی بودم منتظر کرده
 مامان خانوم ؟: به سمت اتاق مادر راه افتادم ...  دمی آرامش کشسر
 خسته.. سالم:  آشپزخانه پاسخم داد که به آن سو راه کج کردم از
 ینباش. 

 زود...  ماهت مادر يسالم به رو:  بود ی چقدر دوست داشتنلبخندش
 ياومد! 

 اما خب مادر..  شهی زودتر از همقهیچند دق...  به ساعت انداختم ینگاه
 گریبود د! 

 مطب خلوت بود امروز.. ــ آره کارم زود تموم شد ... 
  ؟ستنیچه خبر ؟ بچه ها ن:  به اطراف انداختم ینگاه

  از آناني بود که قدرهیمنظورش پسر همسا)  ي طاها و رضا با مهدــ
 دهیرها هم خواب... رفتن مسجد ( ود بزرگتر ب. 

 خواب چه موقعست ؟:  کردم تعجب
 امروز با خودم...  گهیبچه ست د:  مشغول شستن ظرف ها شد دوباره

 ي با هم بازیلی دختر همسن اون داشت خهیصاحبخونه ..  بودمشبرده
 دی گرفت خوابمیتا اومد... کردن . 

 یزندگ متوجه فرق یعنی...  من ي چارهی بيرها... 
 "  باز هم گرفتدلم

  که مادر او از صبح دستور داده ودهیفهم...  با آن دختر شده ؟؟ خودش
 مادر خودش.... 
" 
  گفتم ؟ی چيدی شنــ
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  لحظه فکرم مشغول شد به رهاهی.. نه مادر : به خودم آمدم . 
 پاِك پاك...  گرده ی عزت داره بر مگهی گم چند روز دیــ م... 
 پاِك پاك ؟؟ مطمئن بود ؟ من که نبودم! 
  ؟ی کشهی مقایدق:  تفاوت گفتم یب

  داشت با آن همه شکنجهیمیرح
 چه دلِ!  بازگشت نی بود از اخوشحال

  بوددهی که از جانب او ديا! 
 رمی بگکی کوچی مهمونهی خوام یم....  ندهی آي سه شنبه هفته شهی مــ
  وییدا... براش ... 
 نی که عزت ارزش انیشما مطمئن... عجبا:  ومدیخوش ن به مذاقم چیه

  ؟شهی نمتونی باعث سرافکندگگهی که دو روز ددی دونی داره ؟ مکارو
 دلش را شکسته بودم ؟...  به طرفم برگشت دی آب را بست و با تردریش

  توسطگری بار دلشی خواستم او در مقابل فامیاما من فقط م!  بر من لعنت
 به خاطر خودش بود که گفتم..  پول نشود کی يعزت سکه ! 
  ؟نهی نظرت اــ
 ... یول...  ی خواستم ناراحتتون کنم و تو دلتونو خالینم... خب ــ

 امکانش هست پاك برگرده اما همون... دشیشناسی بهتر از من مخودتون
  ؟ستین..  دوباره بره سراغشروز

 دی همه امآن...  خشک کرددشی بند سفشی پي را با گوشه شیدستها
 ینیاما مردد شد به آن همه خوش ب...  که نه يدینا ام...  را به شیجا! 
  خواستمیفقط م!  ادی بر می بگم مادر ؟ از اون که هر کار بگی چــ

  وارمی رو از دلش در بدهی کشی که سختی مدتنی کنم و اخوشحالش
  ما ارزش دارهي چقدر برادشی جدتیتا بفهمه که وضع..  کنم دوارشیام. 
 قربون تو مامان:  داشت دنیصورت مهربانش بوس.  شدم کی او نزدبه

 ... می بکنی استقبال درست و حسابهی ازش می تونیم...  برم مهربونم
  تا اگرمی خوشمزه اما فقط خودمون باشي عالمه غذاهی با می بدیمهمون

 می نباشلی فامي روي شرمنده گهی افتاد دیبعدا اتفاق. 
 دهیاز من نرنج. بار تبسم کرد هرچند کم جان اما دل مرا خوش کرد  نیا

  گذاشتمشیتنها.  دارد ازی حال حس کردم باز هم به فکر کردن ننیبا ا!  بود
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. 
  زود برگردنی رفتم و در همان حال گفتم به رضا گفتی سمت اتاق مبه

  ؟خونه
 المیاما خ..  تو کوچه بموننادی ترسن زیخودشونم م...  آره مادر ــ
  همراهشونهيراحته که مهد. 

 ی طوالني روادهیبا آن پ..  را عوض کردممیلباس ها.  اتاق شدم وارد
 چقدر خسته بودم. 

  بحث و جدلي حوصله چیه.  داشتم قبل از آمدن عطا بخوابم دوست
 با او را نداشتم. 

 ی میز خوشچهره شان ا...  از نماز بود که بچه ها برگشتند پس
 ي قبل از نماز به کالس هایبه تازگ...  خنده بود شانی و بر لبهادیدرخش

  رفتند وی داده بود مبی محل ترتي آموزش بچه هاي که مسجد برایگانیرا
 ي براشانی خوشحالدنی و دبردندی مختلف لذت مي هانهی در زميری گادی از

 "  کردمیو مدام با خودم خطاب به آن ها تکرار م!  دی ارزی مای به دنمن
 ...  دمیمن بهتون پرو بال پرواز م..  کنم ی حال رها نمنی شما رو به امن

 دیبهم فرصت بد "
 ستی که عطا چرا ندمیمن نپرس...  می حضور عطا و رها شام خوردبدون

 ط حضور او بسای مطلع بود که بامدنشی نزد اما از نیمادر هم حرف...
 دیشام را چ. 

  تامل بهی بی کردم با آن همه خستگیفکر م...  از آن به اتاقم رفتم پس
 ی بود که کجاست ؟ منی فکرم ايهمه ...  خواهم رفت اما نشد خواب

  مرا کجا ببرد ؟خواست
 ی ؟ گاهي ادهید...  دارد یتی زدم که چه اهمی مبی به خودم نهالبته
 داریب!  ستی بده کار نی زنیم به خودت هم که جز حرف حساب نَشت

 گو
 بودم تا ساعت دو!! 
 آنقدر پهلو به پهلو شده بودم که دوست داشتم به حال خودم زار بزنم. 
  آمد ؟ و چقدر بریچرا نم...  از خودم از دست او کالفه بودم شتری بو

  شد وی مدهی سوال در ذهنم مکرر پرسنی گرفتم هر بار ای خشم مخودم
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 ....  کردمی آمد در ذهنم نثارش می مرونی او که هر چه از دهانم بچارهیب
  را نداشتم و ندارمدنشی باشم که چشم دی بود که چشم انتظار کسمسخره

 ی بر نمي شده بود و از من کاردهی و شوروانهیاما دلم د.  نخواهم داشت و
 آمد. 

  اراده نشستم و ازی بدی به گوشم رسدی چرخش کلي که صدانیهم
  هم زده بودیپیچه ت... خودش بود ...  دمی پنجره سر کشيگوشه !! 
  به اتاق من روانه کرد که فورای نگاهاطی قدمش به درون حنی اولبا

  که کردم پرده آشکارای اما با حرکتندی تا مبادا مرا ببدمی را پس کشخودم
 ی مکی که به اتاقم نزدیی گامهادنیبا شن! و چقدر حرص خوردم .  دیرقص

 شد پتو را سرکش کردم و خودم را به خواب زدم. 
 گهی دی کردم تا االن خواب باشیــ فکر م... 
  پس متوجه شده بوددی کوبیقلبم تند تند م! 

 ی لعنتي خراب کردویاما همه چ...  اومدم یــ داشتم باهات راه م... 
 ی مونی وقت شب منتظر منیتو که تا ا:  ادامه داد دی را که دسکوتم
 ی ؟؟ با دست پس مادی ازم بدت می کنی که وانمود مي مرض داربرگردم

  ؟؟ی کشی مشی با پا پیزن
  دوست داشتم بلند شوم و جوابش را بدهم اما باز هم به سکوتیلیخ
 پر از حرصم ادامه دادم. 
  بخوابریراحت بگ.. ــ حاال من اومدم ! 

 م سکوت کنم توانستی نمگرید.  دی پوزخندش بر روانم چنگ کشيصدا
  نوشابه باز کنهیواسه خودت : پتو را پس زدم ! 

 هی کرد که برود دوباره به آن تکی را که از چهار چوب در جدا مي اشانه
  بودم ؟ی گفته من منتظر جنابعالیک: ادامه دادم .  داد
  ؟ي خوندی درس میکی تو تاری پس حتما داشتــ

 ي های بودم چون به فکر بدبختداریب:  اعصابم بود ي بد روپوزخندش
 هی کنمی از ترسم نگاه کردم ببدمیاالنم صدا شن...  خانوادم بودم خودمو

  خونه مرد نداره کهنیا! ...
 اما!  دانستم ی را بهتر از هر کس منی خود بود و خود ای بمی هاحرف

  آوردمی او بر زبان مي کم کردن رويبرا! 
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 دقِ...  تر از دهنت حرف نزن نده
  گی نصف شبنیبب:  بر چهره نشاند خما

  کنمای می ازت دارم بد تالفعصرم
 یِدل! 
  بابت رفت وي که بخوایمن
 یِمگه تو ک.. ی بکنی تونی نمی غلطچی هــ
 اومد من... 

 ای..  سوال نی از اادیچقدر خوشت م:  را به چهره برگرداند شیخونسرد
  جوابشدنینکنه از شن... نه... 

  و بدتر ازدی خراشیلبخندش اعصابم را م...  کالم بست نی را با ادهانم
  ؟ي به جا اوردنکهی اایبگم برات :  که باال انداخت و ادامه داد یی ابروآن

  آدِم اعتماد به سقِفهی... آره به جا آوردم :  را جمع و جور کردم خودم
 خودشو...  داره که چه خبره ی هوا برش می مدتهی که هر از هرزه
 ستی خبرا ننی بگم از ادیبا...  دونه یآقاباالسر ما م....... 

  بلند به درون آمد و خودش را بهی شد با گامی بار او بود که عصبنیا
  نداشته توي آبرویبهم دست بزن:  ستادمی رساند بالفاصله مقابلش امن

 زمیریم. 
  حس شدی بمیلبها...  ام محکم زد یلیخ.. زد .. دی ترسی من نمدی تهداز
 آنقدر محکم که دستم به...  زدم یلیمن هم س... به خودم جرات دادم ...

 ي در خود داشت که خودم هم از کاري افتاد و نگاهش آنقدر ناباورسوزش
 یلینگاهش خ.  به عقب برداشتم یگام...  افتادم رتی کرده بودم به حکه
 اما من... حرفها در خود داشت ...  بودنیسنگ... 

  و به سمت در به راه افتاددی پررنگ عقب رفت ، چرخیا اخم حرف بیب
 چیه.. امدی به ذهن و دهانم نی کالمچیدهان باز کردم اما ه! 

 من چه!!  یمانی پشای دنکی خوش حضورش ماند و من و ي بوفقط
 کردم! 
 یحت...  ی نوع کم محلکی.  گرفت شی پيگری آن روز رفتار دي فردااز

 عتایهرچند طب.  کرد ی مغیداد و نگاهش را هم در ی سالمم را هم نمپاسخ
 ی که منیهم.  شدم اما دلم گرفته بود ی موضوع خوشحال منی از ادیبا
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  مورد توجهش باشم و با آن نگاه وشهی دوست داشتم مثل همدمشید
 ...  وجودم باشد امايرای بودم خاِص خودم هست پذافتهی که درلبخند
  آزار دهنده به جانم افتاده بود اما بهیعذاب وجدان.  را شکسته بودم دلش

 .  رفتارم در مقابل او نمودار شودای دادم در ظاهر ی وجه اجازه نمچیه
 ی تفاوت تر و فقط درونم بود که بی سرد تر و بی بودم که بودم ، حتهمان

 قرار شده بود. 
 ستی کس در خانه نچیاو ه بودم و متوجه شدم که جز دهی به خانه رستازه

  همراهش مشغول بود با ورودم سر بلندیلب تخت نشسته بود و با گوش.
  سالم کنم دوباره نگاه گرفت ونکهی از اشی گذرا انداخت و پی و نگاهکرد

 به کارش ادامه داد. 
 ي از پنجره و وراارمی اختینگاِه ب.  بزنم به سمت اتاقم رفتم ی آنکه حرفیب

 دمی دیسه رخش را م...  شد دهی او کشي به سومیان ضخ نه چندي پرده
  سالم نگفته بودم و مثل خودش برخوردنکهی ايالبد برا... اخم داشت ..
 کرده بودم! 

 مادر حتما با بچه ها به...  ام را برداشتم و لباسم را عوض کردم مقنعه
  توجهی من بي او که بلند شد گوشهای زنگ گوشيصدا.  رفته بود مسجد

  شدزی تیالی خی بي برامی سعيبه همه . 
  دم خودتونی میگوش... چشم ... تازه اومده . آره ...  سالم زن دادش ــ
 دیبهش بگ... 
 بر خاست و به طرف...  دی گوی کنجکاو شده بودم که مادر چه میلیخ

  مشغول کردم که تقهی به جالباسمی لباس هاختنی آمد خودم را به آواتاق
 از.  پرده به درون فرستاد ری اش را از زی باز اتاق زد و گوشي به پنجره يا

  قهر بودیلیظاهرا خ..  حرکتش خنده ام گرفتنیا! 
  ؟نی اهیچ:  در هم و اخم آلودش نگاه کردم ي افهی را پس زدم و به قپرده

 کارت دارن: رو گرفت . 
 الو ؟:  برداشتم

  جان ؟حانهی رــ
  ؟نییکجا...  سالم مامان ــ
  چند بار تماس گرفتم ؟ی دونی چرا خاموشه دختر ؟ متی گوشــ
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 فراموش کردم که...  دونستم حتما شارژ نداشتهیــ نم... 
  اومدتییدا... تولد مهساست ...  تمیی دايمن خونه :  حرفم آمد انی مبه
 نجای اایتو هم آماده شو با عطا ب... ما رو با خودش برد ... 

 ام شده بود نگاهم کردم به سرعت نگاه گرفت رهی و به عطا که خبرگشتم
 دوم...  هم ندارم ی شلوغي خسته م و حوصله یلیاول که من خ:  گفتم

  نبودگاردی تونستم الزم به بادی هم خودم مامی خواستم بی اگه منکهیا. 
 ستادی فکش بر هم عضالت چهره اش را منقبض کرد اما پشت به من افشار

  نزدیو حرف. 
  ؟يای بي خوای نمیعنی ــ
 دی کنی خوام بخوابم از طرف من عذر خواهیم.. ــ نه . 
  هاشهی دلخور متییــ اما دا.. 
 تازه..  اونجا امینا ندارم دوباره آماده بشم و پاشم ب...  مامان خسته م ــ
 می که ما داریاونم با اون اقوام خاله زنک... 
 هی بقبتیتازه اونم با غ.. ي خواد منبر بریواسه من نم..  خب باشهیلی خــ
  بخوابری بخور بگيزی چهی. !
 خوش بگذره بهتون... ــ باشه . 

 هی کنار پنجره تکواری و تماس را قطع کرد به او که به دی خداحافظیوقت
  چپش زدم برگشت و نگاهي به شانه ی بود نگاه کردم و با گوشداده

 دلم... رف نداشتم تعاگریبا خودم که د... ختی را در چشمانم ردلخورش
  خوردی بر نمیی نرمش در مقابل او به جایکم!  خواست ی میآشت! 

 : دمی آن را عقب کشردی آورد که بگشی را به طرفش گرفتم دست پیگوش
  ؟ي شما با ما قهرنمیبب

  نشستطنتی به شینگاهش به آن... 
 می قهرم بکنمی که االن بخواي به سرمون زدی چه گلمی بودیــ آشت... 

  ؟هی واسه چي شتري ناز و عشوه هانیپس ا:  ام گرفت خنده
  بچه پرروادی ی مي شتريعمه ت ناز و عشوه : اخم کرد .... 

 البته اگر به..  خواستی کل کل میدلم کم.  امدیبدم هم ن.  نداشتم عمه
 دی کشیدعوا نم. 
 گفته باشم...  نداره داری خرنکهیــ خالصه ا! 
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  گرفتیم نمنگاهش را از چهره ا... 
  ازش خبريرازی فقط خواجه شنکهیا!  می بگو خودمون ندونيزی چهی ــ
 نداره! 
 ادی زیلیخ.. دلخور بود ! 
 آخه بچه که زدن نداشت که...  کنم ی حال حاضرم ازت عذر خواهنی با اــ
 من زدم! 
  واداشتاری اختی بيبهت که در چشمانش نشست مرا به خنده ا. 

 !  بار نه بر لبانش که در نگاهشنی ادمی خنده ام را دری تاثشهی هممثل
  شد گفت اخم هم داردی میحت.. خنده اش را مهار کرده بود . 

  دارهي بدیلی عطا عواقب خيــ دست بلند کردن رو... 
 میدی نديزیما که چ! بلوف : خنده ام را جمع کردم ... 
 ییعشق عطاتو ...  ی کنیآخه تو فرق م:  و واضح قی محبت عمکی! 

 رو:  رنگ گرفته باعث شد نگاهم را بردارم و برگردم می گونه هانکهی احس
  بهت داد ؟شهی نمهم
  ؟یستین:  پنجره نشست لب
 برو به کارت برس..  کنم یــ بس کن خواهش م... 
  ؟ی زنی هم پسم مي خوای چرا هم منو مــ
  تصور توئهنیا: به سمت در رفتم ! 
  که به منیچرا احساس:  ماند ي اتاق خارج شدم اما او همچنان بر جااز

  ؟ی کنی رو انکار ميدار
  که از جوابدی پرسی را از من مییسوال ها..  کرد ی کالفه ام مداشت

  رفتمی خودم هم طفره ميدادنش برا! 
 ی رسی نمییبه جا...  اشتباه نمون نیتو ا: لب حوض نشستم . 
  که من بهت دارمهیمهم احساس!  هی احساست چتسیــ برام مهم ن! 

  ؟ستی نی کم خود خواههی:  را در آب فرو بردم دستم
 ستی نیپس خود خواه...  تونم عاشقت کنمی من که به خودم مطمئنم مــ
! 

  زدم ؟ی تفاوت حرف می سنگ بودم که آنقدر بدل
 م شی مثل تو عاشق نمیمن به آدم...  من تلف نکن يــ وقتتو پا! 
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 :  اندك رو به من نشستيلب حوض با فاصله ا...  آمد می شد و به سوبلند
  سازمی می زندگهی ي بدیاگه بهم دلگرم.. تو به االنم نگاه نکن ...  حانهیر

 واست که همه از تعجب... 
 از..  خوام با ازدواج در جا بزنمیاز کجا ؟ عطا من نم:  حوصله گفتم یب

  که تو براتزارمی بنیاز ا..  کنم می خوام مال حرومو وارد زندگی نمیطرف
 قایتو دق..  ی کنی خرج مي و چجورياری از کجا به دست مستی نمهم

 ی مني آل هادهیا
  مقابلِينقطه ! 

  فرصت بدههیتو بهم :  دمی کالم به نگاهش غم پاشنیبا ا... 
 چی فرصت بدم ؟ تو که هيــ آخه چجور...
  کس عاشق نشوچیبه ه: رفم آمد  حانیبه م! 
  در قانع کردنم داشتی که سعی ماند در نگاه مصممرهینگاه متعجبم خ. 
  هر کاردمی نرسي خوای که ميزی سال صبر کن اگه به اون چکی ــ

 گهی دیفقط دل نبند که اگه بست...  بکن یخواست.... 
 ی بود اما نمیاو جذاب و خواستن...  دمی ترسی قانع شدن منی ااز
 خواستمش! 
 ی هزارتا چرخ منیی پاادی هوا تا بي رو بندازبی سهی...  دم ی بهت قول نمــ

  دم اما تویقول نم...  فتهی بيادی سال ممکنه اتفاقات زکی نیتو ا...  خوره
 به خاطر خودت عوض شو... 

  تونمیمن نم.. ي خوای که تو مستمی نیمن اون.. از من نرنج :  شدم بلند
 ندهی آي برايادی زيمن نقشه ها..  ي خوای باشم که تو می و رو به راهرام
  رسمیدارم که قطعا با وجود تو به اونها نم! 
 یقلم م!  ی مال مني نخوايتو بخوا...  کنم ی دارم باهات مدارا محانهی رــ
  داشتن و بردن تو قدم بردارهي که براییکنم پا! 
  شدشانی کالم او پرتیباز هم دل من بود که از قاطع!

 ی کنی لب ز لب وا می آن اخمت که وقتناز
 ی کنی کر عجب، آشوب بر پا مطانی شگوش

  رسوا کردنتدیِ به وقت صحبت از تهدای
 ی کنی امروز و فردا می که هدتی تهدناز
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  رودی که گفتم اخم کمتر کن دلمسر ممن
 ی کنی که با اخمت چه غوغا ميدی دیکاش م...

  الغر شده بود اما کامال مشخص بود که پاك شده ونکهیبا ا ! برگشت عزت
 قامتش هر چند از!  ستی آن مواد خانه خراب کن و آبرو بر نری در گگرید

  شد بچه ها اوی حاال مدیشا...  راست بود بهتر از قبل شده بودبای تقراول
  ماندی منگونهیاگر هم! را پدر بدانند . 

  در خود فرو رفته بودند کهي صدا گوشه ای ها با حضور او ساکت و ببچه
  شان رانهی کی کوچک بي که خرجشان کرد دلهای با آن محبت کمرنگاو

 دیدر آغوش گرفت و بوس... آن ها را به خود فرا خواند ..  دادآرامش
  را کهی خرج کند آن محبتشانی کارها بلد بود ؟ بلد بود برانیعزت هم از ا..

  بود ؟؟حقشان
  کهياو با آن همه بد...  قابل درك نبود می مادر برای خوشحالنای منی ادر
  توانست خوشحال باشد ازی که شده بود چطور مي بود شکنجه ادهید

  ؟ي مردنی چنحضور
  نکرده امی او زندگي را که جای قضاوت کنم شخصدیدنبایشا..  دانمینم
  قدمی قد و ني او باشم با آن بچه هاتیممکن بود من هم اگر در موقع...

  دارند ؛ از حضور عزت آن هم باازی سالم ني به شدت به حضور پدر ؛ پدرکه
  کردمی می شدم و ابراز شادمانی خوشحال منقدری همدشی جدطیشرا.... 

  خودیهمچنان مرا سرباز زندگ..  دوستانه بود ری با من همچنان غنگاهش
 نیو ا!  با من دشمن بود َتر
 زمیهنوز هم به جرم فروختن ه...  دانست یم

 ي تفاوت بودم به حضوریب...  نداشت تی من اهمي بود که برايزی چتنها
  گفت کهی در درونم ميزیچ...  هنوز از خوب ماندنش مطمئن نبودم که

 نیاما ا!  ماند یاو پاك نم...  ستی حاضر نیمی صراط مستقچی به هعزت
 دای زدم تا در رفتارم و گفتارم نمود پی را هر بار به شدت پس متیذهن
 اما..  را به کام مادرم و بچه ها زهر نکندینکند و خوش... 
 فقط به.  بود با اکراه حاضر شدم دهی که مادر تدارك دینی رنگي سفره سر

  ؟ي ریهنوز سر کار م: نگاه عزت طلبکارانه بود .  مادر خاطر
  خودمهبیخدا رو شکر فعال دستم تو ج.. ــ آره . 
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  من هم نقش پردی شارهی تي رابطه نیدر ا....  دانمی تلخ بودم نه ؟ نمادیز
  دانم از اول از چهینم...  کردمی داشتم و آن را نا عادالنه قضاوت میرنگ

 یبی من غرای کوچک همسرش ِر
  کرد با دختياو بد رفتار...  گرفتنشات
  آن سال هایه بود طهر چه ک...  رمشی پدرم بپذي و نتوانستم به جاکردم
  شد و تای ما شکل گرفته بود که روز به روز پررنگ و پررنگتر منی بینفرت

  دانمی را نمدی رسیکجا م. 
  نه تنها او که مادر همدیاخم در هم کش... 

 با اون چندر غاز:  با دهان پر گفت شیشگی لحظه بعد طبق عادت همچند
 ... هه...  خودمهبیم توج ؟ دستادی رفت و اومدت به سر کار در مخرج

  هست که دستت توش جابشه ؟ي اونقدربتیج
  اوبیهر چه که بود از ج..  درون بشقابم مشغول شدمي با غذاخونسرد

 تا آن روز هم با زحمت مادرم...  بود که به خاطرش شرمنده باشم امدهین
  نفرتمدیو شا!  او ي دهی نکشي بودم نه زحمت هادهی که به آن سن رسبود
  گذاشتی بر سرم ملی دلی بود که بیّنت

  منیاز هم.... 
 کی کوچبمویج:  ام را که فرو دادم ابرو باال انداختم و نگاهش کردم لقمه

  به مال حروم نداشته باشمازیدوختم تا برا پر کردنش ن! 
 ی خمار او هم به سرزنششهیچشمان هم...  به عطا انداختمی کوتاهنگاه

 او هم طرف عزت را گرفته بود ؟...  اراده بود یم ب نشسته بود ، اخمآشکار
  به سر بردنادی کردند عزت با چهل روز در کمپ ترك اعتی آن ها فکر مچرا
  شده ؟لی بدی بي به فرشته الیتبد

 ممنون مامان خانوم:  تمام رها کردم و برخاستم مهی را نمیغذا. 
  مادري نخورديزیچ:  زد می سرد به رويلبخند... 

  معده م بودتی از ظرفشتری آقا بنی اي دهنخور
  منت نونِشهیــ مثل هم... 

  بدتای میخوبت گفت...  ما رو بزن ای بابا بيا:  دمی عزت را شنی عصبيصدا
  گفتم دو کلوم باهات حرف بزنم فکری برج زهر مار نشستنی عدمی د؟

 یمیتی ینکن... 
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 فرشته! او فرشته بود ..  اراده بود یپوزخندم ب! 
 ی که بابا مییاونوقتا...  منه نوزده ساله ي کردن براي شده واسه پدرری دــ

  تونم رو پامی االن که متمی که چرا سر بار زندگي کردرمی تحقخواستم
  ؟کاری خوام چی مثل تو رو می از طرف آدميری دست گگهی دواستم
 ینم. همانقدر که او نداشت ..  را نداشتمدنشیچشم د...  خودم نبوددست

 ینم...  که مادرم را کتک زده بود فراموش کنم ي بارنی آخرتوانستم
  که زده بود هنوزییزخمها...  بود ری دی خوب شدن کميحاال برا!  توانستم

  نمک بود بر آن جراحت هادنشید... خوب نشده بود ! 
 بزرگترته ها.. عت کن کم مراهی...  مادر گهی بسه دحانهیــ ر! 

  تالطمي پر مهرنیدر ع...  مهربان چشمانش يای گرفتم از آن درآرامش
 من...  دییبزرگتر من فقط شما: لحنم آرام شد ...  نگاه مادرانه اشداشت

 اول خدا رو دارم بعدم شما رو... 
  با شما هممی کردیآقا جون ما غلط اضاف..  خب کمتر روضه بخونیلی خــ
 میکلوم شد. 
 مانیچقدر زود پش...  اتاقم به راه افتادم ي بار سکوت کردم و به سونیا
  مادر وی کردن خوشعیکه از ضا.. البته نه از رفتارم با عزت ...  شدم یم

  تلخشانی را برای خوشنی بود که انی امی سعيمن که از اول همه !  ها بچه
  کند ؟ چرا فقط بهی عمل کردم ؟ نفرت با دل آدم چه منگونهی چرا انکنم

  که از او داشتم ؟ی فکر کردم و به نفرتخودم
  فرار ازيباز هم برا..  آوردمانیبساط درسم را به م...  اتاق را بستم در
  راه ممکن بودنی بهترنیعذاب وجدان ا! 
  ؟يایباهام م... تنهاشون منم...  رونی بمی با بچه ها برمی خوای مــ
 خوش بگذره: دم سرم را از کتاب بلند نکر. 
  ؟يای نمــ
 ی دونیــ خودت بهتر م... 
  ؟می و خوش بگذرونمی کنحی کم تفرهی ي چرا ؟ دوست ندارــ
  با تو خوش بگذره ؟شهی مگه مــ
  شد اما من آنگونه پاسخش دادمیم. 

 چرا نشه ؟ لواسون بد گذشت ؟:  به خرج داد سماجت



 156 

 ره بگذشهی همشهی نملی بار خوش گذشته دلهیــ . 
  اصرار کنمشتری کم بهی دونم از خداته یم.. ــ طاقچه باال نذار... 

  را به خود گرفتهی دوست داشتني همان ته خنده شیصدا...  کردم نگاهش
 بود و گونه اش همان چال با نمک را! 
 درس دارم.  امیــ نم. 
 ــ فردا که جمعه ست. 
  ندارهدهیفا... ــ اصرار نکن. 
  کنم با خودم ببرمااادای رو پیکی مجبورم يای اگه نــ
  نشسته بودطنتینگاهش به ش. 
  ؟ی کندای پدی که باياونقدر ندار:  دار شد شیلحنم ن!!
 نداختمیــ داشتم که به تو رو نم. 
  ؟ي کردکاری رو چی که داشتیی اوناــ
 یوقت...  نیواسه سرگرم...  ستنی نیشگی که منظورته که همیی اوناــ
  دورشونی ندازی به درد نخور مي اسباب بازهی نی عيخسته شد! 

  کنن ؟ی رفتار منطوری همونیاونام با شما آقا:  زدم پوزخند
  که دور از جون شما هرزه ن آرهییــ اونا! 
  ؟ي پری اگه هرزه ن چرا باهاشون مــ
  ؟ دلتینی شی سرش نمی ام اشتها آور، تو باشیلی سفره باز باشه و خهی ــ
  خواد ؟ینم
  خوادی مدوی دی که هر چیــ کارد بخوره اون شکم... 

 ... چند وقته تو ترکم...  ستمی نينجوری اگهی ؟؟ االن که دیسوخت:  دیخند
  گم من کهیم...  کنم یتحمل م... اما خب ...  خواد یدلم م.. نمیبیم

  بشم ؟ی دارم چرا به کم راضبهترشو
 : نفس گرفتم! از شرم بود ... د از از سوز دل نبو!  گرفتم ر

  ، گنسوختم
  ؟ برو با همون کهیزنی به من رو مگهیپس چرا د...  ام خوبه یلیخ... 
  ؟ي که متوجه منظورم نشدی نفهمنقدری ایعنی ــ

 :  که داشتم تند شدیلحنم از ضعف!  نبودم فشی مورد حرنیدر ا.  آوردم کم
 برو بذار به کارم برسم...  خوامم بفهممی و نمدمینه نفهم. 
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 : ستادی اتاقم برداشت و راست اي شانه اش را از پنجره ي هی تکالی خیب
 ریشب بخ.  کنم ی مدارتیپنج ب. 

 امی باش که بالی خنیــ به هم... 
 توهم باش.. ــ هستم! 
  همانطور که پشت به من داشت دستش را باال آورد و پنج انگشت را باو

 تا پنج: م نشان داد ه... 
  را دوست داشتم؟؟ کالفه کتابم را بستم و نگاه از قامت بلنددنشی خندچرا

 شهی را همممی که حرنیهم...  رفتم گرفتم ی اتاقش مي پِر او که به سوو
 اری بسمی مثبت وجودش بود که براي نقطه نی داشت بزرگتری منگه

 دمی دی که در نگاهش نسبت به خودم میاقی اشتيبا همه ..  بوددلچسب
 نیو ا!  کرد ی نمي ساخته بود دست درازمی که برای امنمی به حرهرگز

 می اوقات براشتری بود بیشگیاما چون هم..  بودبی عجیلی خمی برایگاه
 نیاو در ا...  دمی ترسی با او نمیی وقت از تنهاچیآنقدر که ه...  بود يعاد

  که مستیوفت...  که ی وقتی کرد حتی به شدت خودش را کنترل ممورد
 یعنی نیو ا!  بودم دهی بود او را در آن حال ندی مدتنکهی ابیو عج...  بود

  ؟ آن هم به خاطر من ؟؟ریی شروع کرده بود به تغیعنی!! ! ...
  توانستمی نمنکهی دانستم به قول خودش پنج خواهد آمد و جالب ایم

 حی تفرنیاز تصور رفتن به ا!  کنم که دوست دارم با او همراه شوم انکار
  وجود اما باز هم تکرار کردم تونیبا ا...  لبم جا خوش کردي گوشه يلبخند

  چه برسه به دلبستهیشی وابسته هم نمیبه اون حت!!! 
  توي براسمی نویم... 
  که بودنت رایی تويبرا... 
 ندیبینه چشمانم م... 
  شنودی ممی ها نه گوشو

  ؟حانهی رــ
  حس کردم چشم گشودممی بازوي که بر روی فشار دستش و تکان آرامبا
  دراهی سي اهی اتاق چون ساي روشن فضاکی و منگ به او که در تارجیگ

  تا مشاعرم خوب کار کنددی طول کشی مجسم شده بود نگاه کردم کمنظرم
 هیچ:  دمی پشت سرم نشسته بود چرخبای به چپ و به سمت او که تقریکم
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  شده ؟ی چ؟
  بودنیی هم پاشی خم شده بود تن صدامی به رویکم
 میپاشو نماز بخون حاضر شو بر... ــ ساعت پنجه ... 
 دمی تر از قبل پرسجی باز نگه داشته بودم گی که به سختی چشمانبا
  ؟می کجا برــ
  در مهاری که سعيده ا بر نداشت و با خنطنتی همان حال هم دست از شدر

  رفت ؟ادتیقرارمون ...  یجی گنقدیقربونت برم که ا:  داشت گفت کردنش
  و در حال نشستن دستش را پس زدم ودمی به صورتم کشیدست.  آمد ادمی
 امیقرارمون ؟ من که گفتم نم:  طلبکارانه گفتم یبا لحن. 

 ي دانستم برای بودم مدهی قبل از خواب آن را پوشدمی را جلو تر کششالم
  کردنم خواهد آمدداریب. 

  وقتیلیخ!  سرحال شی مهربان بود و نگاهش پر حوصله و صدالحنش
  بوددهی هم اصال نخوابدیشا....  شده بود داریبود ب. 

  آره ؟ي بودداری تمام شبو بامی همرات بنکهیاز ذوق ا:  گفتم
  از خندهيرگه ا...  همان بود که دوست داشتم شیصدا...  را کنار زد میپتو
 از شوق خوابم نبرد...  نمتیبی اصال نمنکهیآره نه ا: به خود گرفته بود ... 

  تا خواب کامالمیبهتر بود بروم و دست و صورتم را بشو...  ام گرفت خنده
 اورمی ربط بر زبان بی بياز سرم بپرد و کمتر حرف ها. 
  تونم تا ظهر بخوابم ؟ بابا من کهی مینی ببیشت روزم چش نداهی نی همــ

  روزوهی نی همشمی مداری سحر بيهرروز کله ...... 
  بازم نظرتنمی اونجا ببمیبر...  منِز

 ي قد غر نزن عزنیا:  را گرفت دستم
 نهیهم! 

  خواب را بهیجی دستش گرفتم گي که از گرمایحس...  دمی را کشدستم
 نیا...  بودبیعج!  توانست ی آب مي از آنکه سردشتریب!  از سرم پراند کل

 کوبش... قبال بارها دستم را لمس کرده بود اما ...  بود دی جدي تجربه کی
 دی دی بود و مرا درست نمکی کردم ؟ خوب بود که تاری مدی را چکار باقلبم

. 
 چراغ را.  شوددای حس پنهان در چهره ام هونی خواستم ای شدم ، نمبلند
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  آن اتاق را تركیکردم ودر پروشن . 
 . مودی پی را به سمت اتاقش ماطی که طول حدمی او را هم شني پايصدا
 ای سرد بود ادیدست من ز...  به دستم انداختم ینگاه.... 
  فکر کردن ونقدریا...  هم نبودای مهمزی چدی بددیند:  زدم بی خودم نهبه
 ي دی رو نمي کارنی همچي بهش اجازه گهید! کش دادن نداره که ! 

  لقمه نون وهی واست ي خوایم:  سجاده ام را باز کردم دوباره آمد یوقت
  ؟رمی بگریپن

  ؟ بود وی مرغوب شده بود ؟؟ ازِکنقدری اشی جنس محبت های تازگچرا
  همدی جلب نظرم عوض کرده ؟ شاي واقعا روشش را براای دمی دی نممن

  کردم نه ؟ی منیری خود شي آن را برايادیمن ز! 
  که بری شد اخمرشی تاثامدی به مذاقم خوش نچی کالم آخر هنی ؟ انیریش
  خورمینم: چهره نشاندم . 

 گفتن... می خوری اونجا با بچه ها صبحونه ممیریخب پس م:  زد لبخند
 رنی و کله پاچه بگمی خوان حلیم. 

 :  و عطر خوش را بر سر انداختمبای زی صورتي با آن گلهادمی سفچادر
  آمادمگهی دقه دستیب. 
 ــ منتظرم. 

  کردم کهیچقدر سع.  دم پنجره لب تخت پشت به من نشست همان
  کردی مری ذهنم را درگنقدریچرا ا...  کامل به نمازم باشد نه به او حواسم

  خواستم نداشت اما باز همی؟؟ هر چه را که م... 
  گفتنری صبح بخيصدا...  شد داریبودم که مادر هم ب نمازم را خوانده تازه
  دانستم قبال موافقتش را گرفته و بدونیم..  دمی و پاسخ او را شنعطا

  ام را انجامفهی وظدی حال من هم بانی دهد با ای انجام نمي او کاري اجازه
  دادمیم. 

 مامان خانوم ؟:  کردم شی از برگشتنش به اتاق از پنجره صداقبل
 جانم مادر؟:  اش به طرفم برگشت ي حال مرتب کردن روسردر
 ــ سالم. 

 زمیــ سالم عز... 
 خوش بگذره: درك کرد .  می با عطا بگومی از همراهدمی کشی مخجالت
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 دیمواظب خودتون باش.. دیریعطا بهم گفته کجا م.  زمیعز. 
  اودلسوز و مهربان و.  او هم مادر بود يبرا...  هردومان می شدمخاطبش

  نگه داشتن اوی راضشی سعي بود و همه افتهی دری را به خوبنیا! 
 دیخودم مواظبشم نگران نباش.. راحت مادر التونیخ: عطا بر خاست . 

  همه اعتماد او را جلب کرده بودنی عطا چگونه ایبه راست.  لبخند زد مادر
  چون و چرا مرا به او بسپارد ؟ هرچند او من و عطا رای حاضر بود بکه

  بود ؟نیاما چرا آن همه به او خوشب....  دانستی منامزد
  سپارمتونیــ به خدا م. 
 ی پررنگ و شال نخی آبی نخيمانتو.  دمی لباس پوشعی که رفت سراو
 بایساده و ز.  کتان ی و شلوار مشکی آبي با رگه هایمشک. 
  ؟ي حاضرــ
 وابش را ندادمج. 

  بهی بد نبود دستدیاما شا...  نبودم شی اهل آراادیز.  ستادمی انهی آمقابل
  کدام حس بودری تحت تاثمی تصمنی دانم اینم...  دمی کشی مصورتم

 ای!  تصور حضور آن زن دیشا... ..
  بزنملیــ فقط ر! 

 چهره اش و.  بود برگشتم ستادهی او که در چهار چوب در اي به سومتعجب
  نکنشیآرا:  بود يحالت نگاهش جد. 

  در برابرش موضعشهی وجودم را فرا گرفت نتوانستم مثل همخجالت
 ... من:  بابت لحن آرامش بود که آرام ماندم دیشا...  و اعتراض کنم رمیبگ
  دوست ندارمشیمن آرا! 

 ي ندارازمیش نبه:  نشست و لبانش به تبسم گشوده شد نی به تحسنگاهش
  برهی دل از آدم ممینطوری معصومت هميچهره ! ...

  من بودم که زود به خودمعتای جا ماند و طبگریکدی در چشمان نگاهمان
 نهیبه سمت آ....  را سوزاند می که گونه های آن هم در اثر شرمآمدم

 به نبود اما يچهره ام افسانه ا!  الزم نبود شیآرا. حق با او بود .  برگشتم
 یگندمگون رو به روشن با چشمان.  مادر نمک خاص خودش را داشت قول

  در چهره ام وجود نداشتی خاصِز
 یچ.  انبوه و حالت دار ي و مژه هارهیت
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  و لب و دهان خوشینی دهد اما بشی خود افزاری را تحت تاثمییبای زکه
  را به صورتمینی خوب و دلنشبی خوش تراش ترکي به همراه چانه افرم

 دای بهتر پاری بسی او حسفی بودم و با تعریاز چهره ام راض.  بود دهیبخش
 کردم! 

 گستاخ
  دلِنیو باز هم امان از ا... 
  را قرار داده بودم به کشومیشَی آراِر
  که در آن همان لوازِم مختصیفیک

 رهنوز همانجا کنار د.  را برداشتم و به سمت در رفتم فمیک.  برگرداندم
  که استفاده کرده بود شامه ام رای خوش از ادکلني احهیرا.  بود ستادهیا

  گذشتن ازنی اراده در حیآنقدر خوب و دلچسب بود که ب.  داد نوازش
  بارم کند بای شود و متلکری دنکهی و قبل از ادمی کشقی عمی نفسکنارش
 ادی می بارونيچه بو.. به :  گفتم گرفته

  به آسمانِینگاه! 
  کردم روي االن اسپرشهی خورده از پارسال مونده بود کردم تو شهی ــ
 لباسام. 

  ؟ی چیعنی:  حال به طرفش برگشتم نی را به دندان گرفتم تا نخندم با البم
  گمی بارونو مي بویچیه:  تخت برداشت يکوله اش را از رو! 

  حرفی خودم را مهار کردم و بیبه سخت.  شد ی پررو مدمی خندی ماگر
 دمی ام را پوشی مشکي هایکتان. 
 ..  مادرمیما رفت:  سمت اتاق مادر به راه افتاد و از همان دم در گفت به
 خداحافظ. 
 ي کرده و به سوی از مادر که اکنون دم در اتاق آمده بود خداحافظزی من نو

 با موتور:  رفتم موتورش را در داالن جابه جا کرد که متعجب گفتم عطا
 ؟؟؟

 مگه چشه ؟... آره خب :  انداخت ی نگاهمین
 امیــ من با موتور نم... 
 بپر باال: سوار شد . 
 امی نمیعنی امی گم نمی توام ؟؟ ميمگه من مسخره :  گفتم یبا ناراحت. 
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  گم سوار شویم...  گند نزن به اخالقما یاول صبح:  تند شد زی او نلحن
 بگو چشم. 
  رفتمینم.  برگشتم اطی حرف به سمت حیب. 

  را گرفت و مرا محکم به سمتمی بودم که بازودهی هنوز به اتاقم نرساما
  ؟ی کنوونهی منو ددیحتما با:  دی کشخود

 مگه زوره ؟ پشت تو.. نمیولم کن بب:  دمی را از دستش کشمی خشم بازوبا
 نمیشینم... 
  خودموننی وامونده رو بذار بي کوله نیخب ا: کالفه گفت . 
 دیدل من لرز... شد و نگاهش غم گرفت و دل منلحنش محزون ! 
  حرف کوله را گرفتم و به سمت داالن به راه افتادمیب. 

  برد و روشن کرد اول کوله را گذاشتم بعد هم خودم سواررونی را بموتور
 شدم. 

  بودن به اوکیآنقدر نزد.... 
  خواستم و همیدردم چه بود ؟ هم نم. نفس گرفتم .... 
 
 لیلى شدم و عاشق، مجنون تر از مجنون...
 گویند که مجنون است، بى تاب و پریشان است...

 که چه میدانید؟؟؟: گویم
 این عشق بود رویا، این راز بود زیبا...
 هر کس که مرا بیند، گوید که چه بیمار است..

 که چه میدانید؟؟؟: گویم
 ،، تو هر لحظه، در خواب و خیال مندیدار

 را عاشق، گردانده مرا مجنونگردانده م..
 گویند که بیچاره افسون شده و جادو!!!

 که چه میدانید؟؟؟:  گویم
 این را خدا داند، راضى به این رازم...
 مغرور به این عشقم، بیمار به این هجران...
 هر لحظه بود قلبم ، عاشق تر از لیال...

  گذاشته بود و در آنی هوا رو به خنکزیی پاکی تابستان بود و نزداواخر
 یسع.  دی بخشی را به وجود آدم می پاك اول صبح حس خوبي هواساعات
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  خوشي حهی آن رادی نوازگریاما شامه ام را بار د! قیعم.. نفس بکشم کردم
 ...  کوتاه و صورت اصالح شده اش افتادشهی مرتب همينگاهم به موها!

  در چهنمی تا ببدمی نا خود آگاه گردن کشدمی دی از صورتش را میکم
 ای ؟ هنوز اخم کرده و دلخور است ستیحال... 

  ؟ستیسردت ن:  انداخت و لبخند زد ی نگاهمین
  خوبهیلیهوا خ... نه :  به حالت اول نشستم مانی و پشنیشرمگ. 
  ارزهیاما به رفتنش م...  کم دوره هی: سر تکان داد . 

  تادمی دی مدیمن با...  نظر او بودنی به رفتنش ؟ ادی ارزی بود ؟ مدور
  نهای موافقم میبتوانم بگو. 
 یفتی ترسم خدا نکرده بیم...  جلوتر ای کم بهیــ . 

 .  که من گرفته بودم حق داشت نگران باشدي گفت با آن فاصله ای مراست
  درنیا. ..  او مهم نبود ي برایکی نزدنیا.  دمی خودم را جلو کشیکم

  درشیخونسرد.  کرد ی کامال مشهود بود و چه خوب که معذبم نمرفتارش
 را دوست داشتم...  ي اجباري بودن هاکی گونه مواقع ، هنگام نزدنیا. 
 بارون:  سرم را باال گرفتم دی باران که باري قطره نیاول. 

 عاشق بارونم:  سر باال کرد زیاو ن... 
 اصال...  را قشی از عالزی چچی دانستم ؟ هیاصال از او چه م!  دانستم ینم

 تا " کردم ی دانستم ؟ به خودم دهن کجی مدی چه باي مهم بود ؟ برامگر
  ؟ی اومده که نگرانشی پی مشکلیاالن ندونست"
" 
 .. ادی مرد از بارون خوشش بهیفقط جالب بود ...  ينجوریهم...  خب نه

 مگه چنتا مرد تو " داشتم با خودم ي ناسازگارسر
 "  بودمدهی حاال ندتا

 ...  در هم رفتمیاخم ها... 
" 

 يدی ندی گی مينطوری بوده که اتیزندگ
  به خودممی کردنهالهی پنی آمد از ای چقدر بدم میگاه. 
 ــ منم بارون دوست دارم. 
 میشی مسی خينجوریا..  اونجا شروع بشه میدی رسیــ کاش وقت. 

 پر از.  شهی از همشتریب.  خواست یدلم باران م.  نداشت ی من فرقيبرا
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  بودبیعج... حس آرامش بودم ! 
  چند نفر اونجان ؟ــ

 اما تا هشت..  دونمی نمقیدق:  کرد لی سرش را به سمت من مادوباره
 حاال باهاشون...  باحالن یلیخ...  نیشگی هميبچه ها.  مطمئنم نفرشونو

 ینی بی خودت میشیآشنا م... 
 ای دارد فیآن خانوِم با کالس هم تشر... م آن خانوم  مزه کردم که بپرسمزه
 :  بعد گفتمی اندکشیبه جا. لب فرو بستم .  نداد ی خوبياما مزه ...  نه
  ندارمیمیمن دوست صم... 
 اما چرا ؟...  دونمی مــ
 حق داشتم لحنم...  آوردم ی را بر زبان منی بار بود به عنوان درد دل انیاول

  باشد نداشتم ؟؟تلخ
  واردیچکینخواستم ه...  دمی خجالت کشمی زندگتی از وضعشهی همــ

  دم کهیمن تو مدرسه و دانشگاه اونقدر بدبخت نشون نم...  بشه میزندگ
  هستمتیتو واقع.... 

  تمام نشده بود که دستش را به پشت آورد و دستم را گرفت و آرام وحرفم
  توانست بهی که میی فشرد و در همان حال سرش را تا جانوازشگونه

 ارمی رو از دلت در منای ايهمه ..  کنم قربونت برمیجبران م:  گرداند سمتم
.... 

 آب دهانم را فرو...  دمیدستم را پس کش...  شد ی داشت از جا کنده مقلبم
  توانست چهره ام رایخوب بود که نم...  و حس کردم آتش گرفتم دادم

 ندیکامل بب! 
  کنمیاونقدر خوشبختت م:  را به جلو برگرداند و فرمان را گرفت دستش

 ی سختیلی خیمنم تو زندگ...  ی رو فراموش کنی گی که میی روزانی اکه
  که اونا رفتن ونیاما هم.. تا مادر پدرم بودند اوضاع بهتر بود...  دمیکش
  دست داداشریمنم موندم ز... 
  خوام برگردم به اصلمیاما م!  نبودم که االن هستم ینیامن :  تکان داد سر
  تونمیو مطمئن باش م... 
  کهيآن هم مرد! مرد کی داشت گوش دادن به درد و دل ی حس و حالچه
 نی تری که خاکینیبی ميری با او گرم بگی بارد اما وقتی ظاهرش غرور ماز



 165 

  بودنگونهی من که ايال اقل برا!  ي ادهی ست که دی آدمنیو فروتن تر. 
  ، کردی مفی و او از دوستانش تعرمی ساعت در راه بودکی به کینزد

  داشتی با مزه که مرا هم به خنده وا میخاطرات. 
 احتماال...  نجاستیا:  که گفت میدی نسبتا بلند رسي باغ بزرگ با حصاربه
 همه اومدن... 
  سرسبز و دلگشایباغ.  میدر باغ باز بود و همانطور سواره وارد شد. 
 هی قشنگيــ چه جا! 
 ادی گفتم که حتما خوشت مــ
 
  دمکی مدل باال و شنیچند ماش...  میدی باغ رسي در انتهای ساختمانبه

 ی بگو بخند به گوش مي پارك بود و از پشت ساختمان صداساختمان
 بدنم خشک شده بود و کمرم درد گرفته بود. موتور را نگه داشت .  دیرس
 زمی عزي شدتیاذ.. دیببخش: متوجه حالم شد .  شدمادهی پیبه سخت. 

 زشیعز...  شدم ی اخمو ماری اختی کرد بی محبت خرج منگونهی اهروقت
  گاهش که نبودی به گفتن گاه و بازی نگرید! بودم که بودم ! 
 بذار ماساژ: دستش را جلو آورد ...
 ی میک!  ای زنیدست نمبه من :  و تشر زدم دمی حالت اعتراض عقب کشبه

  ؟؟ادی تماسا خوشم نمنی از ای بفهميخوا
 جلو...  نیی پااری خب بابا صداتو بیلیخ:  به اطراف انداخت ی نگاهنگران

 ای رفتار نکننجوری رفقا انیا! 
  منو نامزدت1. خوش اخالق باشم ي خوایاگه م: امدمی موضعم کوتاه ناز

 با.. 3. ی کنی نمدای هم پیکیزیتماس ف ! 2. ی کنی نمیمعرف
 ـی االن برمنی همیاگرم مخالف!  دم ی دست نمچکدومشونمیه.....

  فعالیکیزیتماس ف.  کنم ی متینامزدم که معرف:  در هم بود شی هااخم
  ؟؟گهید!  ي بدی با کسیدستم که از اول حق نداشت...  کنم ی نمدایپ

  اراده از موضعمی بي قاطع و محکم بود که نا خود آگاه با خنده اآنقدر
  کنمای معتی نامزدمه ضایبگ: کوتاه آمدم و خنده ام را فرو دادم ... 
 ی کارو بکننی که اي مختاری ترسیاگه از عواقبش نم: خونسرد بود ! 

  که منفیفقط ح..  زور گفتنش یحت!  زشی بود ، همه چی داشتندوست
  خواستم که داشته باشمی نمیعنی! دوستش نداشتم ... 
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 می برایب: له را از دستم گرفت کو. 
  گرفتدنیآسمان دوباره نرم نرمک بار. در کنارش به راه افتادم . 
  کنهیبارون عاشق ترم م:  ستادیا! 

  بهگری از هر زمان دباتری به آسمان بود و نگاه من به چهره اش که زنگاهش
 یی توانست جای من نمیعشق در زندگ!! خوش به حالش .  دی رسی منظر

 داشته باشد! 
 ی میلیخ:  گفت می به چشمهاقی عمی تر گرفت و با نگاهنیی را پاسرش

  که امروز از حضورتی درك کنی تونینم..  یتو عشق من..  حانی رخوامت
  چقدر خوشحالمنجایدر کنارم و در ا. 

  بود اما من کهي خودش که عاديبرا..  حالم را نکرد ي هم مالحضه باز
  آمدم کهی قابل وصف در مری غی تازه او به چشمم آمده بود به حالییگو
  بود هم نگران کنندهندی که هم خوشایحس..  کرد ینگرانم م... 
  بشم مناتی شرم و حنی ايفدا:  لبخند زد می حالم را درك کرد به رویوقت

. 
  بهدیچطور با.  خواستم ی را نمشیقربان صدقه رفتن ها...  خواستم ینم
  فهماندم ؟یم او
  بزنیع...  ي خوای برات که نمرمیبم " هم خودم به جان خودم افتادم باز
  که حد اقل نشونی زنی هم نمی حرفچی و هی کنی نگاش مي داريسادیوا
 ادی بدت ميبد "

 الزمه بازم:  کردم ی رك بودن خودم را بر سر او خالیدق دل.  شدم کالفه
  ؟می با هم نداری صنمچی بندازم من و تو هادتی

 من
 حانِی که ری نزنشین:  کمرنگ تر شد و چال گونه اش محو لبخندش

 یستین! 
  دوتا مرغ عشقو نگاهنیا.. دینی رو ببنجایــ بابا ا... 
 یی با رویجوان..  می بر گشتدمی که از پشت سرم شنیی سمت صدابه

 ی کنیبه به بب:  عطا باز شد يچهره .  جلو آمد طانی شی و نگاهخندان
  ؟؟یخوب.. داداش انوش خودم ...  نجاستیا

  و مدرن را به همي هم آغوش گشودند و تعارفات کوچه بازاري روبه
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  بعد متوجه شدم که پسیقی هم رفتند و دقاي قربان صدقه ی و کلدوختند
  کنندی را مالقات مگریکدیاز چندماه . 

  کرده بودمیمعرف " حانینامزدم ر " با متانت با من که عطا انوش
  دانستم چهی هم از پشت ساختمان که نمهی کرد و کم کم بقیاحوالپرس

  بود و معارفهییخوش آمد گو..  وستندی آمدند و به ما پرونی است بخبر
 ..  گذشتی خوب و مثبت خوش مي با آن ها بودن با آن همه انرژدیشا...

 شیدایز همه پ ماند اگر آن خانوِم باکالس آخر ای ممی لبخند بر لبهادیشا
  مهممیهرچند وانمود کردم برا!  ختی آوی شد و آنگونه به عطا نمینم
  اماستین... 

  بــر آنــممــن
  ســزاوار قــدم هــاي تــو بــاشــمکــه

 کــه بیــایــی، شــایــد!
  بــر آنــیتــو
  قــدم هــاتکــه
 بــه کــوي مــن بیچــاره نیفتــد، بــه غلــط. . . 

 یفی لطهیمهد: شاعر
  که باي رنگ شده ايموها!  حجاب ی پروا و بی همان ظاهر نا مناسب ، ببا

 یشیآرا!  آراسته شده بود میبهتر است بگو...  نازك پوشانده که نه یشال
  شدهداری بیاز ک!  يآن هم صبح به آن زود.  بندهی و فربای و البته زظیغل

  ، من اصال بهییبای بود ؟ در مقابل آن همه زدهی به خودش رسنقدری و ابود
  آمدم ؟ی مچشم
  هم دل از آدمينطوری معصومت هميچهره  " عطا در گوشم نشست حرف

  برهیم... 
" 

  رنگ وای نشست ی به دل مشتری من بیعی طبییبای داشت ؟ زتیواقع
 صانهی او ؟ عطا که نظرش را گفته بود اما چرا نگاهش به او آنقدر حرلعاب

  کردم ؟ی فکر منطوری من اای!!  با حضور منی ؟ حتبود
  عطا حلقهي که به بازوی شده اش بود و دستکوری به انگشتان ماننگاهم

  معرفتی ذره شده بود بهیدلم برات : شد ... 
  به منيانوش بود که با تک سرفه ا...  بر جمع حاکم شد ی پر معنیسکوت
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  خانومحانهیر.. نامزد عطا: اشاره کرد . 
  که از صبح احاطه ام کرده بودند پر زدند وی خوبي آن حس هاي همه

 هرچند آن احساسات کمرنگ...  از احساس ی تهی و من ماندم و دلرفتند
  بودندی خوشایلیبود اما خ!

  حضور من آرام دست او را باز کرد و او را از خود جداي به مالحظه عطا
 انهحینامزدم ر:  کنم ی میمعرف: کرد . 

 نامزد ؟:  بود یدنی دانستم واقعا دی خوردن او که هنوز نامش را هم نمجا
  سر و صدای خبر و بیچه ب! 

 نیاز ترس از دست دادن ا...  سر و صدایدستپاچه و ب:  لبخند زد عطا
  همه رورمی گی می جشن درست و حسابهیان شااهللا ...  کوچولو فرشته

  کنمیدعوت م. 
  دادم فرشتهینشانش م...  از من کرد يریعجب تعب. خنده دار بود ...  هه
 بودنم را! 
  نامزدتو به من قرضقهی چند دقشهی پر عشوه رو به من گفت می نگاهبا
  کار کوچولو باهاش دارمهی ؟ يبد. 
  بعديبذار برا: عطا خونسرد گفت .. 
  ؟نیصبحونه که نخورد:  هی به چهره در همش کند رو به بقی آنکه توجهیب

 ...  دادیبدون شما که مزه نم:  همراه بود گفت الی که با همسرش شدیسع
 می بخورفتادهی تا از دهن نمیبر. 
  صورتتی آبهی ي خوای جان محانهیر...  گشنمه یلی که خمیبر...  آرهــ
  ؟ی سر حال شیبزن

  دستيشاره  که با ای حرف در حالی و بدی ام را به جان خری برزخنگاه
 و از. ..  می گردی گفت االن بر مگرانی کرد خطاب به دی با خود همراه ممرا

 آن ها به همان پشت ساختمان. می داده بودند خارج شدلی که تشکي احلقه
  آبشنجایا:  درخت بود نی ترکی نزدری که زی آبری و ما به سمت شرفتند

  تو ساختمون آب گرممی خنکه اگه سردته بریلیخ.. 
 ستیالزم ن:  دمی باال کشی را کمنمیآست... 
  صورتم کاستی از داغی آب کمیخنک. 
 زهیتم:  آورد رونی کوچک بياز کوله اش حوله ا. 
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 .  دادی خوش خودش را ميبو.. حرف گرفتم و صورتم را خشک کردم یب
 آن را به او برگرداندم و به راه افتادم. 

  مال قبلنه بودهیــ هر چ.... 
 نکنه خودتم:  دمی او که هنوز پشت سرم بود چرخي و به سوستادمیا

  ؟می شد نامزدباورت
  نداشتيری من تاثي بار بر رونیاما ا...  شد ی چه مظلوم می گاهچشمانش

. 
 ي تا عاشقانجای اياگه منو آورد..  ندارهی ارتباطچی رفتار تو به من هــ
  بگمدی کنم باي کاردهی تا مرغ از قفس نپری و بگي چاکتو نشونم بدنهیس

  که تونمی االن ببنی اگه همی نداره حتیتی اهمچی من هيبرا..  ي خوندکور
 ــیبغلته و دار... 

 می به جلو برداشت و همزمان بازوی گامدی از نگاهش زبانه کشی به آنخشم
 تمواظب حرف زدن:  چنان در دست بزرگش فشرد که آه از نهادم بر آمد را

  به زبوني حق ندارادی رو که به عقل ناقصت ميزیهر چ..  حانی رباش
  دونستمی دوست داشتم نمباهاتو

 من تو رو آوردم چون بودنِ...  ياریب
 نجاستیمرجان هم ا! 

 ..  رو من کار ندارمی دونستی و نمی دونستیم:  دمی کشضی را با غدستم
  با هم راحتیلی خهیظاهرا جلو بق..  به خاطر من معذب نکن خودتو

  رفتار اونستی من مهم ني که برايزیتنها چ!االنم راحت باش ...  نیبود
 خانوِم با کالسه با تو. 

 !  داره هايتحمل منم حد..  حانیامروزو به دلم زهر نکن ر:  شده بود کالفه
 امی دارم باهات راه می هي نسازي خوای میاز صبح ه.

  ؟ تو خونه کمی کنی مکاری چيایه ن رايمثال بخوا:  به جانب گفتم حق
  کردم االنم منو ورداشته آوردهی تحمل مدی نحسشو باي افهیق... 
 واقعا:  بند زد می ني را فراموش کرد و لبخندتشی بود که عصبانبیعج

  ؟ستی مهم نبرات
 من: دمی کوبنیبا خشم پا بر زم... احساسم را لو داده بودم..  داشت حق

 شمی نحسش منزجر مي افهی قدنیفقط از د. 
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 :  داد لبخندش رنگ گرفتی حرصم مشتری نشسته در نگاهش بطنتیش
 قبول.. باشه. 

 عطا رو:  کرد ی تر مي بود که مرا جريزی نگاه و لبخندش چی معناما
 اعصابم راه نرو... 

  بابا بهيا:  در کنترلش داشت ی که سعي و با خنده ادی به سرش کشیدست
 خه ؟ سازت برقصم آکدوم
 ی نمزتی وحودت بشم به جان عزيقربون همه :  را پر کرد نمانی بي فاصله

 نجاستیدونستم ا. 
 باشه نه من نه رابطه ام با اون برات مهم:  که در نگاهم نشست گفت خشم

  قشنگي خاطره هیبذار امروز بشه ...  زمیآروم باش عز..  ستین... 
  گرفتمشیباینگاهم را از چشمان ز... مرا هم آرام کرد.  بود ي مسرآرامشش

 میبر:  آورد و دستم را گرفت شیدست پ... و لب فرو بستم. 
 : محکمتر گرفت..  اما نداددمی دستش ؛ پس کشی از گرمختی فرو رقلبم
  خوامیمن فقط تو رو م..  طرفکی من هم حانیر..  طرفکی ای دنهمه

  که عشق توی شدم که خدا رو شکر با قدرتیتکب م مریاشتباهات...  حانیر
 بهیبرام عج...  دمی کنم دور همه رو خط کشی تکرارشون نمگهی داده دبهم
  تو ذهنمادی معصوم تو مي که چشمانیاما هم.. رمی بتونم جلو خودمو بگکه
  ندارهتی برام اهمیچی هگهید... 

 نقدری ؟ چرا اتیبانکجا رفت آن همه عص.  را آرام فشرد و لبخند زد دستم
  دانستم ؟ی خودم و دلم را نمفی آمدم ؟ چرا تکلی مقابلش کوتاه مدر
 همه جز.  بود و لبخند به لب یمیچهره ها همه صم.  می جمعشان برگشتبه
  توزانه نگاهمان کردنهیمرجان که ک. 
 .  آمدندی خونگرم میلی هم که خواهر و برادر بودند به نظر خمانی و پایپر
  نشست مرجان کهرتریعطا که د...  باز کرد می کنار خودش برایی جاایپر

  کهی در حالي جدی بود در کنارش نشست اما عطا با لحنستادهی اهنوز
 ادی محانهی زحمت برو اونورتر ریب:  گفت ندی کرد دورتر بنشی ماشاره

 نجایا... 
  جانحانی رایب: رو به من گفت ... 
  ؟ستیمگه کله پاچه ن: د  توجه به مرجان لبخند زی بو
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 يچرا ،اونم چه کله پاچه ا:  در ظرف را برداشت ایپر... 
 رمی خودم واسش لقمه بگدیــ با... 

  پروا بود و منیچه ب..  و خجالت ی و من غرق شرمندگدندی خندی مآنها
  در هم مرجان بکنمي به اخم های آنکه توجهیکنارش نشستم ب...  نیشرمگ

. 
  دست به سفره ببرم لقمهنکهیقبل از ا...  همه شروع کردنددی تعارف سعبا
  آورده بودکمی که سرش را نزدی آماده کرد و به دستم داد و آرام در حاليا

 مامان خانومت...  ي خوری کله پاچه مي دونم چجوریمن که م:  گفت
  کشمی االنم من جورشو مرهی گیواست لقمه م. 
  داشتيشتری بییرای چشمانش گکیاز نزد. 
  کردمشیچشمانم را درو. 

 ...  شدی نمالشی خی بود که مرجان بنی اش دل چسب بود همیمهربان
  کرد ؟؟ی او خرج مي برای راحتنی محبت ها ؛ به همنی از همیراست
 ی ممی به زانوشی بود که زانوکمیآنقدر نزد...  حواسش به من بود ي همه

 ی بود بیوقت...  بودن و نخواستن را نداشتم کیتاب آن همه نزد... خورد
 خودش بخواهد...  کردم که نباشدی مي کاردیپس با..  خواستم ی ماراده

  شستنيبرا...  و از همه تشکر کردم دمی دست کشهیزودتر از بق.  نباشد که
  از آن ها جدا شدممیدست ها... 
 حانهیخانوِم ر.. ــ سالم. 
  آشنا بودیلی شدن بود خکی که در حال نزدیجوان..  سمت صدا برگشتم به
 شناسدی بود که او هم مرا مبیو عج. 

 سالم:  را آرام تکاندم و بر خاستم میدستها... 
 اوردمیبه جا ن:  اش شدم رهی خیکم. 
  هستميسرمد: لبخند زد . 

 يسرمد... 
  ؟نیخوب... بله به خاطر آوردم .. بله..  آهــ
 اما چهره و نگاه خاص شما خوب تو...  نی زدم منو نشناسی حدس مدی باــ
 خاطر من مونده! 
  بودی کافشی در هم برايهمان اخم ها. گستاخ بود . 
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  شهاب جاني اومدریــ د... 
  آمده بودشی شستن دست هايبرا.  میهر دو به سمت عطا برگشت. 

 با هم حال و احوال کردند و شهاب گفت که صبحانه خورده... 
 به سمت بچه ها به راه افتاد و من ماندم تا عطا کارش تمام شود: 

  که ؟شیشناخت
 شناختیاما اون منو م... ــ نه . 

  تعجب داشتي شناخت جایاگه نم: صورتش را آب زد ... 
  خوش ندارم باهاشادیز:  که ادامه داد دی سوال را در چشمانم دعالمت

  هم ندهشی معموليجواب حرفا..  یحرف بزن. 
 چرا ؟:  به تعجب باال رفت میابروها

  پرهی هرز ميادیــ نگاهش ز... 
  ؟شتریاز نگاه تو ب:  کنم تشی اذی نبود کمبد
  بودینزن بابا شوخ:  دمی نگاهم کرد که خندنیخشم آگ... 
 ی که االن هستینی باشم که تو انی خواستم مثل ایمن م:  می راه افتادبه
 ينبود. 
  توانست بد باشد و آزارم دهد اما نبودیم..  دیتنم از صراحت کالمش لرز! 
  کشفيکاش مرا از او بر حذر نکرده بود که توجهم برا.  میوستی پهی بقبه

  گفت به او جلب شودی که میقتیحق..... 
 
  من گذشتى، سر بر نکردىبر
  عشق گفتم، بـاور نکردىاز

  را فکندم، ارزان به پـایتدل
  مهرش، در سر نکردىىسودا
  گلم را، مى بویى از لطفگفتم

  به قهرش، پرپر نکردىّتى
 ح

  سبویى، پر نوش دارمدیدى
  هــا، لب تر نکردىی تشنگبا

  مستى، شورآفرین بودهنگـام
  که با ما، دیگر نکردىلطفى



 173 

 نارنج
  گرفتم، چون شـاخِآتش
 نظر کن، سر بر نکردى:گفتم

 ی بهبهانسیمین
 يبه نظرم بچه ها.  راحت تر از قبل بودم یکم...  میم نشست دور هدوباره

  آن ها حضور نداشت تا با آننیفقط کاش مرجان در ب...  آمدندی میخوب
 حس حسادت.  خواستم را به من القا کند ی که نمی حسيهمه سبک سر! 

 يعطا همه .  گفتن به آن ها نداشتم ي برایحرف...  آن جمع من بودمساکِت
 کنارم نشسته...  بکنم یی خواست احساس تنهاینم.  به من بود حواسش

  ؟یچرا ساکت:  بود
  شد بهی مرهیبه وقت صحبِت با او خ..  سر خود شده بود ی تازگنگاهم
  آن مژگان بلند ودنی کرد دی را منتقل می چشمانش و چه حس خوبعمق

  انکار و اصرارم باز هم به دامشي چاره دل من که با همه یب...  برگشته
  شدی مریاس. 
  کنمی بگم ؟ دارم حرفاتونو گوش میچ: لبخند زدم .

  مني گفتند که برای ميهر کدام از در..  بر سر کار و بارشان بود صحبت
 ی ممی ترسمی براي را به نحوی به ثروت و خوشبختدنیراه رس.  بود جالب

 کردند. 
 و فقط من و عطا...  کارخانه و شرکت و صاحب..  شغل آزاد داشتندهمه
 نی آنقدر به ما سخت گرفته بود که البته اي از لحاظ مادی که زندگمیبود

  به نظرچارهی اما زار و بمیهرچند ساده بود..  در ظاهرمشخص نبود اصال
  که از همه پولدارتر ودی شد گفت بعد از سعی میحت...  میدیرسینم

  ؟؟یخواستن...  دی رسی به نظر می تر بود عطا جذاب و خواستنپیخوشت
" 

 ... ای ؟ به دام افتادی ؟؟ خواستنی چگهید...  خانوم حانهی رعجبا
 شهی تو نون و آب نمي که براافهیحواست هست ؟ ق ! "
  گفته به دام افتادم ؟یک " به سراغم آمده بود داریب

  وجدانِنی هم اباز
  شدی که خواستنیهر چ...  که تو رمانا خوندم فهی توصهی فقط یخواستن

  اما خب صاحاب داره وهی خواستندی سعنیمثال ا...  خواست دی که نبارو
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 نیمثال هم...  ای.. !  فکر کنم که کاش مال من بودنی درصد به اهی عمرا منم
  اماستیاونم بد ن.. شهاب خان .... 
" 

 ...  شدمالی خی و حرف زدن با وجدان را بدمی را متوجه خودم دنگاهش
  ام بود ؟رهی خنگونهی اچرا

  که مشغول صحبت بودندهی به عطا و بقعی سری با نگاهدی را که دنگاهم
  کهی حرف نبود و چشمکی که بيلبخند. لبخند زد ... 

 ...  گفتیمنظورش چه بود ؟ عطا راست م.  ختی فرو رنهی در سقلبم
 چارهی گفتم بیاگر به عطا م...  نگاه گرفتم عیسر... دی پری هرز منگاهش

  دانمی هم به من انداخت و نمی صحبتش نگاهنیعطا در ب...  کردی ماش
  همهیآنقدر که بق..  از حِد معمول شدشی که مکثش بدی در چهره ام دچه

  من زوم کردنديرو. 
  حالت خوبه ؟ــ

  را ازی حرکتنیوقع چنت.. اما حالم منقلب بود .  کردم لبخند بزنمیسع
  شناخت ؟؟یمگر او عطا را نم...  شهاب نداشتم جانب

  آره ، آره خوبمیعنی... ــ نه ! 
 دی شود و بخواهد بداند چرا حالم دگرگون شده اما سعقی بود دقیکاف

  ماي خانوم هنوز به جمع دوستانه حانهیر:  را از من پرت کرد حواسش
 ی قدمهی دی شما خانوما برنی خوایم...  معذبن ی نکردن و ظاهرا کمعادت

 دی بزنیو گپ... 
  ؟ي بريدوست دار:  گفت عطا
  نه ؟می توانستم بگوی ست چطور مرهی آن همه چشم به من خیوقت
 نمی اطراف رو ببنی اادیــ بدم نم. 
 توام:  گفت الیو رو به ش... امیمنم باهات م:  زودتر از همه برخاست ایپر
 ؟ الی شيایم
 ونی آقاشی بمونم پامیمعلومه که م:  دی را نوششی چاي مانده ی باقالیش
 شنی دونم خسته نمیمن نم..  کننیفقط درمورد پول و کار صحبت م... 
  خانوم اما تو خرجادیدر آوردنش به مذاقت خوش نم:  دی خنددیسع
 يکردنش استاد! 

 من دوست نداشتم جمع..  به او رفت همه را خنداندالی که شي غره اچشم
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  نبودياما چاره ا.  من ي بود و مورد عالقه شرفتی ترك کنم بحث کار و پرا
. 

  ؟يایتو نم:  رو به مرجان گفت الیش
 ..  جا راحتمنیمن هم... نه :  رفت گفت ی ور مشی که با ناخن های حالدر
 امیبعدا م. 

 ینم..  به حالِتيزیچ...  چشمان قشنگش را به من انداختیِ وحشنگاه
 ...  را به من منتقل کردي دانم هر چه بود حس بدینم..  ای..  ریتحق..  دانم

 نگاهش را...  زد و رو گرفت ي پوزخنددی تفاوت دی و بي را که جدنگاهم
  زدي داریو لبخند معن... به شهاب دوخت . 

 فقط احساس کردم..  اش را بدانم ی معننکهی نه امی گوی دار که میمعن
  بود که شهابدهینکند د..  دی خواهد بگوی ميزیچ... 

  از پسشی پروایهنوز هم نگاه ب....  اراده به شهاب دوختمی را بنگاهم
 چه گستاخ...  ختی به هم رگریذهنم را بار د...  به من بود انیدود قل! 
  همراه شدمالی و شایاخم آلود رو گرفتم و با پر. 

  کردند اما من نا خود آگاهی صحبت می آن دو گاهمی را دور زدساختمان
  شهاب بود و آن نگاه و لبخند وشی ذهنم پيهمه ... 
  ؟حانهی ری ساکتنقدری تو چرا اــ
 ينجوری اشهیهم:  گفت رکانهی زای گفت و مرا به خود آورد و پرالی را شنیا
  ؟ی االن ناراحتای

  ؟ی چيبرا.. ناراحت ؟ نه :  دمی پرسخونسرد
  گهیواسه خاطر مرجان م:  به طعنه لبخند زد الیش... 
 پوزخند زدم. 
  ؟شناسمی عطا رو می ناراحت باشم وقتدی چرا باــ
  ؟ی شناسیم:  برداشت نی از زمي شاخه اایپر
  گذشته ش هم خبر دارمياز همه ! ــ آره ... 
  همه شو ؟؟يهمه :  دوباره گفت ایپر
  بدونم ؟دی هست که من بايزی ؟ چی منظورتو واضح بگشهیم:  ستادمیا

  نداشتيمنظور...  زمینه عز:  به او چشم غره رفت الیش. 
  به منيزی خواهد چیمطمئن بودم م...  مانده بود رهی خای به پرنگاهم
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  و بهرمی آمد از عطا آتو بگی من که مهم نبود اما بدم هم نميبرا... بفهماند
  را ازشی که پاییوقتها..  آن را چماق کنم و در سرش بکوبم ازی نهنگام

  کردی درازتر ممشیگل... 
  از عطایی بازجوهیپس واجب شد :  گفتم ی زدم و همراه با چشمکلبخند
  خبرمی اتفاق افتاده و فقط من ازشون بی مهميزایظاهرا چ...  بشه انجام

. 
 يزیباور کن چ..  خودتو نارحت نکنزمیعز:  گفت انهی دل جوی با لحنالیش
  گفتی بود حتما عطا خودش بهت ميزیاگه چ... نبوده . 
  خواستم ناراحتت کنمی نمدیببخش:  به خودش گرفت مانی پشي ظاهرایپر
  ؟یشناسی خواستم بدونم چقدر عطا رو میفقط م...

 نی اي که بدونم مردونه پاياونقدر:  آن ها خراب کنم شی نبود عطا را پالزم
  که تویی از اونای اسمگهی و دزهی گذشته شو دور بري که همه ستادهیا

  بودن نبرهشیزندگ. 
  بود کهنیاصل کالمم ا:  ادامه داد ای بعد پری دو ساکت شدند و اندکهر
 یمواظبش باش... 
  خودشي توانست جلوی نمای اما پردی رسی به نظر می باز هم ناراضالیش
 ...  به بعد پاشو فراتر از حدش نذارهنیرجان از امواظب باش م:  ردی بگرا
  کهيدید! 

  شب ماندش دری دانستم حتی می را که خودم بهتر از هر کسنی ؟ انیهم
  کشف کرده بودمي مهم ترزیکاش چ... خانه مان را . 
 مانیپ...  گهیبسه د...  ي کردوونمی دي پريوا:  بار ناراحت گفت نی االیش
 شهیبفهمه چقدر ناراحت م. 
 ی دوستانه کسحتی نصنی از استیقرار ن:  به من انداخت ی نگاهایپر
 مگه نه ؟!  بدونه يزیچ
  راحتالتیخ: لبخندش را پاسخ دادم . 
  خودش با مرامهنیع...  نیبب:  انداخت الی به شی نگاهایپر! 
 منظورش به عطا بود. 
 قایدق:  کرد دیی هم تاالیش! 

  توانستند دوستانی مدیشا.  کردم دای نسبت به آن ها پيتر بهاحساس
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  زده نشد و در عوض منی مورد حرفنی در اگرید...  من باشند ي برایخوب
  آن هايدر سطح و طبقه . گفتم ...  و کارم و یلی تحصي خودم و رشته از

 . ستمی ای خودم مي پاي آبرومندم و رونکهی کردم به ای اما افتخار منبودم
  که بودند نگاهم نکردند و خودشان را تایی چه خوب که آن ها از آن باالو
 ي و مادی از لحاظ مالنییپا.  دندی کشنیی من بودن پافیهم رد. 

 ي و تور فلزمی بزرگ از سي النه امی بهتر بگودی شاای به قفس بزرگ چشمم
  دارن ؟ی نگه می چنجایا:  افتاد

  چه بامزه ندی دونی نميوا.. شتر مرغ :  با ذوق گفت ایپر.. 
  نشونت بدممی برایب: دستم را گرفت ... 
 می شدکی شده بود نزددهی کشی درشت که دور اتاقکيبا هم به تور ها. 

 ...  شدم که مشغول غذا خوردن بودندی متوجه چند شتر مرغ بزرگ متازه
 .. نمیبی مکی باره از نزدنیاول..  من ي خدايوا:  نشست می بر لبهاخنده

 یچه صورت بانمک... چقدر بزرگن ... 
  بگم شروع کنند گوشتادی نداشت و گفت بچه ها من برم به سعي نظرالیش
 و ما را تنها گذاشت.  نشه ری بزنند که ناهار دخیرو س. 
  از پرنده ها خوشمیلیخ...  زنم ی بهشون سر مشهیمن هم:  گفت سایپر
  چقد خوشگل و نازنی دونینم.. جوجه هاش يوا..  ادیم... 
  خودتوني و نازیــ نه به خوشگل. 

 شیهردو به سو...  شدی مکی نزدگری دیی شهاب بود که از سويصدا
 يچه ظاهر مغرور..  بود شیهمان لبخند خاص بر لبها.  میبرگشت! 
  ؟ی کنی مسهیما رو با جوجه شتر مرغ مقا:  دی خندسایپر

 نگاهم را به شتر مرغ ها دوختم.  ستادی اکی نزدي و در کنارم با فاصله اآمد
  کردی و حواسم را پرت مدیچی پی ام مینیاما طعم تلخ ادکلونش در ب. ...

  کنمشی ستاتونوییبایفقط خواستم ز... قصد جسارت نداشتم :  دیخند. 
 : ه گفت بودم کستادهی تفاوت ای ذوق زده تشکر کرد و من همچنان بسایپر

  ؟دی قبول ندارشما
  ؟ویچ:  انداختم ی نگاهمین
 هی از خانوم ها ستودنی بعضییبای زنکهیــ ا! 

 همه نه!  چرا ایبعض: نگاهم به طعنه نشست ... 
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  دلی دونیخوب م...  آقا شهاب ی هستکی رمانتیلیشما خ:  گفت سایپر
 دیاری خانومو چطور به دست بهی. 

  دن ؟ی زود دل منقدی افی تعرهیخانوما با :  دی خندشهاب
 همه نه!  ایبعض:  نگاهش کردم ي بار جدنیا. 

 يشما کدوم دسته ا:  نشاند شی ماند بر چهره ام لبخند بر لبهارهی خنگاهش
 ؟

  بدهیلی خصهی خصنیا...  بندم ی هوا گفت من که زود دل می بسایپر... 
  دادمی کس دل نمچیمن اصوال به ه: نگاه او همچنان به من بود که گفتم . 
  باهات کار دارهمانی پایب:  را صدا کرد ای پرالیش. 
  گردمیاالن بر م...  دوستان دیببخش:  گفت ایپر. 
 

 ی مدیبا..  افتادي عادری غی و من دلم از تنها ماندن با شهاب به کوبشرفت
  که فقطي آرام به گونه ااورمی حرف رفتن را بر زبان بنکهی قبل از ارفتم

 دی دل داده باشادیاالنم به نظر نم: من بشنوم گفت ! 
  صورتمي جزء جزء اجزاصانهی شدم که حری چشمانخی برگشتم و ممبهوت

  ؟دی داربیشما علم غ:  نگاهم شد یاخم چاشن...  دی کاویرا م!
  ؟؟انستی ست چه حاجت به بانی که عزیهر چ:  گرفت ی نگاهش را نمچرا

 ستی نيدل دادن که زور! 
  ؟؟حانهی رــ

 گفته بود به.  کرد خی ناخودآگاه ی و تمام بدنم از ترسدمی عطا راشنيصدا
 شهاب رو ندهم... 
  ؟زمی تلفنت خاموشه عزـ
 لحنش آرام و دوستانه بود اما نگاهش نه. 

  من درادی مشیکم پ:  شد رهی دوباره برگشت و به شتر مرغ ها خشهاب
 مورد روابط آدما اشتباه کنم. 
 تو..  دونم ینم:  آنکه نگاهش کنم از او فاصله گرفتم ی ترس عطا باز
 چطور مگه ؟..  فمهیک

 ــ مادرت تماس گرفته بود... 
 نگاهش به شهاب بود. 
  ام را حفظ کنمي کردم خونسردیسع. 
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  باز جوکیمثل ...  به عمق نگاهم دوخت کبارهینگاهش را به . 
  گفت ؟ی می چــ
  کردی مفی تو تعریاز خوب...  یچیــ ه. 

  دماروی نیمگه نگفتم با ا:  را در هم شی کرد و اخم هاکی را بارچشمانش
  نشو ؟َپر

 نکهی شم مگه ای دم پر نمیمن با کس... حرف دهنتو بفهم :  تند شد لحنم
  خودمهيبدونم حد و اندازه ... 
  ،ي منو حرص بدي خوای گم میدوستانه دارم بهت م...  حانی رــ

 ... ستی راهش ننی دم اما ایبهت حق م... درست ..  ی کنی تالفاشتباهمو
 ...  نقطعه ضعفمهنیا..  گم ی گه اما من می باشه نمگهی هر کس ددیشا
 دی افته که نبای می اتفاقنمیبب...  نمی رو دور و برت ببی تونم کسینم... 

  مردانه اشيمن محو ابهت نگاهش بودم و صدا...  بود بای چه زشیچشمها
  خط و نشان بکشدتی برانگونهی بود که از ترسش ایحس خوب. ...

  کنم کهیدارم به ضعفم اعتراف م:  را به سمتم گرفت دشی تهدانگشت
 ی دونستی نمی بگینتون! 

 درست..  دی شانه ام گذشت و به پشت سرم رسي از روي لحظه انگاهش
 :  باز کردعطا اخم.  شد ی مکیداشت نزد...  بود ستادهی که شهاب اییجا
 امیاالن م... من با شهاب کار دارم... برو . 

 به من چه..  شدم الشی خی زود بیلیاما خ.. ختی بود که به جانم ردلهره
  را ادب کند ؟قشی خواست آن نارفی داشت اگر میربط

 در حال آماده..  وستمی پهیبه بق.  آنکه به شهاب نگاه کنم به راه افتادم یب
  کباب بودنديکردن مقدمات برا. 

 آن ها...  نمی تعارف کرد کنارش بنشالیش... مرجان نبود .  گرداندم چشم
  شدی کردم چه می و خوش بودند و من فکر مدندی خندی گفتند و میم

 ي ندهیبه فکر آ...  غم مادرم را نداشتم گری آنان بودم ؟ دي از طبقه اگر
 بچه ها نبودم و.... 

 نشد از عطا يشهاب آمد اما خبر. 
  بود که آمد وبیعج.  پر از تمسخر بود و بر لبش پوزخند داشت نگاهش

  با خودشان مشغول بودندهی رفته بود و بقالیش. کنارم نشست ... 
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  کنند نه نبودنشونوی کردم همه عاشق بودنشونو پنهان میــ فکر م. 
  منزجر کننده به من دست دادیحالت...  کميبا آن فاصله ...  کردم نگاهش

 ی داد ؟ می حس به من دست منیچرا با نشستن کنار عطا عکس ا...
 نیاما ا..  و سالم و شاد برگردمحی تا عمق چشمانش بروم و صحتوانستم

 حق با عطا بود! قصد به دام انداختن داشت .. پاك نبود ... نه ! نگاه . 
 دیبهتره ادامه ش ند... ادی بحث خوشم نمنیاز ا: نگاه گرفتم. 
 ي که واقعا نداری ؟ در حالي دوسش داري نشون بدي خوایــ چرا م!

  دارمدی از اونکه فکرشو کنشتریــ ب... 
  کنمیــ باور نم. 
 ستیــ اصال مهم ن. 
  مثل تو بتونه دوستش داشته باشهي که دخترستی نیتیــ عطا شخص! 

  ؟ي خوای میشما از من چ:  زد اخم کردم ی مطمئن و خونسرد حرف مچه
  رسه ؟ی به شما می من چشی خراب شدن عطا پاز

 اما به شما..  یچیبه من ه:  جواب ماند ی انداخت که بمی به سوینگاه
 دیشا. 

 ترس آمدن عطا.  به رو به رو بدوزمالی خی نگاهم را همانطور بنتوانستم
 اونم از جانب شما...  ندارم ازیمن ن:  بود ختهیبه جانم ر! 
  دادهشنهادی وقته پدرم شما رو بهم پیلیخ: ود لبخندش چندش آور ب. 

  ماندرهینگاه وارفته ام خ...  شد ختهی رمی چون آب سرد به سرتا پاحرفش
 به چشمانش. 

  نقشه رونیا.. دیستی دونم که تو و عطا نامزد نی خوب منویا:  داد ادامه
 نشونی فابشه و بقی و شما رو با خودش آورده تا مرجان رو که رفدهیکش
  کنهش
 .شکر آب شده زجر ك 

 به هر حال که من خودم هم مخالف بودم اما چرا به آن حال..  نبود مهم
 افتادم ؟ دهانم خشک شد. 
  توانستمی مدیبا.  ابدی کالمش را درری خواست تاثی آن نگاه سمج مبا

  شد ؟یاما مگر م....  بزنمي خونسردنقاب
 اسن ؟ مالحظه و وقت نشنی پدرتون هم مثل شما بــ
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  ذاشتم به وقتش ؟؟ی مدیبا:  پررنگ تر شد لبخندش
 پدر شما....  نداشت دنی به پرسازیهر چند ن:  تفاوت نشان دادم ی را بلحنم

 با اون سن و سال... 
  برابر اصلیشما هم کپ: پوزخند زدم و ادامه دادم ! 
 ی دونی می من و پدرم چیاز زندگ:  پا انداخت و نگاهش را گرفت ي روپا
 ؟
  بدونميزیــ الزم نبوده چ. 
  ؟ی کنی پس چرا قضاوتش مــ
  گفتمدموی که به چشم ديزیــ چ. 
 چرا فقط اون ؟...  ننیشی مزی مهی با عطا سر ــ
 ــ عرض کردم سن و سال! 
 اشتباه کردم در موردت ؟" من واقعای بگي خوای میعنی ــ
 هم شما هم پدرتون: بر خاستم . 
 من هستم.. .ي شدمونیــ اگه پش. 
  به بعِد عمرتون به انتظار بگذرهنی از افهیح:  اراده بود یپوزخندم ب. 
 عطا کجابود... دستانم سرد شده بود . حالم بد بود .  تا ادامه دهد ستادمینا
  گذاشته بود ؟ با چشم به دنبالش گشتم اما نبودمی؟ چرا تنها. 

  گذرهیخوش م:  زد  بود و متوجه نگاهم شد لبخندیکی که همان نزدانوش
 ؟
 البته... ممنون : لبخندم محجوبانه بود ! 

 عطا کو ؟:  به اطراف انداخت ینگاه
  اونجا بود و باشی پقهیچند دق..  خواستم از شما بپرسم ی راستش مــ
  اشاره کردممی که بودییدست به جا. 
  رفته تو ساختموندیشا...  کجاست نمیبب: لبخندش را تکرار کرد . 
  به راه افتادمگری دیخودم هم به سمت. 

 يــخــوآی وقـــتــآ مـــیگــــــــــآهــــــ
  کــنـآرت بــآشــــهـیــکــی

  حــرفــآت گـــوش کـــنـــهــبـــــــهــ
  نــگــهـيــزیچـــ...
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  نـــکـنــهـ هــآيکــــآر...
 ـنیفــــقـــط بـآشـــهـ هـــمـــ! 

 اراندوباره نم نم ب... 
 دیشا...  نبوديظاهرا خبر...  دمی درختان بلند و تنومند شاه توت رسبه

 قصد بازگشت کردم اما... واقعا در ساختمان بود.... 
 چه خبر بود ؟ آن زن که.. پا سست کردم .  دی به گوشم رسي اهی گريصدا
  ؟بود

  شدمدهیبه طرف درختان کش. 
  در کنار هم شوکهتیآن هم با آن وضع... سی پا خسرا

  عطا و مرجانِدنید
 شدم. 

 ی که از سر و لباسش می بود و اطرافش از آبدهی کنار استخر خوابمرجان
  چپش دري راستش را خم کرده بود و پاي که پاي بود به طورسی خدیچک

  بود و در همان حال با هر دو دست صورتش را پوشانده بودزانی آواستخر
 ي دراز شده رو به استخر موازیی کرد و عطا نشسته بود با پاهای مهی گرو
 صورتش رو...  داده و ستون بدن کرده بود هی او دو دستش را به عقب تکبا

 ي م کردوونهید...  گهیبسه د:  یکالفه و عصب... به آسمان ... 
 یــ تو حق نداشت... 
  مرجان خفه و پر از بغض بوديصدا... 

 :  آوردنیی صورتش پاي دستش را با خشونت از رو به طرفش برگشتعطا
  نبودنیاز اول قرارمون ا... 

 ی صاحاب من قول و قرار نمیقرار نبود اما دل ب:  بلند شد نشست مرجان
 هیدونست چ! 

  مشکل مننیا:  در کنترلش داشت ی حال سعنی بود و در عی عصبشیصدا
  ازیچه توقع... و ببازم گفتم دل ندارم که به ت.. من از اولم گفتم.. ستین

  ؟ي دارمن
  ازنکهی ؟ اي نازی دختره ماون
 یِاالن به چ:  مرجان شدت گرفت ي هیگر
  ده و باهاش السی که اومده داره به شهاب نخ میاول.... 
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  گفتیاو چه م... قلبم داغ شد ! 
 دی که حرف در دهانش ماسدیعطا چنان به دهانش کوب... 
  ؟يدیفهم..  ياری رو محانهی و اسم ريشوری دهنتو با گالب مــ
  غلطانی از اگهی دي کردم نجاتت دادم دفعه تی دفعه خرنیا:  خاست بر
 خونت گردن خودت.  شمی خر نميکرد... 
 يبرا..  بودمستادهی آمد که من ایبه سمت..  او جدا شد و به راه افتاد از

  بودریرفتن و پنهان شدن د... 
  سرشپشت

  به مرجانِی به من و نگاهی شد نگاهخکوبی بر جا مدنمی دبا
  گام را برداشتمنینگاهم را گرفتم و اول. هنوز به همان حال بود انداخت که
 صبر کن: که گفت !! 
 ستیاصال مهم ن:  کوتاه گوفتم ی ، با مکثستادمیا. 

 دی به من هم بخورد نباتشی بود و ممکن بود ترکش عصبانی عصبانهنوز
  کردمی اش میعاص. 
 نگاهش پر از.  را گرفت می بلند خودش را به من رساند و بازويزی خبا

  دارم چهینی ببي دنبال من راه افتادی واسه چستیاگه مهم ن:  بود خشم
 هی خبري فکر کردستیاون دختره هم ن... ستمی من نيدی کنم ؟ دی میغلط
  ؟آره

  بودنیاز ا ریغ:  اما لحنم راکنترل کردم دمی کشرونی را با خشونت بدستم
 ؟

  رويدی که نديزیچ:  ، اما ترسناك بود بای اش اگر چه زی عصباني چهره
 شنا هم بلد.. خودشو انداخت تو استخر...  ی به من بچسبونی تونینم
  جلو چشام جون بده ؟ستادمی وامدی باستین

 من هم.. به آن صحنه...  به او و مرجان داشتم يحس بد.  بودم ناراحت
 .. می شدی غرق ممیهمان وقت که با رها داشت...  تجربه را داشتم نیا

  کهي کاري برادی لرزی کردم و دلم می نا خود آگاه به آن اتفاق فکر مچقدر
  آن کار رافهی او از سر عادت و وظدمی دیاما م...اما ...  کرده بود میبرا
 ودم و منطق بیچقدر ب...  دهد ی مرجان هم انجام می حتی هر کسيبرا
 حسود! 



 184 

  آورده بود قربان صدقه اش هم رفته بود ؟؟ به خودمرونی او را بیوقت
  قبلشدیشا..  يدی بود رسی عصبانیوقت...  يدی رسرید... پوزخند زدم ! 

  ، هر چند باورزدی به هم بریکی باورت نسبت به یوقت!  ی بغض تلخچه
 نیبود با همخب احساس من دست نخورده و بکر ... اما ..  نبودیمحکم

  شدی مجانیاتفاقات کوچک هم دستخوش ه. 
 گهیجان خودت د:  که چهره و نگاهش آرام شد دی دانم در نگاهم چه دینم
 حانهی رستی ما ننی بيزیچ. 

 نبود ؟... مهم بود !  ستی نگفتم مهم نی حتگری را گرفتم دنگاهم
  ؟می دروغ بگوچرا

 چه بر سر دلم آمده بود ؟...  نشست گرفتم ی را که به نم اشک منگاهم
  دل نازك بودم و خبر نداشتم ؟نقدریا

  ؟حانهیر: سد راهم شد .  از او بگذرم نگذاشت
  خوام برگردم خونهیم:  دینگاهش که کردم چانه ام لرز... 

 دستش را باال..  تامل کرد یکم..  چشمانم به گردش در آمد انی در منگاهش
  کنمیبذار برم خداحافظ: را گرفت و آرام فشرد  میآورد و بازو. 

  چونی ؟؟ بی راحتنی ؟ به هممی گشتیبر م.  و مرا در بهت گذاشت رفت
  ؟چرا

 حیو ترج...  دور بودم یلی خهیاز بق...  بعد سوار بر موتور آمد قهی دقچند
 يبگذار هر فکر...  آن ها را ترك کنم ی خداحافظی دادم با آن حال زار بیم
 مگر مهم بود ؟...  خواهند بکنندیم

 لبخند زد و کوله را به.  که بر گونه ام سرد شده بود را پاك کردم یی هااشک
  ؟میبر:  گفت نی نمکي گرفت و با چشمک و لبخندطرفم

  باك موتور گذاشتي خودش روي را جلوفمیناباور کوله را گرفتم و ک. 
  خوشي بود و با بو استخر گرفتهي بوشیلباس ها.  حرف سوار شدم یب

 شیموها.... 
  ؟ هر چقدرمی ؟ به کی کنی دل خوش مي داری به چحانیر " گرفتم رو
  لنگهی کارش مي جاهی که ینیبیخوب باشه م. 
" 
  جواب خودم را هم ندادمیحت. حوصله نداشتم . 
 مانی تندتر بر سر و روی و باران کمدی وزی ميباد سرد.  می باغ خارج شداز
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 دی باریم. 
  ؟ستیسردت ن: در سکوت ...  می باغ دور شده بوداز

  نمناك بودشیاما او لباس ها. سردم بود ... 
 ــ نه. 
 ؟ نگرانش بودم ؟ "

 ینگران " احساسم را بگذارم اسم
  ؟حانی رــ
 ! ممکن بود سر ما بخورد..  بود سی نگاه کردم خشی پشت گردن و موهابه
 بودم "نگران "
. 

  بله ؟ــ
  ؟ي بهترــ
 با اون جمع راحت نبودم... فقط ..  نبود میــ من طور. 

 ی تلخیلیخ!  حانی ریــ تلخ... 
 ی شالمی خی بی تونیم:  آن سوتر ي به اطراف جاده بود و مزرعه هانگاهم

. 
 تونمی خوام و نه می که نه منهی دردم ايــ همه . 

 ي خوای ؟ حاال خوبه نمحانیچه مرگته ر... 
 "  شده بودای حیچه ب..  قلبم

 ی باختیخودتو م..  کالهت پس معرکه بود ی خواستیاگه م..
" 
 تمی رينطوری ؟ مگه دست منه قلبم ای فهمیچرا نم " خودم اخم کردم به
  منه ؟ری تقصادی به جوش بهوی که تو تنم روونه ی خوننی نه ؟ اای رهیبگ
 زهی برهویدلم ... 
" 

  به کجانی بزن ببیخودتو به نفهم " بازهم به من پوزخند زد می درونخوِد
 هوس! هوسه ..  ستیاحمق اسم احساس اون به تو عشق ن..  ی رسیم

  بارهی هیکاف... .
" 

  خوادی خودداره ؟ چرا نمنقدریهوس ؟ پس چرا ا "کالفه شدم ... 
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" 
  ؟ حواست با منه ؟حانهی رــ
 وسط آن حس...  موقعیدهان وجدانم راِگل گرفتم تا ب...  خودم آمدم به
 دیایخوب به حرف ن. 

 ی گفتیــ حواسم نبود چ... 
 می بعد برمی ناهار بخورگمیــ م. 

  سر ونیآخه با ا:  می هوا بگوی بد که وجدانم قهر کرده بود تا من بچه
  خویوضع سرما م....
  برمتی دلواپسنی قربون ايآ:  دیخند...  شدن مانی پشي بود براری دو
 عشقم. 
 سر تا به پا پر از شدم شرم. 
  سفره خونهمیبر...  بادا بلرزم نی با استمی نيدیمن ب..  نگران من نباش ــ
... 
  منِت ناهاري خوام فردا که سرما خوردی گفته من نگرانم ؟ فقط می کــ
 يدادن و سرما خوردنتو سرم نذار... 
  با نگاه وی دوست داشتني که همان خنده یرفم برگشت و در حال طبه

 ی و دستم بهت نمی پشتم نشستيشانس آورد:  بود ختهی در آمشیصدا
 رمیوگرنه معلوم نبود بتونم جلو خودمو بگ.. رسه ... 

  بعد بایاندک...  داغ شد و زبانم بند آمد و خنده اش شدت گرفتمی هاگونه
  شکرتایخدا: آرامش سر بلند کرد ... 

  را ترك کردهشی که رفقایبا آن حالت..  بود بیعج..  اخالق بود خوش
 به خاطر من آن ها را ترك.  را نداشتم ی همه خوش اخالقنی انتظار امیبود

 نی مهم بود ؟ به همشی برانقدری من ایبودن با من و راحت.  بود کرده
 ه بود ؟؟ مرجان بستي چشم به رویراحت

 ...  کرد باز هم مرا بخنداندی کرد و سعی مدام شوخمی به سفره خانه برستا
 يبرا..  کردنش فی با ادا تعريبرا..  رفتی مشی اما دلم برادمی خندینم
  نگاهشطنتی شيبرا...  دنشیخند... 

 ي اخم کرد و به تخت هادمی بلند خندي هم در سفره خانه که با صداکباری
 واشتری.. چه خبره : کرد اطراف نگاه ! 

  مني برابی بود و عجنی حرکاتش دلنشيهمه ...  ام را فرو خوردم خنده
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  داشتیتازگ. 
 يبو...  رنگارنگ ي هایتخت و پشت... ی سنتيآن فضا... سفارش داد يزید

 همه در خاطره ام به...  دی باری مرونی که بی و نم نم بارانانی قلدود
 ی دوست داشتني خاطره کی.  ثبت شد ییبایز. 

  لقمه را بهنی و اولدیرا کوب..  کرد و گوشت و نخود و زی نان رخودش
 دستم داد... 

  خشک شده بودبای کوتاهش که تقريموها..  کرد ی با نگاهش تالقنگاهم
 یلبخندم ب.  فر به خود گرفته بود و چهره اش را بامزه کرده بود یحالت

 اراده بود. 
  دلمزیجونت عزنوش : تبسم کرد . 
 ممنون: لقمه را گرفتم ...  دمیخجالت کش. 

  دانمینم.  خوردم ی بود که میی غذانی خوشمزه تردیشا..  ی طعم خوبچه
  به خاطر وجود اوایواقعا همانقدر خوشمزه بود ...
  سفارش دادانیپس از ناهار قل. 

 ي داد ، دستش را باالهی تکی و در کنارم به پشتدی را باال تر کشخودش
  ؟ادی خوشت منجایاز ا:  و پشت کمرم گذاشت یپشت
 يفقط نگاهم را مهار کردم و به فضا.  نداشتم تا خودم را پس بکشم جا
 یلیخ... آره :  اسپند شده بود دوختم ي آغشته به بونکی که ابایز. 
  به دلم نشستبیاما امروز عج...  اومدم نجای اادیــ من ز. 

  نگاهش کنم اما به دلمگریدوست داشتم بار د...  رخم بود میه ن بنگاهش
 نیمخصوصا با ا...  داره ی قشنگيحال و هوا...  خوبه یلیخ:  شدم روزیپ

 نم نم بارون... 
  بهم خوشنقدریبه خاطر حضور تو ا:  دست چپم را گرفت گرشی دست دبا

 گذشت... 
  شدیلبم از جا کنده ماگر نه ق...  دمی داد کشیدستم را که نوازش م. 

  ؟میای روزم با مامانت و بچه ها بهی یموافق...  گم یم:  نشست راست
  دستشیگرم...  بود خاص
  حالِکی... خوب بود .. نه ..  خوب نبود حالم

  کردمی پوستم حس ميهنوز رو. 
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 شهی خوب میلیخ... آره ..ــ آ. 
  ؟نجای امیای بي وقتا دونفری گاهی و اگه موافقتر باشــ
 اما پاسخ ندادم...  بود شیموافق بودم ؟ دلم که از خدا. 

 دمی وقته نکشیلیخ:  که آمد گفت انیقل... 
  بودن نفسم را بند آورده بودکیآن همه نزد.  نزدم یباز هم حرف. 

  گفت ؟ی میشهاب در مورد من چ:  زد انی به قلیپک
  اراده ام بودی که به چهره اش دوختم بینگاه. 
  نداشتی شوخگرید...  بود يهش جدنگا. 
  مرجان به من شکيبه خاطر حرفا:  خودم را جمع و جور کردم یکم...
  من بهستی نيمرجان هم عدد...  بارم بهت شک نکردم هی تا به حال ــ
  به ذهنت راه ندهي فکرنی همچگهید.. خاطرش به تو شک کنم . 

 گفت...  میستی دونست ما با هم نامزد نیاون م.... ــ خب... 
  شده بود ؟ی برزخکبارهی هل شدم چرا به یکم.  به چشمانم بود نگاهش

 فقط گفت.. نیــ هم.. 
  تونم از تو دروغیمنم نم...  ی به من دروغ بگی تونینم...  حانهی رــ

  گفت ؟ی میراست و پاك بگو چ...  بشنوم
 همه را. راست و پاك گفتم ... 
  دادهشنهادیپدرم تو رو بهم پ "م که گفته  گفتیرگ گردنش باال زد وقت "
  بودیعصبان.  نزد ی اما حرفدییدندان به هم سا. 

 ی بحثنی چنگهیفکر نکنم د..  راحت التیخ:  مهربان بود که گفتم لحنم
  منادی اگرم بادی بشیپ... 

 ی بحثنی که چندینی همو ببستی قرار نگهید:  در هم رفت شتری بشیابرها
 ادی بشیپ. 
 چه بهتر: لبخند زدم . 

  خوام اونو دقی که ميدر مورد مرجان باور کرده بود:  باز شد شی هااخم
 بدم که تو رو آوردم با خو...
  نهگهیــ االن د! 
 باالخره لبخند زد. 

  ؟میبر:  را به لب تختُسر دادم خودم
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 میحساب کنم بر:  را کنار گذاشت انیقل. 
 و.....  باران و غرش آسماندی بار بارش شدنی و ارونی سرد بي هم هواباز
  به خانهدنیچقدر مانده بود تا رس.... 

 دی کشی انتظار هردومان را می سختیسرما خوردگ. 
 

  هاي عاشق را خوشا بخشش ، خوشا ایثارضیافت
  پیدا شدن در عشق ، براي گم شدن در یارخوشا

  دریایی میان ماست ، خوشا دیدار ما در خوابچه
 دي به این ساحل ، خوشا فریاد زیر آب امیچه

  عشق و خوشا خون جگر خوردنخوشا
  مردن ، خوشا از عاشقی مردنخوشا

* * * * * * * * * * * * * 
  سرزنش مادر و خوردن آش وی از نوش جان کردن چهارتا آمپول و کلبعد

 مهمتر از همه دو روز سر کار نرفتن حالم رو به بهبود بود... سوپ و . 
  بد بود چقدر نگرانیلی که عطا در آن دو روز با آنکه حال خودش خبماند

  زدیمن بود و مدام به من سر م... 
  منهریهمش تقص...  حانهیمنو ببخش ر:  ناراحت بود یلیخ... 
 یچقد داغ.. رمیبم:  ام گذاشت یشانی پيدستش را رو... 

 وگرنه آنقدر که فکر...  برد ی حرارت تنم را باال مشی صدقه رفتن هاقربان
  کرد تب نداشتمیم! 

  بردمشیکاش دوباره م:  دی وارد اتاق شد و او خودش را عقب کشمادر
 دکتر... 

 حاال..  ان شااهللا شهیخوب م.. نه پسرم :  اش لبخند زد ی به مهربانمادر
 نگران نباش...  خوره ی دم سر وقت میدارم دارو ها رو م... 
 پاشو برو تو..  ست حانهیتو که حالت بدتر از ر: انداخت  به او ی نگاهو

  بخورارمی مزمی کاسه آش داغ و تند و تهیبرات ..  استراحت کن اتاقت
 شلغم هم گذاشتم... ...

 حداقل تب ندارم.. من خوبم .. ــ نه مادر... 
 اگر...  گفت یدروغ م. تب داشت ...  باز نگاهش کردم مهی چشمان نانی ماز

 اشت چرا حالت چشمانش آنگونه بود ؟ چرا صورتش سرخ بودند... 
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  کردمی سرفه می گرفته بود و به سختمی کرد و صدایتمام تنم درد م. 
  ؟رمی برم بگستی بهتر نیاهی دارو گــ
 ستی نی نگراني بهتر از قبله و جایلیحالش خ...  زمینه عز:  دیمادر خند. 

  دانست با آن نگاه وینم...  تب دارش را به من دوختچشمان
  نگرانِنگاه
 ی دانست رحم می اگر مدیشا.  آورد ی ممن

  دلِِر
  همه محبت چه بر سآن
 کرد! 

  جان ؟حانهیر:  دی رفت دوباره خودش را به سمتم کشرونی که بمادر
 قربون چشات برم نگام کن... 

  ؟يبهتر:  خم شد می به روی را کامل باز کردم و نگاهش کردم کمچشمانم
 بهترم:  به شدت درناك بود اما سر تکان دادم میگلو... 
 صدامو:  نشست می کم جان بر لبهاي خنده امی صدادنیاز شن... 
  خانوممیشیــ خوب م... 

 ...  نشستی بار بود به دلم منی اوليبرا...  تملک آخرشمی ؟ مخانومم
  ام بوددهی خشکي رنگ بر لبهای بيپاسخش لبخند. 
  وی حساسیلیتو خ.. شهی نمينطوریا...  رمی بگنی ماشدیا هر طور شده بــ
 يوهوا هم رو به سرد... 

 گهی ؟ من دی واسه چنیماش...  ي نشدضی خودت مرنکهینه ا:  کردم سرفه
  تو بهشتیحت.... رونی بامیپشت دستمو داغ کنم با تو ب! 

  عقربتوشیبگم مار بزنه اون زبون ن:  و خنده چهره اش را جذاب کرد اخم
  ؟ی کنی حالم ول نمنی تو ا؟

  خوامیم.. پاشو برو :  دوست داشتم بماند گفتم نکهی بستم با اچشم
  برم مطبدیفردا با... بخوابم . 

 ي ری جا نمچی هيتا خوب نشد... ــ الزم نکرده ... 
 تا...  دخالت نکن نقدری من ايلطفا تو کارا:  گشودم و نگاهش کردم چشم

  تونم برمیم...  شمیمفردا بهتر ... 
  حال و روزتنی با انمیبیآره دارم م: به سرفه افتادم که طعنه زد ... 
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  را به دهانموانی شوم لزی خمی و کمکم کرد نختی روانی آب در لیکم
 بهتر شدم...  دمی کرد که از دستش گرفت و نوشکینزد. 
  دستش شدمي عادری گرفت متوجه حرارت غی را که از دستم موانیل
 يتب دار:  اراده گفتم یب! 

  سرتيفدا: لبخند زد ... 
  ؟يدارو هاتو خورد:  را که به جانم افتاده بود پنهان کردم ینگران

 هنوز اثر نذاشته.. تازه خوردم... ــ آره ... 
 با آن حالش چطور آنقدر دلواپس من بود! 
 ریهمش تقص.. . خوام یمعذرت م:  گرفته گفتم ي و همان صدای شرمندگبا

  ومی موندی بارون نمری زمی گفتم برگردیاگه نم.. من شد ... 
 ...  ام خوبهیلیمن حالم خ.. اصال نگران من نباش ..  گفتم که فدا سرتــ

  که اصال مهم نبودنیا..  بکنم ي تو حاضرم هر کارِش
  آراميدر ضمن برا! 

  خوش گذشتایلیاما خ:  داد شی به صدایجانی عوض کردن بحث هيبرا
 ری نظی بي خاطره هی... ...
 ي اما همه می بودماریهردو ب..  آمد یبه نظرم مظلوم م...  گرفته بود دلم

  من بوديتوجهات برا! 
  خوب بودیلیخ.. آره :  زدم یبا حال بدم لبخندگرم. 
 نی با ماشگهی ديــ ان شااهللا دفعه .. 
 ی گیاالن م... ز دست تو ا:  حالت نگاهم که معترض شد به خنده افتاد از

 امیبا تو ب"عمرا ... 
 تو رو با خودم ببرم" گم عمرا یمنم م:  کرد يتک سرفه ا.... 
 اااایحرف دلمو ازبر:  دمی حال خندیب... 
  را به مادر دادشی عقب تر نشست و جایمادر برگشت و او کم. 
 حالش از تو حانهیر...  کم استراحت کن هیبرو ...  یینجای تو که هنوز اــ
 بهتره. 

  ؟نی اای یشما مادر من هست:  کردم اعتراض
  کمهی: لبخند زد ...  مشتاقش را به من دوخت و من باز تب کردمنگاه

  برمتی آماده شو مياگه بهتر نشد..  بخوابم ی ساعتهی...  دارم سردرد
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 دکتر... 
 نقدریا... دی نداری فرقچی و هدیزی من هردو عزيبرا:  پر مهر لبخند زد مادر

 حسود نباش دختر. 
 گهی بال سرمون اومد دنی بود اشیاز حسود:  گفت طنتیباش... 
 چشمک زد و بر خاست و نگاه مرا هم با خودش برد. 

 دی بود نپرسبیعج...  آورده بود که به اجبار به خوردم دادری شمی برامادر
 او را واقعا. .. کرده بود فی هم عطا همه را تعردیشا...  عطا چه بود منظور

  واقعا به رابطهیو گاه...  دانست و با او روراست بود ی خودش ممادر
  گرم و نرمم جا به شدم و پتوياو که رفت در جا.  کردم ی حسادت مشان

  شد نامیم!  خوب یلیخ..  بودیحس خوب...  دمی تا گردن باال کشرا
  تازه ام را عالقه بگذرام ؟احساس

 حاال که...  احساس بود نی فراتر از ايزیعشق در نظرم چ!  ، نه عشق عالقه
  احساسنی کردم با ای مدارا مدی نبودم بامی پروای و بخودسر

  دلِفیحر
  که عقل و منطق بتوانند آرامی کردم تا وقتیمدارا م!  نا خواسته ي پانو

 یکه تو م ستی کار خودشان را انجام دهند و به دل بفهمانند عطا آن نآرام
  توي اما نه براستیخواستن....  یخواه. 
  که بهت ثابت نکرده کهیالاقل تازمان " جمله سردر گم و هراسانم کرد نی او

  رنگهکیکه باهات ...  خواد عوض بشه یکه م... عاشقه ... 
" 
  آن ها همنکهی ایعنی.. منطقم گفت...  جمله را عقلم گفت نی داشتم انیقی

 با دل.... 
  منچارهیب....
 
 ي و لب دوز است و لب سوز است، آآآزی من لبريچا!
 ؟ي با من تو چاي خوریم

  تلخزی تلخ و روزگارم نمی کامم تلخ و چاگرچه
  دلَبــــرماّما
 یی تو آگر
 يلب بدوز.....يلب بسوز...يزیلب بر...یی گشالب
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 يوااا!
  شودی چه محشر مَبه

  خوردني چاکی ي اندازه
 یی نمانیری من شکامِ

 دلبرم
 ي آبان است و چاماهِ
  چسبد فقطیبا تو م...

  گرفتم و به سمت اتاقم به راه رفتم که عزت هم از اتاق خودشوضو
  کال مصرف مواد را کنار گذاشتهنکهیمثل ا... سر حال و قبراق .  آمد رونیب
  و شادابپیخوشت ت... بود ! 
 ؟ببنمت بابا :  لب سالم گفتم و گذشتم که گفت ریز

  ؟ با من بود؟بابا
 :  اش را مرتب کرد و جلو آمدقهی.  حرف نگاهش کردم ی و بستادمیا

  ؟يبهتر
  بودبیعج... 
 گهیخوب شدم د. ــ ممنون . 
 دمی پرسیــ احوالتو از مادرت م. 
 دیلطف داشت:  تفاوت گفتم یسرد و ب. 
  بود از همان دم در اتاق حالم را بپرسدامدهی بار هم نکی یحت. 

 ...  و درشت انداخته بودزیگذر عمر بر چهره اش چند خط ر...  زد لبخند
 طفلک مادر...  داد یاما هر چه بود از مادرم جوانتر نشان م!

  از گذشته اش در ذهنی شد تصور جذابی به عطا نداشت اما میشباهت
 مجسم کرد. 

  ؟ دخترمي خوای نميزیچ...  رونی رم بیدارم م:  با حرکتم گفت دوباره
  بود و در مقابل آن حرکت کماری اختیگرد شدن چشمانم از تعجب ب!
 ممنون.. ـــ نه. 
 ییچه ادکلن خوشبو...  دادی نماكی و تررهی گنِد شيبو.. ازکنارم گذشت ! 

  عوض شده بود ؟؟عزت
 ظاهرا....  آن لبخند ناخواسته از لبم دور نشدستادمی که به نماز ای وقتتا
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 نکهیغافل از ا.  مادر و بچه ها خوشحال بودم يبرا... عوض شده بود ... 
 

  جزيزی بار حسم به او چنی اوليبرا. عزت هم بود .  می دور هم بودشام
 مثل حس متنفر بودن هم منزجر... البته عالقه هم نبود اما خب.  بود تنفر

 مادر اما.  شهی بهتر از همیکم.. کننده نبود ... 
 دی کردم بای کردم او عالرغم تصور من که فکر می دانم چرا حس مینم
  بودنیخوشحال باشد در هم و غمگ. 

  شده مامان ؟يزیچ:  دمی نشسته بودم و آرام پرسکنارش
  کم خستههی...  دلم زینه عز:  بند بر لب نشاند می ني کوتاه لبخندی نگاهبا
 ام. 

  لبخند بر لب داشت امای خستگ در اوجشهیاو هم...  بود ی تر از خستگفرا
 آن شب نه! 
 آقا عزت مهمان داشتند...  نگذشته بود که متوجه شدم ادیز. 

  جملهدنیاو را در آغوش داشت و با شن...  با رها بود ي مشغول بازعطا
  ودی بوسی و او را مدی خندی به شدت می گفت گاهی که می بانمکيها
  رفتیقربان صدقه اش م. 

 مچِ
 کش و دزدانه ام به او بود که سرش را باال گرفت و با گرفتنِ سرنگاِه

 چشمک زدنش را با آن...  نشست شی بر لبهاطنتی پر شي لبخندنگاهم
 آن...  گرفتم ی اخم کرده و رو مشهیاما هم.  دوست داشتم بای زحالت
 :  رها گاز گرفت و با خنده گفتياز چانه .  شده بودم ری اما غافلگلحظه

 اونم دلش خواستا.. توی آبجنیبب... 
  فرار دست و پاي که برای صورتش قرمز شده بود در حالي که چند جارها
 ری هم بگیخب از آبج:  زد گفت یم... 

  عمو جون ؟رمی بگیچ..  جان يا:  عطا بلند شد ي خنده يصدا
 گاز.. بوس :  زد غی بزرگ او تحت فشار بود جي با دست های که حسابرها
 شگونین. ...
 خب قربونش:  داشت خنده اش را کنترل کند گفت ی که سعی در حالعطا
 ارهیپدرمو در م... جرات دارم بهش انگشت بزنم ...  ذاره که یبرم نم... 

 :  لب گفتمریبر خاستم و ز.  خونم را به جوش آورد ي و خجالت همه اخم
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 هیزیخجالتم خوب چ! 
  کجا بابا ؟ــ
  بودبی عجیلیخ...  که نه یکم.. ی کمنیو ا... باز هم عزت . 
  رم بخوابمیم.. ــ خستم . 

 دیمامان لطفا بذار:  را خطاب به همه گفتم و به سمت در رفتم رمی بخشب
  شورمیظرفا رو صبح قبل رفتن م. 
  شورمیخودم م...  خواد مادر یــ نم. 

  کهشترمی که با اصرار بشی پقهیمثل همان چند دق...  غم داشت شیصدا
 بازم قمار و.. بازم مهمون:  از چه ناراحت ست گفت دمی پرسیم... 
  هم از سرش بپرهنای ادوارمیام:  بود دهیآه کش. 
  آرزو از دهاننی همدنیدلش را به شن.. لبخند زده بود ...  بود دواریام
 خودش خوش کرده بود. 
  خانوم ؟حانهیر: قبل از ورودم عطا آمد ...  اتاقم رفتم به
  کردمیحلکم م. 

  ؟ی گلحانهیر:  را رساند خودش
 ستادمیا. 

  منونیــ بب... 
  ؟ی گی میچ:  کردم نگاهش

 بابا اون فقط! چه خبره ... اوه :  باال رفت شیابروها.  چقدر تند بود لحنم
  بودیشوخ! 
  بود ؟ جلو بچه ؟ی شوخــ
 دی به آن رنگ پاشطنتیباز هم با ش..  کرد ینگاهش چه زود رنگ عوض م: 

 مییخب االن تنها... 
 ...  خبیلیخ:  به راه افتادم که با خنده مانعم شد ی و تلخ و عصبکالفه

 غلط کردم..  دیببخش... 
 ... یعنی...  انداخت ی مرا هم به خنده می بود تازگشی که در صداي اخنده
 .. برو کنار...  خب یلیخ:  ستادمیفقط ا.  دمیاما نخند.  کرد ی مآرامم

 ادیخوابم م. 
  ؟حانی رــ
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 دلم.... لحنش ! ... 
  در قلبم را حس کردميزی چختنینگاهش کردم و فرو ر. 

 ان شااهللا بهترشو واست... اصال اصال قابلتو نداره :  کردبشی در جدست
 رمی گیم... 

 :  آوردرونی ببشی از جی کوچکي کردم که جعبه ی نگاهش ممتعجب
 فرصت نشد بهت بدم. 
 از همه سر سفره حاضر شده بوداو آخر . 
 تولدت مبارك عشق من: به طرفم گرفت . 

 تولدم را! نامنظم .. قلبم به کوبش افتاد...  دی از خون به صورتم دویحجم
  که خودم هم فراموش کرده بودم ؟؟يزی خاطر داشت ؟ چبه

  ؟شیری گینم:  بار محجوبانه بود نی البخندش
 ادی زیلیخ. خوشحال بودم .. لبم را به دندان گرفتم که نخندم . 

  دستم را باال ببرمنکهیقبل از ا...  کرده بود خی بر عکس سرم و دلم دستم
 نویاما از حقوقم تونستم فقط هم..  دونم کمهیم:  دستم را گرفت خودش

  کنمی قمار نمگهیمن د.  رمیبگ... 
 بوسه.. تم گذاشت و دستم را بست را کف دسچی کوچک زرورق پي جعبه

  حدی بي که بر دستم نشاند با آن گرمايا.... 
  بود ؟ی چه حالنیاا..  دیاشک به چشمانم دو.  عقب بکشم نتوانستم

  دوستت دارمیلیخ: دستم را آرام فشرد و لبخند زد . 
  فوقالعادهيگری از ددهی نشنمنِ

 يِبرا..  جمله هم فوق العاده بود نیا
  بوددلچسب! 
 یراض... من... ــ من .. 

 ي هزارتوي شده بودند و در پستوگوشی واژه ها بازای گرفته بودم لکنت
  پنهان شده بودند ؟ذهنم

  به زحمتت نبودمیراض: نفس گرفتم ... 
 حانِی رنیزحمت ؟ تو و عشقت رحمت:  داد ی چقدر مهربانتر نشانش متبسم

  تای کم صبر کنهی دیبا...  دادم ی مهیکاش داشتم هر روز بهت هد...  من
 رهی بارم بگکارو
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 ... ممنونم: به شدت پسشان زدم .  کنند می رسوامی اشک هانگذاشتم
  نبود فردا تولدمهادمیخودم که . خوشحال شدم ! 
 ادی خوشت بدوارمیام... ــ خدا رو شکر . 
  شده بودمجانی قدر از گرفتنش دچار هنی بود که اي اهی هدنیاول. 
 برو راحت بخواب...  مزاحمت نباشمگهید.. ــ خب . 

  ؟هیمهمون عزت ک:  دی هوا بر زبانم آمد را شنی که بیحرف
 من:  دی را تک به تک کاوشیاعضا..  ماند به صورتم رهی خي الحظه

  باهاشوننمیشینم. 
 هیفقط خواستم بدونم ک.. فقط .. نه :  شدم مانی بودم پشدهی پرسنکهی ااز
  شناسم همه رو فقط فکر کردم نکنه دوباره با اون چندیتازه من که نم..
 نفر معتا...
  حرفم آمدانیبه م. 
 گهی دوتا دیکی و مرجان و يــ سرمد. 
  شديبد
 دلم حالِ. 
 ــ آهان...
  دانستم باز شده بود بستمی گفتن آنچه خودم هم نميدهانم را که برا. 
  من بهت قول دادمحانیر: نگاهش مصمم و لحنش مطمئن بود . 
 ستی مهم نمی آمد که بگومیــ تا پشت لبها. 
  مهمیلیخ...  آوردم مهم استادیاما . 
 ریــ شب بخ. 
  دلمزی عزیخوب بخواب: دوباره آرام تبسم کرد . 
 کنار رفت و آرام وارد اتاق شدم. 

 یمچقدر ادعا ...  کرد یوابسته م...  کرد ی اش روانم را معتاد میمهربان
  شم چه برسه به دل بستهیوابسته هم نم "کردم که  "
 زدیری همه را ره هم میمی نسبه
 رد؟یزی دل سنگ تو را آه به هم میک

  پندارمی اندازم و می در برکه مسنگ
 زدیری سنگ زدن آب به هم منی همبا
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  سنگ استنی چنددنی بر شانه هم چعشق
 زدیری و ناگاه به هم مماندی مگاه

  عمر به دست آورده استکی را عقل به آنچه
 زدیری لحظه کوتاه به هم مکی به دل
 ردیگی آه تو را منی روز همکی! آه

 زدیری کاه به هم مکی کوه به کی گاه
 تشیفیک...  کادو را باز کردمجانی پر از هي رفت با شوق و لبخندیوقت

  بامادام
 يِادآوری نیا....  که به خاطر داشتنیهم...  مهم نبود می برااصال

  کردیحالش را خوب م...  کرد ی ميدلم باز. 
 ...  کردری کوچک بود چشمانم را خي که در جعبه ي انگشتردرخشش

  اگردیشا...  واضح بودیلی توانست داشته باشد ؟ خی می ؟ چه معنانگشتر
  لبم دور لبخند هم ازی شدم اما آن لحظه حتی می بود عصبانشی ماه پچند
  گشاد بود اما نه آنقدری اندازه بود فقط کمبایتقر... به دستم کردم ...  نشد
  قرمز برجستهنی نگکی بود ساده با بای زیلیخ...  به انگشتم زار بزند که
 چه.  آمد ی به دستم میلی نبود اما خدی سفیلیبا انکه دستم خ.  قلبهیشب
 قهیخوش سل. 

 نی بود و ازانی خواهم بخوابم اما خواب از چشمانم گری بودم مگفته
  دادی که در سرم جوالن مي تر افکاربیو عج...  بود بی عجمی برایلیخ
 خواسته و نا خواسته...  بود دهیذهنم از دستم پر!  موافق با عطا يافکار..
 دی بای نمدی رفت به آن سو که شایم! 

 دی رسیطا از آن اتاق به گوش م از همه عشتری اهل خانه و بي گفتگويصدا
  گفتنش راری شب بخي اتاق مادر راترك کرد و صدادنی خوابي برایوقت...
  نشستی نمهیاو با عزت و بق...  در درونم آرامش گرفت يزی چدمیشن. 

 ی بعد وقتیقی رفت و دقاییاول به دستشو.  دمی از کنار پرده سر کشآرام
 ...  اتاقش رفتي که به سودمی را شنشی پاي بودم صدادهی دراز کشکه

 آنقدر بد که نگذاشت خواب...  داشت و حسادت ی چه طعم خوبآرامش
 مهمان چشمانم بشود. 

 ری مونه بگی ؟ اون سر قولش ميحاال راحت شد "دمی از درونم شنییندا



 199 

  پررويبخواب دختره .. 
" 
  بودم ؟ چرا حرفداریمگه من به خاطر اون ب " کردم ی آن صدا دهن کجبه
  برام ؟ياریدر م"

 ... ي کردیچقدرم که منم منم م...  ایخوب دم به تله داد " زد پوزخند
 هههه...  که زنت شدمو ینیخواب بب..  ذارمو یجنازمو رودوشت نم"

 ی می شد و عصبی ساز مخالف حالم گرفته منی اي صدادنی با شنیتازگ
  کم ازشهی.. فقط .. ن فقط  گفته من عاشقم ؟ میک...  رینه خ " شدم

 .. من هنوز سر حرفم هستم.. من ...  که اشکال نداره نی خب اادی مخوشم
 یلی هم که برا خودم قرار دادم هنوز پا برجاست و عطا خیی آل هادهی ااون
 ازشون فاصله.... 
" 

  خواستمیعطا واقعا از آنچه م... در مقابل خودم کم آوردم.  آوردم کم
  دور بود ؟ جز پول چه کم داشت ؟ پول نداشت اما جنم کار کردن کهیلیخ

 ظاهرش... از همه مهمتر آن همه عالقه به من ..  که داشت رتیغ...  داشت
  سر بودیلی خیمعمول

  اغراق ازمنِیب... هم که ... 
  خودمشتری بی بار با سرعتنیا.  افکارم را پاره کرد ي زنگ در رشته يصدا

  زدمدی را درونی پرده بيه رساندم و از گوشه را به پنجر. 
  خودش را به داالن رساند وعی سریی آمد و با گام هارونی از اتاق بعزت

  حال و احوالشان بلند شدي بعد صدایاندک. 
  و جز آن ها دو زن و سهگرانی از دشی و مرجان پيسرمد.  امدند اطی حبه

 ادیآدم ؟؟ ز...  رنگارنگ ي شد با ان آدم های میافتیعجب ض...  گری دمرد
  ؟نبود
 عطا:  دی مرجان روحم را خراشيصدا.  کرد تشانی به اتاق خودش هداعزت

  ؟کجاست
 دییبفرما...  حاالادیم...  کنم دارشیاما گفته ب...  دهیــ خواب. 

  دری کند ؟ موج داغدارشیگفته بود ب...  عزت را با خودم مرور کردمحرف
 ستیممکن ن... 
 "  کردمدای پيبدنم روان شد حس بد "
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  خانومحانهی رری بگلیهه تحو "باز هم وجدان  "
  خودمي چشمهانیبا هم.. دمی دی مدیبا.  قضاوت زود بود يبرا. 

  ازي و داريخوبه بهش عالقه هم ندار " تا حالم جا آمد دمی آب نوشیکم
 .. ستی ؟ اون مال تو نی کنی مکاری چیعاشق بش...  يری می ميحسود

  تو گوشت فرو کننویا.. ستیباشه هم مختِص تو ن "
 من که...  بکوبم تا آن زمزمه ها را نشنوم واری خواست سرم ار به دی مدلم

  نداشتم چرا به آن حال افتاده بودم ؟؟دوستش
  سرم را بستم اما هر لحظه دردشيباروسر..  دی شدیلیخ.  گرفتم سردرد

  افتادمهیآنقدر که به گر..  شدی مترشی و بشتریب. 
 "  شاد و خنداني صدادنی شني براای ی نالی مي از درده که دارواقعا

 مرجان خانومه ؟ "
  ،زی چچیبه ه...  فکر کنم يزی روان بود و دوست نداشتم به چمی هااشک

  توانستمینم.  شد یاما نم. 
 خوردم و برگشتم ی بود خودم را به آشپز خانه رساندم مسکنی هر سختبه
  شد وی مداری دلم آرام گرفت اما اگر بیباز هم کم... عطا با آن ها نبود ..

  رفتیم... 
 و کاش واقعا ! "به من چه .. خب بره.. یلعنت" دمی کوبنی پا بر زمیعصبان

  بودنگونهیا. 
 اما.  به خواب رفتم ی کدمی مسکن اثر گذاشت و نفهمگری دی ساعتمین

 مطمئن...  باز و بسته شدن در اتاق او بود يصدا...  دمی از خواب پرناگهان
  نسبتاي داشت و با صداری گیآخر در اتاق موقع بسته شدن کم.  بودم
 دهیسرم ضربان گرفت باز هم به سمت پنجره کش...  شد ی بسته ميبلند
 مرجان وارد...  ماندم ي بود مبهوت بر جامی روشی آنچه پدنی و از دشدم

 اتاق شده و در را بسته بود! 
 عروسک... خلوت .... پس باالخره او هم با انها نشسته بود و حاال ! 
" 
 یلعنت"

 او همان بود که...  پرت کردمي آوردم و به گوشه ارونی را ازدستم بانگشتر
 بود! 

  توي هاچشم
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  زدن ندارندي برایحرف
  نشدهری تا ددیبا
  عاشق نشده امتا
  را بپوشم ومی هایکتان...
... 
 عشق مرداب است!

 یفی لطهیمهد
 ی هالك بودم وقتی خوابی بود و از بامدهی خواب به چشمانم ننکهی ابا

  حوصله آماده شدم تا اول به دانشگاه بروم وی زنگ زد برخاستم و بساعت
 يتری گرفتم مسکن قومی کرد تصمیهنوز سرم درد م.  هم مطب بعد

  کردی استفاده می گاهشی درد هايکه مادر برااز همان ها .استفاده کنم . 
  به خوردنلی خواهد شد اما اصال متی اذمی خالي دانستم معده یم

  بوديباز هم هوا ابر.  زدمرونیبا همان حال بد از خانه ب.  نداشتم صبحانه
  بارش داشتيو هوا. 
 " خوش به حال مرجان خانوم..  شهی هوا عاشق تر منیگفت تو ا "
  مرجان هست موج خشمنی که شک نداشتم ماشیکی شنیماش دنی دبا

  لگدتیبا عصبان. از هر چه که متعلق به او بود متنفر بودم ..  ام کرد احاطه
 یلعنت " به بدنه اش زدم یمحکم "

 چته باز ؟ تو که برات مهم " که پر شد بر سر خودم آوار شدم می هاچشم
 ستین ! "

  چهي اشک ها برانیناباور صورتم را پاك کردم ، ا.  ختی فرو رمی هااشک
 دست

  دلِی شد ؟؟ طفلمی وخنقدری مبتال شدم و وضع و حالم ای ؟ کبود
  افتاده بودی چه آدمری من که گينخورده . 
 ی بار بود که آنقدر بنی اولدیشا.  هر حال خودم را به دانشگاه رساندم به

 حواسم به کل پرت بود.  توانستم به درس توجه کنم ی بودم و نمحوصله
 در اتاق عطا جا گذاشته بودم.. آن را در خانه . ...

 دنمیدکتر با د.  همان حال پس از اتمام کالسم خودم را به مطب رساندم با
  افتاده ؟ی اتفاقیخانوم رازق:  کرد تعجب



 202 

  کم سردرد دارمهی... نه خانوم :  دمینگاهم را دزد. 
  ؟زمی عزيمسکن خورد ــ
 من بهش عادت کردم..  ستیمهم ن. بله خانوم . 
  ندارم وی دادم که مشکلنانی که خرج کرد به او اطمی آن همه مهربانبا
 ستی خوابیحالم هم خوب خواهد شد و علت آن سردرد هم ب. 
 .  خواست بخوابمیدلم م. گذاشتم زی مي اتاقش که رفت سرم را روبه
  خواستم بهیم.  را ببندم می چشم هایقی بودم که دقای راضنی به ایحت
 اما از!  که نبود یآرامش.  خواست یذهنم آرامش م...  فکر نکنم زی چچیه
 دندی از راه رسقهی چند دقي فاصله ماربهیشانسم چند ب. 

  توانستم حواسمی بود که نمنیبدتر از همه ا.  سخت گذشت یلی روز خآن
 را جمع کنم. 

 شی و صداردی خواستم تماس بگینم.  به عمد جا گذاشته بودم  را همتلفنم
  خواستمینم... را بشنوم ! 
 دی باریباران نم نم م.  خانه شدمی شد و راهلی مطب تعطشهی تر از همرید
 یفی لطيچه هوا. .

  ام را جا گذاشتم وی با مادر تماس گرفته بودم و گفته بودم که گوشظهر
 .  کنمي روادهی پی توانستم کمیم.. نگران مادر هم نبودم ...  نباشدنگرانم

  آمدی جا می حالم کمدیشا. 
 به. به خودم فکر کردم .  ادهی را پهی را سوار واحد شدم و بقستگاهی اکی

  رامیاهای کردم ؟ چرا روئیواقعا چرا داشتم به او اعتماد م..  ری اخاتفاقات
  نداشت ؟اقتی که اصال لی کردم به خاطر کسی مفراموش

  بستی راه نفسم را ممی در گلويزی باز هم چشبی اتفاق دي آورادی با به و
 ينشده بودم ؟؟؟ وا.... وابسته نشده بودم .... خوب بود که هنوز وابسته .
 يقطره ها...  دادم ی خودم را نجات مدیبا.  نمانده بود یتا جنون راه!

 سرم را رو به آسمان...  گرمم روان شدي اشک هادی که بر صورتم چکباران
  چرا دل دادم بهش ؟ایخدا.... من اونو ... من "گرفتم "

 طبق.  دمی به خانه رسسیسرا پا خ.  بهتر شد ی که آب شد حالم کمبغضم
  شده بودریچقدر د..  به ساعتم انداختم یعادت نگاه! 
 قامت بلندش مقابلم! منتظرم بود .  که انداختم در از داخل باز شد دیکل
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 ... ختینگاه متعجبش در چشمانم نشست و دلم فرو ر.  شد انی نمادمید
  شدی دل بگذارم ؟ مي شد پا روی ؟ مرمشی بگدهی توانستم نادیم

  ؟؟نخواهمش
 : نع شد آنکه سالم کنم خواستم از کنارش بگذرم که مای را گرفتم و بنگاهم

  ؟حانهیر
  ؟سمی سرتاپا خینیبیمگه نم:  را پس زدم دستش
  را دور شانه ام حلقه کرد و مرا به خود فشرد و با خود به درون برددستش

  خوام بدونم چرا ؟یم...  نمیبیدارم م: در رابست .
 ی جدا شدن تقال کردم که حصار دستانش را تنگ کرد نفسم داشت ميبرا

 ي نبردتویچرا گوش: لحنش آرام بود ...  نی از اشیم ب خواستینم...  گرفت
  چند بار تا سری کنی ؟ فکر می از دلواپسرهی می عطا می کنری دی گی نم؟
  اومدمو برگشتم ؟ابونیخ

 خشن و تلخ هلش.  پروا شدند ی باز هم بمیاشک ها.  بغض داشتم هنوز
 ازت متنفرم...  یولم کن لعنت: دادم . 
 ي شده ؟ فکر کردم فقط خسته ایباز چ..  خداای:  باال رفت شیابروها! 

  ذارمی نمی ناراحتی از چیتا نگ:  عزم رفتن کردم که سد راهم شد دوباره
 يبر. 

  کلمات استفاده کنمنی ناراحت و دلزده بودم که دوست داشتم از بدترآنقدر
 نمتی خوام ببی نمگهید... برو گمشو کنار! :

 وونهی ؟ دی ؟ با منحانهیر:  و دهانش باز ماند  درشت تر شدشی هاچشم
  ؟يشد
  پر از بغض ومی محکم به صورتش بکوبم صدافمی خواست با کی مدلم

 ي نامردیلیخ... از دروغات... ادیآره ازت بدم م:  بود هیگر. 
  ؟ چرا مثه بچه آدم حرفهیآخه دردت چ:  شد ی خودش آمد و عصبانبه
  پشت سرم چاخان کرده برات ؟ی ؟ کدوم دروغ ؟ باز کی زنینم
  شد اعترافی گفتم میاگر م..  خواستم ینم...  توانستم حرف بزنم ینم! 
  را گرفت و مرا محکم به سمت خودشمی قدم را که برداشتم بازونیاول

 وونهی گم بگو چه مرگته تا دیبهت م:  در چشمان اشکبارم رهی خدیکش
  ؟نشدم
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  هر چند بازندهی درست و حسابي کتک کارکی خواست و ی زدن مغی جدلم
  به مني ؟؟ وایازِک... اما آن چشم ها ...  شدم یم! 
  خوام بگم ؟ی می چی دونی نمیعنی ؟ ی کنی چرا حاشا مــ

 ...  که گول تو رو بخورمستمیمن خر ن:  گرفت يشتری سرعت بمی هااشک
  مرجان جونت اومد تو اتاقتدمی دشبید... 
  به خنده گشودهشی شد و کم کم لبهاقی صورتم دقي همان نگاه ناباور روبا

  خدا منيا...  خدا يا: لبش را به دندان گرفت و سر تکان داد ...  شد
  حسوِد کوچولونی کنم از دست اکاریچ... 
 آنقدر گرم و محکم که واقعا نفس کم آوردم.  در آغوشش گم شدم کبارهی و
 آن...  قلبش يصدا...  بوددهی فاین و رها شدن ب آمدرونی بي برامیتقال.

 حهیرا... 
 دی از آغوشش فاصله داد نگاهش باز هم صورتم را کاوی خود کملی به ممرا

 حی به درست ؟ چرا ازم توضی پرسیچرا ازم نم... قربون قد و باالت برم :
  ؟ي خواینم

 گهیفتم که دگ:  را هم آزاد کردم می را کامل از او جدا کردم و دستهاخودم
  به منگهی دااای کردی غلطنیدر ضمن بار آخر بود همچ..  خورمی نمگولتو

 ی زنیدست نم! 
  کردی آرامش در خود داشت و لبخندش کم کم مسحورم مای دنکی نگاهش

  و دوستنیری شنقدیاگه بازم ا..  که کردم بگمیاول بذار در مورد غلط:
  بگم خانومدی بانکهی اگهیو د!  کنم انجامش ندم ی نمنی تضمی بشیداشتن
 نهیبیاز قرار مرجان موقع رفتن م.  تو اون اتاق نبودم شبی من دخانوما

  تو اتاقشیکیعزت که خودش با ...  شهی خراب شده و روشن نمنشیماش
  جا کردهی گفتم بشتی پادی خواد بی کرد که مرجان مداری اومد منو ببود
  رو که گفتهیقض...  باهاش ندارم ي کارگهیاکندم و د سنگامو باهاش ومن

  نه از رضای گیم... خودمم رفتم اتاق بچه ها ..  اتاق من ادی باشه بگفتم
  شدنداری دونه اونا زودتر از من بیرها هم م... بپرس . 

 : دی بار با صدا خندنی بود که ایدنی دیلی به بهت نشسته ام احتماال خنگاه
  امروزو به جون و دل خودت افتادهي که همه رمیبم...  افشویق..  جونم

 يبود... 
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  کنه ؟دارتی بيپس چرا به عزت گفته بود.. پس :  امدمی موضعم کوتاه ناز
  حرفنیا..  اگه من گفته باشم زتیمن ؟ به جان عز:  کرد ي خنده اتک

  از کجا اومد ؟گهید
  گفتیه مهموناش م داشت بدمیخودم شن: قهر آلود و پر از اخم گفتم . 

 االن من خوشحال...  ي بودداریپس تمام شبم ب:  اش شدت گرفت خنده
  غصه بخورم ؟ای باشم
  را از دوشم برداشتم و بهفمی که پشت حرفش داشت کي از منظوریعصبان

  حرصنیدلتو صابون نزن من فقط از ا...  ستی نيخبر: دمی اش کوبنهیس
  منم بهی و فکر کنی راه به راه به من دروغ بگدی که چرا تو باخوردم

  کنمی باور میراحت. 
  را باالشی کرد دست های بود و خنده اش را کنترل مطنتی پر از شنگاهش

 ستی نيباور کردم خبر.. ی تو بگیهر چ..  میتسل.  گلم میتسل: آورد ! 
 ختهی سرد به آتش درنم ری اش را فرو خورد و من هرچند انگار آبخنده

 پررو: بودند آرام گرفته بودم اما ظاهرم را به همان حالت حفظ کردم ! 
 رونی بمیحاضر شو بر: از کنارش گذشتم که به دنبالم آمد گفت . 
  چقدر خسته ام ؟ینی بیبه چه مناسبت ؟ مگه نم:  ستادمیا

 ؟" هیفشار عصب " به خاطرای يواقعا خسته ا:  باال انداخت ابرو
 :  با همان ته خنده در صدا و نگاهش گفتعیست سر که به خشم نشنگاهم

  کردمیشوخ.. دیباشه باشه ببخش... 
  تولدت قراره به بچه ها شاميبرا:  سمت اتاقم به راه افتادم که گفت به
 زود حاضر شوخانومم... ادیمادر هم االن م..  خوشحالنیلیخ.. بدم .

 امی دم بیفعال قول نم:  آنکه به طرفش برگردم ی را فرو خوردم و بلبخندم
! 
 دمی چقدر زجر کشوونهیمنه د "لبخندم وسعت گرفت ... وارد اتاق شدم  "
  کردم و به انگشتم انداختمدایحلقه را که هنوز پشت در بود پ. 

  احساس چه بود ؟؟نی دلم با افیتکل!  خوب یلیخ..  خوب بوددلم
 حالِ
 ستی غرق دلتنگشی هواآبان

  تو را درمشِت خود داردِر
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 عط
  دوستت دارمیلی خدهیفهم

 باردی پشت هم با عشق میِه
  پالتوام را باال دادم و باري قهی!  يچه سوز سرد.  آمدم رونی مطب باز
  تر از هرکی نکرده بودم اما هوا به نظرم تاررید.  به ساعتم نگاه کردم گرید

  کردخکوبی عزت مرا در جا مي رو به راه افتادم که صداادهیدر پ.  بود روز
  جان ؟حانهیر:
  شک اما آن لحنی خودش بود بيصدا صدا! 
 ی به گفتن سالممیلبها.  آمد ی ممیبه سو...  و به طرفش برگشتم ستادمیا

  هم به تنگشيدی به حرکت در آمد که گرم پاسخ داد و خسته نباشآرام
 بست. 

 :  کند که خودش گفتی آنجا چکار مدی پرسیز او م پرتعجبم هنوز انگاه
 رونی بي اومددمی شدم دی رد منجایداشتم از ا... 

 دمیتو رو که د.. با آقا سرمدم:  انداخت ابانی به پشت سر و کنار خینگاه
  برسونتمونی صدات کنم سوار شامی داره بگهیگفتم ن. 

 بی عجیکم "رمد آقا س " من و رساندنم توسط دنی شدنش از آنجا و درد
 "  حرف شهاب افتادمادیناگه به .  کنم ی دانست من کجا کار میاو نم.  بود

  دادهنهادیشی وقته تو رو به من پیلیپدرم خ "
  آمدن زنگ خطر بودنیا! 

 دی کار دارم باییمن جا. ممنون : سرد بود ...  فرو کردمبمی را در جمیدستها
 برم.. 

  اخالقا نداره که چشم ونیآقا سرمد از ا..  متی رسونیخب م:  بود مصر
 رو تو هم بکنه. 
 لحنم تلخ شد.  نهفته بود شنهادی پنی در پس ايمنظور: 
  خودتونی ارزونامی نمییجا "آقا سرمدتون  "به هر حال من با . 

  رفته دختر ؟ی کی اخالق گند تو بنی ؟ ای گفتیچ:  را باال برد شیابروها
 می دل سوزوندیما رو باش باسه ک. 

  ندارمازی تو نيمن به دلسوز: به راه افتادم ... 
 منو زشت نکن جلو آقا سرمد: به دنبالم آمد . 
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  دنبالم ؟ادی مگه من گفتم بــ
  سرمانی ؟ تو ای کنی بابا چرا لج ممی برایب.. حانهیــ ر... 

 آقا "شما برو با ...  شم یبد عادت م: پوزخند بر لبم نشست .  ستادمیا
 راحت باش"سرمدت . 

 ترس..  زدی تند میقلبم کم.  دیایپا تند کردم که ن.  به راه افتادم گری دبار
  رفتمیبه هر حال با آن ها نم...  دانم ی نمگری دزی چایبود . 

 از.  دی زود رسیلی رساندم و چه خوب که اتوبوس خستگاهی را به اخودم
 يوجود عزت برا. راه نشدم  اما خوشحال بودم که با او همدمی لرزی مسرما
  رامی تحمل وارد شدن امثال او به زندگگری بود دی خراب شدن کافخانه

 نداشتم.
 :  صدا زديگری کردم و ددای روشن کرد حالت تهوع پگاری در اتوبوس سیکی

 گاری سنجای ادی نبای دونی حدم نمنی تا ایعنی...  جون خاموش کنآقا
  ؟یبکش
 .. میبابا جون دعوا که ندار:  عزت گفت ي قبل تر هاي صداهی شبییصدا

  دونم کجامی دارم نمي گرفتارنقدریا...  بابا يا...  کنم ی خاموش مچشم
... 
 نی شناختم ایم "متاسفانه ... 

 "  شناختمیم!  دارد ادی نداشتم که اعتشک
  راانیلحن ب! 

 می تا هم نفس هادمیچی ام پینی گردنم را باال تر آوردم و دور دهان و بشال
  نکندتمی اذگاری سيگرم شود هم بو. 

 يو پس از آن صدا...  شد سپردم ی که پخش مي عاشقانه اي به نواگوش
  کردی توجه آدم را به خودش جلب مي زن که همه يپرنشاط مجر. 

  عطاری بود و نا خود آگاه ذهنم درگرونی غبار گرفته به بي شهی از شنگاهم
  اماشهی کرد مثل همیمحبت م..  بود در هم بود و گرفته يچند روز.  بود

 ؟ اما مطمئن بودم آن"کجا  " درایبود "که  " دانم بهینم!  نبود حواسش
  حسنکهیباا...  زد یساکت بود و کمتر حرف م.  ستی نیشگی هميعطا
  خواستم نشانینم... اورمی خودم بي خواستم به روی نداشتم اما نمیخوب
 هرچند ناخواسته مهم شده بود! دهم که مهم است ... 
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 دمی عزت را شنيکه صدا.  به ساعتم انداختم ی نگاهدمی به خانه رسیوقت
  شد ؟ی باره حاضر مکی جن نیچرا ع. باز هم تعجب در نگاهم نشست .

  ؟ي خوبت شد منو زشت کردــ
  بگم چشمی شما گفتیــ من تعهد نداده بودم که هر چ. 

  باباتميمن جا!! دختر :  به خودش گرفت يهر دلخورظا... 
 تو خوِد..  ؟ همه بابا داشتن و من تو روي داشتم کجا بودازی بهت نی وقتــ

  و مندنی دیهمه محبت م!  يدرد بود.... 
 ی که به مامانم و من میی ره اون کتکای نمادمی:  ختمی در نگاهم رنفرت

 يدیدردشو که تو نکش...  ستی نبمی رفته نه ؟ عجادتیخودت ...  رو يزد
  رهی نمادمی هم رمی و تا بمادمهیمن اما خوب . ...

 بهم فرصت بده...  خوام جبران کنم یم: قصد رفتن کردم که گفت . 
 !  را داشتندي اراده بود چه هر دو برادر قصد جبران آن همه بدی بپوزخندم

 بود چند برابر همعطا هر چه بد ...  اما او دی شد بخشی مدی را شاعطا
  در خاطرم نبودي جز بديزیخوب بود اما از عزت چ. 
  شدیهر لحظه در دلم شعله ور م..  توانستم نفرتم را خاموش کنم ینم. 
  همنجایاز ا...  ي برو واسه مادرم جبران کن انگار واسه من همه کار کردــ

 شروع کن که با وجود مادرم تو خونه.... 
 ودن در مقابل او پروا بیسخت بود ب. 
 نیفقط هم... قدر مادرمو بدون: نفس گرفتم . 
  بهت بگميزی چهی خواستم یاما م...  چشم ياونم به رو:  تامل گفت یب. 
  شدمی منزجر مدنشی که از دي شدم به چهره اقیدق. 

  سر و زبون دارهی منشهیــ آقا سرمد دنبال ... 
, 

 " جبران "خواستن و"فرصت  " لیدل...  روشن شد می برای به آنزی چهمه
 افتمی دریکردن را به خوب. 
  ماسه ؟ی به تو میاونوقت چ:  درچشمانش گفت رهیخ

  چطور تا بکنهدی دونه با تو بایآدم نم..  بابا يا:  دی به صورتش کشیدست
... 
 یم.. خب !  ي اصطالح دخترت داربه



 209 

  که از منِهی واسه شناخت خوبــ
  داده ؟یبه تو چه قول...  یگفت
  عطاي از آنکه به پشت برگردم صداشی صورت عزت و پي افتاد روي اهیسا
  ؟نیتو کوچه جلسه گرفت:  دمی شنرا

  شدیخوب
  حالِدنشیقلبم باد.. برگشتم ! 
 ــ سالم. 

 مگه: هم به سالِم من هم نگاِه مبهوت عزت و ادامه داد .  تکان داد سر
  رو ازتون گرفتن ؟خونه

  نداشتمیمن که حرف: شانه باال انداختم ... 
  پدرانهحتی نصهی...  نبود عطا جان یحرف: عزت به تته پته افتاد . 

 :  شد به چشمان من و چون نگاه گرفتم مخاطبش شد عزتزی عطا تنگاه
  ؟حتینص

  تونم با دخترمی بابا ؟ دو کلوم نمياری در مي بازسیچرا پل:  دی خندعزت
  کنم ؟اختالط

  دخترشو تو کوچهرتیآدم با غ:  به خود گرفت ي از طلبکاری عطا حالتگاهن
 ي سرمدشنهادی به پی ربطحتتی نصدوارمیام... در ضمن...  داره ی نمنگه

 نداشته باشه. 
  عزت که رنگ به رونکهی از اشی و پدمی کشینفس راحت.  دانست ی مپس

  بودنیهم!   به هدفي زدقایاتفاقا دق: نداشت لب باز کند گفتم . 
 دمی بودم ترسری تقصی آنقدر ناجور در هم رفت که من هم که بشی هااخم
 امیاالن م...  برو تو حانهیر:  دییدندان به هم سا.. تند شد . ..
 پوزخند زدم و گذشتم...  عزت به تمسخر نشستينگاهم برا. 

 مگه بهت نگفتم حق:  دمی بود شننی عطا را که هرچند آرام اما خشمگيصدا
  ؟ی بهش بگيندار

  سخت نبودادیحدسش ز.  بشنوم نی از اشینخواستم ب. 
  عزتنگونهیا.  نشست میلبخند به لبها...  ضعف رفت رتشی غي دلم براته
  داشتیدست از سرم بر م. 

  به گلهاي بیابانی حسودي می کنممن
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  را ازمن بگردانی حسودي می کنمچشم
  که بگذاري قدم برداري و راهی شويپا
  زمین خشک و بارانی حسودي می کنمبر
  تو هر کس می نشیند لحظه اي در گفتگوبا

  یا مشکوك و طوالنی حسودي می کنمساده
  را تو دوست داري من تنم تب می کندهرکه
  باشد، هرکه میدانی حسودي می کنمهرکه
  تو باشد اگرجز من براي سنگ و خارشعر
  اوهم چون که می خوانی حسودي می کنم بهمن
  بر من در سرت اندیشه و رویاي چیست؟واي
  می کنمي به این افکار پنهانی حسودمن
  شعور و منطقی را منطقم پس می زندهر
  کمال جهل و نادانی حسودي می کنمدر
  می گویی نترسم آخرین مقصد منمباز
  ولی آنجا که االنی حسودي می کنممن
  با تو باشد هر که لمست می کند که دمخورهر
  که می بیند به آسانی حسودي می کنمیا
 ي خاموش بود و نوراطیچراغ ح.... رفتماطی گذشتم و به حکی داالن تاراز

  بچهيسر و صدا.  متساعد بود رونی اتاق مادر به بي از پس پرده کمرنگ
 چراغ را روشن کردم و.... هر سه در خانه بودند.  شدی مدهی از اتاق شنها
  مادر بهافتنی ینگاهم را در پ... روشن آشپزخانه رفتمي سمت پنجره به

 قی اما عمینی زمبینشسته بود و در حال پوست کردن س... انداختمدرون
  گذشتهي در روز هاشی حسرت هانی قطعا بیینگاهش هم در جا...در فکر! 

  ضربهشهیبا سر انگشتانم آرام به ش...شده بود متوجه ام نهنوز
  درهم و محزونش بايچهره ... خورد و سرش را باال گرفتیتکان....زدم

 ی مادر؟خسته نباشياومد:  کم جان رنگ گرفت يلبخند.

 سالم: کردم و در را گشودم ی پنجره و در را طنیچند قدم ب.

 زمی ماهت عزيبه رو:  رمق را تکرار کرد یباز هم آن لبخند ب.
  شدهی چی بگي خوایهنوز بعد از چند روز نم:  شدم قی چهره اش دقدر
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 ؟یشونی تو هم و پرنقدهی اکه
  نشدهيزیچ:  درون دستش دوختینی زمبی و به سدی را ازمن دزدنگاهش

  خسته ام فقطکمی...مادر...
  زده؟ی کرده؟حرفيعزت کار:  نشستم شی رفتم و روبه روکترینزد

 شهی گفت که مثل همی مینی زمبی سي به روچاقو
 يِ چند لحظه امکث

 ستی جز عزت نیمنشا حال و روز گرفته اش کس.
 ی غذا هم آماده می و نمازتو بخونیتا لباستو عوض کن:  کرد ی کمرنگاخم

 شه.
  بحث را عوضدی خواست دروغ بگوی که نمیوقت... طور بودنی همشهیهم
  گفتی خواست میاگر م...نخواستم معذبش کنم.... کردیم...

 اما " خوره که عزت آدم بشه یگفته بودم چشمم آب نم "می بگوخواستم
  نهفته در چشمانش قرارميغم و غصه ... آمدم رونی فرو بستم از آنجا بلب

 را گرفت. 
  داد و قال هراس به دلم انداختي آخر نماز مغرب بودم که صدارکعت

 ندانستم چطور... فراموش کردم رکعت چندم نماز هستمي لحظه ايبرا....
 جلو در... آمدیاز آشپزخانه صدا م... بروماطی را تمام کنم و به حنمازم

  شدی مادر مدنی درشت عزت مانع دکلیه...ستادمیا.
  شده؟یچ: از خشم و نفرت گفتم پر
 صورت او ي نهی و سواری دنی شده بجادی اي سمتم برگشت و از فضابه

 شی به رویعنی....چشمان اشک آلود و صورت گلگونش را...دمی را دمامان
 دست بلند کرده بود!

  صورتمي که در را توی به مادر بود که با خشونت پسم زد و در حالنگاهم
 به...  زن و شوهرهنیبحث ب:  گفت ي نسبتا بلندي بست با صدایم
  ندارهیفضوالشم ربط!

 دوباره دست روش:  در گذاشتم و خواستم مانع بستنش شوم ي را رودستم
 ؟ي کردبلند

  خودشي نکره ي به در داد که با ضرب بسته شد و پشت بندش صدایهل
 يهر...می خوایگفتم که فضول نم:بلند شد ...
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  فوران کرده؟تی گرگي شده ؟ باز خویچ:  دمی به در کوبمحکم
 نبودن مواد در خونش....جا خوردم ي باز کرد که لحظه اکدفعهی در را چنان

  که ؟ گردنياما برا..  سپر کرده بود نهیس.  بود دهی به نفسش بخشاعتماد
  ؟دی رسی اش منهی من که قدم تا سي برایکش

 ینم...برو: را باالبرد تا بر دهانم بکوبد اما خودش را کنترل کرد دستش
 خوام شر به پا بشه!

  چه خبره؟ـــ
 به سمت داالن برگشتم لحظه!  داد یه روباه جوالن م نبود کشهی به بریش
 نی در هم و نگاهش خشمگشیاخم ها... آمدرونی بیکی بعد عطا از تاريا

 نی باز چه مرگتونه قشقرق به پا کرداد؟ی صداتون تا کجا منی دونیم:  بود
 ؟

  من همي داد و برای مادر که جان مي سخنش با عزت بود براي روي همه
 که.... 

 ... ستی که به شما مربوط باشه نيزیچ:  ترسان ی جا خورده و کمعزت
 هی من و زرنیب... 

  مربوطه به منم ربط دارهي به زریهرچ:  جلو آمد او را کنار زد عطا
  ؟يری گی ؟ طرف اونو می چگهید... چشمم روشن :  صدا باال برد عزتُتن

  ؟يباز دست روش بلند کرد:  ستادی به رخش ارخ
 تو رو سننه ؟:  کرد ی اما زبان کوتاه نمدیرس تی معزت
 یمن هم ب...  با نفرت او را پس زد و در را باز کرد و به درون رفت عطا

 ..  در خود مچاله شده امِر
  ماددنیدلم خون شد از د...  اش ی در پتامل

 دستت بشکنه عزت... 
 " اشک بود که به چشمانم هجوم آورد"

  نوای بنیدق دلتو سر ا:  دی عزت برگشت و غري مادر به سودنی با دعطا
  گن مرد ؟ی ؟ به توام مي کردیخال

 دای که تازه پیی خواست خودش را ، زور و بازویم..  دی و شانه کششاخ
  خاله زنکي مدته شدهی گن ، که ینه فقط به تو م:  بود را محک بزند کرده

  چشم و ور دلشون تو خونهی گی گن می می و هر چي دل به دلشون دادو
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  وینیشیم... 
  بهيمن برا:  گفت دهیی به هم ساي در هم و دندان هاي با همان اخم هاعطا

  ورتی ذارم غی کنم اسمشم می بتونم مي دختر هر کارنی آوردن دل ادست
 به عشقِ... مثه تو بهم بگه خاله زنک یکی ستیبرامم مهم ن... یمردونگ

 اما.....  پرمی که تو منظورته نمیی با اوناگهی ذارم و دی که پا رو دلم منهیا
  ؟ جز خون دلي کردکاری پونزده شونزده سال چنی زن تو انی واسه اتو
 ی ؟ حتما اسم خودتم مي کردي ؟ واسه بچه هات پدری براش داشتیچ

  مرديذار.... 
 یتو کار من فضول... ستیبه تو مربوط ن:  او را گرفت ي قهی بود که عزت
  رسونده ؟نجای تو رو به ای رفته کادتی ؟ ي نازی مکلتیبه قد و ه...  نکن
 متی دست او را با مالدی کشی که در نگاهش زبانه می خشمي با همه عطا

  خوام دست روت بلندی نميبزرگتر.. احترام خودتو نگه دار :  آورد نییپا
  درازتر نکنمتیپاتو از گل... کنم ... 
 بشکنه دست من که... نمک به حروم...  ادیــ تف به اون روت ب... 
  شدمودهی ؟ من اگه به گند کشي خودتم باورت شده واسه من کار کردــ

  کنه همه ش از صدقه سری دختر بهم اعتماد نمنی پست شدم که ااونقدر
 ی بچه هاتم به گند بکشونی ذارم زندگینم.. ي تباه کردمویزندگ... توئه ... 

 می خواست گوش های را به قول معروف به سرش انداخت دلم مشیصدا
 مادرم در آن حال..  و نه بشنوم نمی را هم ببندم تا نه ببمی چشم هارمی بگرا
  توی کنی جا می بیلیتو خ:  شی گونه هايبا آن همه اشک بر رو..  روز و

 کنم یمن با خونواده م هر جور بخوام تا م!  یکار من دخالت کن... 
 ولش کن.. برو ... عطا جان بسه مادر :  دیمادر نال.  را پاك کردم می هااشک
  همه سالنیا... منم خدا رو دارم ..  خواد اسبشو بدوونهی هر طور مبذار
  چند ماه خوشحالم که ترك کرده اما االن داره از اونور بومنی ادمی کشزجر

  گم خدا زورو ازتیمنم م..  دهیداره زورشو به من نشون م...  افته یم
  ندارهي اون که کاري برارهیبگ... 
 ببند اون دهنتو تا نزدم:  دیعزت دوباره به سمت او خروش.... 
  دونم و توی من می م دست بلند کنحانهیجان ر:  مقابلش قد علم کرد عطا

... 
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  بهیعنی گونه قسم بخورد نی ای وقتمی دانستیهمه م.. عزت .. مادر ..  من
  را نگهزی چچی حرمت هگری دیعنی.  دی آی وجه از حرفش کوتاه نمچیه
  آخر زده استمی به سیعنی.  دی کند که نبای مينخواهد داشت و کار! 

  خونهنی دم تو ایبه همه تون نشون م:  دی با لگد به در آشپزخانه کوبعزت
  دمینشونت م..  یبرا من دور برداشت...  زنه ی حرف اولو میک. 
 ریشرمنده د.. عطا دورت بگرده مادر :  که رفت عطا مقابل مادر زانو زد او

  بال رو سرت آوردهنی و ادمیرس... 
  بود دلم را لرزاندشی در چشم هایاشک..  دی او را گرفت و بوسدست

  مادر گرفته بود تمام مدت در سکوت کنارشيدلم برا.. دیچشمانم بار....
 ی نفرت تو دلم جمع مای دنای و دنختمی ری صدا اشک می بودم و بنشسته

 کردم... 
 ... ينجورینگو ا..  تو پسرم يمن فدا:  آن همه غم لبخند زد انی در ممادر
 خدا نگهت داره برام.... 
 مامان ؟؟:  آرام در را باز کرد رها
  قربونت برمایب:  پاك کرد عی را سرشیمادر اشک ها... 
 میض داشتبغ.. بغض داشت.. در آغوشش گرفت. 

 بغضش را فرو داد..  شد نیی باال و پاشی گلوبی که سدمید.  برخاست عطا
  تو اتاقتوندی بردیبلند ش.  رمی رم شام بگیم. :
  زدرونی و بستادینا. 

 آن ها هم.. رضا و طاها هم آمدند .... 
 لعنت به عزت. 
  خودم بهي امانم را برایب

 اشکها و هق هقِ.  بعد در اتاقم تنها بودم یقیدقا
 بچه ها.. طفلک مادرم ... خلوتم بردم! 
  گذشتیم...  گذشت ی روز ها منی ايهمه ! 
 هینیری درد شی عاشقی ولهی قصه اسمش چنی دونم اینم
 هی کدمی به جز تو امای خدادی جر تو دلم از همه دل بربه

  تو از جنس آرامشه نذار حس آرامشم گم بشهيصدا
  کن تا قفل دلم باز شه صدام کن بذار عشق آغاز شهصدام
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 دمی در اتاقم خورد سر از زانو برداشتم و او را دي شهی که به شي ضربه ابا
  تو ؟امی بشهیم:  باز کرد ی را کمدر

  راشیادر را کامل گشود و کفشه.  را پاك کردم و سر تکان دادم می هااشک
  غمتونمینب:  در دست داشت یظرف. از پا در آورد و وارد شد . 

 مامان خوبه ؟:  گرفته بود یلی خمیصدا...  را گرفتم نگاهم
 گهیاالن آرومه د. خوبه :  نشست و ظرف را مقابلم گذاشت کمینزد. 

 اما کو اشتها ؟.....  و ي و نان و سبزدهیکوب..  به ظرف انداختم ینگاه
 نجایواسه تو هم آوردم ا... واسه مادر و بچه ها بردم : لحنش مهربان بود . 
  ندارملیاما من م.. ممنون:  هنوز گرفته بود میصدا. 

 شهی درست میهمه چ:  توجه لقمه گرفت یب... 
  کنمی خودم درستش میعنی: نگاهم کرد .

  بچه ها ره تو و مادر وی مشی پنجوری همنمیبب:  را به طرفم گرفت لقمه
 شهی ممونی مدت بگذره خودش پشهی..  برم ی منجایرو از ا... 
  خورهیمن که چشمم آب نم:  دمیآه کش. 
  لجن دست و پا بزنهنیبذار تو هم.  می بهش نداري کارگهیــ نشد د.. 
  سر پناه ازشهیمگه م...  اوضاع اجاره خونه و نی ؟ با امی آخه کجا برــ

  ؟ی نداشته باشخودت
 االن خدا رو شکر...  کنم باال خره ی مشی کارهی: گفت .  را گرفتم لقمه

  سر پناهی و بمیری خونه بگهی هست که بشه ينقدریا..  ستی بد نحقوقم
 مینمون. 
 ی خالدونوی مدینبا!  خواد ی منویبه نظر من که اون هم.  اما من مخالفم ــ
 میکن. 
 يدی ره ندی اون از کف مي کارادنی آخه ؟ مادر داره با دیمتی به چه قــ
  داشت کهدی امنی از گذشته شکسته ؟ اون همش به اشتری چند وقته بنیا

  اوننهیبی ترك کنه اما االن مادشوی روز سرش به سنگ بخوره و اعتهی عزت
  شدهدی نا امیحساب!  نداره یی بوده و راه به جای واهدیام... 

  رود را در ظرف گذاشتم کهی نمنیی پامی دانستم از گلوی را که مي القمه
  ؟ي خوریچرا نم:  کرد اعتراض

 دلم گرفته برا مامانم.. حالم بده ...  تونم ینم: کامم تلخ بود ... 
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 خودم همه..  رو بسپار به من ی گم همه چیمن که م:  لقمه گرفت دوباره
 حانهی دم ریقول م....  کنم یرو درست م. 

 ری به وجودم سرازی از دلگرمیج مثل اکثر مواقع قاطع بود و موکالمش
 لبخند زدم... لبخندش هم دلم را خوش کرد. کرد . 

 یبذار فردا خودم درست و حساب... نوش جونت :  را به دستم داد لقمه
 نجای وگرنه جان خودت از ایچیاگه قبول کرد که ه..  زنمی حرف مباهاش

 خوبه ؟..  میریم
 نی اای کرد ؟ یودمان رها م ما را به حال خمی رفتی بود ؟؟ اگر مخوب
  ؟دی شد آغاز مشکالت جدی مرفتن

 کاش خوب باشه...  دونم یــ نم. 
 ي خوری مينجوریچرا ا:  رغبت ی و بلی میب..  را به دهان گذاشتم لقمه

 ي ندازیبابا ؟ آدمو از اشتها م... 
 : دیلبخند که زدم خند.  گفت ی خوردن خودش راست مي قهی به طرنسبت

 ي دی رو بهم مای انگار دني خندی میوقت. 
  داردای ؟ نشان از حستین...  ستی گلگون شدن از شرم هم حس خوبحس

! 
  داد واسه خودمم آوردمیبدون تو که مزه نم:  در دهان گذاشت ي القمه

 می با هم بخورنجایا. 
  وجودمي شد با ذره ذره ی منی داشت عجشیای ری بي هایمهربان. 
  نداشتم اما آنقدر اصرار کرد و خودش با اشتها خورد که بهلی منکهی ابا

  که خوردهیی غذاهانی از خوشمزه تریکیشد ....  من هم مزه داد دهان
  داشتم و دارمادیهنوز به !  ی سنتي خانه سفره

 يِزید
 مثلِ... بودم . 

  و اول به من داد و خودش تهختی روانی که تمام شد از پارچ آب در لغذا
 دی بود را نوشوانمی که در لی آبيمانده ... 

  لبعی نشست و منظورش را گرفتم سرطنتی و لبخندش که به شنگاهش
 ی می منشي گفت که سرمدی میعزت چ:  گری شناختمش دیم..  کردم باز

  ؟خواد
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 بهش فکر نکن...  گه یچرت م:  بودم که اخم کند دهیکاش نپرس. 
  زنه ؟ی که حرص م دادنشنهادی بهش پی به نظرت چــ
  تونه باشه ؟ی می جز پول چــ
 اول به من:  بود را جمع کرد ختهی که ری و خرده ناندی فرش دست کشيرو

 گفتم به تو...  ی بدم ، زدم تو پرش حسابشنهادی رو پحانهیگفت ر... گفت
 نگه... 
  چرا ؟ــ

  با من به سرت بزنه وي نبود واسه لجبازدیبع:  هل داد ي را به کنارظرف
 یقبول کن. 

 ی اما خب نميهرچند محال بود بذارم بر:  ختی را در چشمانم رنگاهش
 ادیخواستم تنش هم به وجود ب. 
 ی مانعم بشی تونستی رفتم و تو هم نمی خواستم میــ اگه م. 
  به ما بدهیی چاهی زحمت یب...  حرفا رو ول کن نیا: دیخند. 
  کشمی نمشرفتمیمن به خاطر تو دست از پ: د زدم  بود اما لبخنی جنسبد

  و کم ازستی نشرفتی پي سرمدي براي گریمنش:  شد ي جدنگاهش
  ذاشتمی گم نمی که مستیبه خاطر خودم ن!  نداره یچارگی و بپسرفت

 فقط به خاطر خودته...  يبر. 
 هه:  کنم تشی اذی دانم آن حس مرموز چه بود که دوست داشتم کمینم
  نظر تو برامهی خوبتی موقعنمیبه هر حال بب..  و منم باور کردمیتو گفت...
 ستیمهم ن. 
  ؟ من به خاطریشرف خودت چ... نظر من نه :  بار اخم هم اضافه شد نیا

 ي خوام بری گم نمیشرافتت م... 
  مثل تو بگذرهي از دختری که به راحتستی نی آدميسرمد... 

 :  ادامه دادیبا بدجنس...  و معذب شوم رمی باعث شد نگاهم را بگخجالت
  بازترش کنم ؟ای ي شدمتوجه

  کردمی میداشتم شوخ: کوتاه آمدم ! 
 می بزنی قدمهی رونی بمیبپوش بر...  بود ي مزه ای بیشوخ: بلند شد . 

  موقع ؟نیا:  دی را با خود باال کشنگاهم
  منتظرمرونیب... ــ آره ، ضد حال نزن . 
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 ــ نماز عشا رو نخوندم هنوز... 
 آره ؟...  امامزادهمیاصال بر:  باز شد شیاخمها

 هیعال: لبخند زدم !  بود نیریرفتن به آن جا تصورش هم ش. 
 می برای سر به مادر بزنم توام حاضر شو بهی: تبسم کرد . 

 از همان...  و دلچسب شده بود ی دوست داشتنتی نهای بشی هابودن
 ی لبخند بر لبانت مادشی خود به خود با ستی هم نیقت ها که وبودن

  خودش راای شناخت یمرا خوب م...  کند یگفته بود عاشقم م...  ندینش
 ؟؟

  باشــمی تمـــام آرزونـمیبـی را در تــــو مخودم
  باشمی خوانـــم تو آداب وضوی که منمازعشق

 می گوی از تو می زبانم مــن زماننیری شعجب
  باشـــمی تــمام گـفتـگـوییـــای عشق روي اایب

  باشدي خواهم که درقلبم بجز تـــوخــاطرینم
  باشمی از خــودکــن تمام آبــروـزی لـبـرمــــرا

  از عشقتی سراسرخالي خـواهم نفس هاینم
  باشمی گــلوي کــردن نفس های زندگيبــــرا...

 نشسته بود و سرش در اطی حيلب تخت تو... آمدمرونی از اتاقم بآماده
  خواستم از خوب بودنیهم م...به سمت اتاق مادر رفتم... اش بودیگوش

 رمی رفتن بگيحالش مطمئن شوم هم اجازه . 
  بري و ظاهر آراسته ام لبخنددنمیبا د... کنارش که گذشتم متوجه ام شداز
  بر لبم آورديلبش ظاهر شد که نگاهم را به چال گونه اش کشاند و لبخند. 

  خانومم؟میبر:  شد بلند
  را که ته اسمیتی مالکي هامی منی ادنی شد شنی عادت ممی داشت براگرید
  چسباندی داد و می که میو الفاظ. 

 عزت:  دمی جلو اتاق مادر انداختم و همزمان پرسی را به جا کفشنگاهم
  هنوز؟ومدهین
 ــ نه.
 امیاالن م...  رمیــ از مامان اجازه بگ.

  رها را کهي بود و موهادهی درون رفتم مادر کنار تشک بچه ها دراز کشبه
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  در فکر بود که متوجه حضورميطور.  کرد ی بود نوازش مدهی خوابکنارش
  و مظلومشنی صورت غمگيدلم آتش گرفت برا...نشد. 
  کردمشی نشود صداداری که رها بيآهسته طور. 
 . بلند شد و نشست. ست نقش بشی بر لبهای کم جاني لبخنددنمی دبا

 چقدر. دمی مروت را بوسی ضرب دست عزِت بي نشستم و جاکنارش
 می اشک به پشت سد پلکهالیسخت بود کنترل س.
 دی در آغوشم کشی حرفچی هی درك کرد و بشهیبغض نگاهم را مثل هم.

 دلگرمم کرد به. به پشت شانه و کمرم آرامم کرد شی دستهانوازش
 هر چند مظلوم.. هر چند ساکت ... حضورش . 

  وقتهی:  دی خنددنمانی و با ددی که گذشت عطا به درون سر کشیقیدقا
  تو سرما منتظرته هایکی یفکر نکن...
  و بلند شدمدمی صورتش را بوسگری ديبار. از مادر جدا شدم.

 شرم نگاهم را هم درك... خواهم با عطا برومی ممی بگودمی کشی مخجالت
 برا منم دعا کن...برو مادر :  از ته دل گفت ي بار با لبحندنیکرد و ا.

  از سرت کمنتی کنم هر چه زودتر شر اون بد طیدعا م" می بگوخواستم
  و خودمونمیشه خودمون باش "

  را به خاطرشوی آن دادی بود فی لب فرو بستم االن که آرام بود حاما
 اورمیب.

  که نم نم باران شروع شد ، هر دو به آسمان نگاهمی نرفته بودرونی بهنوز
  باعیبه اتاقش رفت و سر.  بذار چترو بردارماطیبرا احت:  و او گفت میکرد

  رنگش بازگشتاهیچتر بزرگ س. 
 با او از خانه خارج شدم. 
 ستی ندیبارون شد.... ــ چترو باز نکن . 
 دم زدن خواست دلم قهوی....  بارون عشقهيبو: سرش را باال گرفت . 
  خسته بودیلیذهنم خ.  داشتم ازیمنم ن... ــ واسه آروم شدن خوبه . 

 شهی درست میــ اگه خدا بخواد همه چ... 
 يفکر ها... هر دو در افکار خود .  می کردی راه را در سکوت طي هیبق

 می بزنمی هم نداشتی اما حرفمی را فراموش کنيگری دنکهی بد ، نه اای خوب
 نی دلنشيفضا.  میدی زود رسیلیخ.  از خانه دور نبود ادیامام زاده ز.
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  دل ازدی باری و نرم مزی که ری سبز و نم نم بارانی با آن نور افشانامامزاده
  کرانه تا آسمانیب...  انتها ی بیعشق...  کرد یآدم را عاشق م..  برد ی مآدم

 عشق به خدا... ها ! 
 ی حلبي را روشی فروخت دست های لبو و بالل مرونی که بي بچه ه اپسر
  به خود جلبهینگاهم را چند ثان...  کرد ی آتش درست کرده بود گرم مکه

  به هر حال امورش را بهاد،ی زایکم ... هر کس به فکر امرار معاش ..  کرد
  گذراندی مينحو. 

  ازاطی دور تا دور درخت بود و سنگفرش کف حمی صحن و سرا شدوارد
 ی بي تاللودی تابی که از پنجره ها مينور سبز.  دی درخشی باران میسیخ
  داشتيرینظ. 

  حال نم اشک هم به چشمانم نشستهنی نشسته بود و در عمی بر لبهالبخند
 بود. 
  برداشتم تای و آبی صورتزی ري با گل هايدیچادر سف...  می هم وارد شدبا
  منيفرشته کوچولو:  نشاند شیبپوشم که لبخند بر لبها. 
 شرم کردم و لبخند فرو خوردم. 

 ی شامه را مي خوِش گل محمديبو.  بود یکی زنانه و مردانه يورود
 من برم اونجا نماز بخونم:  دینواز. 
 زمیــ برو عز. 

  مخالف اوی و من سمتگریاو به سمت د... 
 ..  بچه هايراب..  مادر يبرا...  و از ته دل دعا کردم دمی را بوسحیضر

 ری عاقبت بخنکهیا...  او ي مخصوصم شد برايدعا. عطا .. و ...  خودم
 ی دانستم اما اگر می دلم را نمفیهنوز تکل... نگفتم سهم من .  شود
 اما هنوز آنقدر رنگ نگرفته بود که اعتماد.  گفتم عشق ی مدی شادندیپرس

 به خودم.. به او .. کنم . 
 یمی قدی نفتي کنار بخاردمی برگشتم دیوقت.  را با آرامش خواندم نمازم

  دارد و غرق در خودشحیچشم به ضر.. نشسته . 
 ــ قبول باشه. 
 از شما هم.. ممنون :  به خودش آمد فی خفیبا تکان. 
  گرم شوایب: و اشاره کرد . 
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 ستیسردم ن... ــ خوبه . 
  ؟میبر:  خاست بر
  گذاشتمشیچادر را تا زدم وسر جا. سر تکان دادم. 
  چتر را باز کرد و منتظر مانددی باری تند تر می باران کممی رفترونی هم ببا
  را بپوشممیکفش ها. 

  ؟حانیر:  ستادی شبستان ادر
  من گرفته بودشتریچتر را بر سر هردومان و ب.  ستادمیمن هم ا. 

  بهت بگميزی چهیتم  خواسیم:  شذ رهیبه صورتم خ... 
 ...  ماندمی منتظر می داشتندوست

  در آن چشمانِرهی خدی خوب که باچه
 یی پروای بي عاشقانه براهیتوج! 

  بگذره که باورمیلی خدیبا..  ي دونم هنوز بهم اعتماد نداریم:  داد ادامه
 ی که میی امامزاده قسم که من اون عطانیبه ا.. اما به جان خودت .. یکن

  کنمی کردمو نمی که میی اون غلطاگهید... عوض شدم ...  ستمی نیشناخت
  آقا بهت قول بدم همون بشم که تونی اي که جلونجای امیایخواستم ب...
 شونویادآوری کنم از ی گذشته مو که شرم مي اون کاراگهید...  ي خوایم

 وردر عوضش تو هم منو با... دلزده ت نکنم از خودمو عشقم ...  نکنم تکرار
 کن... 
 دیچشمانش درخش... 
 .. گهی دزی هر چای گم عوض شو ینم... جونم بسته به جونت ...  حانی رــ
 . ی خوام باورم کنیفقط ازت م..  ی باشی تونی می هر کيآرزو..  ی ماهتو
 عشقمو باور کن... 
  دانست چهی در نگاهم نمرهی و نگاه مخمور خبای گفت و با آن چشمان زیم

  در وجودميزیچ..  کند یگرم م..  لرزاند یدلم را م...  آورد ی مدلم
  حالِبه

  وندی بود خوشای اما حسستی دانستم چی که نمافتی ی مانیجر
  قابل وصفریدلچسب و غ..  یخواستن! 
  حرفامو ؟ي ؟ باور دارحانهی رــ

 الشی توانستم خینم...  کنم دشیی تاي توانستم به آن زودی اما نمداشتم
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 ..  عادت شودشی خواستم برای دانستم خوب شده میم..  راحت کنم را
  از وجودشییجز! 

  ندارهاقتی که لی اوندیشا...  عطا ی خوبیلیتو خ:  سر تکان دادم فقط
 منم. 

  ، از نگاهم خوانده بوددی آنچه را که بادیشا. لبخند زد ... 
 زمی ری به پات مامویدن... حانهیر: نفس گرفت . 
  اراده آمده بود جمع کردمینگاهم را گرفتم و لبخندم را که ب. 

  واست بالل بخرممیــ بر... 
 آن قدر خوب که از وصفش عاجزم...  بود فوقالعاده ی با او حسیهمراه

 بودن را بلد بود " واقعاای بود نی دانم چون اولینم..
" 
 
 با مادر و بچه ها ... می خونه بخورمیبر:  دیبالل و لبو خر..  می رفترونیب

... 
 بودنش همان بود که خالء روحم را پر....  خواستم ی حضورش را مایخدا

 نی نخواهم ساخت اما با ااتشی با او و خلقی دانستم گاهیم...  کرد یم
  بهی لذت بخش بود حتیمتیبودنش به هر ق!  خواستم که باشد ی موجود

 دل باختنم "متیق "
  جدا دلادتی لحظه از کی نشد

 مرحبا دل! دل نیآفر! دل یزه!
  ندارمشی دم آساکی زدستش

 ؟! کرد با دلدی دانم چه باینم
  بارمنعش کردم از عشقهزاران

 مگر برگشت از راه خطا دل!
 مبتال کرد» دل« چشمانت مرا به
 دل:بال !دل : بتیمص!دل :فالکت !

 ای دل داد من بستان خدانی ااز
 ؟»!دل!خدا «: می گوی دستش تا بهِکز

  هم نداردی آهنهی سدرون
 گدا دل! دل شانیپر!ستمکش دل !
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 دیبه عطا توپ...  داشت ی بر نمشی هاییدست از بد ادا.  شد ی آدم نمعزت
 نیبه هم"

 .. نمی کدومتونو ببچی خوام هی نمدی گم شدیهمه تون بر " که
  ، اعتراضی حرف ، بی حرف آنقدر کام مادر را تلخ کرد که بنیا!  یراحت

  دري کردن خانه ادای پي چند روز رها کرد و به همراه عطا براي را براکارش
 لشی دلی همان حوالمی گوی که منیا.  دست به کار شد ی حوالهمان

 ی قولش ميگفتم با عطا ، عطا قول داده بود و رو..  بچه ها بود ي مدرسه
 ماند. 

 ...  شدی مشکالت اضافه مگریاجاره خانه هم به د...  اما نگران بودم من
  خانه همي اجاره می که بتوانمی و مادر و عطا مگر چقدر در آمد داشتمن

  شد و در آمد مادر همی خرج دانشگاه می ؟ در آمد من که تازگمیبپرداز
 با آن..  ما بود ي از همه شتریخرج او ب... و عطا ...  خانه و بچه ها خرج
  حالنیاجاره خانه بپردازد ؟ با ا ماند که ی مشی چه برای ولخرجهمه

  از او مادرشتری و بمیاصرار داشت که از آن خانه برو. 
 دادی به داد و بستادی عزت امی را جمع کنلی وسامی خواستی که ميروز

  دستستی ناشاي باور کرده بود که اگر از آن کار هاریچقدر د...  کردن
  کرد که آنیفکرش را هم نم...  خواهد شد رشی دامن گیی تنهابرندارد

 غلط "آن روز او به ..  گرفته شود ي که به عطا زده بود آنقدر جدیحرف
 چشم بست...  به او فرصت نداد گریافتاده بود اما مادر د " غلط کردم کردم

 :  گفتیم...  شی کوتاه آمدن هايبه رو..  سازِش آن همه سال ي روبه
  کتک خوردی نباگهی سن دنیتو ا...  کنم ریخودمو تحق نقدی تونم ای نمگهید

  گفت و کامال بهیهمه را هم به حق م... 
 "  باشمی آدم زبون نفهمنیهمچ

 جا. 
 ي خوایتو م:  شد که قهی با عطا دست به دی آی مادر کوتاه نمدی که دعزت

 يری گی زن و بچمو ازم ميدار..  ی منو از هم بپاشیزندگ... 
  متوجه خودش بود و او بهراتی تقصيهمه .  خنده دار بود شیحرفها

  گشت که همه را بهی می و دو از ذهن به دنبال شخصی باورنکردنيطرز
  به اصطالح زن وی بهتر از عطا ؟ او که حامی و چه کسندازدی او بگردن
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  عزت بوديبچه . 
  و از را به سرش انداخت اما که بود در محل که او را نشناسدشی صداعزت
  خبر باشد ؟ کهی هم نداشت بیی آشکارش که بعضاِاباای یرکی زری زيکارها

  محلي دانست ؟ همه ی خواست به داد او برسد ؟ که مادر را مقصر میم
  شناختند و عزت را هم همان که بودی و نجابت میمادر را به پاک. 

 همه.  از مادر و عطا تی به شکادشی تهدی حتدی نرسیی و قال او به جاداد
 سی پلي هی از سای دانستند حتیم..  کار را ندارد نی دانستند او دل ایم

  نوشت ؟ عدمی اش چه مضهی در عردی گذشته بانی ترسد و از ای مهم
  جمعِب

 اسبا.  داد ی بود اگر قانون حق را به او می انصافی مادر ؟ بنیتمک
  دویمی آپارتمان قدکیبه .  می بار شد و از آن خانه نقل مکان کردشده

 .  ترکی بچه ها نزدي عزت دور بود اما به مدرسه ي از خانه یکم.  طبقه
 آپارتمان سه خوابه بود و نسبتا بزرگ و جا دار. 

  اما بهتر از آن خانهری خفه بود و دلگی کممی داشتاطی حشهی ما که هميبرا
 هه!  با کالس تر یکم. 
 "  درب و داغان بودي
  رالی گرفتم تا به مادر کمک کنم و وسای روز را از خانم دکتر مرخصدو
  و افسردهنی نبود اما مادر با آن حال غمادی چندان زلیوسا.  مینیبچ
  کار نداشتيحوصله . 

  دری را خودش جابه جا کرد و حتنی سنگلی وساي هم بود و همه عطا
 توجهاتش. د بودنش باز هم خوب بو. هم کمک کرد ...  فرش وانداختن

  نگاه و متلکطنِتی دانست و با شیم.  دادم ی بود اما هنوز رو نمنیریش
 ی مشی زنم و با پا پی گذاشت که با دست پس می سر به سرم مییگو

 ...  دادمی خنده ام را فرو می به سختی کردم و گاهی اخم میگاه.. کشم
  کردی را از تنمان دور میخستگ...  بود یبودنش واقعا دوست داشتن. 

  کردهي بار آشپزنی اولي کار ها تمام شده بود و عطا براي شب که همه آن
  پخته بود همه راری نظی بیو به قول خودش املت( به جز کباب زدن )  بود

  شام صدا کرديبرا. 
 ی بودم که به من اختصاص داده بودند و مشغول بودم به وارسی اتاقدر
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  بودمدهی کوچک کتابخانه ام چي که در قفسه ییکتابها. 
  بدو شامحانهیــ ر. 
  خوردن داره واقعای که تو پختیشام: لبخندم را فرو دادم ! 
  باهاشيفقط مواظب باش انگشتاتو نخور:  دیخند. 
 می کنفی و تعرمینیــ بب. 

 آره ؟.. گهی دياتاقو دوست دار:  به اتاق انداخت ینگاه
  برا من بهشتهدیهر جا تو با عزت نباش.. . یلیخ.. ــ آره. 

 با عزت ؟؟ خودم تنها باشم:  شد که البته آن را فرو خورد طانی شلبخندش
  ؟ با تویچ... 

  که از دهنمی برایب.. چوبتو بنداز...  خب بابا یلیخ:  دی که کردم خنداخم
 افتاد. 
 ی سادگنی از کارش گرفتم به نظرم در عی که به شوخیی هارادی رغم ایعل
  خوشمزه بودیلیخ. 

  کرد و به اصرار او از آشپز خانه رفت بهشیدعا..  از او تشکر کرد مامان
  وقتشهگهید...  ااایارشدی تمام عي کدبانوهی: خنده گفتم ... 

 :  ام شد که گفتمرهی منتظر خی راستش را باال داد و با لبخند و نگاهيابرو
 گهی شوهر دمتی بددیبا... 

 :  با همان نگاه خاص و لبخند دلچسب گفتزی و او ندندیا خند و طاهرضا
 اشاره اش را...  شهی نمیآقا داماِد بد اخالق فعال راض...  که از خدامونه ما

 :  و او ادامه داددندی خندي بلند تريبچه ها با صدا...  به خودم کرد هم
 می ترشی ممیاون کوچولو مونده و ما دار... 

  بهت نگفتهیچکیتا حاال ه:  دمیفته بود اما نخند هم خنده ام گرخودم
  ؟ي مزه ای بیلیخ
 نه واال ؟:  سوال و تعجب گفت نی با مزه بیبا حالت!

 پاشو ظرفا رو بشور... خودتو لوس نکن :  و ظرف ها را برداشتم دمیخند
 

 :  آب را باز کردم که بر خاستری برداشت شي بود اما او جدی شوخکالمم
  واسهشورمی ظرفا رو مدی تماشا کنونی تلوزدییشما بفرما...  زمی عزچشم

 ارمی موهی و ميتون چا... 
 .  انداختی کردو آن ها را به خنده می مي بچه ها نقش بازی دلخوشيبرا
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 يخسته ا..  شورمیبرو خودم م:  آب را بست ریش. 
  کردمیمن شوخ: متعجب گفتم ! 
 گفتم ياما من جد: لبخندش آرامش بخش بود . 
  خوشمزه بودیلیعمو جون دستت درد نکنه خ: بچه ها تشکر کردند . 

 نوش جونتون عمو: با محبت پاسخشان گفت ... 
 عمو بغلم کن:  دیچی پشیرها به پا... 
 قربون تو خوشگل خانومم برم: خم شد و بغلش کرد ... 

 ... دی را محکم دور گردن عطا حلقه کرد و صورتش را محکم بوسدستش
  خواد گناهی دلشون مایبعض...  عمو ينجورینکن ا: طا به خنده افتاد  عکه
 دارن... 
  شدمچارهیرها ب:  دی لب پراندم که خندری زي مزه ای شرم گرم شدم و باز
... 

  که رها رامی ام را مهار کردم و دوباره مشغول شدم تا ظرف ها را بشوخنده
 امیب.. بدو برو که از وقت خوابت گذشت عسل عمو :  گذاشت نی زمبر
 ای خوابنمیبب... 

 درسام مونده...  گهینکن د.. عه :  آب را بست که اعتراض کردم ری شدوباره
  برمدیبا... 
  شورمیخودم م..  گم برو یمن که م: مهربان بود ... 

 یسی واادیماصال بهت ن:  که کرده بود ی مزگی را حفظ کردم بابت باخمم
 يظرف بشور.. 
  بدونمنکهی مگه اادی بدم ميمن از خاله زنک باز.. نطورهی همقای دقــ

  به خاطرشياونوقت هر کار..  حال و حوصله نداره و خسته ست خانومم
  شورمی ظرفم میحت..  کنم یم. 
  قراریو ب...  بود داینگاهش ش. 
  کردی قلبم مری حس خوب سرازای دنکی حال نی کرد و در عیمعذبم م. 

 خوش به حال خانومت: نگاه گرفتم ... 
 خوش به حالت... آره :  ختی اسکاج ري را رویی ظرفشوعیما. 

  بود ؟نی چهره اش دلنشنقدری اشهیهم...  رخش ثابت شد می به ننگاهم
  ؟دمی دی چرا من نمپس
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 اهش را در لبش را باال برده بود نگي که فقط گوشه ي و با لبخندبرگشت
 محاله.... محاله به جز تو رو کنارم بخوام... فکرشم نکن :  ختی رچشمانم

 حانی ریمال خودم! بذارم به جز من کنارت باشه ! 
  شدمی قرار و دستپاچه میچه ب.  توانستم بمانم ی نمگری آن همه شرم دبا

 ي حرف هانی ادنیبا شن! ... 
 ریشب بخ:  دادم حیاتاقم را ترج. 
  بودیهمه دوست داشتن... کالمش ...  شیصدا.. نگاهش... دشلبخن. 
  گفتی قاطع از عشق منگونهی ای دادم وقتیدل م! اعتراف . 
  لرزد دلمی عشق و مسمی نویم
 چکدی عشق و اشکم مسمینویم
  کنمی مادتی و ادی سمینویم
  چکدی ابر و باران مسمی نویم

  کنمدای تا تو را پسمیمنو
  دفترمي برگ هاانی ماز
  خوب منی تو چه هستی که هستتو
  دفترمي تمام شعرهايا

  توستيدای که دلم شی که هستتو
 ی منزادی که پری که هستتو
 ی با منمی تمام لحظه هاتو

 ی که همزاد مندی که نه شاای......
 ی مداری از شب بی را دور هم تا پاسلدای شب شهیهم.  بود لدای شب

  و آوردن بساط شب چره وینی به شب نشمیماند... 
 نیباترینبودن عزت ز...  باشد شی پي توانست بهتر از سال های شب مآن

 با همه.  دانم یمادر را هنوز نم..  بچه ها دیوشا..  من ي آنشب بود برااتفاق
 می آن خانه آمده بودنی عزت به ای اش از همان روز که بی دل شکستگي
 ...  خواستم تصور کنم به خاطر نبود عزت استینم..  هم بود و افسرده در
  بودشیدیهمه از نا ام.  بود که دلش از رفتار عزت گرفته بود نیهمه از ا. 

  زنگ خانه رای را دست به دست کردم و به سختلی و آجوهی مي هاپاکت
  مطبوع با عطر خوش غذایی از گرمایرها در را گشود و موج.  فشردم
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 سالم.  از آرامش مرا در برگرفت یحجم...  و شامه ام را نوازش داد وجود
 از...  بسته کمکم کند کی کوچک را پاسخ دادم و گذاشتم با گرفتن يرها

  که در آشپز خانه ست به همان سوافتمی مادر را صدا کردم و درهمانجا
  بوديرازی ساالد شي هیدر حال ته. رفتم . 

 ی مادر ؟ همه چيدیچرا زحمت کش:  پاسخ داد  مادرانهي را با مهرسالمم
 میتو خونه داشت... 

 لی و آجوهی خورده مهی لداستیگفتم شب :  گذاشتم زی مي ها را روبسته
 رمیبگ... 
  گرفته بودی پات اومد و رفت همه چشیــ عطا هم پ... 
 اشکال:  خواست ی اما من هم دلم مدی خواهد خرزی دانستم همه چیم

 بچه ها دوست دارن.. مان نداره ما... 
  ندازمی سفره میتا نماز بخون: کارش تمام شد و بر خاست . 

  ؟دیای کرد تا بیچرا صبر نم.  نبود عطا
  اول نماز بخونمدیبذار... چشم :  دمینپرس. 
 ــ باشه مادر. 
  خواندمی اول نماز مدی حال بانی خسته بودم با ایلیخ.  اتاقم رفتم به
  شدم با آن همه درس نخواندهی خواب مجیوگرنه بعد از شام گ... 
  مشغول بود که عطا کجاست ؟نی حال فکرم به انی ابا
  دلم کردری حس خوب و آرامش سرازای دنکینماز خواندن . 

  پوستشان رفتهری به نظرم در آن مدت آب زدمی سفره رضا و طاها را دسر
 گری روست که دنی دانستم از ایم...   کرده بودنددای پیی و رنگ و روبود
  سرحالنگونهی لرزه که ای خود از عزت نمی و بدن کوچکشان به ترس بتن

  کرده بود که نبودشي پدرشانیعزت برا. حق داشتند ...  قبراق هستند و
  دهد ؟زجرشان

 ي مهیآن ق.  دیمادر غذا کش.  و در کنارشان نشستم دمی دو را بوسهر
  عطا اما بدی خاليجا...  من ي عطر و خوش رنگ و آن همه اشتهاخوش

  چشمم بوديتو! 
  اومد واسه شام ؟یمگه عطا نم:  دمی دل کردم و آخر پرسدل

 ادیگفت نم...  شام نه مادر يبرا: بشقاب رها را از برنج پر کرد . 
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  حرف مشغول شدم اما کجایب.  توانستم بپرسم ی نمنی از اشتری بگرید
 ری را در آن چند وقت اخنیا.  داد ی مزه مشتری بود ؟ اگر بود بمانده

  بودم و حاال که نبودافتهیدر... 
  بار بهنی چندميبرا...  را خودم جمع کردم و ظرف ها را شستم سفره

  را هم به هال بردم ومی بردم و کتاب هاي مادر چايبرا.  نگاه کردم ساعت
 هتر بود به رسم باستان در کنار خانواده شب بکی نشستم آن هی کنار بقدر
  ماندمیم... 

  دست گرفتهیبه مادر بود که بافتن.. به بچه ها بود...  به درس بود حواسم
  به ساعت بودشتری بیعنی... به ساعت هم بود ... بود و ! 

 نی کردند از ای میبچه ها چه ذوق..  لی آورد و آجوهی مادر مگری دیساعت
 یآبج:  کرد یرها پسته ها را جمع م...  ی پر از خوشمزگیِنی هم نشدور
  ؟ی کنی باز مبرام
  عطاست ؟ پستههیگفته بودم شب...  را پشت گوشش فرستادم شیموها

 نوش جونت گلم:  باز کردم شی را براشیها. 
  گونه اش هميچال رو...  بود هیلبخندش هم شب! 
  شده بودری دیلیخ... دوباره ساعت . 
 , 
 دای مونیصبح خواب م...  دیبچه ها پاشــ . 

  گفتند و به اتاق مشترکشان باری سه حرف گوش کن بر خاستند شب بخهر
 مادر رفتند. 

  بود کهییبایگوشم به نماهنگ ز...  بود ی هنوز سرش گرم بافتنمادر
 عاشقانه بود.  شد ی پخش مونیتلوز... 
  دانمینه بود را نم من آنگوي براای دلچسب هستند شهیعاشقانه ها هم. 

 چشمام:  را برداشت و چشمانش را با سر انگشتان مالش داد نکشی عمادر
  چشمم باال رفتهيبه گمونم شماره ..  شهیزود خسته م. 

 ی رفتی دکتر مهیکاش :  ختمی که به او داشتم را در نگاهم ریمحبت... 
  ؟رمی واست نوبت بگفردا
 هیفردام نشد ...  مادر ری بگستی نیاگه زحمت:  اش را کنار گذاشت یبافتن

 گهیروز د. 
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 چشم: لبخند زدم . 
 ادی مازدهیگفته بود ...  کرد ریعطا هم د:  به ساعت انداخت ینگاه... 
  کجا رفته ؟دی دونیم:  تفاوت باشد ی کردم لحنم بیسع
 دوست...  دوره داشتن قاشی با رفنکهیمثه ا:  حال برخاستن گفت در

 نی مونده بود برا همیستیوتش کرده بودن تو رودربا بره اما دعنداشت
 رفت. 

  را درییلدایچه شب !  ؟ مرا بگو چقدر به انتظار آمدنش مانده بودم دوره
 یچقدر خوش.. چقدر با هم بودن . ذهن مجسم کرده بودم! 

 احتماال: او هم به اتاقش رفت .  اوردمی خودم ني شدم اما به رویعصب
 به پروپاش هم..  واسش گرم کن ي بودداریاست و ب خورده اما اگه خوشام
  تونه همش تو خونه بمونه کهینم.. گهیجوونه د...  مادر چینپ... 

 یک.. خب بره : اخمو شده بودم .  آنکه حرف بزنم آن همه دانست یب
  گرفته ؟جلوشو
  حس را همنی داد اما ای حس خوبنکهی لبخند بر لبش با ادنی و دبرگشت

  رو ستشیالقا کرد که دستم کامال برا. 
  اما چشمات از االن سر جنگ دارهی گیــ به زبون م. 

  ندارم کهی صنمچیمن با اون ه:  زده نگاهم را به کتاب دوختم خجالت
  لطفا که پررودیجلوش هم نگ...  ره ی نمای ره ی بدم کجا مری گبخوام

 شهیم. 
  ره فقطی جونتون واسه هم در مهنکیبا ا... از دست شما جوونا :  دیخند

 نی همو کم کني رودی خوایم... 
  احساساتم را ناگفتهنکهی از ادمی کشیخجالت م.  نگاهش کنم نتوانستم

  خواندیم. 
 هنوز...  چراغ اتاقش خاموش شد من هم به اتاقم رفتم ی وقتگری دیقیدقا
  مانده بودمی از درس هایکم. 

  او بهیی که نگاهم به انگشتر اهدای را با آن سرگرم کردم اما گاهخودم
 به...  دی کاوی شد و چشمانم ساعت را می افتاد حواسم پرت می مانگشتم

  رفتی ضعف مشیدلم برا..  يآر...  افتادم و دلم ی مادشی. 
  کتابي غرق درس شدم که چشمانم گرم خواب شد همانجا سر بر روآنقدر
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  شدمهوشی بیتگ از خسمیها. 
  بودامدهیو او هنوز هم ن. 
  جان ؟حانهیر:  بر شانه ام چشم گشودم ی نشستن دستبا
 کیچقدر نزد...  خودش بوديصدا. 

  ؟ياومد:  باز کردم ی را به سختمیچشمها
  ؟يمنتظرم بود:  زد لبخند
 ی و نگاهدمی به صورتم کشیدست. بدنم درد گرفته بود ....  نشستم راست

  گذشته بودکیاز ... ت انداختمبه ساع. 
  همه به خودشنی که ايبرا...  و خوش بو پیچه خوش ت!  ری دچقدر

  مرجان هم حضور داشته حتماینی بود ؟در آن دوره و شب ننشدهیرس! 
  خوندمیداشتم درس م... نه :  خواستم سرد بود یلحنم همانقدر که م... 
 ی سر جات بخوابي کردم بردارتیب..  ي بوددهیبد خواب: لبخند زد ... 
  پاسخ بودیقطعا لبخندش ب. 

  حرف بر خاستم چراغ اتاق را خاموش کردمی را جمع کردم و بمی هاکتاب
 پشت به او. و به رخت خواب رفتم ... 
 میــ دوست داشتم امشبو با هم باش... 
 االن صبحه..  برو بذار بخوابمدهیــ تا خواب از سرم نپر... 

  به شانه ام نشست با خشم به طرفش برگشتم و درگری که بار ددستش
 گفتم... به من دست نزن :  روشن اتاق چشم به چهره اش دوختم کیتار
 رونیبرو ب... 
  ؟ همش واسه چندي ندازی جفتک مي ؟ باز دارهیچ:  گفت ي لحن بدبا

  کردنه ؟ری دساعت
 ازن رام ندی که جفتک نمییاونا... ی بهم دست بزنشهیچندشم م:  نشستم

 اونا از جنس خودتن و...  بدني سواری کنه به کی نمی و براشون فرقشدن
.... 

 :  به خشم نشسته بودزیاو ن..  کرد کی را گرفت و مرا به خود نزدمیبازو
 ی هر چی تونی ساده نمینی شب نشهیواسه ..  حرف زدنت باش مواظب

  دمی بهت اجازه نمیعنی...  یدلت خواست بهم بگ... 
 ي جوري خودت دوست دارنیبب:  به درد نشست و او ادامه داد میبازو
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 دیرفتار کنم که نبا.. 
  کرد اما از موضعم کوتاهی خورد حالم را دگرگون می که به صورتم مینفس

 اصال برام مهم..  رفتار کن ي خوایهر جور که م:  دمی دستم را کشامدمین
 ستین... 
 ي خوای می تا کنمیبب... ش  بکشی بازم با دست پس بزن و با پاپــ
 یشیباالخره که رام خودم م...  ي ادامه بدينجوریا.. 
 ینیبه خواب بب:  گفتم ریبر خاست و با تغ... 

  در حال خارجي تفاوت به آن همه حرص خوردن من با لحن خونسردیب
 ی ، مال خودميای بنیی پايباال بر: شدن از اتاق گفت ! 

 ی زندگي وهی شنی ادی امدم بایاما من کوتاه نم...  آب بود بر آتش لحنش
 !  گذاشتمی دلم ميوگرنه من بودم که پا رو... !! دیبا.  داد ی مریی تغرا
 دی دی مرا مگری ديفردا رو! 
 
 گرمی دی مستکیمست مستم، ل!..
 امشب از هر شب؛ به تو عاشق ترم!..
 ستی ناری رگم هشکی م،یراست گو..
 ستی در کار نیتم اما، جام و ممس..
 مست عشقم، مست شوقم، مست دوست..
  که عالم، مست اوستیمست معشوق!..
  عالم کرده ام ؛ری شب ها سمهین
 رو به ارواح مکرم کرده ام..

  دهد ؛ی مرغ شبم پر منغمه
  دهدی مگری حال دگر،ی دریس..
  کردزی را لبرمانهی پم،یساق..
  کردزیباده خود را، شررانگ..
  خوش استی و مدهوشیحالت مست..
  خوش استیواز همه عالم، فراموش..

  ؛ستی دور نی ما گر ندانیمست
 ستی ما، زاده انگور نیمست!..
 مست عشقم، مست شوقم ،مست دوست! 
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  که عالم ،مست اوستیمست معشوق!!..
. 

  لبخند بر لبم نشستی گوشي صفحه ي شماره اش رودنی از ظهر با دقبل
 سالم:  سرد یلی جواب دادم هم خری هم داما.. 
  ؟یخوب...  اخالق خودم بد

 سالم عشقِ:  دیچی گرمش در گوشم پيصدا
 کارتو بگو سرم شلوغه..  که خوبم ینیبیــ م. 
  دنبالتامیعصر بمون م:  گفت شی توجه به لحن کالمم با همان شوق پیب
 رونی بمیبر. 
  ندارن ؟ینی ؟ با من ؟ امشب رفقا دوره و شب نشرونی بــ

 ی می از حسادت خودکشي دارمای شب ما رفتهیحاال بعد مدتها :  دیخند
 حسود کوچولو مرجان اونجا نبود...  یکن... 
  آرامیبی نه اما حرفش را باور کردم و به طرز عجای دانم درست بود ینم

 مرجان هم با آن سر و خوردم که یاز شب قبل همچنان حرص م.  گرفتم
 وضع افتضاح آنجا بوده و... 
 حاال مثال اگه مرجان جون...  کنه ی نمی من که فرقيبرا:  امدمی کوتاه ناما

  ؟ی رفتی داشتن شما نمفیتشر
  تو رو هم بادیاما شا..  رفتمیرفتن که م:  شد شی تر از پي جدلحنش

  بردمیخودم م. 
  ویارزون...  ذارم ی پامو تو بهشتم نمی گل و بلبل جنابعالي من با رفقاــ
  خودتیموندن! 

 ی با اونا دم خور شستمی نلی مایلیــ خودمم خ... 
  ؟ستنی نرمال ني پس قبول دارــ
  خانوممادی که من خوشم بستنی نيزیــ هستن اما خب چ... 
 تازه اگه بدم... مونده تا افتخار بدم ... فعال زوده : حرفش را قطع کردم ! 

 فقط خواستم...  برم دیعشقم من با.... خب ... از خداتم باشه :  دیخند
 به مادر هم گفتم...  ی اومدم منتظر بمونری دقهی کنم اگه چند دقيادآوری
 مواظب خودت باش... اجازه داد . 

  بهی که بر لبانم نشسته بود را با ورود خانومي کرد لبخندی خداحافظیوقت
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  ؟دییبفرما:  فرو خوردم مطب
 ی از او مدیبا.  که در مطب بودم را به او فکر کردم ی ساعاتي همه

  دوردی خواست بخواهمش بایاگر م..  نظر کند دی در رفتارش تجدخواستم
 هر چه که او را به مرجان و گذشته اش ربط..  دی کشی را خط مشیرفقا

 اما..  او نبودي گذشته اهی سي مرجان تنها نقطه دیشا...  دانم ینم!  داد یم
 از...  بودم ی شناختم و از حضورش آن قدر ناراضی بود که می شخصتنها

  نقطه بودنی تراهینظر من س. 
  مراجعه کنندهگری کردم دی مطب فکر نمیلی ساعت مانده بود به تعطمین
 مرجان. اما با ورود او به مطب جا خوردم ...  میداشته باش! 
 زمی عزی کنی کار منجایتو ا... عه وا : اال داد  را بشیبای زي ابروهادنمی دبا
 ؟
  داشته باشهيرادی کردم ایفکر نم:  داد ی تمسخر ميلحنش بو! 

 فقط تعجب کردم..  يرادیچه ا.. نه :  چهره اش را عوض کرد حالت
 عطا نگفته بود..آخه! 
  توانست باشدیگفتن نام عطا به آن لحن جز عمد نم. 
  ؟شتونیحاال فرما..  خب ــ
 نمی خواستم دکترو ببیــ م... 

 ظاهرش آنقدر...  کرد ی مرا از آن باال نگاه منکهی داشتم از اي بدحس
  شدی بود که با نگاه اول ممتی آن قدر گران قشی و لباس هاآراسته

 از ما بهترون...  داد که از کدام طبقه ست صیتشخ! 
 دی باشنجای ا4ساعت ...  دمیواسه فردا نوبت م.. ــ از امروز که گذشته . 

  خباریبس:  به ساعتش انداخت ینگاه... 
  بمونمنجای اقهی تونم چند دقیم:  من دوخت ي را دوباره به چهره نگاهش

  کشهی طول میتا برگرده کم.  دیرفت خر.. ؟ با خواهرم اومدم ... 
 می هستگهی ساعت دمی ، نقهی دقستیما تا ب....  کنم یــ خواهش م. 
  سردهیلی خرونیب:  آورد رونی را بشی نشست و دست کش های صندليرو
! 

  ذهنميهمه .  با او همکالم شوم ستمی نلی شد که اصال مای متوجه مکاش
 ای مطب در آورده نی سر از ای موضوع بود که اتفاقنی به اریدرگ.... 
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 شبید:  با ان ور رفت یقی آورد دقارونی بفشی را از کلشی موبایگوش
 زمی عزينبود. 

  بودم حالت گرفتدهی آنچه شني تمرکز روي براشهی به عادت هممیچشمها
  ؟شبید:  تر از حد معمول شد کی بارو
  شدی زشت مدی خندی میوقت...  سرخش به لبخند گشوده شد يلبها! 
 یلی خی تو خاليجا... می رو دور هم جمع بشلدای شب میگفت...  گهی آره دــ
 خوش گذشت. 

 رفتهیو من چه ساده و خوش باور بودم که پذ..  گفت او نبوده یه م کعطا
 دی گویبودم راست م! 
 عطا به من دروغ گفته بود ؟.. خونم به جوش آمد !

 امی تونستم بیمن درس داشتم نم...  ما يــ دوستان به جا... 
 انی کرد و رفت و من زن می آمد خداحافظرونی که از اتاق دکتر بیضیمر
 مرجان...  به درون فرستادم ی را که به انتظار نشسته بود با سر درگمیسال

  بودختهی که زده بود اعصابم را به هم ریو حرف. 
 پس:  اش بود ادامه داد ی دوباره به همان حال که حواسش به گوشمرجان

  همه رو دعوتای پریعنی...  نیتو و عطا هم دعوت...  استی تولد پرفرداشب
 کرده. 

 مبارکش باشه اما: مثال نوشتن در دفتر سرگرم کردم .. ا به نوشتن  رخودم
 امیفکر نکنم بتونم ب. 

  ؟ادیعطا که م:  ندازدی عادت داشت ابرو باال بنکهی امثل
 ادی بشی پیتا چ...  دونم یــ نم! 
 پر بودم از احساسات بد.. دلم گرفته بود ! حالم بد بود ! 

  صفحهي خطوط کج و معوج بر رودنی را باز هم سرگرم کردم با کشخودم
 عطا دروغ گفته بود.  می رو به رودی سفي! 
  درسته ؟یی دانشجودمی جان شنحانهی رـ
 آره:  آنکه نگاهش کنم گفتم یب. 
  ؟ی هم کار کنی هم درس بخونستی سختت نــ

  دانشگاهيبا برنامه :  رفت ی نبودم پاسخ را بدهم کاش زودتر ملی مااصال
 ستیسخت ن..  کردممیتنظ. 
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  ؟ با حقوق وهی خودمون نظرت چشی پيای بدم بشنهادی اگه بهت پــ
 ی عاليایمزا.... 

 ظاهرا. جواب داد ...  تمام بماند مهی باعث شد حرفش نلشی موبازنگ
 خواهرش بود... 
  موردنی در ا تونم شماره تو داشته باشم تایم:  حال برخاستن گفت در

  ؟می با هم حرف بزنشتریب
  کهنجاستیفقط ا...  رو دوست دارم نجایمن ا...  باشه ازی فکر نکنم نــ
  کامال زنانهطی محهی...  عطاست دییمورد تا! 

 لبخندش.  بود ندی نا خوشامی که به چهره اش داد برای حالتریی هم تغباز
  کردنش بایراض...  ده ی مری گزای چنی به اشهیاون که هم:  نبود دوستانه

 رگ خوابش دست منه.. من ... 
 در...  جا بمونم نی دم همی محیمن ترج:  داغ شده بود تی از عصبانبدنم

 شی راضی داشته باشه که بتونی با شما صنمگهی کنم عطا دی فکر نمضمن
 یکن.... 

 مگه...  يوا:  درشت تر از حد معمول شد شیچشمها...  آورده بودم جوش
  ؟یشی گفتم ؟ چرا ناراحت می چنم

  خواستم هر چه از دهانمی متوجه نبودم و مگری در هم بود و دمی هااخم
  باالیلی بودم که خمی صداُتن

 فقط به فکر.  را نثارش کنم دی آی مرونیب
 نرود. 
  ساکت موندم که خودت از خودت خجالتی چرا ناراحت نشم ؟ هر چــ

 عطا!  ادی مرونی داره از دهنت بی چیستیاصال متوجه ن..  نهنمیبی میبکش
  ؟ی باور کني خوای تو تموم شده چرا نميبرا

 ی را متمی عصبانياگر همه ...  فتدی بهی به گری شد به آن راحتی نمباورم
  کرد ؟ی چه مدی شنی را ممی و حرف هادید

 من خواستم از در.. اصال ازت توقع نداشتم :  پر از اشک شد شیچشمها
 واقعا که... خواستم کمکت کنم...  وارد بشم یدوست... 
 هرچند من.  انداخت و مطب را ترك کرد فشی را در کلشی موبای ناراحتبا
  گفتن نداشتمي برای حرفگریهم د! 
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  خواستم با او بد صحبت کنمی نفرتم نميبا همه ...  گرفته بودم جهیسرگ
  ام کرده بودوانهی شب گذشته با هم بوده اند دنکهیاما فکر ا! ...

 با همان حال بد از دکتر..  دیای برونی از اتاق بضی ماندم تا آن مرمنتظر
  آمدمرونی کردم و بیخداحافظ. 

 سر...  نه ای آمده نمیاصال نگاه نکردم بب...  بود منتظر عطا بمانم محال
  ؟حانهیر:  می جلودیچی با موتور پدمی راه که رسهارچ

 راهم را کج کردم که سد.  به وجودم نشست اما خودم را کنترل کردم خشم
  ؟امیباز زده به سرت ؟ مگه نگفتم واستا تا ب:  شد راهم
 ی که ميادی فريچندان شلوغ نبود اما برا..  به اطراف انداختم ینگاه

 ... االن اصال اعصاب ندارم.. نیبب: سب نبود  هم منادی از دلم برآخواست
  و منو به حال خودميبهتره بر....  ندارم دنتوی که چشم دمی عصباناونقدر

 يبذار... 
 یلی شده ؟ خیچ:  در آمد اری هوشی خمارش به حالتشهی هميچشمها
  ؟ي موندمنتظر

  آدم حقه باز دروغگو همراههی با دی بای چيبرا...  من اصال منتظر نموندم ــ
  ؟بشم
 ی چی گیم....  خدااا ای:  شد دای و بهت در چهره اش هوي از ناباوریحالت
  نه ؟ای شده

 ی دونیخودت بهتر م! نه :  اما بغض کردم می خواستم بگویم... 
 ــ به جان خودت اگه بدونم. 
  دستت رو بشه نه ؟ي کردیفکر نم:  قهر آلود گفتم ی حالتبا

  بعدمی سوار شوبرایب..  ستی بحث کردن ني جاابونیتو خ:  شده بود هکالف
 می زنیبا هم حرف م. 
  با توگهیمن د..  خورهیحالم از دروغات به هم م:  گفتم ی ساختگی نفرتبا
 دست از سرم بردار... امی جا نمچیه. 
 ای کنی از اخالق خوبم سوء استفده مي دارحانهیر:  شد ادهی پتی عصبانبا

  کننی همه دارن نگامون ممی سوار شو برایب... !
 ی بهم زور بگيتوام حق ندار...  امیــ نم! 

 نمیخب بنال بب:  داد رونی بی برد و نفسش را عصبانشی در موهادست
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  ؟هی چدردت
 :  داد را فرو خوردمی که آزارم می تامل کردم و بغضی گفتم ؟ کمی مدیبا

  ؟ی بهم دروغ گفتچرا
  ؟یغ ؟ِک من و دروــ
  حساس و دلنازك نبودمنقدریمن ا..  ام گرفته بودهی بود که گربیعج! 
  باهاتون نبوده ؟شبی دیمگه نگفت..  در مورد مرجانــ

  دروغ گفتم ؟ی کنیچرا فکر م:  بلندش در هم فرو رفت يابروها
 مرجان گفت:  را پس زدم می اشک هایبه سخت. 

  ؟دشیمرجان ؟ کجا د:  و آشفته شد متعجب
  کنه؟ی می چه فرقــ
  گفت ؟ی می چــ

 دی دور هم بودشبی گفت دیم:  دی فرو چکمیاشک ها.... 
 اون اصال اونجا دعوت.. فقط خواسته تو رو حرص بده..  غلط کرد ــ
 نداشت. 

  لحنش چه محکم بود و مطمئنختی در آمي نگاه من بود که به ناباورحاال
  باور کنم ؟يظار که ندارانت:  من لرزان و لحنم مردد ي صدااما

  ؟ي از من قبول دارشتری حرف مرجانو بیعنی:  شد ی عصبلحنش
 ياون چه سود... ی من ناراحت بودم دروغ گفتنکهیاما تو به خاطر ا..  نه ــ
  بره از دروغ گفتن ؟یم

  تونم به تو اعتماد کنمیمن نم..  ادیازت بدم م:  شدم و تند ی هم عصبباز
.. 

 حانهیر:  دی را گرفت و محکم مرا به سمت خود کشمی راه افتادم اما بازوبه
 میسوار شو بر...  ستی بحث ني جانجایبهت گفتم ا... 
 چارهی بيری می از حرص و سرما ميدار: با کف دست صورتم را لمس کرد! 
 سوار شو: لحنش آرامتر شد ..  را پاك کرد میاشک ها. 

 يگری حرف دیب...  را بدانم قتی خواستم حقیم..  را کم کردم مقاومتم
 پس از او سوار شدم... 
 هوا بس ناجوانمردانه سرد بود... 
 " چقدر سرد بود "
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  گذاشتم نه آنقدرنمانی بار نه کوله ام را بنی اولي راه افتاد و من برابه
 میاشک ها...  به او نشستم کینزد...  گرفتم که در حال افتادن باشم فاصله
  کند ؟ منی آدم را دلنازك میعاشق.  دادند یماجت به خرج م سهنوز

  شد اعتماد کرد ؟ی کردم ؟ می اعتماد مدی بودم ؟ باعاشق
 " بودم ومن
  بود ودل

  ويکنار
 یفراغ

  عشق کجا بودنیا
  جست؟انیکه ناگه به م"
" 
 ی بافقیوحش "

 ... !  بوددیهر چند از من بع... نبودم می بودم و قادر به کنترل اشک هاریدلگ
  توانستم حرفش را باور کنمینم. 

  سفره خونهمی رفتی وگرنه مشهیسردت م:  دی به طرفم چرخیکم... 
 میآن همه حسادت برا... حس و حالم ...  رمی آرام بگی گرفتم تا کمنفس

 ی شد بی مگر میواقعا مبتال شده بودم ؟ با آن همه خوب...  بود بیعج
 ن کهتفاوت بمانم ؟ آن هم م... 
  سردمهیلیــ آره خ. 
 می گردی بر ممی خوری شام میکی نزدنی همیی جاهیــ پس . 

 تا... باشم ..  خواستم باشدیم.  بودم ری لج نکردم با آن که دلگشهی هممثل
 رمیآرام بگ! 

  ومی مالکی کم نور و آن موزي با فضای در آن رستوران معمولیوقت
  داد مقابلش نشسته بودم نگاهش رای که احساس آدم را قلقلک مکیرمانت

 ی و چيدی مرجانو کجا دی بگي خواینم:  و لبخند زد ختی چشمانم ربه
  گفت ؟یم
  تازه شسته ام را خشک کردمسی که برداشتم صورِت خی چند دستمالبا
 نگاهم را از....  نه ای ختمی دانم متوجه شده بود که چقدر اشک رینم
  کردم راحت تر بودمینمنگاهش که ... چشمانش گرفتم . 
  کنه ؟ی می چه فرقــ
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  سر هم کرده ؟ی چگهی دنمی خوام ببیم...  پرسم ی کنه که می فرق مــ
  چرا نبودمدیاز من پرس... ــ تو مطب .. 
  خوش گذشتهیلی گفت خیم: طعنه زدم ... نگاهش کردم... 

  جابه جا شد و دستش رای کرد کمی نگاهم مي با همان خونسردهنوز
 يتوام راحت قبول کرد: ستون چانه اش قرار داد ! 
  کردم ؟ی مدی نباــ
  ؟ی از خودم بپرسی چرا همون موقع تماس نگرفتــ
 ي کردیفوقش حاشا م..  بودم دهی خواستم بدونمو فهمی که ميزیــ چ... 

  ویی من اهل دوروحانهیر:  شد لی به جلو مای آورد و کمنیی را پادستش
 باورم کن... باهات صادقم ....  تمسی نيدودره باز! 
 ستی تونم بگم مهم نینم:  دوختم رونی دادم و نگاهم را به بهی عقب تکبه
 هنوز بهت اعتماد... اما ..  بودهری تاثی من بي تونم بگم محبتات روینم...
 ندارم. 

  دونم به خاطریمن م... حانهیر:  دستم منقلبم کرد ي دستش رونشستن
  سختهيدی از عزت دشتری که از من و بییزای و چمیشت که دای سختیزندگ

 اما من به اعتماد تو.. يحق دار...  خوام عوض بشم ی من می باور کنکه
  وی خوشحالي براادی از من بر مي هر کاریتو که کنارم باش!  دارم ازین

 باش و... فقط باش..  کوهو جا به جا کنم ی تونم حتیم....  تویخوشبخت
 باورم کن! 

 دمیدستم را آرام از دستش کش... 
 دوست...  کرد ی جمله را تکرار منی بار بود که انی چندمي دانم براینم

 نی آمدن چنشی دادم با پی باورش کنم اما چگونه ؟ به خودم حق مداشتم
  کردی خالفش را ثابت منکهیمگر ا..  به او شک کنمیموضوع. 
 گهیآخه د... دمی نپرسیعنی... خبر نداشتم که هست ...  رفتم بود ی وقتــ
  نهای رم اونم باشه ی که میی جاستیبرام مهم ن... 
 ؟ "بوده ... 

 "  چشم به دهانش دوختممتعجب
 نکهینه ا... قبال مهم بود :  دانم از نگاهم چه خواند که ادامه داد ینم

 نکهیاز ا... فقط ... نه ...  داشته باشمی باشم و احساس خاصعاشقش
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  دادیبه جمعمون شور و نشاط م...  اومد ی خوشم مهی شاد و سرحالدختر
... 

 چرا متوجه نبود ؟...  شد ی داشت بد محالم
  مثل مرجان بای به آدمی خوشت اومده وقتمن
 یِ از چی بگشهی االن مــ

  ؟ی عالقه داشتی اخالقتی خصوصاون
 از همه مهم!  ياخمو و ساکت و جد....  ی مقابل مرجانيطه  تو درست نقــ
 ...  ارزه چه برسه به شور و نشاط مرجانیم" ایدن "وقارت به..  یبی نجتر

 ی حتیعنی نیا..  یشی با نگاهم رنگ به رنگ می کنم وقتی معشق
 احساست هم بکر و دست نخورده ست چه برسه به.... 

 مراعات کرد.
  مثه من با اون همه اشتباه ویی باشه اما آدمای خودخواهدیشا:  زد لبخند

 شنی مری که تو انتخاب سختگارنی از زن به دست می شناختی روابطنیچن
 ...  خودشون باشهي رو داشته باشن که تمام و کمال برایکی خوان یم...

 ...  خطاهاموي که همه نهی به امی سعيهمه ...  ستمی اما خودخواه نمن
 خودمو باال بکشم تا حِد...  گفت اما همه رو ترك کنمشهی که نم جبرانحاال

  آدمهی شدم ی موندم ، میاگه منم همونجور که قبال بودم ؛ م...  تو اقتیل
  خورهی خودمم حالم ازش به هم می که حتیعوض... 
 میحرفها و منطقش جالب و قابل قبول بود برا. 

 ...  که من بهت دروغ گفتمی کنی فکر منی به ايحتما االن دار:  داد ادامه
  بلند شد رفت بهمی محلی بدنی من و ددنیبا رس.. دروغ نگفتم..  زمی عزنه
 ...  تونه بمونهی بهونه که دختر خاله ش واسه شام دعوتش کرده و نمنیا

  کردن تو هم بای ها گفتن سر زده اومده و دعوتش نکردن چون فکر مبچه
 یشیمن همراه م. 

  جز صداقت از کالمشيزی عاشق چيبا آن نگاه آرام و چشمها...  کردم باور
  نکردمافتیدر. 

  بهت بگمدی که باگهی دزی چهی:  دستم را گرفت و آرام نوازش کرد دوباره
..... 
 من برم دستامو بشورم:  تمام ماند بر خاست مهی و حرف او ندندی را چزیم
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 امیب.... 
 کنجکاو شده...  دی خواست بگوی م کهی شد از حرفمانی کردم پشحس

  داشتی آن حس دست از سرم بر نمدمی پرسیبودم و تا نم. 
 سرم گرم حرف زدن شد:  زود برگشت و در حال نشستن گفت یلیخ
 شروع کن... خب ... فراموش کردم. 

  بود کهینگاهم به سوپ خوشرنگ داغ...  برداشتم زی مي را از روقاشق
  ؟ی بهم بگدی بايزی چهی یگفت: ست  خای آن بر مي از روبخار

 ابمیو نگاهش کردم تا حسش را در. 
  گم بهتیم..  میفعال شام بخور: قاشقش را برداشت و تبسم کرد . 
  ؟دی خواست بگویاما چه م...  ام را بروز ندادم ي کنجکاونی از اشیب

 ...  حرص بزندای تند بخورد نکهینه ا..  با اشتها بود شهی مثل همخوردنش
  حال مننیبا ا.  کنم شی جور خاص بود که دوست داشتم تماشاکی فقط

  کردبیرا هم به خوردن ترغ... 
  عزتدنیــ امروز رفتم د. 

 گفتم باالخره: ادامه داد .  را با دستمال پاك کردم و نگاهش کردم میلبها
 نهیرم بشه ک بودم اما گفتم نذاری ازش دلگنکهیبا ا... داداش بزرگتره ... 

 دلش واسه بچه... کم کم زبون باز کرد...  گرفت ی نملیتحو:  زد پوزخند
 ها تنگ شده. 

 ینم...  زنه ی پر پر مدنشونی که واسه دنهیهم:  به طعنه نشست لحنم
  ؟ندشونی ببادی بتونه
  ذارهی گفت غرورش نمیــ م... 
  منقل از دستي رفته غرورشو توچرت زدناش پاادشی....  غرور ؟ ههه ــ

  اومده ؟ادشی نمونده ؟ تازه ي غرورگهی و دداد
 بخور...  به دل خودت زهر نکن الی خیاونو ب:  اشاره کرد می ظرف غذابه
 زمیعز. 
  بهش داشته باشمی تونم حس خوبی که سر مامانم آورده نمیی با بال هاــ

 ماما من ازش متنفر...  باشه برادرتهی هر چی ناراحت بشدیشا. ...
  کنمکارشیچ... اما خب ... به منم کم بد نکرده!  يحق دار:  تفاوت بود یب

 گهی دنهیهم. ...
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  بودیعال... ممنون :  دمی دست از خوردن کشگری دیقیدقا. 
 نوش جونت گلم: لبخند زد . 
 میحساب کنم بر: بر خاست . 
  که به صورتم خورد سرحالترم کردي سرديهوا...  رفتم رونیب. 

 چقدر سرده: د آم... 
 ي ترسم سرما بخوری بپوش مایب:  آورد رونیکاپشنش را ب. 
 خودت بپوش لباست کمه...  ستیاونقدرام سردم ن... ــ نه . 
 ... حرف نباشه:  دوشم انداخت و مهربان گفت ي توجه آن را بر رویب

 من واسه تو...  شهیسردت م...  کم دورههی می برمی خوای که مییاونجا
 هی من که عاليبرا.. گفتم سرده... 

  که معتادش شده بودمی خوشي حهی تن او و رايگرما...  گرم بود چقدر
 مگه کجا:  که زد حواسم را گرفت یاما با حرف...! گاری سي هم بوی کمالبته

  ؟می برمی خوایم
 ــ اول بپوش... 
  شمیمتوش گم ....  بزرگه یلی واسه من خنیبابا ا: خنده ام گرفت ... 
 دنتی واسه خندرمی میآخ که م: شهیمثل هم..  دی خندی مدنمیبا خند. 
 نیا... سوار شد و من هم پشتش نشستم...  شرم خنده ام را فرو خوردمبا
  با فاصلهیبار کم. 
  ؟می ری کجا می نگفتــ
  شدابانی ها وارد خنی از آمدن ماشاطیبا احت... 
  گم حاالیــ م... 
 دمی فهمیباالخره که م..  خواستم اصرار کنمینم. 

  ؟يدی کشگاریس:  دمی کاپشنش را نفس کشي حهی رادوباره
  به قول معروفی حتستمی اهلش نیلی که خی دونیم:  طرفم سرگرداند به
 دمی نخ کشهیاما حالم گرفته بود .... یحیتفر. 

 الن ایعنی:  نبود گفتم طنتی از شی که خالی خوب بودنش بالحنباحس
  ؟؟نمی بی پاکتشو نمبتی کنم تو جدست

 نیخودت بب... راستشو گفتم...  حانینه جان ر:  بود اما مهربان يجد. 
 جان مرا قسم خورده بود. 
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 ـ باور کردم. 
  ؟ی خوِب خوبگهی االن دــ
  خوبیلیخ. بودم . 
 ــ خوِب خوب. 
 ادیو ازش خوشت ب!  رهی حالتو نگمی ری که میینجای ادوارمیــ ام. 
  ؟می رفتیمگر کجا م....  در هم رفت میاخم ها!!
 ي و دوریی تنهانی گم خستم از ایم
 شتی پامی روزا منی باشه همی گیم
  بدون تو شبا سردهنجای گم ایم
 شتی سوزم تو آتی تا صبح می گیم
 نمیبی خواب خوش نمهی ی گم حتیم
 ی گم تا که آروم شی میی الالی گیم
  ؟ي سازی واسه من قصه می گم از چیم
  ؟؟ی بگو از چي که دوست داری هر چی گیم

 ستی من کم ني هابهونه
 ستی نادمی رو جز تو یکس..... 

  ؟می برمی خوایمگه کجا م...  نمیبذار بب:  گفتم کنجکاو
  خوامیمثال م!  گهی دینی بی ممیریم...  تو ی بابا چه کم طاقتي اــ
  کنمزتیسورپرا... 
  کردن واستزی سورپرانی ادوارمیام:  و من خنده ام را فرو خوردم دیندخ
 ی دونیاخالق منو که م... گرون تموم نشه ! 
 ي برسه که چاره چارهیب

 خدا به داد منِ..  ااای خودتم اعتراف کردنی ببــ
 ییدردم تو! 

 يزیهنوز که چ:  امدی مهربان بود و پر عشق اما به مذاقم خوش نلحنش
 ی کنی مینشده واسه خودت عاجز نال... 
  نظرتو عوض کنهدی شامیری که میینجایــ ا... 
  ؟ی بگي خوای نمــ
  کم صبر کنهیاما ... ــ چرا. 
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 می خواست برسی که ميسکوت کردم تا به مقصد. 
  آپارتمانمی بهتر بگوای گذشت و مقابل ساختمان ی طوالنقی آن دقاباالخره

  بزرگ و پردخت هرچند خزان زدهیکه رو به بوستان نگه داشت ي طبقه ادو
 ی سنگي با نمایساختمان.  ، بودبایاما ز، . 
  شو گلمادهیپ...  میدیرس... ــ خب . 
  کجاست ؟نجایا:  دمی شدم و در هما حال پرسادهیپ

  به ساختمانی کرد و نگاهبشیدست در ج.  اش آرام بود و خونسرد چهره
  قفل دري آورده بود را رورونی که بيدی به سمت در رفت و کلانداخت

  توایب: انداخت و آن را گشود . 
 نی کجاست پامو انجای ایتا نگ:  ستادمی اکشی دو گام برداشتم و نزدیکی
  ذارمیتو نم. 

  تو تا واسه تمی برایب:  به خنده و تعجب گرفت ختهی آمی اش حالتچهره
  کنمی مفیتعر!! 
 ادای ؟ من اصال خوشم نمهی چای لوس بازنیا:  دمیر هم کشچهره د! 

  قولشهی مي خونه رو چند روزنیا...  يراستشو بخوا.. خب :  گفت مردد
 نامه کردم. 

 سرم را.  بودم پردازش کرد دهی گذشت تا مغزم آنچه را که شني اهی ثانچند
 ...  اطرافي به خانه هاینگاه..  به ساختمان انداختمی گرفتم و نگاهباال

  ؟ با کدام پول ؟کی را قولنامه کرده بود ؟ در آن محل نسبتا شخانه
 یواسه چ:  به تعجب نشسته و پرسشگرم را به چشمانش دوختم نگاه

  ؟ پولش از کجا ؟؟ي ش کردقولنامه
 پولش هم! من و تو ..  گهی خودمون ديخب برا:  آرام بود و خونسرد هنوز

... 
 به جان تو از: نگاهش پر حرارت بود و لحنش مصمم ..  شدکی من نزدبه
 حالله.  ستیقمار ن. 

 عالقمند شده بودم!  خواستمش یم...  به اخم در هم فرو رفت میابروها
  عروِسي ، به آن زودی و شک و دودلي اعتمادی نه آنقدر که با آن همه باما
  عقدش بشوميسفره . 

  گفتهیک!  تو یالیچه خوش خ: رفت  به خود گی و تلخي باز هم تندلحنم
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  من با تو ازدواج کنم ؟قراره
 هنوزم ؟:  نیاما تلخ و غمگ.. لبخند زد! 

 ی باورم کني خوای می واقعا کحانهیر:  گذاشت می را بر شانه هاشیدستها
 ؟

 شهیمامان هم نگران م..  خستمیلی خونه که خمی برایب...  تونمی فعال نمــ
. 

  خوام خردیم!  ؟ به جان تو حاللهيبه پولش شک دار:  خودش را زد حرف
  تونستم از دستش بدمینم..  بودری نظی بتی موقعهی نیا... خرد بدم. 
  باور کنم ؟يانتظار دار:  او فاصله گرفتم از

 هی دم که قسطیــ قولنامه رو بهت نشون م... 
 دیخته ؟ چرا با دلش واسه تو سوی دوره زمون کنی ؟ تو ای آخه کــ
  به تو بفروشه ؟ سخته باور کردنشي جورنی رو اي خونه انیهمچ!

  خدا بخواد بده کهیوقت...  قتهی حقنیاما ع.... يحق دار..  دونم ی مــ
  نهای ي خوای پرسه که مینم! 
  ندارمیــ به هر حال حس خوب. 
  خونه ؟دی خرای به من ــ
 ــ االن به هردو! 
 واسه خاطر تو دارم..  ی انصافی بیلیخ:  نتوانست مدارا کند نی از اشیب

  ؟ی زنی راحت از حس بدت به من حرف منقدری کنم اونوقت ای مي کارهر
  اول به خودتیچرا واسه من؟ اگه عوض بش:  سمت موتور راه افتادم به
 منتشو سر من نذار!  نه من يلطف کرد. 

  حرف سوار شد و منی موتورش آمد بي بست و به سوتی را با عصباندر
 هم تابع او. 
 با مادر:  که آرام شد گفت یکم..  که گذشتقهیچند دق.  می راه که افتادبه

  جشن مختصر تا ان شااهللاهی..  می ماه عقد کننیآخر هم...  کردمصحبت
  سنگ تمومی عروسيبرا... 

  خودشي برادی خواستم برنجانمش اما نباینم.. حسم بد بود.  بود سردم
 ی و مدی بری تو و مامان می هر چستیقرار ن:  دوخت ی و مدی بریم
  رو تنم کنمدیدوز. 
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 ی تو بگی هر چنکهی شد ایی نهامیــ اما تصم. 
  آن همه آرامش نداشتگرید..  قرار بود یلحنش ب. 
  خوام درس بخونمیــ من فعال م. 

 گهیمن که د:  کرد ی ملی زد سرش را به سمت من مای حرف میوقت
  با کار کردنتیحت.  با درس خوندنت ستمیمخالف ن... 
 دوستش داشتم اما... 

 رفتنی جز پذی راهچی تحت فشارم بگذراد و هنکهیاز ا.  را ندادم جوابش
  آن همه در دلم جا بازنکهیبا ا..  بودم ری نگذارد دلگمی پاشی را پعشقش

  کردی و سرکشم میعاص"اجبار  ! "کرده بود ! 
  برگردمری ددیشا: مرا رساند و خودش رفت ... 
  احساس عشق ونیب...  گرفتم ی دانم چرا در مقابلش آن طور جبهه مینم

  بود ویخواستن...  دانستم یدردم را م!  زدم ی دست و پا می و دو دلترس
 کاش آنگونه نبود که!  باشد دی آن نبود که باقای خواستمش اما دقیم

 ی مری دنکهیگفتن ا...  رفتنش نیمثل هم..  ندازدینم ب دلهره به جاشیکارها
 ای دشیآ.... 

 کاش از. کاش کوتاه آمده بودم ...  کردم ی آن شب آنقدر ناراحتش نمکاش
  رفتی اگر با آرامش مدیشا!  گفته بودم میحس واقع.. 

  ،ستی بزرگاندوه
 ی باشچه
 یچه نباش!... 

 حتا صب.. منتظرش بودم ...  امدیآن شب ن! 
  انداخت کهی چنان به جانم افتاده بود و قلب و روحم را چنگ مدلشوره
  بریی سو نگران خودش بودم که مبادا بالکیاز .  آرامش نداشتم ي الحظه
  او را از خودم راندم و او ازنکهی فکر اگری دیی آمده باشد و از سوسرش

 ی ام موانهی مثل مرجان داده باشد دیکی دلسرد شده و دوباره دل به من
  سر آغاز برگشتنش به آنچهامدنی رفتن و تا صبح ننی ادمی ترسیم!  کرد
  ذهنم به اويدر نهانخانه ...  مبهوت بودم الی خنیاز ا...  بود باشد که

  باوریعنی به گذشته بودم ؟ برگشتنش
 اگر نه چرا نگرانِ!  داشتم ؟ اعتماد
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 شی دلم را به روِر
  رو بود که دنیاز هماصال ..  که عوض شده داشتم
  دانستم ؟ی را با دلم نمفمیچرا تکل!  بودمگشوده

 آنقدر..  افزود ی ام میشانی بر پرنی همراهش هم خاموش بود و اتلفن
  و وامانده از رفتار بدم بودم که خودم را مجبور کردم با او تماسنگران

 زی هر چای و بخندد ندازدیدستم ب... مهم نبود چه برداشت کند ...  رمیبگ
  بودی گرفتم کافی مي که خبرنیهم..  گرید. 

 داریمادر که ب...  ابمی تا آرامشم را باز ستادمی از اذان بالفاصله به نماز ابعد
 مامان عطا:  ختمی او رصبوِر

  ام را به جانِی نگراني اراده همه ی بشد
 ومدی خونه نشبید! 
  عزتشی رفته پدیشا... خب : نگاهش آرام بود اما لحنش دو دل . 
 ي کننده ارانیو چه حدس و...  زدم ی که خودم میهمان حدس! 

  گفتی خواست بره اونجا که میــ اگه م... 
  حرفتون شد ؟شبید:  وضو گرفتن باال زد ي را براشی هانیآست
 اما.. حرف که نه :  گرفتم نانهینگاهم را شرمگ... 
 ي های ؟ چرا خوبحانهیر بگم یمن به تو چ!!  ي پس بازم ناراحتش کردــ
 ي کنه اما تو چجوری مي ؟ داره به خاطر تو هر کارینیبی بچه رو نمنیا

  بار باهیشده ...  هیهمش گوشه کنا!  َتخم
  ؟ همش اخم وي دی مجوابشو
  ؟ی باهاش تا کنیمهربون
 . ندیرو گرفتم تا چشمان پر اشکم را نب...  گفت یمادر راست م!  بود نشده

 دلم از خودم گرفته بود. 
  چشمنمی غمگری به تصونهیدر آ! حرف حق جواب نداشت .  اتاقم رفتم به

  فرومیاشکها.  بودم مانی از رفتارم پشنگونهی بار بود که انیاول...  دوختم
  توانستم راحت به او اعتماد کنم و غرورم را کناریکاش م...  دندیچک

  خواهد ؟ آنی چه میآدم مگر از زندگ ! و آنقدر بلند پرواز نباشم بگذارم
 يآن همه ، جا.  بود ازی بدست آوردن آنچه نيآن پشتکار برا...  عشق همه

  گرفت ؟ی را نممینداشته ها!
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 ی مدی رفتن به دانشگاه و مطب را نداشتم اما چاره چه بود ؟ باي حوصله
  شدمی و راهدمی حس و حال لباس پوشیصبحانه نخورده ب. رفتم . 

  بوده باشد که من متوجهیامیپ..  ی تماسدی کردم شای تلفنم را چک ممدام
 غیاما در.. نشده باشم! 

  به الكشهی از همشیسرم ب.  نبودم سشی متوجه صحبت استاد و تدراصال
  خانه را گرفتم اما به خاطري که کالس تمام شد شماره نیهم.  بودم خودم
  عطا راي شماره گریبار د.  هستند  مادر که رفته و بچه ها هم مدرسهآوردم

  که داشتمی حالتنی بود ابی خودم هم عجيبرا... گرفتم . 
  ، کردم و به راهی دانم چه کسینم...  ِر

  نثای لبری زیلعنت!  بود خاموش
 افتادم. 

  رفتی میاهی و ضعف چشمانم سی را به مطب رساندم از گرسنگخودم
  از آن رایمی و نرمی خودم بگي براي اوهی و آب مکی که مجبور شدم کآنقدر

 بخورم. 
 ی می اتاق دکتر ملکي را روانه مارانی که در مطب بودم و بیی هاساعت

  زدندی رقم ممی لحظات را برانی و کسالت بار ترنیکردم سخت تر. 
  نظرابانی آمدم نا خود آگاه به دو سمت خرونی از مطب بی وقتعصر

  امانمشی ببدیانداختم که شا... 
  اتوبوس به راه افتادمستگاهی افسرده از غم و انتظار به سمت ایبا دل. 

 ای از کرده ام بود یمانیپش...  دی شدي تر از هرروز بودم با سردردخسته
  بافمی حال انداخته بود ؟ هنوز هم تکلنی درد عشق که مرا به اای یدلواپس

  کردم از سنگ ستی حس می دل که گاهنیلعنت به ا... دلم روشن نبود ! 
 یچه سکوت...  انداختم و وارد شدم دیکل! 
  مامان ؟ــ
  مادر ؟ي اومدــ

 بچه ها... سالم :  گذاشتم ی آوردم و در جاکفشرونی را بمی کفشهامتعجب
  ؟ستنین

  گرفته بود ؟؟شیبه خاطر آوردم صدا...  را نداد جوابم
 :  از دستم افتادفمی در آن حال کدنشی را به اتاقش رساندم و با دخودم



 250 

  شده ؟؟یچ
 بچه ها چرا...  سرخش روان بود را پاك کرد ي که بر گونه هایی هااشک
  در هم و محزون بودند ؟آنقدر

 هی خواد یتا م...  مادر ستی دوتا نیکی ما که یبدبخت:  از غم نگاهم کرد پر
  رسه کهی درد بزرگ مهی بره نییآب خوش از گلومون پا... 
  گرفت و توان حرف زدنش را گرفت اش شدتهیگر. 

  شده ؟ نصفهی چدیبگ... خب :  گفتم ی خشک شده بود و به سختدهانم
 نیعمرم کرد.... 
 شبیــ عطا د... 
  تامل ونی دانست دارد با ای توانست و نمی داشت آرام باشد اما نمیسع
  آوردی چه به روز من مییآرام گو! 
  صدا و بهت زده چشم به دهانش دوختهیب.  نبودم دنی قادر به پرسگرید

  بر سرش آمده است ؟یی چه بالشبی عطا ددی که بگوبودم
  فوتيسرمد... االن ...  دعواشون شده ی چی دونم چی نمِر

  سي با سرمدــ
 شده و عطا بازداشته... 
 آن
  توانم حالِی میچگونه ؟ با چه کالم...  هقش اتاق را گرفت و منهق

  امر مقصرنیکنم ؟ به خصوص که خودم را هم در ا فی ام را توصلحظه
  رفتی نمختهی و اعصاب به هم ریاگر با آن همه ناراحت..  دانستم یم

  گرفت و او االنی صورت نمیی دعوادیشا.... 
  ؟می کنکاری چدیبا... حاال:  آمد رونی از ته چاه بیی گومیصدا
 نی افتادند و رها وحشت زده نگاهش بهی او به گري هی و طاها هم با گررضا

 آن ها در گردش بود. 
  خداااايا... زمی به سرم بردی بای دونم چه خاکیــ نم... 

 ناالن و ناتوان...  به من دست داد یحالت خفگ...  آن فضا را نداشتم تحمل
  که جمع شده بود و راهشان را سد کردهییاشکها...  سمت اتاقم رفتم به
 دندی بارکبارهیبودم به ... 
 آن هم به جرم قتل! عطا باز داشت بود ! 
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 زمی غم انگیلی خینی تو غمگیوقت
 زمیری برگا اشکامو منی همراه ازمیی پاهمدرد

  بارونهری که زی هر کهتهیشب
  خونهی که از تو موونهی دهی شدم

 دلم زمستونه... دلم زمستونه ! 
 ي دی می زندگي براگهی فرصت دهی ما ي به هر دوتابگو
 يدی گرفتمو تو فهمي خسته ي صدانی که حال و روز ابگو
....... 
  بهتر شد و نفس گرفتهی تا حالم کمستمیتلخ گر...  در اتاقم ماندم یقیدقا
  فکر چهنیآه که ا..  مني بود ؟ همه از ناشکریبتی چه مصنیا.. باال آمد ام
 اما واقعا دوستش..  دادم امایمن آزارش م....  روحم شده بود ي خوره بد
 داشتم!! 
 دمی دی عزت را مدیبا...  بزنم از خانه خارج شدم ی آنکه به مادر حرفیب

 ی مدیبه هر حال با..  دانم چگونه ینم...  کند ي توانست کاری مدیشا...
  با عزتداری خواست دی که ميزیحال زارم در آن لحظه تنها چ... دیفهم
  بودم نه به لطفشدهی ديرینه از جانب او خ.. بود  بی عجاری بسنی و ابود
  کرد از آنچه با مای بهتر تا مدیاما عطا برادرش بود شا...  بودم دواریام
 کرده بود! 

 ي زدم که شهاب سرمدی فکر را پس منی تمام آن لحظات به شدت ادر
  شدیاز به ذهن آوردنش مو به تنم راست م... کند "قصاص  "

 يتقاضا... 
 در.  رساندم مانیمی قدي در آن وقت شب چگونه خودم را به خانه ندانستم

  واطی سنگفرش حي او را لخ لخ کنان بر روي پاي بعد صدایقی و دقازدم
  نشسترتی نگاهش به حدنمیدر را که گشود باد....  دمی داالن شنسپس

 حانهیر:  شوم ي خبر بود از آن حادثه یظاهرا ب! 
 سالم: ردم بغضم را فرو خو... 
  او را پس زدم و وارد شدمو

  ؟؟حانهیر:  بر زبان آورد ی نامم را پرسشسالم
  بار پس از پاسخِنیا



 252 

  کرده بود از غصهخیتمام بدنم ...  ستادمیا! 
  افتاده ؟ی شده دختر ؟ اتفاقیچ:  را به من رساند خودش

  ؟يواقعا خبر ندار:  مضطربش دوختم ينگاه غمناکم را به چهره !
  خبر داشتهیاز چ.... تازه اومدم ...  بودم نیمن ورام:  شد کی من نزدبه

  ؟ بچه های زنیباشم بابا ؟ چرا درست حرف نم.... 
 عطا:  را پس زدم میاشکها! 

 ... ي ؟ نصفه عمرم کردیعطا چ:  منتظر و پر از تعجبش گرد شد يچشمها
  شده ؟ی چعطا
 االن...  خونه ومدی تا صبح نشبید : را مانع شدم تا نبارند می هم اشکهاباز
 ...  بحثشون شدهی دونم سر چینم..  بودهي سرمدشی که پمیباخبر شد...

  فوت شده و عطا به جرم قتل اون بازداشتهيسرمد.... 
  مادر بود مبهوت و ناباور دو دستي جمله ی جمله ام که کپافتنی انی پابا
 ـــــبی امام غرــــای:  گفت دهی در مانده و کشی و با لحندی بر سر خود کوبرا
!!! 

 یچه خاک..  ایخدا:  زانو زد نی بلند وپرش چون کوه آوار شد و بر زمقامت
  شدرمونی دامن گي چه خونواده اِر

 ش...  زمیبه سرم بر... 
  باشد کهزی عزنقدری اشی برایکی نکهیا...  بودمدهی او را هرگز ندي رونیا

 عزت هم دل داشت...  در آورد شیغم او به زانو!! 
 :  فاصله به خودم مسلط شدمنی به همان حال گذشت و من در ایقیدقا
  ؟می کنکاری چدیبا
  بهشهی نمیحت...  یچیفعال که ه:  بر خاست ی خودش آمد به سختبه
  خونوادش رفتدنید... 
  بچهنی دونم چرا ایآخه من نم:  بود به خاطر آورد دهی آنچه شنگری بار دو
 يدلم برا...  ساخت ؟ ظاهرا با هم خوب بودنا ی نمچارهی بي سرمدبا

  سوزهی هم ميسرمد... 
 با:  کند ی دارد با خودش نجوا مای دانستم مخاطبش من هستم ینم

 :  تخت ها نشستي به سمت اتاقش رفت اما برگشت و رونی سنگییگامها
 ی ازش مدی هم نباياون سرمد..  ده ی دونستم آخر کار دست خودش میم
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 خواست که.... 
  ؟ینگرانش:  دی را کاومی طرف من برگشت و سرتا پابه
  نباشم ؟ــ
  ؟ي باالخره دل دادــ
  تکه انداختن نبودي که داشتم جايبد
  مالحظه با آن حالِیچه ب! 

 کی ي درجه لیفام...  مالقاتش ي بری تونیــ فکر کنم فقط خودت م... 
  رمیفردا صبح م!  رم یم: ته شد دوباره چهره اش گرف. 

  ؟نجای ايچطور اومد:  نگاهش را به من دوخت دوباره
  که فکرمي بودیتنها کس:  بود شتری سرد هم بي لحنم از آن هوابرودت

 ی کني کارهی یکاش بتون...  دیبهش رس... 
  بهادی مشی براشون پی مشکلیهمه دخترا وقت:  به عقب برداشتم یگام

  اما فکر کردمي نکردي من پدريدرسته که تو برا...  کنند ی مهی تکپدرشون
 نکهی ايبرا..  دخترتم نکهی اينه برا...  شم کی غمو با تو شرنی تونم ایم

 .. ي کردغی اما از اونم دری کني اون پدري برای تونستیم...  برادرته عطا
 ی کسی بيدلم برا...  نی که آخر و عاقبتش شد اي کردتشی هدای راهبه

  سوزهیخودم و عطا و اون بچه ها م.... 
 لی به ناگه چون سمی اشکهايهمه .. باز هم به عقب..  برداشتم گری دیگام

 " درمان "
 ی تونستی که می در حاليبود"درد  "شهیهم:  ختندی هم فرو ربا

 ي که خودت بهمون زده بوديدی پاشیی و به زخماي نمک شدشهیهم! یباش
..... 

 يآن خانه با آن پنجره ها..  گذشتمکی گرد کردم و با عجله از داالن تارعقب
  چقدر سوت و کور بودکیتار! 
  پرواتر ازی را بمی گرفت اشکهادنی که باری رعد و برق که زد و باراننیاول

 قبل بر چهره ام روان ساخت.... 
 گرفتم شی پر از غم راه خانه در پیبا دل...  خلوت بودابانیکوچه و خ... 

  بودینیچرا قدرش را ندانستم ؟ چه درد سنگ...  دی کشی عطا پر مي برادلم
 یمانیپش! 
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 ...  ساعت برگردمنیهم..  بودم هرچه دارم بدهم تا به شب گذشتهحاضر
 می در رستوران مقابل هم نشسته بودیوقت... 

 ...  انداختی او مادی کرد ؟؟ باران مرا یآن همه اشک آرامم نم... هی گرچرا
 کجا بود که عاشقتر شود و عاشقانه خرجم کند ؟!

 زمی غم انگیلی خینی تو غمگیوقت
 زمیری برگا اشکامو منی همراه ازمیی پاهمدرد

  بارونهری که زی هر کهتهیشب
  خونهی که از تو موونهی دهی شدم

 دلم زمستونه... دلم زمستونه ! 
 ي دی میگ زندي براگهی فرصت دهی ما ي به هر دوتابگو
 يدی گرفتمو تو فهمي خسته ي صدانی که حال و روز ابگو

 يادگاری هی گونه هام ي رواشک
 هی عادیلی خمهی جزو زندگاشک
  قرارمهی بي هم دم چشااشک
  گنگ و مبهمهي مرهم غمااشک
  من دلم گرفته از همهیعنی اشک
  کمهتی من تو زندگي جایعنی اشک
  قلب خستمهي صدای حرف باشک
  رنگ عشق رنگ غربت و غمهاشک

  خودمی کنم به حال و روز بی مهیگر... 
  شدمی کاش عاشقت نمیعنیاشک .... 

 نیمادر غم!  گذشت اما با نبودن عطا سخت تر ی ما معموال سخت میزندگ
 هم غم عشق که... من هم که...  افسرده تر از قبل و بچه ها ساکت و آرام و

 ي برای راهچی عطا که ظاهرا هي دوانده بود هم غصه شهی جانم ردر
  شدم و از سری سر کالس ها حاضر میبه سخت.  میافتی ی نمنجاتش

  رفتمی به مطب ميناچار. 
 فقط عزت به...  مالقات نداشت ياما اجازه ..  رفتی مدنشی دي برادلم

  کند چونی گفت عطا اعتراف نمیکه م! بار کی رفته بود آن هم دنشید
  مني کرده بود و او برافی او تعريعطا ماجرا را برا...  نبوده است مقصر
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 ِر
  سيبا سرمد "نکهیا...  رفته بودم دنشی که بار دوم به دیوقت...

  راُهلياو سرمد...  شوند ی مزی شود و با هم گالوی بحثشان میموضوع
 را شود اما عطا او ی حال می کند و بی بر خورد مزی دهد و سرش به میم

  شود از دری سر حال می پاشد و کمیآب به صورتش م..  کند ی مبلند
 ی در کنارش مگری ساعت دکی....  و ی و عذر خواهدی آی در مییدلجو
  ازیوقت..  کند ی نمشی حالش کامال خوب نشده بوده رهای و تا وقتماند
  نداشته و اصراری که او کامال سرپا بوده و مشکلدی آی مرونی او بي خانه
  ماموريبه گفته ... اما ...  کند ی رفتن به درمانگاه رد مي را هم براعطا

  که به سرشيدی شدي در اثر افتادن از پله ها و ضربه ي سرمدپرونده
 ...  از منزلشعطا

  از خروجِشی پیقی فوت شده آن هم درست دقاخورده،
  برگشتهیاز مرخص ست که تازه ي سرمدي ماجرا هم مستخدم خانه شاهد
  شود و سوار بر موتوری که عطا با عجله از آن خانه خارج مندیبی و مبوده

 ندیبی شود و میمستخدم وارد خانه م...  شود ی از آنجا دور معی سریلیخ
 با!  کشد ی آخر را مي غرقه به خون در سالن افتاده و نفس هاي سرمدکه
 ...  وسیبعد هم پل...  و ردی گی فورا با شهاب تماس متی وضعنی ادنید

  بردهی در صحت و سالمت به سر مي خورد که سرمدی عطا قسم ماما
  رودی مرجان مدنیپس از آن هم به د...  که خانه اش را ترك کرده یوقت
 اما... ( !  چهي توانستم حدس بزنم برایم)  حساب کوچک هی تسوکی يبرا

  رود تا آن شب را دری عزت ميبه خانه ...  در خانه نبوده است مرجان
  او آن شبِس

 که از شان...(  بودامدهیاز من ناراحت بود که ن)  بماند آنجا
  کوتاه به همراه رفقا رفته بوده و در خانه حضور نداشتهي هم به سفرعزت

 است! 
  و باز داشت ويریبعد از آن هم دستگ.... 
 ادیچه بر عطا گذشته بود ؟ از !  تصور آن لحظات چقدر سخت بود ایخدا

  شدی چشمانم پر از اشک مي خانه شیآور! 
  و خواب و آرامش را از منمی شده بود کابوس شبهادهی نادي صحنه هانیا
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 گرفته بود! 
  گناه باشدی او واقعا بنکهی شده بود امی آرزويهمه ! 
  ماي ندارِر

 وایاما د.  میری خوب بگلی وککی او ي که برامی آنقدر داشتکاش
 آنقدر بلند بود که.... 

  به سراغ شهاب رفته بوديعزت ده روز پس از مرگ سرمد. 
  دانم چگونه با مادر رو بهینم..  به خانه برگشتم او آنجا بودی شب وقتآن
 مهم هم نبود...  دانم ینم...  ایدلش را به دست آورده بود ...  شده بود رو

  چند روز بود فقط ، وگرنه دوبارهي آورد برای هم دلش را به دست ماگر
 رها را بر!  مثل او دل داد ی شد به محبت آدمینم!  از نو ي از نو روزروز

  منِز
  نايطفلک رها...  کرد ی را نوازش مشیزانو نشانده بود و موها... 
 الخره بهحدس زدم با....  خوشحال شدم دنشی حال آن لحظه از دنی ابا
  شهاب رفته باشددنیخودش جرات داده و به د. 
 ...  نداشتی ارزشمی استقبال گرمش مواجه شدم باز هم محبتش برابا
 اصال قابل اعتماد نبود! 
 یرفت:  را عوض کنم همانجا نشستم می آنکه به اتاقم بروم و لباس هایب

  شهاب ؟سراغ
  آوردي چامانیسالمم را پاسخ داد و برا..  آمد رونیمادر از آشپز خانه ب. 
 تا لب باز کند جان به لب شدم...  برداشت یعزت فنجان. 
 ــ رفتم. 

  گفت ؟یخب ؟ چ:  کرد دنی امان شروع به کوبی بقلبم
 به زور قبول کرد برم تو دفترش:  دیاخم در هم کش... 

 خب ؟:  نشست يدینگاهم به نا ام!
 ی مهی گه دیم...  ادی با ما راه نمي جورچیه:  بر دهان گذاشت ي قندحبه

  قصاصای...  رهیگ!
  از تهوع وجودم را در بري نحس و ترسناك موج بلندي واژه نی ادنی شنبا

  رساندمییبه سرعت خودم را به دستشو... گرفت ... 
 " دمی ترسی واژه منیچقدر از ا "قصاص ! 
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  پشت دری مادر که با نگراني در را به روسی خي بعد با سر و رویقیدقا
 نگاه به غم نشسته اش اشک آلود...  کرد گشودم ی ممی بود و صداستادهیا

  مادر ؟ي شدیچ:  بود
 وارسری دي انداختم و همان جا گوشه رونی حس و حال خودم را بیب
 خوبم... نگران نباش : نشستم نیخوردم و بر زم. 
 به نظر برسمبغضم را فرو دادم تا خوب . 
 ي کنار بخارایب...  ی کنی مخی نی نشنجایپاشو ا... ــ رنگ به روت نمونده. 
 دمی لرزیم..  برد يبه اجبار بلندم کرد و مرا به کنار بخار. 

  کهامی رمو می منقدریا.. غصه نخور دخترم :  عزت به ترحم نشست نگاه
  کنمشیراض... 

  کرده بود ؟میظاهرم آنقدر رسوا!
 ی مدنشی به ددیبا...  کردم ی مي خودم کاردیبا.  خورد یب نم آچشمم

  دهدتی کردم تا رضای ميهر کار...  کردم ی شده التماس میحت..  رفتم
 هر کار! ...

  حال ویاما هنوز ب.  بهتر شدم ی که مادر به خوردم داد کمی گرمي چابا
  آن واژه چون فرود پتک بر سرم بوددنیشن... سست بودم ! 
 میری بگلی شد وکیکاش م:  گفتدانهیمادر ناام. 

 یم: !  خورد ی هرچند من چشمم آب نمدی رسی مصمم به نظر معزت
 رمیگ. 

 ی پول میکل:  دمی خسته ام را به چهره اش دوختم و کنجکاو پرسنگاه
  ؟میاریاز کجا ب!  خواد

 خرد خرد..  ادی باشه باهام راه بیکی دیالبته با....  دارم که بتونمي اونقدرــ
  کنمیپرداخت م. 
 یاو هم م... قلبم را چنگ زد " کنم یخرد خرد پرداخت م " جمله نیا

  که در چشمانمیاشک!  خانه را خرد خرد بپردازد دیخر
  پولِخواست

  را مهار کردمدیجوش. 
 یواقعا ؟؟ پس چرا معطل:  دمی بود پرسدهی که به قلبم تابیی کم سودی امبا
 ؟
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  گناههیکه بتونه ثابت کنه عطا ب...  بلدم کار
 لِی وکهیــ دنبال ... 
 "می آرزوتینها "
 ...  گناهیب! 

  خونهنی اشیپول پ:  بود گفت شهی که با حضور عزت ساکت تر از هممادر
 می دی مشویپ

 پولِ...  خودمون ي به خونه می گردیما بر م...  عطا داده رو
 لیبه وک. 
  کردي بشه کاردیشا:  نشست میبها بر لی رمقیلبخند ب. 
 ارمیپاشو لباستو عوض کن شام ب: مادر بر خواست . 
 ممنون...  ندارملیم: بر خاستم . 
 به! اش ییبه رها.. به عطا ..  خواست یدلم فکر کردن م...  اتاقم رفتم به
 متی به هر قدی اش شاییرها! 

  کنباور
 نگاهت

  تـماِمریتعب
  هاستعـاشقانه

 یحت
  کهیزمان

 ندارمشان...
  زادهی مصطفرمحمدیام
 دنشی کردم و به ددای را پي که بود محل کار شهاب سرمدی هر سختبه
  ،البته در آن محل ،
" 

 با کالس " و کی شاری مدرن و مجهز ، بسيدفتر. رفتم
  هم دور از ذهن نبودیلی خي شرکت و دفترنیداشتن چن. 
  کهیدر حال! بود و متناسب با آن دم و دستگاه  "

 باکالس " اش هم یمنش
 :  داشت گفتی را داشتم بر نمشی آرزوشهی که هميتوری را از ماننگاهش

 دییبفرما. 
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 کیبه هر حال او فقط ..  میبگذر! بود  "
 کالس " پر عشوه اش هم با يصدا

  بود ، مثل منیمنش! 
 نمی رو ببي خواستم جناب سرمدیــ م. 
 یوقت قبل:  نگاه انداختن به من را به خودش داد کی بار زحمِت نیا

  ؟دیداشت
 ریــ خ. 
 دیــ اجازه بد. 

 خانوم ؟:  دی را برداشت و در همان حال پرسیگوش
  هستمیــ رازق. 

  خشک شد تایچشمانم به دهان منش.  ردی کردم مرا به حضور بپذی مدعا
 ... دییبفرما:  که دی کند و به من بگوی شهاب معرفي که مرا برایوقت
  راهرو اتاق سمت راستيانتها. 

 با من چگونه...  نا مطمئن و سست یی کردم و به راه افتادم ، با گامهاتشکر
  باره همه اعتماد به نفسم را از دست دادم اماکی کرد ؟ به ی خورد مبر
 قادر به برگشتن هم نبودم. 
  کهی و با دستدمی گفتنش را شندیی بفرماي که به در زدم صداي ضربه ابا

 یاتاق.  را گرفتم و در را گشودم رهی داشتم لرزشش را پنهان کنم دستگیسع
  بود بهدی روشن که غالبا سفي رنگهابی با نگاه اول ترکری و نور گبزرگ
  متفاوت تر ازا قبليبا ظاهر.  بزرگش نشسته بودزیپشت م.  آمد ی مچشم

  حوصلهی که خسته و بیشی خسته با ته ري و چهره ای مشکيلباس ها!
  نفرت در دلمدنشیبا د.  را به من دوخت نشینگاِه سنگ.  داد ی منشانش

  کهیتی آمد آن هم به سبب ذهنیمن از او بدم م....  گرفت دنیجوش
  در من به وجود آورده بودنیشی پداریخودش در د.
 غم آخرتون باشه... گمی متیــ تسل.

  گفتاورمی بر زبان بگری دی حرفنکهی تشکر سر تکان داد قبل از ايه  نشانبه
 ی باشومدهی ننجای من اتیِ جلب رضاي برادوارمیام. :
  و قاطعحیچه صر! ماند رهینگاهم به دهانش خ! 

  ممکن بودي اگهی چه کار دي برادی کنیفکر م:  خودم را نباختم اما
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  بشم؟مزاحمتون
  که دادم و گفتميشنهادیپ:  در هم بود چهره اش سرد و سخت شی هااخم

  تونه به نفع شما باشهیکه م.
 اون مورد رو که اصال بهش فکرهم نکردم:  به دست خودم نبود زبانم
 عنانِ

 اومدم حرف آخرتونو بشنوم. ...
 هید
 پرداخِت کاملِ:  و لحن خونسرد گفت رهیبا همان نگاه خ.
  ما و عطایشما از اوضاع مال: نم نرمتر شد  آمدم لحی کوتاه مدیبا

 دیباخبر....
 یکس:  را به آن انداخت شی که مقابلش بود را باز کرد و نگاه سر سريدفتر

 ارهی در بي کنه قلدربازیکه نداره غلط م... 
  گناههیعطا ب:  و عجول لب زدم اری اختیب!
 به قانوننه به من که ...! ثابت کن:  دی را کاومینگاهش سر تا پا.

  خوبلی وکهی تونم ی نمی حتیچطور وقت:  نشست ی به درماندگنگاهم
 رم؟ی بگبراش

 راه دوم و آخر:  بود می سرد به سر تا پاِب
  آختنی که زد چون ریحرف

 قصاصه! 
 .  دچار همان حال بد شدمی لعنتي واژه نی ادنیباز هم با شن! من يخدا

  توانستم بشنوم آن هم در مورد عطاینم! 
 شه؟یبا قصاص پدرتون زنده م:  دی لرزی ممیصدا

 حداقل خونش:  تمام گفت ي خبر از حال و احوال درونم به خونسردیب
  شدهختهی که به نا حق ریخون... شهی نممالیپا. 

  شد همان جای از آن خوانده نمی حسچی که هي به چهره ارهی خیلحظات
 نمی تعارف نکرده بود بنشیحت...  ستادمیا! 
  تا آسمان تفاوت داشتنی بودم زمدهی که دیآن شهاببا !

 اگر از در خواهش و.... توانستم بکنم ی انداختم التماس که نمری به زسر
  نبود کهیاو آدم.  آمدم خودم را خوار و کوچک کرده بودم ی در متمنا
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  گونه بودنیالاقل آن روزها ا.... دیایکوتاه ب.
  از حنجرهی به سختمیصدا.  تالشم را در مقابل او کردم نی حال آخرنی ابا
  نداره کهی راهچی هیعنی:  آمد ی مرونیام ب...

 ای هیپرداخت د!متأسفم :  از اتمام جمله ام گفت شی تکان داد و پسر
 قصاص.

 ي به ناگه اشک به چشمانم نشاند رو گرفتم و با گامهای همه در ماندگآن
  آمدمرونی از اتاق بمیمها چشدنی از بارشی پعیسر....

  کردم؟ ازی مدیچه با...مهم نبود... با چشمان متعجب مرا بدرقه کردیمنش
  عطا برسد؟یی شدم تا به نجات و رهای وارد مدی بای راهچه
 ای آنکه منتظر بمانم یب. آمدمنیی اشکبار پای ها را به دو و با چشمانپله

  خواستم خودمیم...  رو به رو شوم يگری در آسانسور با افراد دبخواهم
 ختهی به جانم ري کوتاهم با سرمدي که از آن مکالمه ی درمانی و درِد بباشم
  اش را به دستدهی دداغ
  خوش دلِی نتوانسته بودم با کالمیمن حت...بود

  بهياما نه ، او با عزت رفتار...  بر خورِد بدم باعث شد که او دیشا.  آورم
  کرده بودنیز امراتب بد تر ا. 
 با.  آرامتر بودم یکم.  خراب خودم را به مطب رساندم ی حس و حالبا

 ؟ی شد مادر؟ رفتیچ:  تماس گرفتم ، منتظرم بود مادر
 شی داره که پداری چاره ها کجا خری بریحرف ما فق:  را فرو دادم بغضم

  قصاصای هی گه دی کالم مهی خبر داشته باشه ؟ ی از خدا بنیا!
 غصه نخور...خدا بزرگه دخترم:  او هم به بغض نشست يصدا.
 ن؟یبا صاحبخونه حرف زد:  دمی حوصله پرسیب
  شدرمی دستگزی همه چدی بگويزی آنکه چی که کرد بیبا مکث.

 اما...ــ آره...
  قبول نکرد نه؟ــ
  تونه پولو پس بدهی نشه نمکسالی گه تا ینه م: نفسش پر از غم بود .

  دو تایکی ما ي هاياری و بد بی مامان ؟ بدبختینی بیم : آه شد هی شبنفسم
 ستین....
 ــ توکلت به خدا مادر. 
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 . ي و نداریستیلعنت به ن!  آوردم ی واقعا کم می به خدا بود اما گاهتوکلم
 ... ترستی باز هم از تو قوی چقدر هم که با او دست و پنجه نرم کنهر
 يزی از جا برخی توانی چگونه می دانی زند که نمی منتی زميجور. 
  را گذاشتمی کردم و گوشیخداحافظ.

  ازمی حوصلگی بيبا همه ... آوردمرونیکتابم را ب... خلوت بود مطب
  درس خواندننی همندهی تنها راه نجات در آدیشا.... شدمی غافل نمدرسم

 بود.
  دونمی می سوزونی می زنی مشی آتمنو

 رمی می می دونستم که نباشی از اول مکاش
 نمی بی و چشات رو نمیستی نگهی دنکهی افکر
  خودمي کنه توی خردم ميبد جور... 
 يهم برا "
 يری تسخلیوک "

  ،لیاز دست وک.  کرد ی به قتل اعتراف نمعطا
  کار بلد بود که آن هم پوللی وککی به ازین.  ساخته نبود ي او کارنجات
 پول هم که جن و ما بسم ا!  خواست یم!! ....

  او بودهی شواهد بر عليهمه ! 
 در طول روز همه. عزت و مادر رفتند .  نمشی به دادگاه بروم و ببنتوانستم

  دادگاه چه خواهد شد ؟ي جهی بود که نتنی فکرم مشغول به اي
 ي شماره دنی آوردم و با درونی آن را ببمی در جی محض لرزش گوشبه

  شد ؟یچ... سالم مامان :  پاسخ دادم جانی با استرس و همادر
 دی آنکه بگوی در خود داشت بنی سنگی که حزنی گرفته و لحني آن صدابا
  بستمی مدی امدی داد که نباصی شد تشخیهم م. 
 ! ادی هم کوتاه نميسرمد...  مادر ؛ حکم به زندان دادنیچی فعال که هــ

  بود وسادهی تفاوت جلوم وای بهش التماس کردم انگار نه انگار بیهرچ
  اومدیدلش به رحم نم. 

  ازی شهاب با آن ظاهر سرد و نچسب در خاطرم زنده شد و موجریتصو
 شهی که خواهش و تمنا سرش نمیاون عوض:  شد دهی به وجودم دمنفرت

.... 
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  کم کم دلشو نرمدیبا! مادر اون حق داره پدرشو از دست داده ...  حانهی رــ
  بشهی رم سراغش بلکه فرجی با عزت مگهیچند وقت د...  میکن. 

  نکند وی انصافی خواست بی فقط میطی از دست مادر که در هر شراامان
  توانست حق را به او بدهد ؟یچطور م..  قضاوت کند درست

 میمهمون دار:  گفت دیسکوتم را که د. 
  هستیک..  می کم داشتنوی هميری ويریه نیمهمون ؟ تو ا:  کردم مکث
  ؟حاال

 یــ عمه خانوم و حاج محمد تق. 
 یک...  مامان می کم داشتنویهم... اوفففف :  فرستادم نی را سنگنفسم

  عمه جان شما رونی اي هاُارد
 يحوصله .... 

 لی دلنی اما ای ، ناراحت هستی هستی ، عصبحانهیر:  را قطع کرد حرفم
  خداست و قدمش سربیمهمون هم حب!!  ی بد حرف بزننقدری اشهینم
 چشم. 
 لحنش تند بود. 
 ری خوردن هم بگيسر راه سبز:  گفتم و او هم ادامه داد يدی لب ببخشریز
  رفتادمی ي گرفتم بس که فکرم مشغول بود سبزوهیم. 
 رمی گیــ چشم ، م. 
 خدا حافظ.  بده مادر ، مواظب خودت باش رتیــ خدا خ. 

 تیواقعا در آن موقع.  از غم بر دلم نشست يرا که گذاشتم بار یگوش
  از خودی خوشي خاطره شی پيدفعه !  عمه جان را نداشتم ي حوصله

  از حضور دوباره اش شادمان باشمنکی به جانگذاشته بود که امیبرا. 
  ذوقی شوق و بیب.  خانه به راه افتادم ي شدن مطب به سولی از تعطپس

. 
 ي هی تهي دانستم مادر برای منکهیبا ا.  و کاهو و شلغم گرفتم ي راه سبزسر
  نکردمدنی زود رسي برایشام و مخلفات دست تنهاست تالش. 
  بگو بخند عزت که کم کم داشتي که انداختم و در را باز کردم صدادیکل

  شکی که ببهی غریی همراه با صدادمی شد را شنی ثابت آن خانه معضو
 بود "
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 یقحاج محمد ت"
. 

 یدست.  ها را در آنجا گذاشتم دی به آشپز خانه رفتم و خرمی راهرو مستقاز
  و عطرانیهوا آکنده بود از دود قل.  و به سالن رفتم دمی مقنعه م کشبه
  نا آشنايها. 

 مهمان ها باالدست نشسته بودند و.  من جلب شد ي نگاه ها به سوي همه
  کردم و از به پاخاستنشان شرمندهیسالم.  دورشان بای خانواده تقرياعضا

 دی خوش آمدیلیخ...  کنم ی خواهش مدییبفرما: شدم . 
  جانحانهی رنمتیبب:  گشوده شد میآغوش عمه خانم به رو! 

  خوش تواميعطر.  دی و دو طرف صورتم را چند بار بوسدی آغوشم کشدر
  بر لبم نشستي و لبخنددیچی ام پینی در بانی قليبا بو. 
  عمهي کردخیچقدر  :گفت ! 

  بود؟ ممکن بود من آنقدر درنگونهی هم اشیبار پ!  بود بی اش عجیمهربان
  غرق بوده باشم که متوجه نشده باشم ؟؟خودم

 یاول بار بود او را م.  کردم و خوش آمد گفتم ی همسرش هم احوالپرسبا
  نسبتای پهن و شکمي متوسط و شانه های سبزه رو با قامتيمرد.  دمید

  کامالي پرپشت ، چهره الی درشت و نافذ با ابرو و سبیچشمان.  برآمده
  که در انگشتی درشتيلباس ها و ساعت مارك دار و انگشتر طال.  یجنوب

  شدی داد از ما بهترون ست اما در همان نگاه اول می نشان مداشت
  خاص را از چهره اش خواند درست عکس عمه خانومی و تواضعیفرونت

  بوددای کالم و رفتارش هم هونیکه افاده در کوچکتر. 
  جمع راي نبود به آن زودي خواست اما رسم مهمان نوازی اتاقم را مدلم

 ترك کنم. 
 دمی عمه و همسرش را به جان خربی عجينشستم و نگاه ها. 

  عمه ؟یکالس داشت:  دی زد پرسی پک مانشی همانطور که به قلعمه
 نه:  رها بود که در آغوشم نشسته بود ي بافته شده ي به نوازِش موهادستم

 مطب بودم، . 
  عمه ؟ي گری منشي ریهنوزم م:  نازکش باال رفت يابروها

 فعال بله:  که مهمان بود فیح. نگاِه سردم را به او دوختم . 
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 نقدری افتادم کاش ایداشتم به سرفه م..  فرستاد رونی را از دهانش بدود
 عادت "محترمانه اش را گفتم.  عادت نداشت انی قلدنیبه کش "
. 

 . زودتر درستو تموم کن ازدواج کن!  خوره ی به درد دختر نمرونی کار بــ
 هیشوهر دار..  هی زن خونه دارهی ی اصلي فهیوظ. 
 اما من مثل شما.  شما محترم ي دهیعق:  حوصله بودم ی بي حوصله یب
  کنم عمه جونیفکر نم. 

  ناجور به خورد عمهی آن خلق تنگم ممکن ست جواب دانست بای ممادر
 . می کم کم سفره بندازای جان برو لباستو عوض کن بحانهیر:  بدهم جانش

  گفتم و بر خاستمياز خدا خواسته با اجازه ا. 
 يهمه !  به درس خوندن عالقه داره یلی خحانهیر:  دمی عزت را شنيصدا
 فکر و ذکرش درسشه... 

 دلم..  آوردم رونیمانتوام را ب.  من باخبر بود قیعالعزت هم از !  عجب
 او " به دنیشی اندیکم...  ی خواست و خواب و کمی مسکوت

" 
  برسد که دلتنگش شومي کردم که روزی وقت فکرش را نمچیه. 
 ندی چهره اش اشک به چشمانم بنشي آورادیآنقدر دلتنگ که با . 

  آنکه بپرسمیهرچند ب.  بودم از مادر بپرسم حالش چگونه بود نتوانسته
  وختهی دانستم چقدر به هم ریم.  تواند خوب باشد ی دانستم نمی مهم

  ستیعصب. 
  را پس زدم وردی خواست راه بگی که مییاشک ها.  دمی پوشی مناسبلباس
 . به آشپز خانه رفتم.  شال مرتب کردم و از اتاق خارج شدم ری را زمیموها

  ، که خوب نبودمفی ، حزی خوش غذا چه شامه نواز بود و اشتها برانگيبو
  کردهمیاشک ها عاص...  کند فی که عطا نبود تا با اشتها بخورد و تعرفیح

  همه در مهار کردنشاننی قصد رسوا کردنم را داشتند با ایی ، گوبودند
  بودمروزیپ .

  کهافتمی بود دری که بر سر کسب و کار حاج محمد تقیی صحبت هااز
  بر لبميپوزخند.  است ی در دبي ارهی چند لنج و چند فروشگاه زنجصاحب

 ي از نداریکی آنقدر داشت و یکی. نشست !... 
  را آماده کرده بودمزیمادر که آمد همه چ. 
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  خوره وی بهشون بر می گی اخمات تو همه مادر ؟ نمنقدری ؟ چرا احانهی رــ
  ؟ی کنند از اومدنشون ناراحتی مفکر
  ؟ستمی مگه نــ
 حانهیر:  شد هیلحنش به تشر شب!! 
 چارهی بي که عطامی ندار باشنقدری ادیآخه چرا با...  حوصله ندارم مامان ــ

  ؟می براش کني کارمی زندون باشه و نتونگوشه
 ... بهشون نگفتم که عطا کجاست... آروم باش : فت  اش در هم رچهره

  کرد گفت رفته شمالی دستشیعزت پ. 
  فصلنیتو ا.. خوبه .. ــ هه ! 
 گفت برا کار رفته..  که حیــ نگفت واسه تفر! 

  ؟ی مونن به سالمتی منجایشب ا:  را عوض کردم بحث
 واقعا که!! از دست تو : چشم غره رفت ... 
 ندازمی را برداشتم و به سالن رفتم تا سفره بینی حرف سیب. 

 عمه.  شی شستن دستهاي برای کمک برخاست و حاج محمد تقي براعزت
  تعارفی که در ذهن داشتم راحت نشست ، بیهم به همان منوال. 
 شهیالهام هم داره عروس م: سفره پهن کردم که گفت . 
 مبارك باشه.  یبه سالمت:  زدم يلبخند سرد. 
 م خوشحالم هم غصه به دلم نشسته عمهــ ه. 

 غصه چرا ؟ واسه رفتنش ؟:  به نعجب نشسته ام را به او دوختم نگاه
 ي کنن و برای می عروسدی خواستگارشه ، عی تو دبخی شهی آخه پسر ــ
 ی رن دبی میزندگ. 
 خوش به حال الهام خانوم!! 
 ــ خوشبخت بشن عمه. 
  برام سختهیلی به راه دور بره خنکهیــ از ا! 
  بهش سردی تونیشما که راحت م...  عمه هی باشه چاره چرشی تقدی وقتــ
 دیبزن... 

 .  گذاشت و من برخاستمنی ظرف ها را بر زمي حاوینی آمد و سعزت
 دی طلبی فراتر از توان من مي عمه حوصله اي نطق هادنیشن. 

  در سکوت که نه با اظهار نظر عمه و شوهرش و بعضا عزت و تشکرشام
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  سفره را جمععیسر.  آن ها در مورد غذا خورده شد فی مادر از تعاريها
  و به آشپزخانه رفتم و مشغول شستن ظرف ها شدم و در همان حالکردم

 نا خود آگاه گوشم به سخنان آن ها بود. 
  باالنی شده که براش آستیباالخره راض... عرفان تازه بر گشته :  گفت عمه

 میبزن. 
  گفتیحتما پسرش را م.  بودم دهی بودمش نه اسمش را شندهینه د. 
  به دلمدی گه بایم..  خوامی گه نمی پنجه آفتاب منی براش عدمی دختر دــ

 نهیبش.... 
  بهدیبا.. گهی گه دیخب راست م:  بحث پاسخ داد نی رغبت به ای بمادر

 دیای بدلش راه. 
  آمد ؟یوگرنه چرا من خنده ام نم!! دلش خوش بود ..  دی خندعمه

  به دلتشیکی بلکم نی ببای توام بي رم خواستگاری می منم بهش گفتم هــ
 نشست. 

 وهیکارم که تمام شد با م.  نبودم دنشی به شنلی بود که ماي مسخره ابحث
 داشتند از ما هم دعوت.  سالن برگشتم صحبت بر سر ازدواج الهام بود به
 یاول پول م.. نه ..  خواست یرفتن دل خوش م.  رفتن ي کردند برایم
 می کدام را نداشتچیخواست بعد هم دل خوش که ما ه. 
 عطا ، در. 

 "  آنکه توجهم به جمع باشد غرق در افکارم شدمی و بنشستم
  ؟یچه حال "
  رهگذرمنی ترسی تو باران بزند خیب

  نکنمانتی به صد خاطره با چتر ختا
  تو با خاطره ات هم سر دعوا دارمیب...

  تو عادت نکنمری غی دادم به کسقول
 
 
  جان ؟ حواست کجاست عمه ؟حانهیر! وا  

 :  از خجالت بر جانم نشاندی نگاه ها را به من جلب کرد و موجي همه
  شلوغ بودیلی خسته م امروز مطب خ کمهی عمه ، دیببخش. 

  همی که هم درس بخونی تونیخب نرو عمه ، نم:  نازك کرد ی چشمپشت
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  ؟يمگه چقدر توان دار!  ی کنکار
 حاج محمد. بهتر بود جوابش را ندهم .  آمد ی مرونی گرم بي از جانفسش

 یخستگ... خب شما برو استراحت کن عمو :  مرا مخاطب قرار داد یتق
  بارهیداره از سر و روت م. 

 .  داد گرم بود و مهربانی بر خالف چهره اش که خشن نشان ملحنش
 هستم در خدمتتون... خوبم عمو :  خشکم نشست ي جان بر لبهای بيلبخند

. 
 ما فعال مزاحمتون:  شد انی نمافشی و رددی سفي زد و دندان هالبخند

 میهست. 
 خبرت خوش!
 دیرو چشم ما جادار...  خودتونه يونه خ:  بود يلبخندم اجبار. 

 ي بر سر خانه دیعمه بحث را کش.  و عزت هم لب به تعارف گشودند مادر
  و خفهگرفته

  آپارتمانِنی بودنش با صفاتر از ایمی قدي که با همه یقبل
  تواند نفس بکشدی نمیی خانه هانی در چننکهیا. ست . 

  جمعشان را ترك کردم وی نزد آن ها ماندم سپس با عذر خواهگری دیقیدقا
 اگه...  جا کمه ی دونی جان ، خودت محانهیر:  اتاقم رفتم که مادرآمد به
  تو اتاق توانیاشکال نداره امشبو برو تواتاق عطا تا اونا ب. 
  کردمیتازه اعتراض هم که م.  حوصله تر از آن بودم که اعتراض کنم یب

  ؟می داشتنی جز ای راهمگر
 ــ چشم. 

 .  برداشتم و از اتاق خاج شدممی را به همراه کتابهاازمی مورد نلیوسا
 ی از مادر خجالت میعنی.  وقت بود به اتاق عطا سر نزده بودم یلیخ

  ام چند برابری اش رو به رو شدم حجم دلتنگی خالي با جایوقت. دمیکش
 ت بردم و چراغ را خاموشدس.  قلبم را در بر گرفت قی عمي و دردشد

  کمکباری درس خواندن شدم ، الی خیب.  نمی تا آن همه نبودنش را نبکردم
  کشاندی نمنیخواندن که آسمان را به زم! 

  آنکهی برداشتم و بیی رفتم و پتويواری کم نور به سراغ کمد دي آن فضادر
 .  او دست بزنم و از آن استفاده کنم در را بستمي بر تشک و پتوبخواهم
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  کردمی قرار بودم اگر عطر وجودش را حس می هم دلتنگ و بينطوریهم
 اورمی را تاب بی تابی توانستم آن همه بینم! 
  آن لحظه بغض فرو خورده ام را نگه داشته بودم اما به محض درازتا

 نشد خوددار.  شد وارید ي کف اتاق نگاهم بنِد چهره اش در قاب رودنیکش
  خندان وي اتاق با آن لبهاي و روشن فضاکی در تارریآن تصو.  بمانم

  توان مقاومت در برابرگری کرد دشانمی پرشی از پشی ببای زچشمان
 نگاهم را گرفتم.  چشمانم راه گرفتند يآرام از گوشه .  را نداشتم میاشکها

  کردهدای که به او پیساسهمچنان از خودم و اح.  پتو را سر کش کردم و
 بودم در عجب بودم! 

  حس که هنوز با آن کامال مانوس نبودم دچارنی به ای ؟ِکی ؟ِکچگونه
  بودم ؟ من با آن همه ادعا که وابسته نخواهم شد االن کارم ازشده

 هم "
 یدل بستگ " گذشته بود، از یوابستگ! 

 ریدرگ!  مانند زهر ی داد به کامم هم تلخی که هم حالوت میاحساس
  به در خورد دستپاچه آن همه اشک را پاكی آرامي بودم که ضربه افکارم
 بله ؟:  و به سمت در برگشتم کردم

  تو ؟امی تونم بی ؟ می آبجــ
 زمی تو عزایب:  داد گری دی لحنمی به صدايکنجکاو.  رضا بود يصدا. 

 در حال نشستن.  از نور با خود به درون آوردی را آرام باز کرد و حجمدر
 اشاره کردم در راببند. 
 داشت "غم . 
 " دمی دی واضح مبایچهره اش را تقر.  نشست کمینزد. 
  ؟ی داداشی خواستی ميزی جونم رضا ؟ چــ

  ؟ي کردهیگر:  معصومش را به چشمان دوخت نگاه
  ؟ی واسه چهیگر.. نه :  را گرفتم نگاهم

 فکر کردم توام مثه من دلتنگ عمو:  نه اما گفت ایور کرد  دانم باینم
 ییعطا. 
  گرده ؟ی بر میعمو ک:  کوتاه ادامه داد ی مکثبا

  گشت؟ی قلبم را در مشت گرفت و فشرد ، عطا باز می نامرئیدست



 270 

 می صبر کندیبا..  زمی عزستیهنوز معلوم ن: آهم را فرو خوردم . 
  دلم واسش تنگ شده ، کاش زودتر برگردهیلیخ:  دی از بغض لرزشیصدا! 
 دی کاوینگاه غمزده ام همچنان او و احساساتش را م. 
  ،ادی گفتم بی بود من به عمو مانی و مرباءی انجمن اولی تو مدرسه وقتــ

  کردن ، مامان هم که بهیدوستام مسخره ام م...  ادی شد بابا بی نمروم
  ،امروزم انجمن بود...  اومدیم شهی تونست ، اما عمو همی کارش نمخاطر

  بودی خالیلیجاش خ! 
 ی نوع محبت ها هم خرج بچه ها منی دانستم از اینم!  دانستم ی را نمنیا

 کرده! 
  از مدرسه بارونی از بچه ها کل انداختم کم آورد و بیکی دوبار که با یکی ــ

 ) ، به عمو گفتم....  تونستن منو زدن ی جلومو گرفتن و تا مدوستاش
  بهامی که اومد همکالسنیهم.  کوه پشتم بود هی نیع(  را فرو داد بغضش

  ، به من نداشته باشني کردم افتادن عمو فقط بهشون تذکر داد کارغلط
  کننتمی وقت جرات نکردن اذچی هگهیاونا د.... 

 شتری بیلیوسش دارم ؛ خ از بابا دشتریبه جون خودم ب:  دیچانه اش لرز. 
  آن احساس غربت ويبرا.  دی نوجوان با آن همه اندوه لرزي رضاي برادلم

 آغوش گشودم و او را در.  نشانده بود شی که بغض بر گلویی و تنهایدلتنگ
 بر گرفتم. 

 یــ کاش زود برگرده آبج... 
  من سخت نبودي چشمانم به سوز اشک نشست نبودنش فقط براگریبار د! 

  دلمزی گرده عزیبر م:  کوتاهش را نوازش کردم ي و موهادمی را بوسسرش
 من مطمئنم!نگران نباش . ..
 اگه نتونه ثابت.. اگه :  من فاصله گرفت اشک از مژگان بلندش راه گرفت از

  ؟ نکنهیکنه چ... 
 ياو سکوت کرد و من لب به دلدار.  جمله ي از ادامه می وحشت کردهردو

 ای می بدهی دمی تونستی و ممیکاش پول داشت:  حرفم آمد انی کردم که مباز
 میری خوب بگلی وکهی.

  ؟ی درد لعنتنی بود اي مرا هم فشرد ، مسري گلوشی صدابغض
 . غصه نخور...  یخدا بزرگه داداش:  را مهار کرده بودم می اشکهای سختبه
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  کنهیخودش کمکمون م. 
  دونم تو در موردشی میجآب:  دستش گذاشتم گرفت ي را که بر رودستم
 اما عمو...  ي هم بود باهاش خوب نبودنی همي و برای کنی فکر ميچجور
 ی کرد رو نمی که بابا میی وقت اون کاراچیاون ه.  ستی مثه بابا نواقعا

 کرد. 
  دانست ازیرضا با ان سن و سال چه م.  نگاهم را پر کرد رتی و حتعجب

 او فقط چهارده سال داشت! عطا ...  عزت و يکار ها! 
 ی زندگي آلوده ي مطمئن بودم که او و طاها را کامال از فضانقدری اچرا

  دور نگه داشته م ؟عزت
 دلم به... من ...  ستمی من بچه نیآبج:  گفت دی را که به آن حال دنگاهم
  خجالتشهیمن هم... می مثه عزت داري سوزه که پدری خودمون محال

 اون... اما عمو ...  اونو به دوستام نشون بدم و بگم بابامه نکهی از ادمیشک
 ستیوگرنه اصال بد ن..  ده یفقط بد نشون م! 

 نگونهی اگرانی دتی آنقدر بزرگ شده بود که از برداشتش از شخصی کرضا
  کرده ؟ چرا تا به حال متوجهریی تغنقدری ای کی به زندگدشی بدهد ؟ دنظر

 ي از عطا براشی بچه نشده بودم ؟شناخته هانی همه دقت و هوش در انیا
 دمی رسی که خودم هم داشتم به آن ميزیهمان چ..  جالب بود یلیمن خ. 
  ؟ی آبجــ
 به سکوتم ادامه دادم.  داشت دی ترددی خواست بگوی که می گفتن حرفدر
 دیایتا با خودش کنار ب. 

 تو با اون...  آزاد شد و برگشت اونوقت تویوقت... یــ وقت. ... 
  نبودسخت
 "اصال ! " حرفش چندان سخت نبوديگرفتن معنا.  کرد مکث

 شده بود"بزرگ  "رضا. ...
 ی آبجریشب بخ:  تمام رها کرد و برخاست مهیحرفش را ن. 

 حس.  بماند ، در سکوت با نگاه بدرقه اش کردم نی از اشی که بنخواستم
  من بوده که آن قدر غرق در خودم و آرزوی از خود خواه همهنی کردم ایم
  امدهی دور و درازم بودم که بزرگ شدنش را نديها! 
 
 عــاشــــق شــــدن, 
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  اســت کـهی اشتـبـاهــنی تــرقشـــنـگ
  ، افتـــــادهاتفــاق

 شـــــهی تــا همیـــلیاز ل! ... 
  گذشت و آن ها که به قصدی عمه و همسرش مي ما برایزبانی روز از مسه

  رفتند ویبه تهران آمده بودند هر روز صبح م...  و شی رفتن و آزمادکتر
 ي وجود برانی گشتند و با ای گشتند ، با دست پر هم بر می بر معصر

  ازشی وجود نداشت هرچند در آن مدت عزت بی از آن ها مشکلییرایپذ
  کرد اما مادر هنوزیج م خري خوش نشان داده بود و دست و دلبازي روحد

  گرفت و اوی از او نمیالی ری و در آمد او را قبول نداشت و حتکسب
 ی خانه مي دانست الزم است برای خواست و می هر چه را که مخودش

 دیخر. 
  شدن مهمانان ، صبحانه نخورده خانه را تركداری مثل هرروز قبل از بصبح

 رگردم و به مطب بروم دانشگاه شدم که ساعت ده بیکردم و راه. 
 دپوشیهمه جا سف.  نشست می لبخند بر لبهای برف زمستاننی اولدنی دبا

  چرا کاله ونکهی از امانی سرد بود و پششهی از همشیهوا ب!  بود شده
  آنکه حوصله و فرصت برگشتن به باال را داشته باشمی بدمی نپوشدستکش

 در خود فرو رفته به راه افتادم. 
  سختمی نبود اما راه رفتن در آن هوا با آن برودت برايادی راه زستگاهی اتا
  رساندم و منتظر ماندمستگاهیبه هر حال خودم را به ا. بود . 

 از.  کنارم توقف کرد ی رنگدی سفيای نگذشته بود که زانتشتری بقهی دقچند
  آنطرف تری و کمدمی بود اخم در هم کشدهی داری نوع مزاحمت ها بسنیا
 :  داد گفتی منیی را پاشهی که شی که دنده عقب گرفت و در حالدمستایا

  خوامیعذر م..  خانوم دیببخش... 
  شوم ، خم شده بود تا از پنجرهلی ماشی مودبانه اش باعث شد به سولحن
  ؟دییبفرما: سرد و محتاط گفتم .  ندی ببمرا
  ؟دی کنیی آدرس منو راهنمانی رفتن به اي براشهی مــ

 ي بردم و کاغذ را گرفتم چه هواشیدست پ.  را به سمتم گرفت يکاغذ
 :  به کاغذ انداختمینگاه.  زد ی موج ملی درون اتومبی و گرممطبوع

 پالك... کوچه ( ... )  یفرع( .. )  ابانیخ( ...)  دانیم... 
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  و شش هفت ساله بود نگاهستی جوان حدودا بي به راننده که مردمتعجب
 .  آمدیاما ته چهره اش به نظرم آشنا م.  بودم دهیاو را ندتا به حال .  کردم
  بهی مادر باشد ؟ اسمش چه بود ؟؟ کمينکند پسر عمه ...  رو بود و سبزه

  آرس خانهدیوگرنه چرا با "
 . عرفان " فشار آوردم تا به خاطر آوردم ذهنم

  ما را در دست داشته باشد ؟ي
  وي به کنجکاوختهی آمی منتظر و کم و نگاه او کهاوردمی را بر زبان نحدسم
 یآدرس.  و با اشاره دست آدرس دادم دمی شده بود را متوجه خود دتعجب

 قیدق" "! 
  شک نداشتم که اوبایتقر.  مهربان تشکر کرد و به راه افتاد ی لبخند و لحنبا
  از آمدنش نشده بود ؟؟ی عرفان پسر عمه خانوم باشد اما چرا حرفدیبا
  خبر بودمی هم شده بود و من بدیشا! 

 ی خواستني درون آن با آن گرمايفضا.  آمد و من سوار شدم اتوبوس
  چشمرونی بدینشستم و از پنجره به مناظر سپ.  دلچسب بود یلیخ

 ری درگیفکرم کم.  دادم ي مجري پر انرژي و صداوی و گوش به راددوختم
  نهای می داردی واقعا مهمان جدایبود که آ. 

  بار ازنی هزارميبرا.  عطا وجودم گرم شد ادی بود ، با ي آن فقط لحظه ااما
  ؟؟ستی در چه حالدمی پرسخود

  بود که در مطب بسته بودبیعج. 
 . اما جواب نداد.  را گرفتم ی خانوم ملکي آوردم و شماره رونی را بمیگوش

  خانوم دکتر قصدای دیای بشی پي موردنی نداشت در آن چند ماه چنسابقه
  آمدم ورونیاز ساختمان ب.  داشته باشد و به من اطالع نداده باشد امدنین

 ي خانوم دکتر صداي تماس برقرار شد اما به جانباری شماره گرفتم ، ادوباره
 بله؟:  دیچی پی جوان در گوشپسر
 يشماره ...  دیببخش:  آمد رونی به تعجب نشسته ام از حنجره ام بيصدا

 درسته ؟..  رو گرفتم یدکتر ملک خانوم
  تصادف کردندشونیمتاسفانه ا... درسته ، من پسرشون هستم ... ــ بله ... 

 حالشون...  من يخدا:  دمی حرفش پرانی به می آشوب شد با نگراندلم
  ؟چطوره
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 ی جراحدی که بادهی دبی فقط پاشون آسستی نی نگراني خدا رو شکر جاــ
 بشه. 
  گفتم و ادامهي
 " خداروشکر "

  لبری حبس شده ام را رها کردم و زنفس
  ؟مارستانی بپرسم کدوم بشهیم:  دادم

 ی دکتر خداحافظی سالمتي برای کوتاهي را که گفت با آرزومارستانی بنام
 و تماس را قطع کردم. 

  که افتاده بودی اتفاقيبرا.  ماندم رهی خمی هدف به گوشی لحظه بچند
  را دری گوشیبا درماندگ.  خودم يبرا...  دکتر هميهم برا..  بودم متاسف

 ! يچه دردسر.  فرو بردم بمی کرده ام را در جخی ي انداختم و دستهافمیک
 دی فعال قنکهی اای کردم تا دکتر برگردد ی مدت صبر مکی دی بایعنی نیا
 ییجا ، جا! کار که نه .  افتادم ی ميگری زدم و به فکر کار دی را منجایا
 میاخمها. کالفه و درمانده به راه افتادم .  داشتم ازیمن به آن پول ن!  گرید
 ياریبد ب.  بودم ختهی به هم ریحساب.  شد ی هم از هم باز نمادی تالش زبا
  داشت ؟ی دست از سر ما بر می کی چارگی و بیبد بخت!  هم يرو
 چه.   انداختم و در را باز کردمدیکل.  دمی در هم به خانه رسي افکاربا
 یسکوت! 

  ها که مدرسه بودند و عمه و همسرش هم حتما به مطب دکتر رفتهبچه
  وقت خانه نبودچیبودند ؛ عزت هم در آن وقت روز ه. 

 مامان ؟:  کردم صدا
  عطر خوش غذا فضا را آکنده بودشهیمثل هم. به سمت آشپزخانه رفتم. 
  حرف زدن با او حالِشهیهم...  گفتم ی خبر تلخ را به او هم منی ادیبا

  کردی دلم را خوب مِب
 خرا. 

  دانم اماینم...  دی خري برادیشا.  بود که ظاهرا او هم در خانه نبود بیعج
 وجودم را که آکنده به خشم.  بد یلیخ... کرد شی حالم را بدتر از پنبودنش

  کردم و لگدی بسته خالِر
  را بر سر دتمی عصباني به اتاقم رساندم و همه بود
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 اه:  خورد واری وحشتناك به دیی به آن زدم که با شتاب و صدایمحکم
  بشهينطوری ادی چرا بایلعنت... 
  شدهزی خمی در بستر خواب نمهی که سراسي مرددنی باز شد و من با ددر

  ،انشی عرمهین
  از تنِیمی رنگم نی آبي که رو اندار چهار خانه ی در حالبود

  به عقبی و گامدمی کشغی اراده جی را پوشانده بود ، بی مشکی آن رکاببا
  کرد ؟؟ی اتاق چه منی ، او در ابرداشتم

  کهی برخاست و در حالجی کامال گي آشفته و ظاهریی با موهاچارهیب
 ... دیآروم باش:  آورد گفت ی آرام کردن من باال مي را به نشانه شیدستها

  دمی محیاالن توض.. آروم لطفا! 
 یاو همان جوان.  و خشم را گرفت ی حواسی و بترس
 يِ و خجالت جاشرم
 چه عادت!چطور فراموش کرده بودم ؟ "عرفان  ! " بوم دهی که صبح دبود
  کردم ؟ی می خالاءی را بر سر اشتمی بود که عصبانيبد
 دیچی را گرفتم و او رو انداز را به خود پمیاینگاه پر از ح. 

  دونستم شمایمن نم... من ...  دیبخشب: لب به دندان گرفتم ... 
 ظاهرا اتاق:  دی کششی به موهای هم که به خودش مسلط شده بود دستاو
  خوامیواقعا معذرت م! شما رو اشغال کرده بودم ! 

 یهمون خانم... شما :  ابروانش نشست انی می همان حال اخم کمرنگدر
 درسته...  دی خانوم باشحانهی ردی ؟ بادی که صبح به من آدرس داددیستین
 ؟

  راشی که کرده بودم توان نگاه کردن به چشمهاي از خجالِت کارهنوز
 خودم هستم. بله : نداشتم . 

  ؟کاری خوام چی آدرس خونه تونو مدیدیپس چرا نپرس:  دیخند
 دی عمه خانوم باشِر

 راستش حدس زدم پس... خب :  زحمت لبخند زدم به
 دی تونستیشما م..  خونه دو طبقه ست نی ادر ضمن.. مطمئن نبودم اما

  ازعی فجیی خوش آمد گونیبه هر حال بابت ا...  دی صاحبخونه باشمهمون
  کنمی میشما عذر خواه. 



 276 

 ي من که خاطره يبرا"نه اتفاقا :  دی رسی رو بود و مهربان به نظر مخنده
 فکر کردم خشم شب زدند..  لحظه ش بود هی ي براعیالبته فج..  شد یجالب
  زنهیهنوز قلبم داره تند تند م... !!
 خنده ام از ته دل" قطعا ياما با ان همه گرفتار.  هم به خنده واداشت مرا
 نبود! 

  از آن نماندم و خودم را معذبشیب.  دی راحت باشدییبفرما:  کردم اشاره
  خنک بهی داشتم آبازی گرفته بودم و نر

 گ. به آشپزخانه برگشتم .  منکرد
 صورتم بپاشم. 
 يچه رفتار ناجور.  آشپز خانه نشستمي به صورتم زدم و همانجا گوشه یآب
  راحت برخورد کرد اما منیلی او خنکهیبا ا.  خودم نشان داده بودم از
 شرمنده بودم! 

  خانوم ؟؟حانهیر:  دمی را شنشی گذشته بود که صدایقیدقا
 بله ؟:  برخاستم کالفه

  ؟دی به مابدي چاهیممکنه :  دی درون آشپزخانه سر کشبه
 "؟؟"پسر عمه  "ایبود " خاله پسر

  خدمتتونارمیــ چشم االن م. 
  تمام بودنم گمشده در نبودنتگرچه
  شوم ، خام دوباره بودنتی محال مغرق

  کنمی مالی تو را نقش خيبای زي چهره
  کنمی رسم محال مشتنی به خواب خوباز

  کشمی تو را آِه دوباره مداری دحسرت
  کشمی ستاره ام تو را ستاره می شب بدر

  بر دل زار و خسته امي دوباره بنگرکاش
  که نه ز عشق تو خرد شدم ، شکسته امخسته

  شودی خواب من باز غروب مانی مروز
 »  شودی از سفر آه چه خوب ميایاگر ب «

  منالی باز تو از خي روی مشهی هممثل
  محال مني شود آرزوی تمام مباز
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  پرمی شود باز ز خواب می تو پاك منقش
 برمی منهی تو را به کنج سداری دحسرت

  وسی به سالن رفتم و او را که با صورت ختیسکوئی و بي چاینی سبا
  کوچکي با حوله دمی آمد دی مرونی بیی مرطوِب مواج از دستشويموها

  بودصورتش
  مشغول خشک کردنِیسبز رنگ. 
 دیــ زحمت دادم ببخش. 
 دیبفرمائ.... کنمیخواهش م:  پاسخ گذاشتم یلبخندش را ب. 
  توجه ام را جلب کرد و نگاهي ورودِر
 د

  درون قفلِدی لحظه چرخش کلهمان
  کرد گرفتمی را مرتب مشی بود و موهاستادهی انهیاز او که مقابل آ. 

  من آمد وي کند و به سونهیم دل از آعرفان ه.  با دست پر وارد شد مادر
  گرفت به مادر سالم داد و من به طرفی را از دستم مینی که سی حالدر
 سالم:  متعجب شده بود رفتم دنمیمادر که از د. 

  مادر؟ی موقع برگشتنیچرا ا:  هر دو ما را داد و رو به من افزود پاسخ
 مطب نرفتم:  ها را از دستش گرفتم وهی و ميسبز. 
 ومدیچرا ؟ امروز خانوم دکتر ن:  آشپزخانه رفتم و او هم به دنبالم آمد به
 ای...

 پاش... خدا يتصادف کرده بنده :  نگه داشتم نیی پااری اختی را بمیصدا
 هی جراحغی تریشکسته و ز. 
 لحنم ناراحت بود. 
  بگذرونهریخدا به خ!  چارهیب!  ي وايــ ا. 
  آب را باز کردمری کردم و شیخال یی ظرفشونکی ها را در سوهیم. 

  عرفان جان؟يدینخواب:  به سالن رفت مادر
  نهای کند ی می کردم بشنوم خوشمزگزی ام نشست و گوش تیشانی به پاخم

 دمی راحت خوابیلیخ...  شدم داریتازه ب:  گفت دمیکه شن. !
 خدا رو شکر... ــ خب .

  رامیدر همان حال صدا.  ختمی ها را درون سبد روهی کارم ادامه دادم و مبه
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 ؟ي خوری ميمامان چا:  باال بردم تا مادر بشنود یکم
 ستی نیاگه زحمت:  ختی ری مهربانش آرامش به جانم ميصدا...

  وي زد و مشغول خوردن چاییعرفان بفرما.  بردم ي او چاي ؟ برازحمت
  شدینیریش.
  را گذاشتم و به آشپزخانه باز گشتمینیس. 

 گوشم به. بود کنی درون سِب
  آي شناوِر روي هاوهی مي به روچشمم

 صحبت آنها.
 عمو عزت کجا مشغولند؟:  عرفان

  توانستم خجالِت نشسته در چهره اشی مدهیند.  من ي چارهی بِر
  مادطفلک

 را حس کنم.
  شرکتههی
 االن نگهبانِ.... بود کاریــ چند وقت ب.
  نداشت که بخواهم درتی دانستم مشغول به کار شده اما آنقدر اهمیم
 موردش بپرسم. 
 ی مدهی آشپزخانه افتاده بود شني در گوشه فمی زنگ تلفنم که از کي صدابا
  و دستم را خشک کردمختمی ها را در سبد روهیشد م. 
  به صفحه اش انداختم ، ناشناسیو نگاه.... آوردم رونی را بیگوش! 

  من را نداشت که بخواهد با مني شماره ی اشتباه گرفته بود ،کسحتما
 ردیتماس بگ. 

 بله؟:  دادم پاسخ
 گریبار د.  شد ی مدهی خط شني از آن سوی چون همهمه و شلوغییصدا

 الو ؟:  گفتم
  ؟حانی رــ
 !!  قرار و دلتنگش بودمی که بییصدا.... ختی صدا فرو رآن

 دنِی از شندلم
 : نامم را تکرار کرد.  و راه تنفسم را بست می در گلودیچی بغض پی آنبه
 ؟ي جان صدامو دارحانهیر
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 قلبم را فشرد. غم داشت ...  خسته بود شیصدا. 
 سالم... ــ سـ!

 يسالم به رو:  بغض دارد ای کند ی مهی که گری گرفت ، مثل کسنفس
  عشقم؟یخوب... دلمزی عزماهت

  و نگاهی دوست داشتني چهره ری تصودیاشک به چشمانم دو! ایخدا
 ؟یتو خوب... تو .... من

 حالِ:  شد ی در خاطرم تداعمهربانش
  و خوبدی شه تو رو ندیم:  ختی آشکار آمی مردانه اش به بغضيصدا
 بود؟

  گفتمی مدیچه با.  را پس زدم میاشک ها. 
 دنی شني وونهیحرف بزن که د... حرف بزن...  وقت ندارم ادی ؟ زحانهی رــ
 صداتم... 
 یبی ، چه حال عجدی لرزیغض مچانه ام از درد و ب! 

  واسه ت انجام بدمادی ازم بر نميمتاسفم که کار... ــ متاسفم ... 
  ؟ قربون چشمات برممن
 حانِی ری کنی مهیگر: نفس گرفت ... 

 اما.  لرزاند ی قلب بکر و دست نخورده ام را مشی صدقه رفتن هاقربان
  داندی می کرد ؟ راهدی بود که بپرسم چه بانی وقت ندارد و مهمتر اگفت

  کمکش کنم ؟که
  به گوش عرفان نرسدانای که احدمی کشنیی را پامیصدا. 
  عطا ؟می کنکاری چدی حاال باــ
  گناهمی کنم چون بی من هست اما من اعتراف نمهی علي فعال که شواهدــ
 لی وکي مقدار پول دارم که براهی!  حانیمن دستم به خون آلوده نشده ر...

 از...  کنه ی بهت کمک مششی پي بری آشنا دارم اگه بتونهی... ه  کمگرفتن
  نرفتهدوامیام..  دهی تلفنشو جواب نمرمی گی باهاش تماس می هر چنجایا

 باشه خارج از کشور. 
  مقدار پولهی گفت یعزت هم م:  را بر زبان آوردم دی که به ذهنم رسيفکر
 داره که... 

 يمنظور داداش به پوال..  تونم صحبت کنم ی نمادیز:  را قطع کرد حرفم
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 و...  خونه رو نشونت دادممیاونشب رفت... از خودش نداره ..  بوده خودم
  گفتعی سریلیآدرس را خ. 
  خب ؟ــ
 ..  کننی می مسن زندگي خانوم و آقاهی نشیی پاي برو اونجا طبقه ــ

  کن وفیر منو تعيبرو و ماجرا..  صداقت يآقا..  اون خونه هستن صاحب
 بهشون بگو که تو درد سر افتادم... 

  ، نگاه کردمی انداز شد ناباور به گوشنی بوق بوق در گوشم طني صداناگه
 تماس قطع شده بود! 
  تماسيهنوز در بهت و ناباور.  نشستم تا به خودم مسلط شوم نی زمبر

 دلم خوش..  بهتر شده بود یلی خدلم
 حالِ.  زدم ی او دست و پا مگرفتن

 دنی به ددی کردم ؟ بای مدیاماچه با...  مکالمه قهی دقکی نی بود به همشده
  رفتن و رو انداختن داشتم ؟ي رفتم ؟روی که گفته بود می شخصآن

  بتوانم انجامي او حاضر بودم هر کاري خواستم ؟ اما برای کمک مچگونه
 دهم. 

 به خاطر سپرده بودم هر خوب یلی را که تند و با عجله داده بود خیآدرس
 .  آن خانه را آن شب در ذهن داشتم ، خودم را به آنجا رساندمی حوالچند

 آن ها...  بر دلم افتاده بود دیاما ترد...  تامل دست بر زنگ گذاشتم با
  گرفتند ؟؟ بای کردم را می دراز مشانی خواستن به سوياری ي که برایدست

  سخت بود اما خواستهمی برای کار کمنی که داشتم ای به عزت نفستوجه
  توانستم از آن بگذرم ؟؟ی عطا بود ، چگونه مي
 سه بار...دوبار ...  بار کی. زنگ را فشردم ... 
 ی بشود اما ظاهرا کسي خبردی تامل کردم شایقیدقا.  پاسخگو نبود یکس

  از آنشی که پيدی امي ، آن بارقه يدینا ام.  دی بگشامی که در را به رونبود
  گام رانیمستاصل و درمانده اول.  بود را خاموش کرد دهی دلم تابدر
 یزن.  باز شد و نگاه مرا به خود جلب کرد هی همساي خانه ِر

  که دبرداشتم
  ، کرد و در خانه شان را بستی من مکثدنی آمد و با درونی از در بانسالیم
 سالم خانوم:  رفتم شیپ. 
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 دییبفرما... سالم دخترم :  آراست ي را به لبخندچهره اش سرد بود اما آن. 
 ای دارند فی تشردیشما خبر دار...  صداقت کار داشتم يـ با خانواده ... 
  دخترم ؟ی هستلشونیفام:  دی پرسي کنجکاوبا

 ــ نه خانوم... 
 رانی از اشهی می ماهکی:  نداد یی نشسته در نگاهش بهاي به کنجکاوگرید
  نموندندگهیبعد از فوت خانومشون د. رفتند . 
  گردند ؟یبر نم...  یعنی:  نشست يدی ناامِم

  به غنگاهم
  خبر ندارمنی از اشتریواال من ب...  دونم ینم:  گذاشت فشی را در کدشیکل
. 
  همنیا...  او به راه افتادم ری حس و حال تشکر کردم و خالف جهت مسیب

  خبر را به عطا بدهم ؟نیانستم ا تویچطور م!  شانس ما از
  قرارند روز و شبی و آهم هردو با هم باشک
  خسته بال بسته در کنارت روز و شبجان

  بدون تو دل را کجا ببرمیی نشان وفایی نور خداتو
  چرا ببرمی اگر تو نباشزانی به جمع عزارانی مجلس به

  قرارند روز و شبی و آهم هردو با هم باشک
  خسته بال بسته در کنارت روز و شبجان

  شبانه گرفتهي دعاي که تو را دل بهانه گرفته هواکنون
  گرفتهانهی من آشي نهی به ستی چو کوه وفاتی که صفابمان

 
  اماردی عطا تماس بگدی تلفن همراهم بود که شای چشمم به گوشقی دقاتمام

 ي نشد و من کالفه و سر در گم به فکر چاره اي روز گذشت و از او خبردو
  بن بست بوددمی رسی که مییاما به تنها جا...  نجات دادن او بودم يبرا. 

 اری کرد و بسی بر خورد میمیاو صم.  کرد ی عرفان در خانه معذبم مبودن
 اتاق.  خواست یدلم آرامش قبل را م.  بود من اما راحت نبودم راحت
  توانستی که می قشنگيخاطره ها! و فکر کردن به عطا  ییتنها!  را خودم

 من... افسوس که من نخواستم ...  قشنگتر از آن که بود باشد یلیخ
  محبت کردني براشی سماجت هاادیهر وقت به! من مانع بودم .. نگذاشتم

  ارادهی بمی گرفت و بارش اشک های افتادم دلم می خودم مي هاي سردو
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  شدیم! 
 ی نگرفتلیآخرم ما رو درست تحو!  مای شدی خانوم ما رفتنحانهیــ ر! 

 هی کتاب گرفتم و به عرفان که به چهارچوب در تکي را از صفحه نگاهم
 چه بد که در اتاق را باز گذاشته بودم. داده بود نگاه کردم . 
 می ؟ در خدمتیکجا به سالمت:  نکردم لبخند بزنم ی سعیحت. 
 میشی میفردا راه: لبخند زد . 
  خوشحال نشدم دروغ گفتممیاگر بگو. 
 متاسفم اگه مهمان نواز نبودم:  خود هم نکردم یتعارف ب. 
  تو ؟امیاجازه هست ب:  ستادی اش را برداشت و راست اهیتک
  کنمیخواهش م:  بفرما زدم لی میب. 
 می مزاحمتون شدي بدطی دونم تو شرایم: به درون آمد . 

 منظورش چه بود ؟.  ماند رهی خشی به روي با کنجکاومیچشمها
  کردی را نگاه مرونی که بی سمت پنجره رفت و پرده را پس زد ، در حالبه
  عموت افتاده متاسفمي که برای اتفاقيبرا: گفت ! 

  دانست ؟یاو م.  به دهانش خشک شد نگاهم
 برخاستم. 

  گفتییزای چهیراستش رها : پرده را رها کرد ... 
 نگاه کالفه ام را گرفتم. 
  غمهی اما همه تون تو دی بزنی در موردش حرفدی ظاهرا دوست نداشتــ
  از همه توشتریو ب..  دی زنی دست و پا مبیعج! 
 اورمی نداشتم در جوابش به زبان بیحرف. 
  ؟ادی از دست ما بر می کمکــ
 حلش کرد ی که بشه به راحتهیمشکل بزرگتر از اون:  گرفته بود میصدا. 
  ؟هی دــ

 یی بچه ها از اتفاقات بومیمثال خواسته بود!!  را گفته بود ؟ زی همه چرها
 نبرند ؟!
 سر تکان دادم. 

  رو جلب کرد ؟تشونی رضاشهینم:  گرفت نفس
 می بپردازمیستی هم که قادر نهید... ستندی نمی مستقی صراطچیــ به ه.... 
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  کالمش راي عمه جان رشته ی که ورود ناگهاندی بگويزی گشود که چلب
  مادر ؟یینجایعرفان جان ا.. عه وا :  دیبر
  من و پسرش به گردش در آوردنیو نگاه خندان و مشکوش را ب. 

  چند روز که زحمتنی ايداشتم برا:  نسبتا دستپاچه گفت ی با لحنعرفان
  کردمی تشکر ممیداد. 
  خودتونهمنزل.  کنم یخواهش م: چهره ام همچنان در هم بود ! 

  چند روزنی که همه ش سرش تو کتاب بود احانهیر: عمه گفت ... 
 همه ش امتحان داشتم..  دیببخش:  لب گفتم ریز. 

 ان شااهللا..  میما بد موقع مزاحم شد:  گفتانهی دلجوی با لحنعرفان
 می کنی جبران مدیاری بفی الهام تشریعروس. 

 ی عروسي هم آقا عزت قول دادند که حتما حتما برايهم زر:  گفت عمه
  بندرانیب... 
  رسمیــ منم اگه درس نداشته باشم حتما خدمت م. 

 تو خوبه که فقط به فکر درس... وا :  دی نازکش را در هم کشي ابروهاعمه
  همه شیو مشق... 

 شهان شااهللا که اونموقع سرتون خلوت تر با:  باز هم مهربانانه گفت عرفان
 دیایو ب. 
 لب فرو بستم.  نداشتم نی از اشی عمه را بيحوصله . 

  مادرمیبر: عرفان گفت... 
  مزاحم شدمدیباز هم ببخش: و رو به من گفت . 
 دییبفرما...  کنم یــ خواهش م. 

  نازت استراحت بده دختري کم به اون چشماهی: عمه گفت .... 
  زن تلخنی ادمیآخر نفهم.  من زد ي هم به لبهای مهربان بود ، طرحلبخندش

 نیری شایاست ! 
 ــ چشم! 
  دانست و عمه نه ؟یعرفان م. آن ها که رفتند در را بستم !! 

  دعوتشاندی حتما بانکهی اي برااری عازم رفتن شدند ، با سفارش بسمهمانان
  کهيزی ، تنها چمی و به جنوب برومیری الهام بپذی شرکت در عروسي برارا

 ی رد و بدل شد و آن ها راهی حال تعارفاتنی و حالش در ما نبود ، با احس
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 شدند. 
  دوست داشتميگری از هر مکان دشتری که کار کردن در مطب را بي وجودبا

 خصوصا که عطا هم.  باشم الی خی کار و بی توانستم در نبود او بی نماما
 مثل سابق دانستم مادر هم ی گذشت و می سخت می و اوضاع حسابنبود

 هیهرچند من تک...  شدم ی گاهش مهی تکدی و دل کار کردن ندارد ، بادست
  کردن داشتهی به تکازی بودم که خودش نیگاه! 

  اما همه آندمی کشی سر مییبه هر جا.  هم شروع به گشتن کردم باز
  ازیلی مثل من که به خي دختريکار کردن برا.  دادند ی که نشان منبودند

  که بتوان فکرش را کرديزیسخت تر از چ.  بود سخت بود بندیمسائل پا. 
  دری رفتم که گوشی واحد مستگاهی به سمت اابانی و کالفه در خخسته

  وردی نبودم عطا تماس بگلی ماگریبر خالف چند روز پش د.  دی لرزبمیج
  آوردمرونی را بیگوش!  يدی نا امیعنیآن خبر .  حامل آن خبر بد باشم من

 چشمان خسته. عطا بود . حسم به من دروغ نگفته بود .  نگاهش کردم و
 ایخدا.. ام را بستم ... 
  کنییخدا... 
 "دمییسر به آسمان سا ! "

  رای گوشیبا ناراحت.  جواب دادن تعلل کردم که تماس قطع شد ي براآنقدر
  عطاچارهیب.  بر گرداندم بمیبه ج... 
 ...  بودریچقدر ذهنم درگ.  و منتظر اتوبوس ماندم دمی رسستگاهی ابه

  کهیآرامش.  خواست یچقدر دلم آرامش م..  بود ي به آسمان ابرنگاهم
  داشتنش درندی گوی که میآرامش.  کجا به دنبالش باشم دی دانستم باینم

 یخدارا داشتم و باز هم گاه! من که خدا را داشتم !  داشتن خداست يگرو
  خدایوقت! بود یی خدای خودش بنی هم همدی دانم شاینم..  پناه بودم یب

 هر چند در ظاهر.  به ذهنت داشته باشد ی راهدی نبای پناهی بگری دي داررا
 شانیهر چند آشفته و پر!  و گرفتار یتنها باش... 

  بار حسم به مننی دانستم اینم...  را حس کردم ی لرزش گوشدوباره
  رایگوش.  اتوبوس واحد شد دنیحواسم پرت رس. .. دی گوی مدروغ

  نگاه کنم پاسخ دادمی گوشي به صفحه گری آنکه بار دی آوردم و برونیب
  کردی نگرانش مشتریپاسخ ندادنم ب.  گفتم ی مدیباالخره که با. 
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 ــ سالم. 
  خانومحانهیــ سالم ر. 
  زنکی يصدا! عطا نبود . 
  شما ؟ــ
  هستمایــ پر. 
  ، نفسمدیچی ام پینی در بگاری بد سيبو.  اتوبوس باال رفتم ياز پله ! ؟ ایپر
 ارمیبه جا نم:  رفتم و نشستم ی خالی صندلنی حبس کردم و به سمت اولرا
. 
  معرفتی بيــ ا! 

  شناختم ؟ی حتما مدی در هم رفت، چرا بامی هااخم
  ؟نمتی تونم ببی مــ

 هنوز در ذهنم به. راستم انداختم  سمت ي غبار گرفته ي شهی را به شنگاهم
  ؟ندی خواست مرا ببی گشتم و او می مای به نام پریی آشنادنبال

 ارمتونیــ گفتم که به خاطر نم. 
  ، دوست عطامانیخواهر پ...  ایپر!  منم حانهیر..  بابايــ ا... 
 ادی به حیآن تفر...  فشار آوردم و به خاطر آوردم شانمی به ذهن پریکم

 الی با او و شگریبعد از آن د...  می که با عطا به باغ آن ها رفته بودیماندن
  رنگ شدهی بی حتای بود که در ذهنم کمرنگ یعی نداشتم و طبیتماس

 باشند. 
  کهرهیاونقدر ذهنم درگ... شرمنده م !  خانوم ای پردی ببخشي وايــ ا... 
 واقعا... ردم  براش غصه خونقدریا...  ی الهرمیبم:  حرفم آمد انی مبه
  جونحانهیمتاسفم ر. 

 ــ ممنونم... 
  ؟نمتی ببتونمی می کینگفت....  شهی درست می ان شا اهللا همه چــ
  چه بود ؟ي برای قرار مالقات ناگهاننیا

 فردا خوبه ؟:  شده بود گفتم ری که ذهنم درگنی ابا
  ؟مانی پِر

  دفتيای بی تونیم...  خوبه ــ
  آرهيــ اگه آدرس بد... 
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  کنمی مجیــ واسه ت مس. 
 نمتیبیم... ــ باشه ... 
 زمیــ فعال عز. 
  کردم و تماس را قطعیخداحافظ. 

 تا کجا...  به آن انداختم ي سر سری بعد آدرس را فرستاد نگاههی ثانچند
  رفتمی مدیبا! 

 نور چراغ ها...  کنارم دوختم ي غبار گرفته ي شهی را باز هم به شنگاهم
  قرار فردا بودریفکرم درگ.  داد ی را درخشان نشان مشهی شي روي هاقطره

  حال خرابمنی م از اخسته
  قرارمی بشهی هممثل

  ساعت فکر راحتهی جز به
  رو ندارمیچی هحسرت

  آنکی که ی هر کوهشهی مخم
  من بذارهي جاخودشو
  بفهمهی روز کسهی سخته

  رو جز خودش ندارهیشکیه
  رو باختمي بازنی چه بجنگم چه نجنگم کل امن
 چه بمونم چه نمونم از خودم خاطره ساختم..... 
 نمتیبی خوشحالم دوباره میلیخ:  گشاده از من استقبال کرد یی با روایپر
 ي اما راستشو بخوامی دوست داشتم با هم ارتباط داشته باششهیهم...
 ی اصال باورم نمدمیرو شن موضوع عطا یوقت.  نبودم و تازه برگشتم رانیا

 شد!! 
  دونم چطور اون اتفاقیمن نم...  گناهه یاون ب:  به دلم چنگ انداخت غم

 دهی فامی زنی هم ميبه هر در...  که حاال شرش دامن عطا رو گرفتهافتاده
 ی بنیموندم چطور ا!  ده ی ده که نمی نمتی رضايشهاب سرمد...  نداره
  ثابت بشه ؟دی بایگناه

 راستش...  شهی خدا درست مدیبه ام... خدا بزرگه :  داد رونی را بنفسش
 یلی اون کار واسه ت خی گفتی منکهی و با توجه به اي شدکاری بدمیشن

 ی منشهی به ازی نمانی هم پیاز طرف...  داره واقعا ناراحت شدم ارزش
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  هم خوشحال شدمانیپ...  بهتر از تو ی و مورد اعتماد داره ، گفتم کخوب
 و از من خواست نظرت رو بدونم... 

  بهتر از آن ها ؟ عطا همیچه کس!  شد یباورم نم...  بر لبانم نشست لبخند
  نداشتی مشکلمانی و پای بود و کار کردن در کنار پریحتما راض. 

 ینم..  جونای خوشحالم پریلیخ! بهتر از شما ؟ یک:  را مهار کردم لبخندم
  وی بتونم جواب خوبدوارمیام...  ي به من کردی چه لطف بزرگیدون
 اعتمادتونو بدم. 

 خواست..  نکردم يمن کار.. می به فکر هم باشدی باازیبه وقت ن:  زد لبخند
 خوشحالم... . ي گردی متوجه بشم که تو دنبال کار می بود که اتفاقخدا

 یکه موافق. 
 يخودش هم اشاره ا.  دانستم چگونه متوجه شده ؛ مهم هم نبود ینم
 نکرد. 

  دادم رای انجام مدی که باي در مورد کاری نزد او ماندم و نکاتگری دیقیدقا
 ی توانستم به خوبی نبود و میکار سخت.  آور شد و راه کار نشانم داد ادی

  توانستم به موقع بهی مشکل داشتم که نمی دهم فقط از نظر زمانانجام
 رفتم تا ساعت سه ی از هشت صبح به شرکت مدیبا...  برسم می هاکالس

  کردمی برارشحبت مای با او دیبا. عصر . 
  بود امامی وقت کالس هاریهرچند ذهنم درگ.  آمدم رونی بمانی دفتر پاز

  شده و ازدای خوب پیلی و حقوق ختی با آن موقعي بودم که کارخوشحال
  توانم باز هم کمک خرج مادری دنبال کار گشتن راحت شدم و مدردسر

  کنمهی دانشگاه را هم تهي هیشوم و هم شهر. 
 هوا سرد بود اما...  دمی خری بچه ها بستني برادی کار جدافتنی مناسبت به

 دی شدي در آن سرمای دوست داشتند حتزی از هر چشی را بی ها بستنبچه
. 
  ظاهر خسته و پکرمدنی ورودم به خانه با مادر رو به رو شدم ، با دبا
  مادری زد خسته نباشيکننده البخند دل گرم . 
  مامان خانومیسالمت باش:  را از شانه برداشتم فمیک.
  کار خوبهی ینیری هم شنیا:  را به دستش دادم یظرف بستن. 
  ؟ خدا رو شکري کرددایکار پ: چهره اش از هم باز شد و لبخند زد . 
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 ... آره خدا رو شکر: دمی جواب نگذاشتم و صورتش را بوسی را بلبخندش
  عطاي از آشنا هایکی شیپ... 
  باشه مادرریان شااهللا که خ... ــ الحمد هللا .... 

 ــ ان شااهللا. 
  ندازمی دارم سفره مای بزن بیــ دست و صورتتو آب. 

  آن همه وقت گذشته بود ؟ی به ساعت انداختم ، کینگاه
 امیــ چشم االن م. 
 ن به اتاقماو به آشپز خانه رفت و م. 

  به سرو صورتم زدم چهی رفتم و آبیی لباس به دستشوضی از تعوپس
  پر سرو صداشان نبودي هاطنتی از شيعجب بچه ها ساکت بودند و خبر.

 به نظرم آمد...  انداختم سمی خي به چهره ی آب را بستم و نگاهریش
 ته چهره ام را خسنی گود افتاده و ای چشمانم کمری الغر شده و زصورتم
  با کش بستم و دستمشی را باز کردم و محکمتر از پمیموها.  داد ی منشان

  بهي پچ پچ گونه اي صدایی دوباره شستم قبل از خروج از دستشورا
 بی عزت سخت نبود ، عجي صداصی کردم ، تشخزیگوش ت...  دی رسگوشم

  سکوت بچه هالیپس دل.  که متوجه حضورش در خانه نشده بودم بود
 حضور او بود. 
  ؟ی بهش بگي خوای االن نمــ
  خوام بگمیاصال نم! معلومه که نه :  دمی مادر را شنيصدا... 
  ؟؟ی بگي خوای نمــ

  بگم ؟دی بای کنی ؟فکر ميبچه شد:  مادر به تعجب نشست يصدا
 ی به اون خوبتیــ خب چرا که نه ؟ موقع! 
  نه ؟ي اصال فکر نکردنی ا خواد بده ؟؟ بهی میــ اونوقت جواب عطا رو ک!

  کردند ؟ی در هم رفت ، آن ها در چه مورد با هم صحبت ممی هااخم
  ؟حانهی ری مامان کو آبجــ

  تر از آن کهری داد و ذهن مرا درگانی آن ها پاي رها بود که به گفتگويصدا
 بود کرد. 
 رفت دستشو بشوره...  مادر ادیــ االن م. 
  بهی بود با خوشحالستادهی رفتم و رها که دم در آشپزخانه ارونی ناچار ببه
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  با همان دسترمی بگدهی توانستم آغوش کوچکش را نادینم.  دی دومیسو
 : دی آی دانستم خوشش نمیم..  دمی بغلش کردم و بوسسی صورت خو

 ییییآبج!!! 
 یجون آبج:  دمیخند. 
 ي کردسیصورتمو خ: با حرص گفت . 
  و حوله ام را برداشتم تا صورتم را خشک کنم گذاشتمشنیبر زم.
  بغلميدیــ خودت پر. 

 دی لرزشیدلم برا!  عطا بود هی بچه چقدر شبنیا...  دی در هم کشاخم
 االن با من:  صورتش را مشتاقانه از نظر گذراندم ي نشستم اجزامقابلش

  ؟يقهر
  نهي بخرلیاگه واسه ام پاست:  نگاهم کرد طنتیبا ش. 
  بردارفمیبرو از تو ک.. باشه شکمو:  دمیگونه اش را محکم کش. 

 آخ جون: ذوق کرد ... 
  و توقعات کوچکشی بچگيایبه دن.  و به اتاقم رفت دی را بوسصورتم
 چی کاش هيا " نبود اما باز هم با خود گفتم بای من زیبچگ...  زدم لبخند

  شدمیوقت بزرگ نم. 
" 

  حوصلهیب.  و مخمور دهی کشی تاب کرده بود چشمانی رها دلم را بچشمان
 روز به.  و به آشپز خانه رفتم که با عزت رو به رو شدم ختمی را آوحوله

  شدیروز سر حال تر و قبراق تر م. 
 ــ سالم. 
 یخسته نباش...  بابا ِر
 سالم دخت: لبخند بر لب نشاند . 
 ظاهرا!  شد یروز به روز مهربان تر هم م"!
 منونــ م. 
  ؟ي بازم دنبال کار بودــ

 ي به مامان بود که آبگوشت خوش عطر و خوش رنگ را در کاسه هانگاهم
  بودزی و نان تازه اشتها برانگحانیعطر خوش ر...  دی کشی گلدار مینیچ

 آره: در همان حال گفتم . ....
 خدا رو شکر حاال که... بچسب به درست...  شو الی خی گم بی من که مــ
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 ستی به کار کردن تو نيازی سر کار هستم و نمن. 
 ی آن زندگيدر آمدش به کجا!  آمد ی مرونی گرم بي نفسش از جاعجب
  که من هم بخواهم سر بارش شوم ؟دی رسی و داغان مدرب

 فقط به حرمت مادر.  و برنده جواب ندادم زیت. 
  دارنيادی زي هاازیبچه ها ن...  ادهیاما شما خودتونم خرجتون ز.  ممنون ــ
 امی ش گرفت ، من از پس خودم بر مدهی نادشهیکه نم... 
 به سمت مادر رفتم تا کمکش کنم. 

 باالخره... اگه شد که چه بهتر نشد هم خودتو خسته نکن :  ادامه داد عزت
 ی به کار نداشته باشازی که تو نادی در مری لقمه بخور و نمهی.

  شباهتکی ِس
 با ح... دلم گرفته بود . اشتم  تعارفات را ندنی اي حوصله

 شباهت چشمان رها به عطا. ...
  زودیلی و در سکوت خوردم و خلی می اش بی خوشمزگي را با همه شام

  بودمانداختهی به کتاب و جزواتم نیآن چند روز اصال نگاه.  اتاقم رفتم به
 ریتصو.  شد ی مرور کنم اما نمی کردم کمی حوصله بودم سعیهر چند ب.
  نشسته بوددگانمی مقابل دشهیعطا پر رنگ تر از هم. 

  شد ؟یعاقبِت عطا چه م...  به سقف ماندم رهی و خدمی کشدراز
  دل بدهم بهنکهیکاش قبل از ا " کردم ی بود که با خودم فکر ممنصفانه

  همه به خاطرش آشفته حالمنی شد نه االن که دل دادم و ایبند گرفتار م! 
" 
 ی را خوب منیاما ا....  هم نه دیشا...  هم حق با من بود دیشا!  دانم ینم
 ی چارگی بود و بی دلبستگِر
 دانم که آن احساسات همه از زج. 

 .  کردم بهتر و راحت تر بودی از آنچه فکرش را مپروا
 مانِی در شرکت پکار

  را داشتند و آنقدر به من محبتمی هوایلی خواهر و برادر با معرفت خنیا
  بود آنقدر خوب باشمنی امی سعي که شرمنده شان بودم و همه  کردندیم
  نکنممانیکه آن ها را از انتخاب و لطفشان پش. 

 می شدی تر مکی و نزدکی سال نزدانی گذشت و به پای به سرعت مروزها
 لی گرفتن وکي کردن پول برادای پری و هنوز درگدی رسیسال نو از راه م...
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  قرار دهدارمی را به صورت وام در اختيادی قول داده بود مبلغ زمانی پبودم
 انی حساب و کتاب پاری بعدا از حقوقم کم کند اما شرکت در آن روزها درگو

 کی..  دلگرمم کرده بود ی کمنیا.  افتاده بود قی امر به تعونی بود و اسال
 دور چقدر ی حتای و زی ها ، هرچند کوچک و ناچدی امیگاه.. دی امي بارقه

  را راحتتی کنند و زندگیدلت را سبک م! 
 مانی که عطا تماس گرفته بود به او گفته بودم که در شرکت پلی اواهمان

 شی حال سفارش هانی با ادی رسی به نظر می راضزی شده ام و او نمشغول
  مني که از عشق بود و برایی های داد ، دلنگرانی مشی های از دلنگراننشان

 ری بود هم دلگنیریهم ش! 
  شدمی و افسرده مشانی دلتنگ تراز قبل ، پردمی شنی را مشی بار صداهر
  شد و غم نبودنی مشتری نبود هر روز عالقه و احساسم به او بنکهیبا ا...
  ترنی سنگدنشیو ند. 

  اجازهمانی تداخل داشت پمی با ساعت کارمی روز در هفته که کالس هادو
 يبا همه .  راحت بود المیاز آن لحاظ هم خ داد بروم و بر گردم و یم

  خواندم و بهی درسم را هم متی که داشتم با جدی و وقت کمیخستگ
  عقب بمانمهی خواستم از بقی وجه نمچیه. 

  عقب مانده بودمي از دانشگاه برگشته بودم و مشغول به انجام کارهاتازه
 ي شهاب سرمددنی را حس کردم و سر باال آوردم که با دی ورود شخصکه
 سالم:  اش ماند رهی اراده خینگاهم ب. 
 نمی رو ببمانی خوام پیم: سر تکان داد . 

 چقدر.  شده بودم ری غافلگدنشیاز د.  را برداشتم ی را گرفتم و گوشنگاهم
 سرد و مغرور! 
 نندی خوان شما رو ببی مي سرمديآقا:  که جواب داد گفتم مانیپ. 
  داخلانیــ بگو ب. 
 دییبفرما: ه نگاهش کردم دوبار. 
 دی به راه افتاد و نگاه مرا به دنبال خود کشمانی حرف به سمت اتاق پیب

  او بند بودي عطا فقط به دست او و امضاییرها.. نگاه پر از حسرتم را ...
  تفاوت و سنگدلیو او ب... 
  عادت کرده امگرید
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  ولگردي روز با بادهاهر
  بزنمرونی خاطراتت باز
 روزید

  بردندي مرا کنار رودخانه ابادها
  خوردی چشمم از آن آب نمکه

 امروز
 شی هاوهی که میی درخت هاکنار

 ستندی ني جاذبه ابندی پاگرید
  را پوست بکنبتی سنی آخرپس

  کنمی پوست انداختن هم عادت مبه
 ؟ی فهمیم

  عادت کرده امزی هاست به همه چسال
  بغض ها و بادهانی او

 میگلو بر ي قالده اچون
  کشندی سو و آن سو منی امرا

 دی به راه افتاد و نگاه مرا به دنبال خود کشمانی حرف به سمت اتاق پیب
  او بند بودي عطا فقط به دست او و امضاییرها.. نگاه پر از حسرتم را ...
  تفاوت و سنگدلیو او ب... 

  حسي شهاب سرمدي دوباره دنیاز د.  داد کی سفارش قهوه با کمانیپ
  کردمی مدای پيبد... 

  نگاهش راي قبل ، همه یقیشهاب برخالف دقا.  شدم مانی اتاق پوارد
  کردم و تشکرییرای تفاوت پذیب.  دی را کاوامی کرد و سر تا پامتوجهم

  و ذرهقی دقيچقدر از نگاه ها.  آمدم رونی را آرام پاسخ دادم و بمانیپ
  آمدی بدم مینیب. 
  انجام دادم تا بروم ، به بچه ها قول داده بودم کهعی را سرمی کار هاي هیبق

  و دلِیبچه بودند و دست خال.  به بازار ببرم دی عِس
  لبادی خري ها را براان
  چهیعنی دانستند ی چند را که نميریخوش س! 

  ، بر دل کوچکشان بماندی دادم تا مبادا حسرتی انجام مدی رسی چه مهر
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  کرد اما نگاهشان بهی خرج مشانی چند عزت هم آن روزها خوب براهر
  بودنددهی از من دشهی که همی محبتي داشت رويشتری من توقع بدستان

  کردی که عزت رو میی کردند تا پدرانه های حساب مشتریب. 
 دی آمد عیاگر م. !  ، جز عطا چی خواست هی نمچی خودم هي دلم برااما
  رفتی نمرونیدر نبودش زمستان از دلم ب.  شد ی مي هم سبز و بهارمن

  ماندی می باقخبندانی قلبم سرد و کی تنگ و تاريو خانه . 
  سخت و طاقت فرسااری و انتظار، بسیفی سرد زمستان با آن بالتکليروزها

  از آنچه بشود تصورش را کرد سخت بودشی گذشت ، بیم. 
  او هم نه تنهاي غم زده ي صدادنی گاه عطا و شنی گاه و بي هاتماس

  افزودی مزی نمی کرد که بر شدت درد های دوا نميدرد. 
  کارم تمام شده و قصد رفتنمی بگومانی را برداشتم تا بروم و به پفمیک

 دل نگاهم.  آمد رونی که در اتاقش گشوده شد و او به همراه شهاب بدارم
 يدی نداشتم اما نا اميدی ، به او امختی نگاه شهاب فرو ري از سردگری دبار
  وجودم را گرفتيهمه ! 
  رمیــ با اجازه تون دارم م. 
 برو به سالمت.  یخسته نباش:  لبخند زد ، لحنش هم گرم بود مانیپ. 

  کهيزیتنها چ.  فتدی شهاب به التماس ني تابم را مهار کردم تا به سوی بنگاه
  ستدهی فای بود که التماس بنی شد از نگاهش خواند ایم. 
  کردم و از ساختمان خارج شدمیخداحافظ.
  شد کامال حس کردی حال لطافت بهار را منیهوا سرد بود با ا.

 دیهمه نو. همه جوانه زده بودند و عطر بهار در فضا پراکنده بودند درختان
  به خود گرفته بودی از بهار و تازگیی رنگ و بوزیهمه چ... دادند ی مبهار

  منيل سرگشته د " چارهیب...اما ...
"!  
  تا بهمودمی پی مدی را بايادی به راه افتادم ، راه زابانی خي آن سوبه
  سر و ته خودمی حوصله بودم و در افکار بیخسته و ب.  برسم ستگاهیا

 ي را به سونمی ، نگاه خشمگدمی از جا پریلی بوق اتومبي ، که با صداغرق
 عجب شدم شهاب متدنیراننده اش روانه کردم که با د! 
  رسونمتیم... سوار شو :  گفت نیشیاو با همان حالت خونسرد پ. 
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 ممنون ؛:  عطا در خاطرم مجسم شد ، لب زدم ي به اخم نشسته ي چهره
 شمیمزاحم نم. 
 —  همون طرفاسترمیمس...  یستیمزاحم ن. 
 در رابستم!  رفتم یمن با او نم. 
 شهی نمیکی من با شما ریــ ممنون ، مس! 

  پا بريگری حرف دی و بدی توقع نداشت که آنگونه اخم در هم کشدیشا
 دینبا...  عطا در گوشم بود يحرف ها.  گاز فشرد و از مقابلم دور شد پدال

 !  طمع نبودیسالم گرگ ب.  شود کی به من نزدي گذاشتم شهاب سرمدیم
  دادی نمی خوبي تعارف بونی داشت امانی که در دفتر پيبا آن رفتار! 
 بچه ها منتظرم بودند... ه راه افتادمب. 

  را از تنمی نشسته بود خستگدی که در نگاه بچه ها به هنگام خریشوق
 کی مادر هم يبرا...  دمی هر سه لباس و کفش خريبرا.  کرد ی مرونیب
 ي و گل های مشکي نهی خوشرنگ با زمي روسرکی و بای زی نخراهنیپ

  بهیلی بر لبم نشست حتما خي مادر لبخنديبای زي از تصور چهره يبهار
 .. دلم خوش نبود...  دمی نخرچی خودم واقعا هيبرا...  آمد ی مصورتش

  و در خانه ماندن رایلی تعطیحت...  دی سال و علی تحوي و حوصله حال
  خواستی آن ها دل خوش ميهمه . نداشتم ! 
  ، و حضور بچه ها برگشتن با اتوبوس واحد سخت بوددی آن همه خربا
  خوردی بر نمیی سوار شدن آن هم دربست به جای تاکسکباری. 

 چی اش هی فشرد و از ابراز خوشحالی منهی را به سلشی ذوق زده وسارها
  رهادی لرزبمی در جی گوشیوقت.  نشاند ی نداشت و لبخند بر لبانم مییابا
 . اورمی برونی را بی نشسته بود را جا به جا کردم تا گوشمی پاي که رورا

 عطا نبود!  شوق پاسخ دادنم را گرفت ي بود ناشناس که همه ي اشماره
 فقط.  دی کشی او پر مي داشتم نا خود آگاه ذهنم به سویهر وقت تماس...
  خواستم او باشدیم. 

 بله ؟:  پاسخ دادم دی و با ترددمی برچلب
 ــ سالم. 

 :  اما نشناختمدی آشنا به نظرم رسی خط بود کمي که آن سوی خندانيصدا
  ؟دییبفرما... سالم
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  ما رو ؟يری گی نملی بازم تحوــ
 کالمش هم آشنا بود. 
 عرفانم:  نامش را بر زبان آورم گفت نکهیمکث کردم و شناختم و قبل از ا. 
  شدم ؟ی خوشحال مشی صدادنی از شندیبا
  ؟دیهمه خوب..  یعمو محمد تق..  ؟ عمه جان نیخوب...  بله االن شناختم ــ
 بد موقع که مزاحم نشدم ؟...  می خدا رو شکر خوبــ

 اگه اجازه...  هستم ی اما االن تو تاکسدیمراحم:  خود نبودم ی تعارف باهل
 دیبد... 

 تماس گهی ساعت دکی...  شرمنده م دیببخش..  دیببخش:  را قطع کرد حرفم
 رمی گیم. 

  داشت ؟ی کار واجبچه
 ــ باشه. 
 ــ مراقب خودت باش. 

  ؟جانم
 خدانگهدار. ــ ممنون .

 ... عمو عرفان بود:  را قطع کردم و به نگاه کنجکاو رضا لبخند زدم تماس
  کنهیخواست احوالپرس. 

 ری فکرم را درگادی حال زنیبا ا!  اما خودم مطمئن نبودم ی احوالپرسگفتم
  بچه ها ذوق کردمیاو نکردم و باز هم از خوشحال. 
 خدا:  دی صورت شادان بچه ها مرا بوسدنیمادر با د.  میدی خانه رسبه
 ي طفل معصوما خرج کردنی اي که برانیهزا برابر ا...  بده مادر رتیخ
 بهت بده... 
  بودم را بهدهی خرشی که براي اهی و هددمی صورت پرمهرش را بوسزی نمن
 اصال قابل مامان گلمو نداره: دستش دادم ... 

  من کهيبرا:  اما اخم کرد دی که خرجش کردم درخشی از محبتچشمانش
  خودتي برای داشتینگه م! واجب نبود .... 
  کنمی عشق مای دنهی من یــ مامان خانوم شما بپوش... 
 دیخند. 
  برمدنتیــ قربون خند! 
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  بودند رادهی بچه ها تا هر چه که خريو سمت اتاقم رفتم و او هم به سبه
 ندیبب. 

  بهی ام زنگ خورد با نگاهی گوشگری لباس عوض کرده بودم که بار دتازه
 میفراموش کرده بودم به مادر بگو.  که عرفان هست افتمیشماره در. 
 سالم آقا عرفان: به هر حال پاسخ دادم . 
 زاحم نشدم ؟ بد موقع مگهیاالن که د...  جان حانهی سالم رــ
 عجب! 

  در خدمتمدی داريامر...  کنم ی خواهش مدییبفرما... ــ نه ... 
 لی می شد و من بای پاسخ دادن حال مادر و بچه ها و عزت را جوي جابه
 پاسخ دادم. 

  مزاحم نشدمی احوالپرسيــ راستش فقط برا... 
 ختی عالمه سوال به ذهن من رکیمکث کرد و ! 
 در مورد...  خواستم یــ م...
 دی گرفتی بعد تماس مدی شدی دل مکی بهتر بود اول ــ

 ...  نهای ی دونی دونم تو میفقط نم..  ندارم یمن که مشکل... نه :  دیخند
  هم نبود که بدونمیراه... 
  کردی مجی بود و مرا هم گجیگ. 
  دونم ؟ی نمای دونم ی رو من می چــ
  مادرمن با مادرتيــ صحبت ها... 
  آوردمیسر در نم. 

 يدر مورد خواستگار: ادامه داد ... 
  ؟ی از کی کيخواستگار:  گفتم شی تر از پجیگ
 ــ خب من از تو! 

 شما از من ؟:  تکرار کردم ناباور
  عرفانویه: ی جنوبظی غلي کرد آن هم به لهجه شی آن سو تر صدایکس

  کا ؟ي موندکوجا
  دقه صبر کنهی...  امیاالن م: پاسخ داد . 
  لهجه نداشتادیز... عرفان لهجه نداشت . 

  ؟یاصال خبر نداشت:  گفت خونسرد
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  مانده بودممبهوت
 ــ نه! 
 ــ عجب! 
  تونمیاالن نم...  خودمون بمونه که من تماس گرفتم نی پس بهتره بــ
 رمی گیفردا دوباره تماس م... صحبت کنم. 

 پچ پچ آنروز عزت و...  از ابهام رها کرد ییای کرد و مرا در دنیخداحافظ
 مادر... 

 ،ناخوشم
 ،جمیگ

 ،نمیغم
 ، امخسته

  اممات
 نیبب!!
  به باري بود آوردییبا نبودت هر بال.. 

  عطا وي نبود ، او از عالقه یبی عجزی عرفان چي عمه از من برايخواستگار
  بود که چرانی تعجبم از ايهمه .  خبر بود ی ناگفته مان بي مدارهاقرار

 يفکرها!  دی را به من بگوي اصرار داشت مادر موضوع خواستگارعزت
 عزت..  دادند ی آزارم میلی خی در سر داشتم که بعضيادی و برهم زدرهم

  عطا که به فکر شوهر دادن من بهامدنی و آمدن و نندهی دانست از آی مچه
  بود ؟گری دِس
 ك

  را در مورد عطا از ما پنهانيزی عزت چنکهیفکر ا.  را گذراندم ی سختشب
  ازمی خستگي کند مثل خوره به جانم افتاده بود و خواب را با همه یم

 می که دم صبح پلک هادمی گرفته بود ، آنقدر پهلو به پهلو چرخچشمانم
 کالس.  ماندم ی نکرده بود حتما خواب مدارمی هم افتاد و اگر مادر بيرو

  ماندم بهیآن روز تا غروب شرکت م.  رفتم ی به شرکت مدی و بانداشتم
  کردمی مبتی دانشگاه غي که براییجبران ساعت ها. 
  با عجله آماده شدمریپس از خوردن چند لقمه نان و پن. 

 ي به همراه بافِت خاکستردمی ام را پوشی و شال مشکنی و شلوار جمانتو
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  به دانشگاهیوقت.  کی دوستش داشتم ، هم گرم بود هم شیلی که خیرنگ
 دمی پوشی مقنعه شال مي رفتم به جاینم. 

 .  بودریهنوز ذهنم درگ.  شدم ی ام را بر دوش انداختم و راهی کتاني کوله
  از گذر زمان بهدمی به شرکت رسی طول راه انقدر در فکر بودم که وقتتمام

 آن سرعت تعجب کردم. 
  جان ؟حانهیر:  آمد رونی از اتاقش بای ظهر بود که پرکینزد

 جانم ؟:  مقابل برداشتم توری را از ماننگاهم
  گلمیخسته نباش:  سرخش جا خوش کردم بود يلبخند بر لبها. 
 شما هم... ــ ممنون . 
 ی به مامانت بگو شام با ما هستریــ تماس بگ. 

  خواد نامزدشو به دوستاشی ممانیپ:  نزده بودم که ادامه داد ی حرفهنوز
  کنهیمعرف. 

 امامن مزاحم... مبارکه : سم کردم تب... 
  ؟ی هستی دختر جون ؟چقدر تو تعارفهیمزاحم چ: اخم کرد !!

  خانومایــ تعارف نکردم پر... 
 یشبم خودم م... به مامانت اطالع بده..  اری اما و اگر واسه من نــ
 رسونمت. 

  ناجوِر آني کردم وصله ی آمد با آن ها همراه شوم ، اما حس می نمبدم
  جون باور کنایممنون پر:  بود که دوباره لب گشودم نیا.  خواهم بود جمع

... 
  نه من نه تو هاياریاگه نه ب: چشم غره رفت ! 

  حال و هوانی خواد از ایدلم م:  را تکرار کرد و مهربان گفت لبخندش
 ي خوری و غصه می توهمنقدی انمیبی می وقترهی گیدلم م.  يای برونیب! 

 سکوت...  اورمی نشد نه بگرید.  از لبخند بر لبانم نشاند یرح طشیمهربان
  دادمی به مادر اطالع مدیکردم و او بهاتاقش بازگشت ، با. 

 به!  پرم ی نمی دانست با هر دسته و هرجمعیم.  نداشت ی مخالفتمادر
  اعتمادنی داد ای میمن اعتماد داشت و چه حس خوب. 

  در حد آن طبقه نبود اما آنقدر هم درب و داغون نبود کهمی هالباس
 خجالت زده ام کند. 
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 ی کردم میحس م...  طول روز نا خودآگاه منتظر تماس عرفان بودم در
  خبرندی از آن بهی که بقدی به من بگويزیخواهد چ!! 
  باای ساعت شش از شرکت به دنبال نامزدش رفت و قرا شد من و پرمانیپ

 ! هی چه دختر ماهیکی نی دونینم:  خوشحال بود یلی خایپر.  می بروهم
  انتخابش کردمانی خوشحالم که پیلیخ... 

  کردم اما منیبه او حسادت نم.  خودشان بود ي هم حتما از طبقه یکین
 ...  طبقه بودمنیاز هم...  مشابه به او داشتم ی خواست وضعی دلم مهم
 مانی مثل پیکیعطا هم .... 
 خوب گرفتارش...  ثابت شدا يپا "م لبخند زدم و به خودم گفتم  افکاربه
 يشد "
 مگر دست خودم بود که.  دادم ی نمی جوابی دروني ندانی به اگرید
  نهایبخواهم ! 
  بهی دستي خواینم:  به من گفت ی کرد و به شوخشی آرادی تجدایپر

  ؟ی بکشصورتت
 ــ نه. 
  ؟ي دوست ندارــ
 ملیفقط ر.  کنم شیدوست نداشت آرا.. حرف عطا در گوشم بود ... 
  ؟ عطا دوست ندارهادی خوشش نميکدوم دختر: لبخند زدم . 

  خواستم ناراحتتینم.. متاسفم.. زمیعز:  افکند هی گذرا سای را غمنگاهش
  گرده و دوباره با همیانشااهللا که بر م...کنم... 
 ناراحت نشدم: برخاستم . 
  واسه ش تنگ شده ؟یلیت خ دلــ

  ؟ختی ریچرا درد به دلم م.  راگرفتم نگاهم
  نشده باشه ؟شهی مــ
  وحشتناکهیلیخ..  يحق دار:  زد یمی مالي مچ دست ها و گردنش اسپربه

 ادی سرم بیی بالنی تونم بهش فکر کنم چنی نمیمن حت... ..
  خوشبوئهیلیعطر تو خ:  شد مانی گرفت اما پشمی را به سوياسپر. 
  ممنونــ
  آره ؟مهی گل مرــ
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  دوست دارممویمن عطر مال... ــ آره . 
 رمی گی می حس خوبشهیــ من هم. 
 گهی دمیخب بر:  به خودش نگاه کرد نهی درآگریــ بار د. 

 شالش را...  به حجابش نداشت ی داشت اما توجه چندانییبای زي چهره
  را دوستشی حال مهرباننیبا ا.  کرد ی مشی آراادی و زدی پوشی مدی قیب
 داشتم. 
 میبا هم از شرکت خارج شد. 

 کی.  میدی رسقهی دقستی بعد از ببای دور نبود و تقریلی خرستوران
  مني براای دني کجاچیاما ه!  بودم دهی که به عمرم ندکی شیلی خرستوران

 ي آن روز با آن خاطره يادآوریدلم از .  شد ی نمی سنتي سفره خانه آن
  خواستی تابم عطا را میب
 دلِ...  گرفتیلی خنیریش. 
  که چند دختر ومی به راه افتادیلی بزرگ و طوزی به سمت مای همراه پربه
  لب به خنده گشودند و بهای پردنیآنها با د. جوان آنجا نشسته بودند ِر

 پس
 یی کرد ، نام های ما را به هم معرفایپر.  از حضورش استقبال کردند یگرم
 با آن ظاهر.  و نشستم دمی کششی پیصندل.  نماند شانمی در ذهن پرکه

 ي تافته ای ناجور بودم ي وصله می دانم بگوینم..  آن ها واقعاانی در مساده
  آمدی به چشم میلی خمی اما حجاب و سادگستمی نفتهی بافته ؟ خودشجدا

  ها کمرنگش کردهي که ارزش بوده و هست هرچند ناهنجاريزیحجاب چ.
 باشند باز هم از ارزشش کم نخواهد شد! 

 ای ، حق با پردندی و نامزدش هم از راه رسمانیپ.  شد ادی کم تعداد زکم
 ی به نظر می و خواستننی دل نشیلی ساده خِر

  با آن ظاهیکین...  بود
 دیرس! 
 من هم..  گفتندکی کرد همه به آن ها تبرشی معرفمانی پیوقت. 

  از راهگری دو مهمان دیقی بود که پس از گذشت دقای خالگری دی صندلدو
  دانم چرا آن روزها آنقدر چشمم ناخواسته بهی که نمیمهمان..  دندیرس

 از آمدنم..  اخم بر چهره ام نشستدنشیبا د.  شد ی روشن مجمالش
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  شدممانیپش. 
 ، موقعی بآدما
 خورنیبه پست هم م... 

 ، کههی کارنی دردناك ترنیا
 کنهیا آدم م بایدن!....

  گشادهییهمه اورا بارو.  وستی به جمع پی به همراه دختر جوانشهاب
  کهيدختر.  لب پاسخ گفتم ریمن اما سالمش را ز...  گرفتند لیتحو

 به" گفت نه اصال کی آمد نه سالم کرد نه تبربی بود به نظرم عجهمراهش
  ها را که مهربانانه مخاطبش قراری پاسخ احوالپرسیحت!  نگاه کرد یکس

 فقط" کس هم تعجب نکرد و ظاهرا چی هنکهیو جالب تر ا!  دادند نداد یم
  و چشماندیصورت سف.  آمد ي غادری رفتار او به نظرم غنی بودم که امن

  به شهابی مغرورش شباهت قابل توجهي با آن حالت ابروهاروشنش
  کهایپر!  بود بی عجیلی هم خ که به گردن داشتی عکاسنیدورب...  داشت
 ! زهیاسمش شورانگ:  شد لی مامی به سوی کمدی را به آن دختر دتوجهم

 خواهر آقا شهابه. 
  باشدنی از اری توانست غیبا آن شباهت نم. 
 ادی بهش میلیاسمش خ.. چه خوشگله : نگاهش کردم . 
 یآره طفل:  بود زینگاهش متوجه به شورانگ! 
  داره ؟یمشکل:  نگاهش کردم ي کنجکاوبا

  که کنارش نشسته بود او را به نام خواند وي اما دختردی گشود تا بگولب
  امي توجهش را داد به او و من بر حس کنجکاوي همه يگری حرف دی باو

 ي لهی تفاوت باشم اما آن همه سکوت و در پی کردم بی شدم و سعغالب
  نبوديخود بودن عاد! 

  عاشقمانی کرد ، پی صحبت میکی که در مورد نمانی پ را دادم بهحواسم
  ،یکیخوش به حال ن... 
 " رنگ نگاهش رنگ نگاه چشمان عطا بود!  بود

  ویمثل من آن همه بدبخت... خوشبخت بود ...  کنارش بود عشقش
 الزم نبود هم درس بخواند هم کار کند!  نداشت يگرفتار... 
" 

 ی ابراز خوشحالیی کرد با خوشرویرف تک تک ما را به او معمانی پیوقت
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 ی مفی از شما تعریلی جان خمانیپ:  و با لبخند مرا مخاطب قرار داد کرد
 نمی دوست داشتم شما رو ببیلیمن خ... کنه . 
  نگاه ها به سمتي همه یکی کالم ننی چه گفته بود اما با امانی دانم پینم

 !  به من لطف دارنشونیا:  جذب شد و مرا از خجالت گلگون کرد من
 امدی خوشم نچی اش هرهی مقابلم دوخته شد از نگاه خِب

  به شهانگاهم
  دادریی نگاهش را تغری زود مسیلیهرچند خ! 

  عالمنی در ایی دوخته بود و گوزی هنوز نگاهش را در سکوت به مزیشورانگ
 هرچه ظاهرش.  در موردش بدانم شتری خواست بیچقدر دلم م...  نبود
  داد ، رفتارشی نشان ميادع.... 
 ي خوای برخاست نمایپر. شد ...  پر از ساالد و سوپ و زی مگری دیقیدقا

  ؟ي بشوردستتو
 نیبهتر. با او همراه شدم .  بکشم ی آمد خارج از آن جمع نفسی نمبدم

  بپرسم اگر همان دوستش به دنبالمانزی بود تا از او در مورد شورانگفرصت
 دمیبه ناچار باز هم سکوت کردم و نپرس.  آمد ینم. 

  و دوستش که مونا نام داشت مدام درای پرمی شدی بهداشتسی سرووارد
 دمی منتظر ماندم که درونویقبل از آنها برگشتم ب.  صحبت بودند حال

 نگاهم را گرفتم و خودم را به.  شوند ی مکی نزدزی به همراه شورانگشهاب
  زدمدنیند. 

  خانوم ؟حانهیر:  در گوشم نشست  شهابيصدا
 به!  قدم شود ، اما شد شی صحبت پي بود که با آن همه غرور برابیعج

 ییممکنه خواهرمو راهنما:  ، و نگاهم در نگاهش نشست دمی چرخسمتشان
  ؟یکن

  اززیشورانگ:  و گفت دی که در چشمانم نشست را دی سوال بزرگعالمت
  آخهارمشیر بودم همراهم بناچا!  وحشت داره ی عمومي هامکان

  شدهي بسترمارستانیپرستارش ب! 
 زی شورانگي حال به سونیبا ا.  آوردم ی سر در نمحاتی از آن توضچیه

 ي به شهاب نگاه کرد و شهاب با چهره ادی دراز کردم و او با ترددست
 شونیا... زمی راحت عزالتیخ:  بودم گفت دهی که ندي و لبخندمهربان
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  ستحانهیر. 
  بهدشی سپي به خشم نشست ، چهره ی به آنزی سرد و آراِم شورانگنگاِه

 آنقدر غافل...  من حمله کرد ي به سوی ناگهانی و با حرکتدیی گرایسرخ
 شهاب وحشت زده او...  بکنم ی دفاعچی شدم که نتواستم از خودم هریگ

  من بود مهار کرد و منصورِت
 دنِی چنگ زدن و خراششی سعي که همه را
  چنگ به سوزشای یلی که از شدت سی و بهت زده با صورتجی گمچنانه

  بودم که مانند خودمي بودم و مرکز توجه افرادستادهی بود همانجا اافتاده
  بودندرتیسراپا تعجب و ح... 

  داشت از حصازی زد و سعی فقط نفس نفس میی حرف و صداچی هیب
  منيآغوش شهاب رها شده و دوباره به سو.... 
 فکر کنم به نامزدش چشم:  دردش بدتر بود دمی شنی که میی پچ هاپچ
 داشته... 
  بزنهبی خواسته جیم" باشه حتما نطرفای خوره مال ای سرو وضعش نمبه
... 

 ختی ری به جانم می چه دردجانکاهشدی هوا زده مي که رویی حدس هاآن
 همه گمان!  دی دی را مقصر نمزی کس شورانگچیه...  زی آمری تحقينگاه ها!
  انصاف بودندیچه ب...  او شده ام ِم
  کردند من باعث خشیم! 
 سوز اشک به چشمانم نشست. 

  کنم از جلو چشمش دور شویخواهش م: شهاب با خواهش نگاهم کرد ... 
  تازه از راهي و موناای آنکه به پری به اشک نشسته ام را گرفتم و بنگاه

  حقارتِر
 با

 من توانِ...  به راه افتادم عی سریی توجه کنم با گامهادهیرس
  نداشتمدنیکش. 
  با بارش اشکرفتی صورتم راکه می شبانگاهي هوايخنکا..  دمی رسرونیب

  آن چهکیدر !  بودم رتیهنوز در بهت و ح....  شود نوازش داد سی خمیها
 یه مشکل انگونه واکنش نشان دهد ؟ چزی افتاد که باعث شد شورانگیاتفاق
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 زی مِر
 با من داشت ؟ چرا س... 
 حانـــی جان ؟؟ رحانهیــ ر.....

  قربونتیاله:  دی ام را دیزخم" اشک آلود و احتماال ي چهره ای و پربرگشتم
  دفعه ؟؟هی شد یچ...  برم

 سر به!  دیای برونی بمی تر و بزرگتر از آن بود که بگذارد صدانی سنگبغضم
  انداختمریز. 
  ناراحت شدمیلیخ... متاسفم : دستم راگرفت ! 

 یمن م...  سیمهم ن:  از ته چاه آمد یی گومیلبزدم و صدا... دی ام لرزچانه
  کنی عذر خواهمانیاز آقا پ.. رم... 
 ی شام بخور خودم مایب..  ي حال برنی بذارم با استیممکن ن...  نه ــ

 رسونمت.... 
  کنم درکم کنیخواهش م..  ستی خوب نحالم اصال..  ای تونم پریــ نم! 

  یعنى؛پارادوکس
  روز بهتماِم

  داشتنتدوست
  باشممشغول

 َمت
 و شب بفهمم ندار....

 ی مشی سرتاپازکهی تماس برقرار بشود شهاب به همراه شورانگنکهی از اقبل
  به آن ها که جلب شد تماس را قطعای از رستوران خارج شد نگاه پردیلرز
 امی لحظه صبر کن االن مهی:کرد ... 
 به سمت آنها به راه افتاد. 

  چشمشی از پشیب...  شهاب به من ثابت ماند روگرفتم و دورتر شدمنگاه
  را نداشتمدنشید. 

  کنمی خواهش منی خانوم ؟ صبر کنحانهیــ ر... 
  هم مونده که سرمي اگهی ديبال:  گفتم نی طرفش برگشتم و خشم آگبه
  ؟نی باشاوردهین

  را سوارزی انداخت که شورانگای به پری را شرم فرا گرفت نگاهرتشصو
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 !  کردي کارنی دونم چراهمچیاصال نم.. شرمنده م "واقعا :  کرد ی منیماش
 حالش اونقدر بد نبود! 
  لطفادییبفرما... شانس من بوده حتما : پوزخند زدم"! 
  بدمحیفقط خواستم توض!  خوام یــ معذرت م. 
 دی سکوت کردم تا بگومیدخلق بيبا همه . 
 ي تو صحنه ی وقتشیچند سال پ...  داره ی مشکل روانزی شورانگــ

  کلمهکی یاز اون زمان حت! شاهد مرگ مادرمون بوده ...  شاهِد تصادف
  وی مکان ها و اسامیهمه ش تو خودشه ، فقط به بعض..  حرف نزده هم

  تويزی دونم با اسم شما چه چینم...  ده ی واکنش تند نشون ماشخاص
 شبتون خراب.. واقعا متاسفم ...  زنده شد که اونطور رفتار کرد خاطرش

 شد! 
  سوختزی شورانگيدلم برا...  غم به دلم چنگ انداخت می ناراحتي همه با
 چرا من ؟؟:  جواب رنگ گرفت یب

  سوالِکی يری دلگِس
  در کنار آن همه حو

 ی رو با خودم مزیمنشورانگ...  دییشما بفرما:  شرمنده اش را گرفت نگاه
 برم... 
  حقدیشا...  ام از او رنگ باخت نهی کيهمه ...  نگاِه او هم ناراحتم کرد غم

  منياما عطا.  آن قدر مصمم باشد پدرش
  خونِانتقاِم
  گرفتنِي براداشت

  ؟شهی گرِه کور چطور باز منیاایخدا...  گناه بود ی بهم
 دیفراموشش کن..  ستیمهم ن:  کردم لحنم مهربان باشد یسع... 

  ؟دی بخشیما رو م:  ماند رهی به چشمانم خنگاهش
 فتهی بی اتفاقنی قراره همچمی دونستی کدوم نمچیه:  رنگ بود ی بلبخندم

... 
  گفت تو رو بایعطا حق داشت که م:  آمد شهاب گفت ی ممانی به سوایپر
  کنهی عوض نمایدن! 

  به او کهی حرفنی چندیچرا عطا با...  کرد دای در ذهنم پژواك پکالمش
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 پدرم تو رو:  زد گفته باشد ؟؟ شهاب قبال گفته بود ی مری اش را با تهیسا
  دادهشنهادی وقته بهم پیلیخ! 
 خداحافظ...  خوام یــ بازم عذر م. 

 خرابش
  و حالِزیورانگ در مورد شای پاسخش گفتم و او به راه افتاد پرآرام

 ...  کردی مدای در ذهنم شاخ و برگ پيزی کرد ، من اما چی مصحبت
  چه بوده ؟؟ نکند باز هم منِر

  بر سي عطا با سرمديریدرگ... 
  تومی برایب... جان حانهیــ خب ر... 
  کنمیخواهش م: دستم را گرفت ... 
  مانده بودرونیبه خاطر من تا آن لحظه ب..  بودم ای پريشرمنده ... 

  ؟هینجوریبهت گفت چرا ا:  حرف با او همراه شدم که گفت یب
  طفلک سوختنی ايچقدر دلم برا... آره : سرتکان دادم ... 

  تومهربون
 ــ قربون دلِ... 
  دست خودش نبود کهچارهیــ ب... 
 ... من اما ذهنم مشغول بود.  که حاضر شدم همه ابراز تاسف کردند زی مسر
  بودمدهی که تا آن روز نفهمي عطا و سرمديریدرگ

 لِیبه دل. 
 همه خسته از کار و.  بودم که عرفان تماس گرفت دهی به خانه رستازه

 ي هال روبه رويعزت هم بود و گوشه .  روزانه خواب بودند تالش
  خوابش برده بودونیتلوز. 
  حال در اتاقم را بستمنیبا ا. 

 ــ سالم عرفان خان... 
  ؟یخوب..  جان حانهی سالم رــ
  پرشور بود و شادشهی همشیصدا. 
  ؟یشما خوب..  ممنون ــ
  خوامی ، معذرت مرمیقرار بود صبح تماس بگ... منم خوبم .. ــ قربانت . 
 منم منتظر نبودم.. اشکال نداره :  حال و حوصله نداشتم گفتم نکهیبا ا. 
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 يمنتظر تماسم بود درصد فکر کنممن فکر کردم تو هی:  دیخند! 
  که مصاحبت باونهی در میحاال چه موضوع مهم:  هم به خنده انداخت مرا
  ؟نی کنی ملی به خودتون تحممنو

 حانهی واسه م ريزیتو عز:  دیباز هم خند. 
 یلی پام خِر

  من از صبح سدییحاال امرتونو بفرما: اخم کردم .  امدی نخوشم
 خسته م... 

  تونم بهت اعتماد کنم ؟یم: ر کرد خودش را جمع و جو" ظاهرا
  اعتماد ؟ــ
 ...  نهای یشی دونم ناراحت مینم...  بهت بدم شنهادی پهی خوام ی منی ببــ
  هم به نفع تو هم منیعنی..  یاما به نفعته که قبول کن... 

  ؟دی روشن تر حرف بزنشهیم:  گوش شدم سراپا
  مادرم باي ؟ منظورم حرفاهی من از تو چي نظرت در موردخواستگارــ
 مادرته. 

  بهش فکر هم نکردمیمن حت:  تفاوت گفتم یسرد و ب... 
  ؟هیجوابت منف..  یعنی ــ
 قایــ دق"
. 
  خوامی منویمنم هم.. ــ خوبه . 

 .  ماندرهی پنجره افتاده بود خي شهی شي کمرنگم که روي هی به سانگاهم
  خواست ؟ی می منفِب

 جوا
  پس چرادی خواستی می منفيــ حالتون خوبه ؟ اگه جوا... 
 ي هر مردي آرزوی تونیتو م...  کنه ي من نخواستم مادرم از تو خواستگارــ

 اما من... نیدلنش
 ییِبای زای دنکیبا اون همه وقار و متانت و ...  یباش... 
 ...  خوام ازدواج کنمیمن نم: ادامه داد .  بود ي واضحترحی دنبال توضبه

 هی پاشونو تو دندی تو رو دیاما مادر و پدرم از وقت...  خودمو دارم لیدال
 ای ی کنی ازدواج محانهی با رایکفش کردند که ... 
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 سکوت کرد. 
  ؟؟ای ــ
 يفقط پا..  هی پردازم به عنوان مهری بهت می من مبلغ قابل توجهنی ببــ

  وقت منوچی هگهیاعت بعد از عقد د سکی...  نی عقِد با من بشي سفره
 ! مونهی و تو ممن
 نِی قرارداد بهی نیا... شهی ازدواج فسخ منی و اینیبینم
  ببرهیی ازش بوستی کس هم قرار نچیه. 
  شدمیمتوجه نم...  را با خودم مرور کردمشیحرفاها. 
  مبلغ قابل توجههی اونوقت ستیشما قصدت ازدواج ن...  ارمی سر در نمــ
  ساعت ؟ نفعشکی ي که باهات ازدواج کنم ، اونم براي پردازی من مبه
  ؟هی شما چيبرا

 ی که در سرم چرخ می و سواالتیجیاز آن همه گ.  شد ی طوالنمکثش
  ؟نیمنو دست انداخت:  ناراحت بود خورد

  دوننیاما خانواده م نم.... بچه م تو راهه ..  من زن دارم حانهیــ ر! 
 دهانم از تعجب باز ماند. 

 ...  ده که با تو ازدواج کنمی مو االن مهی ارثیپدرم در صورت:  داد ادامه
  پولِنی رم ، من به ای مرانی از اشهی همي مو گرفتم براهی ارثیوقت

 توی زندگی تونیتو هم م....  دارم ازی نیلی ده خی که پدرم میهنگفت
 اون چند روز که مهمونتون بودم..  عطاستشی دونم دلت پیم...  يبساز

 ی مينطوریفکر کردم ا... اما به مادرم نگفتم !  شد رمی دستگزای چیلیخ
  به دلمتتی و معصومیسادگ
 "  هم به تو بکنم که واقعای کمکهی تونم

 نشسته! 
  اوبیعج
 يِذهنم شروع به پردازش کرد ؛ پردازِش حرفها.... 
  ؟؟حانهی رــ

 ای شدم ی خوشحال مدیبا... تم حرف بزنم  توانسینم.... 
  خواستمیــ ببخش اگه ناراحتت کردم فقط م... 
 ــ فرصت بده فکر کنم. 
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 من سه روِز... خوبه : نفسش را آزاد کرد .  بود که بر زبانم آمد ی کالمتنها
 رمی گی تماس مگهید. 

  توانستمیم...  ثابت ماند ی ام به گوشرهی را که قطع کرد نگاِه ختماس
  توانستم اعتماد کنم ؟ی گفت ؟ می را نجات بدهم ؟؟ عرفان راست معطا

  خندهی تو نميچشما
 ندهی ترسم از آیم
  حرفانی ترسم من از ایم

  مو بندههی دونم به ی من و تو معشق
 شهی مری دونم داره دیم

  پره بارونهرونی باون
  دونهی دردمو میک

  که جدا باشندستامون
  کشندهي خاطره هاجز
  مونهی میچ
 شهی مری دلم گوشه گيبر
 کهی دونم اون روز نزدی و مي ری مي روزهی

 کهی کوچي بزرگم ازت پره زخمادل
 ی پنهوني اشکهانی کنم به ای عادت مدارم
 ی مونی به زور گذشته ها عاشق من ميدار

 ستی آدم عاشق نهی نگاه تو مثل آخه
 ستی نداره اون آدم سابق نی که حرفیکس
  من اگر چه نشسته به گلي کاغذقیقا

  مونه شکستن دلی جواب نمی بی ولبرو
 یی از اون همه تنهابعد

  شدزمی همه چعشقت
  شدزمی عزدی که نبای ست که درست همونوونهی منه دریتقص

  کنی به قلبم حالنویا
  خواستمی از تو نميزیچ

 می قدم بزننکهی اجز
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  گم از دردامی نميزیچ
 می خوب از هم دل بکنلی دلهی با ایب
  کنی بغضمو خالایب

 کهی دونم اون روز نزدی و مي ری مي روزهی...... 
 ي کاغذقیقا

  سخت بوددنی رسجهیتنها به نت...  سه سال فکر کردم ي روز به اندازه آن
... 

 دی فهمیاگر عطا م...  ندی به جز عطا در شناسنامه ام بنشي بود ناِم مردقرار
  نه ؟ محال بود اجازهای بگذارم انی عطا را در جردیبا دانستم ی اصال نم؟

 قی طرنی سال در حبس بماند اما به اي شک حاضر بود سال هایب...  دهد
 رها نشود. 
 به خاطر او.  بود او

 يِ ذهنم آزادي پررنِگ خواسته هاي اما ، نقطه من
 حاضر بودم... 

  از چه قرار بوده وهی قضدی فهمی کردم که عطا وقتی رضا منی را به ادلم
  آمد وی نقش داشته کوتاه ممی نه خودش که تنها نامش در زندگعرفان
  او را ازگری آمد دی میپس از آن وقت...  خواستم ی شد که من می مهمان
 ...  آمدمیبا دلش راه م...  کردم ی نمی آن همه تلخگرید...  راندم ی نمخود
 يهمه ... ن و تنم را گرفته بود  جاي کردم آنچه نسبت به او همه ی مابراز
  راپاکم

 عشقِ! 
  انداختی به قلبم چنگ می باز هم ترسمی دله کردن هاکی دل ، ي همه با

 ای دنکیآن وقت من بودم و ! زد چه ؟ ی قولش مری اگر عرفان زکه
  عطا هر چند به خاطري شکسته

 من بودم ودلِ!  یمانی و پشیشانیپر
 خودش بود... 

 شی توانم راضی دانستم چگونه مینم...  بودم مادر
  هم نگرانِی طرفاز

  گذشت ؟ او که قرار نبودی اش می قلبيچطور از عطا و خواسته ...  کنم
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 اگر سخت..  داد یاگر اجازه نم!  عطا ي آزادي ست براي بازکی نی ابداند
  گرفتیم! 

 طا آمده و عدمی دی می قولش زده ، گاهری عرفان زدمی دی کابوس مشبها
  همیگاه. قصد کشتنم را دارد ... 
  درس و نهي کالس هاِر
  چقدر آشفته بودم در آن سه روز ، در خانه ، سو

 يآنقدر که صدا... مدام اشتباه .  نبود شی کار در دفتر حواسم سرجاهنگام
  ؟ مگهی کنی مکاری چي داری دونیحواست کجاست ؟ م: در آمد مانیپ

  ؟ی قرار ها رو کنسل کني همه نگفتم
  خوامیمعذرت م:  انداختم ریشرمنده سر به ز! 
 ادی بشی پی خوام مشکلی نمیآخر سال.  حواستو جمع کن شتریــ لطفا ب. 
 ــ چشم. 
  اومده ؟شی پیمشکل:  شد اما نرفته برگشت لی سمت اتاقش مابه
 نه:  گرفتم نکشی عزی تمي شهینگاهم را ش! 

  بگوادی بر مي پرای از دسِت من یــ اگه کمک... 
 ــ ممنون. 
 يــ تعارف که ندار! 

 .  دمیمن که مدام شما رو زحمت م. نه :  نشاندم می بر لبهای رمقی بلبخنِد
  شما هستمي هامحبت

 ممنونِ. 
  نباشهی واقعا مشکلدوارمیام: لبخند زد . 
  دخترنیا.  دی از راه رسیکی بود که ندهیهنوز به اتاقش نرس.  راه افتاد به
 سالم:  لبخند زدم شی اراده به رویب.  کرد ی مثبت منتقل ميفقط انرژ. 

 یخسته نباش.  زمیسالم عز:  بود یپر از مهربان... 
  استقبال کردی گل از گلش شکفت و به گرماو
 دنِی برگشت و با دمانیپ. 

 " کالفه به خودم گفتم!  نمی خواست عطا را ببی ، من هم دلم مایخدا
  بود دختر ؟یعاشق شدنت چ"

 روِز.  نشستم و مشغول به کار شدم مانی از ورود آن ها به اتاق پپس
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  فکر کردن داده بود اما هنوز تماسي بود که عرفان برای مهلتنی آخرگذشته
 در همان حال مشغول به... نا آخود آگاه منتظر تماسش بودم ... بود نگرفته

  خواسته بود شدمشی پی ساعتمانی که پي قراردادمیتنظ. 
  توجه بهی بود که بختهی را حس کردم و آنقدر ذهنم به هم ری گوشلرزش
 بله ؟:  تماس پاسخ دادم ي شماره

  که آن سه چهار روزي افکارم و انتظارِر
 ی و تحِت تاثدی به گوشم نرسییصدا
 آقا عرفان ؟:  زدم گفتم ی آن دست و پا مدر

 ي شماره
 دنِی نگاه انداختم و با دی گوشي نبود به صفحه یی هم صداباز
 عطا بود!  آشنا قلبم از جا کنده شد بایناشناس اما تقر. 

 :  عطاي آن صداي و البه الدیچی در گوشم پی همهمه و شلوغي صداناگه
  ؟ الوحانهیر.. 
 سـ سالم....َالو

 ...َا
 :با لکنت پاسخ دادم...
  ؟حانهی رــ

  باشد ؟دهی اگر شنایخدا
  بله ؟ــ
  ؟حانهی رهی عرفان کــ
  خدايا " را بستم میچشمها!  بود دهیشن "!

  ؟حانهی رــ
 ی مادی شد گفت فرینامم را م!  خشم داشت و پر از غضب بود شیصدا

 زند! 
  ؟هی کیلعنت

  گفتم عرفانِــ
 یچکیــ ه! 

  آتش استي رواسپند
  شد تصور کرد مثلِیم. 
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  چهي داررونیاون ب... حالمو بدتر نکن ... داغونم
  داغونِنجای من احانهی رــ

  ؟ي کرددای پی که ارتباِط تلفنهی ؟ گفتم عرفان کی کنی میغلط
  گفتم ؟ی مدی باچه

  جاتو تو قلبم نگرفتهیهنوز کس.. ــ نترس ! 
  از دست دادنش نگران نباشم ؟ي براي خوای داشتم که االن میی مگه جاــ
 هر...  ذارم ی زنده تون نمونهی در می کسي بفهمم پازتیعز
  به جانِحانهیر

  ورونی بامیجور شده م... 
  کنم آروم باشیخواهش م! ــ عطا ... 
 نمیبی میچطور ؟ چطور آروم باشم وقت:  باز هم به هوا برخاست ادشیفر

  کنم ؟ی غلطچی از دستت بدم و نتونم هممکنه
  واسه ترمیبم... 
 "  اشک به چشمانم نشستشی درماندگيبرا "

  قطع شدی خداحافظی تماس بشهی بر لب آورد اما مثل همگری را بار دنامم
  درديدرد رو...  بود کردم ي چه کارنیا.  درد پرد
  دلِکیمن ماندم و ! .
 گرید...  قدم بزنم ی گرفتم کممی آرام شدن تصمي شب حالم بد بود ، براتا
 یراه.  رفتمی پذی عرفان را مشنهادی بخاطر عطا پمن.  نبود فکر کنم ازین

  از عقد صد وشی توانستم شرط بگذارم پیم.  اعتماد به عرفان نداشتم جز
  زودیلی توانستم خی تومان را به من بپردازد آنوقت من مونیلی مپنجاه

  عطا اقدام کنمیی رهايبرا. 
 دلم غم...  نمانده بود ی راهستگاهیتا ا...  زدم ی رو آرام قدم مادهی پدر

 چه غصه ها که...  کرد ی خودش نمشی که پیی ؛ عطا چه فکر هاداشت
  سهم من از عشق وجود خودش هستي دانست همه یچرا نم!  خورد ینم
 اما. نتوانسته بودم ابراز کنم ...  شدم ی عاشق نمی به کسگری بس ؟ من دو
  کردمی ثابت ميبه زود. 

  دقت شش جفت چشم به مخاطبي به اندازه بارنی و ای هم لرزش گوشباز
 یشرطم را هم م...  دادم ی پاسخ مثبت را مدیبا... عرفان بود .  کردم نگاه
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 گفتم. 
  کنمی به تو فکر می فقط گاهمن

  من کجاوگرنه
  کجایعاشق
  استهساد
 یِ وابستگکی اش همه
  فکر کردن به توی کممثل

 می معمولي روزهادر
  صبح تا شباز
  که فکرتی شب تا زماناز
  را ببردمیداریب

 امانِ...
  داشتند ما همدیهمه ع...  دی از راه رسشی طراوت و شادابي با همه دیع
... 

  خانواده دور آن جمعي اعضايهمه .  بود بای مادر زنی هفت سي سفره
 ي و همه ی کلنگي عزت هم بود و چه عجب که دل از آن خانه میشد

 ! شی گرفته بود و دل خوش ساخته بود به مادر و بچه هاشی هایدلخوش
  بود که من باز هم به عزت شک داشته باشمینی بد بای بهتر؟ اما آنی از اچه

  بود؟ماری ذهنم بای حق داشتم ؟
 ...  تنگ شده بودشی دلم براگری از هر زمان دشی بقی آن سفره و آن دقاسر

 آمدن و...  او یی سالم شد رهالی هنگام تحويدعا...  بود و افسرده تنها
 ماندن او... 

  رانیو من همان بغض سنگ! عزت هم ... کرد هی گرشی برامادر
  من و خودمنی بود بي او رازي برایدلتنگ...فروخوردم . 

  نبود اما خواهش بچه ها و اصرار من دلش رای به رفتن به جنوب راضمادر
 گاهشی گاه و بي هاهیگر. .. عطاست شی دانستم دلش پیم.  کر د ی منرم
 واقعا دل:  شد ی نگاهش سرد مدی دی که اصرار مرا میگاه!  دمی دی مرا

 ؟ي ؟حال و حوصله داريدار
  کنم که اصال دل توی شک می گاهحانهیر:  گفت ی مدی دی را که مسکوتم
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 ي پوسه اونوقت تو داریاون بچاره تو زندان داره م...  نه ای ت هست نهیس
  ؟ینی چی رفتنو می سفر و عروسي برنامه

  من؟ ازي ناگفته ي دانست از دغدغه های ؟ او چه ممی توانستم بگوی مچه
  آوردی که داشت از پا درم میاز غم... درد دلم ! 
  بار چندم تماس گرفتي عمه برای همه وقتنی ابا
  به جنوب راي هفته اکی مادر را در معذورات قرار داد حاضر شد بار سفر و
  بود که عزت خبر آوردنی اتشی رضالی دلنیالبته به نظر من بهتر.  نددبب

  سفرنی به امانی عدض شدن حال و هواي عطا خواهش کرده حتما براکه
 ... شیالی خبی نبود جز دور کردن من از رقيزی عطا هم چلیدل...  میبرو
  چند روزي شده برای خواست در مبدا نگهش دارد و مرا حتی که میبیرق

  در مقصد نشسته استبی دانست آن به ظاهر رقی که نمی کند در حالدور
  منیو هدف اصل. 

  ولی کوتاه آمد و با مدی تلفن از عطا شني حرفها پانی از آن که مادر اپس
  شدیرغبت راه. 

 !  مانستی من مثل جان کندن مي برای با اتوبوس با آن مسافت طوالنسفر
  ها بدی به قول جنوبای ی زدگنی ماشیی همان اول دچار حالت کذااز

  از تنقالت ودی کرد مدام بای ام مچارهیحالت تهوع ب.  شدم ی مینیماش
  کردمیتخمه و کشک خشک استفاده م. 
  بر شدتکی نزدری و به کومی شدی وجود هر چه از تهران دور منی ابا
  شدی هوا آن هم در نوروز افزوده ميگرما. 
 بای نه هزار رنگ و فرای ری دست و بکی...  بودبای زریکو! 

 شی هواریکو!  پر بود از سکوت ریکو...  دادی به من آرامش مری کويتماشا
  تابیدل عاشق مرا ب! داری به باران عاشق بود و دلتنگ ددیشا!  داشت غم

 ...  حس خوبکی!  ی دوست داشتني عاشقانه ی تابی بکی...  کرد یم
  کردی را مشیلم هوا شک دیآنقدر خوب که بعدها ب. 

 فقط!  مثبت هجده و حرص درآرش يطنتهای شيبا همه ...  عطا بود کاش
 .  شدمی سفر نمنی هم اگر بود هرگز عازم ادیشا...  دانمینم...  بودکاش
  پاسخشی و آنجا به خواستگاررمی عرفان را بپذشنهادی الزم نبود پگری دآخر

 الزم نبود با او...  عقد بنشبنم ي سفر ه ي دهم و به اصرا او و عمه پامثبت
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 شرط کنم اول پول بعد... 
  من وی زندگتیواقع...  دی کشرونی مرا از افکارم بي مسافري سرفه يصدا
  بود که بهنی تنها راه باز شدنش همدیکه شا!  گره کور کی...  گره بود عطا

  بوددهیعقلم رس. 
 

 نالیباس باالخره به ترمهجده ساعت راه از تهران تا بندر ع" بای از تقرپس
  و ما را با خوددیایقرار بود عرفان به دنبالمان ب. ساعت ده صبح . میدیرس
 به خانه شان ببرد. 
 من...  ی دودلی به من دست نداد جز اضطراب و کمی حسچی هدنشی داز

 ي هالهی او را پشت میوقت...  شد ی می کردم ؟ عطا به مرگم راضی مچه
  ترسي تصور کردم همه نی غمگي با چشمهایو عصب خسته و کالفه زندان

  مهم نبودزی چچی هگری گشت ، پس از آندی باز مدیاو با.  را پس زدم میها
! 
  پدرش دعوت کردي گرم ما را به خانه ی گشاده و استقبالییعرفان با رو. 

  بلددیشا.  يآن هم راز دار..  خواهش کی به من حرف ها داشت و نگاهش
 " بعدا!  حرِف نگاه آدمها را بخوانم اما بلد نبودم با نگاهم حرف بزنم بودم

  بودی نگران مدی شد که راز دارم و او نبایثابت م. 
  از حدشی شادش را بيرنگ و بو...  زمانه شده بود نی هم مثل مردم ادیع

 ...  بوددهی پاششیو اهل!  بایقصر ز..  عمه ، خانه که نه ي به خانه تصورم
 ، هر چه بود عمه و خانواده اش...  آن ها اطراق کرده بود يدر خانه " اصال

 ي خانه يبرا...  ما ياما خانه ... ؟؟ نی بهتر از ایلی بودند و چه دلثروتمند
  بود ودهی به درون کشی سرکواری دي فقط از رویی ما گوي اجاره اِر

 محق
  بود و رفته بودامدهیخوشش ن! 

 سالم:  آغوش گشوده رفتم ي عمه ي به تفکراتم زدم و به سوی کجلبخند
 عمه جون. 

 چرا که نه...  صورتش بود يلبخندش به پهنا!!... 
  ماهت عروس قشنگميــ سالم به رو! 
  ناباوِر مادر گره خوردي اراده به اخم هاینگاهم ب. 

  گفتممن که بهتون:  استثناء بود نباری مادر نبود رو ترش کردن اما اخصلت
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 عمه... 
 می رسی گم بعدا به تفاهم می نمچیفعال ه... باشه :  دیعمه خند... 
 ! یلیچه وسا..  يچه خانه ا...  کالم ما را به درون دعوت کرد نی ابا

 دهای بددی کردم مثل ندیسع.  آن همه نداشته را ندارم فیِ توصي حوصله
  روز من همکیباالخره ! نداشتم که نداشتم ...  را به اطراف نگردانم نگاهم

... 
  و الهه ویعل.  دمی دی عمه را اول بار بود که مگریفرزندان د...  می شدوارد

 ندهی به آمیدر برخورِد اول که خونگرم بودند تا برس. عارفه . 
 ي الهام با نامزدش برانکهی نبودند و عمه با گفتن ای و حاج محمد تقالهام
  خونه ما را دعوت به نشستن کرد و بهادی هم ظهر می رفته و حاجدیخر

 آن.  داد ییرایخدمتکارشان بود دستور پذ" که ظاهرا یانسالی مخانم
 ! ؟؟...  نگونهی مردم اياو هم در خانه ها...  مادرم انداخت اِدی مرا خدمتکار

 قلبم فشرده شد و بغضم را فرو دادم. 
  کردند تاتی مهمان هداي خنک ما را به اتاقهایدنی نوشکی دنی از نوشپس
  ویی تنهایدم

 من که به شدت مشتاقِ.  می راه را از تن به در کنیخستگ
 یی نوِس
  دودست لبایکی...  را عوض کردم می راحت بودم ، لباس هاِب

 خوا
  ازیکی.  بود را به همراه داشتم دهی خرمی برادی آنکه به من بگوی مادر بکه

 بایز...  با آن دو ست
  و شالِی و شلوار مشکي سرمه اکی توندمی را پوشآنها

 بود! 
  تختيرو!  پر از سکوت و آرامش ی رفت و من ماندم و اتاقرونی بمادر
  شدیم...  را بستممی ، عادت نداشتم اما راحت بود ، چشمهادمی کشدراز

  گذاشتی عطا مي چشمهاِم
  اگر غدیراحت خواب. 

 ، آدمی تووي دلشهر
 ، دارهخاموش
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 تشفشانِ آیه
 دونهی که نمي یه روزتا
 ، هستیِک
 دونهی که نمی دسِت کسبه
  هست روشن بشهیک...

 ماجراش
  تلخِقسمت
 ، که موقع سوختنوقتیه

  فهمهی متازه
 ،دهی که شعله به وجودش کشیاون
  تونه خاموشش کنهیدیگه هیچوقت نم!

 ، سالم سادههی روز با یه
 ی و رفتيدی کششی بند بند وجودم رو به آتياومد!

 ، منی دونی تو چه محاال
 چندهزار سال باید بسوزم(:
  فراموشت کنم؟تا
 يدی جمشایپو

 مادر به اتاق...  کردند دارمی ناهار بي خوابم برده بود که برای کدمینفهم
  مادر ؟ی شداری بي خوای جان ؟ نمحانهیر:  آمد

 ده بود که داشتم رفع شي بدي و آن حالت هاجهیتنم خسته بود اما سرگ. 
  ؟يدیراحت خواب:  دی کردم و او پرسسالم

 — دمی فهمی بودم االن حال خودمو نمدهیاگه نخواب...  خوب بود یلی خآره
. 

 —  که وقته ناهارهرونی بمی برایب...  یخدا رو شکر که خوب... 
 —- امیچشم االن م. 
 با همان چند ساعت.  به صورتم زدم و شالم را مرتب کردم ی که رفت آباو

 .  که داشت تازه و با طراوت شده بودی غمي چهره ام با همه استراحت
 تیبا احساس رضا.  دی درخشی ممی رنگ گرفته بو و چشم هامی هاگونه

  و عزتی حاج محمد تقي گفتگويصدا...  چهره و ظاهرم به سالن رفتم از
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  نگاه ها به من جلب شديباورودم به سالن همه .  شد یم دهی شنی راحتبه
 .  خوش آمد گفتیی با خوشرویسالمم را پاسخ دادند و حاج محمد تق.

  روزیگفتم م: عمه هم آمد . در کنار مادر نشستم .  بود امدهی هنو نالهام
 نندیبچ. 

  مادر ؟يدیخوب خواب:  نشست سالمم را پاسخ داد کنارم
 —-  خسته بودمیلیخ... ممنون ... بله . 

  ؟ی ناراحتيزیاز چ:  که گفت دی دانم چه دی و نمدی صورتم را کاونگاهش
 ی بود و آن هم ناگفتنزی چکی من فقط ی ناراحتلیدل. 
 يخونسرد...  را بر چهره بزنم یشگی کردم ماسک همیسع. 

 —  ناراحتم ؟دی کنی فکر مچرا
  ؟ينکنه به اجبار اومد:  شد قی دقمی به عمق چشمهامرموزانه

 من فقط...  ادیمامان به اصرار من حاضر شد ب:  ام را فرو دادم خنده
  بهم سخت گذشتیلی تو اتوبوس خشبیخسته م د. 

 ی دوباره ميناهار خورد:  بود رنگ باخت دهی که به چهره اش دوینگران
 ی حتما بهت خوش مرونی بي ری شبم با بچه ها می استراحت کنیتون
 گذره... 
 دی شما بگیهر چ... چشم :  کنم گفتم یجا نداشت بد عنق. 
 دل تو... قربون عروس قشنگم برم :  رود ی دانستم قربان صدقه ام مینم

 ي برای چه ماهننی تو رو نشونشون بدم ببانی بی خانواده حاجستی ندلم
 عرفانم گرفتم. 

 چیه...  مهم نبود میبرا!  شدم اما نشدم ی از شرم رنگ به رنگ مدی بادیشا
  کرد نداشتمی که با ذوق ادا می به کلماتیحس. 

  و من ودی ناجوانمردانه نبود؟ او با آن همه انيآن باز...  دلم گرفت فقط
 عرفان با دوز و کلک... 
  من بایهمراه...  بهتر باشد نامش را دوز و کلک نگذارم دیشا!  دانم ینم
 ی ناگفتنلیهمان دل... 
 "  داشتلی دلکیط عرفان فق "
. 

  عمه و همهيشرمنده ...  بود نی از همی که به تنم گر انداخت ناشیخجالت
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  شدمی مشی ذوق و خوشحالي. 
 من گذشتم اما مادر نه.  تفاوت بگذرمی بشی کردم از حرفهایسع! 
 —  نزدمی حرفحانهیعمه جان من هنوز به ر. 

  ؟ بودتی اهمی قدر بنیا:  عمه به تعجب نشست چشمان
 نیموضوع ا.. نه عمه جان :  شود گفت ری عمه از او دلگنکهی نگران از امادر

 ي اگهی دزی خوام به جز درس به چینم...  فعال درس دارهحانهیر..  ستین
 فکر کنه. 

 گفتم که عرفان مخالف:  در هم بود و لحنش حق به جانب شی اخمهاعمه
  تونه درسی خواد میتا هر جا که دلش م...  ستی نحانهی خوندن ردرس

  دکترایحت.... بخونه . 
  نداشتی بود اما به من ربطنیری عمه شيحرفها. 

  دخترمو به راه دور شوهرادی دلم نمنیجدا از ا... راستش عمه:  گفت مادر
 بدم... 

 عرفان...  رمی خوام بهونه بگی بگو مي بابا زريا:  بار کالفه شد نی اعمه
  تهران بمونه هروقتمحانهی رستی نرانی هروقت ارهی گی هم خونه متهران

  بندرادی م بحانهیبرگشت ر... 
  بر زبانمی توانست مستقیاو هم نم...  لب گشود تا باز مخالفت کند مادر

  مخالفتش رالیآورد دل! 
 : عمه در حال برخاستن گفت.  آماده ست زی آمد و اعالم کرد مخدمتکار

 ی و از دهن مشهی که غذا سرد مدییبفرما... می زنی در موردش حرف مبعدا
 افته. 

  دعوت کردندزی و با احترام به سر می هم برخاست و ما را به گرمیحاج
 نی بودم چندهیند " کنم ؟ خالصه کنم بهتر است فی ناهار را توصزیم...
 ی شاِم مهمانِز
 ی که آماده شده بود از ميزیم "!  در خواب یحت...  یافتیض
  و انواع ساالد کهی سنتيغذاها.  تر بود نیرستوران هم رنگ در مانیپ

  دري بازدی بددی حال باز هم ندنیبا ا.  می دانستی نامش را نمیحت
 افتی آن ضيبه جا. مهم عزِت نفس بود .. شکم که مهم نبود ..  میاوردین

 ي عمه برانکهیاما از ا.  کرد ی نمی نان و ماست هم که بود فرقشاهانه
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 ی بِد قبلي گرفتم و حس های بود حس خوبدهی ما آن همه تدارك دخاطر
 هرچه بودم قدر نشناس که...  دوباره داد ی را به محبت و احترامشیجا
 نبودم! 
 کاش. 

 "  در کنار مادر با آن همه توجه لبخند بر لبانم نشستعزت
 دنِی داز
  توجه و احترامنی باشد ایشگیهم "

 بلد نبودم ناز و..  ندی عمه خواست که بنشیعنی نشسته بود مقابلم ، عرفان
  سرد و کمي حانهیهمان ر. خودم بودم ...  کنم ي و نقش بازاورمی در بادا

  و تعارفدی کشی غذا ممیبرا..  کرد ی ميعرفان اما خوب نقش باز.  حرف
 و... 
 از... !  عاشق ِر

 خما
 نگاهش فرق داشت با آن نگاِه چشمانِ...  اما نگاهش
  داشت هم من راهی روان نمیهم او حس.  گرفتم ی نمی حسچی هنگاهش

 کباری فقط حانهی رِب
 قل.  قلبم بسته بودم ي احساسات را به روافتی دريها
 دی اگر به همان که نبایحت... 
 " شدیعاشق م "! 

  به اوای دانم مراعات مادر را کرد ینم...  مرا عروسم خطاب نکرد گری دعمه
  هم نگرانیداشتم کم که ی راحتِس

  احساي بود به هر حال با همه برخورده
  بودنیریچه ش"

 ...  منيعطا "آن وقت...  نکند نظرش عوض شود بودم
  بودیعی قلبش قلمرو و سيهمه ...  من بود ياو برا...  تی مالکِس

  احسانیا
  عشق منيبرا... 

  به من شانزده سالهي هجده ساله و عارفه ي از صرف ناهار الهه پس
  نشستند امای بودند و راحت به دل میدختران با محبت...  وستندیپ
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  خواهرشان رایعروس
 چقدر ذوقِ.  با آنها ارتباط برقرار کنم ادی زنتوانستم
  او راي کردند و با چه عالقه ای و چقدر به وجود عرفان افتخار مداشتند

  جالب بودمی خواندند و چقدر برایم "کاکا عرفان  " خود شیبه گو. 
  از باغِدنی دي براشنهادشانی استراحت را زدم و به پدی وجود آن دو قبا

 رضا و طاها و رها هم با ما همراه شدند...  ساختمان همراهشان شدم پشت
  بود هم به مای ساله و خجالتکی و ستی بی که جوانی بعد علی اندکو
 وستیپ. 
 يبا وجود هوا.  بود فی لطاری بسدمی دی رو مشی که پییبایز

  باغِيهوا
 ...  را حس کردای دري شد بوی زد و می ذوق نمي هوا توي بندر گرمایشرج

  رساندی را هم به مشام مای دريهوا به همراه عطر بهار بو. 
 ي برانجایا:  شد که اهللا گفت داری باغ پدي در انتهای سنگي با نمایساختمان

  کنهی می زندگنجای عروس آورد ایوقت.... کاکا عرفانه. 
  که باییدهایعرفان چرا با آنها آنگونه تا کرده بود ؟ چه ام..  دلم گرفت باز
  شدی دفن نمبای مجلل و زي خانه نیرفتن او در ا! 

  هم رفت وی و از ما دور شده بودند ، علدندی دوی هم می ها در پبچه
 يعنا به رو پرمي عرفان آمد الهه و عارفه که با من مانده بودند لبخندیوقت
  درختان گم کردندو در نظرشان دو مرغنی زدند و خودشان را در بهم
 عاشق ماندند و.... 

 مادر به اتاق...  کردند دارمی ناهار بي خوابم برده بود که برای کدمینفهم
  مادر ؟ی شداری بي خوای جان ؟ نمحانهیر:  آمد

  که داشتم رفع شده بودي بدي و آن حالت هاجهیتنم خسته بود اما سرگ. 
  ؟يدیراحت خواب:  دی کردم و او پرسسالم

 — دمی فهمی بودم االن حال خودمو نمدهیاگه نخواب...  خوب بود یلی خآره
. 

 —  که وقته ناهارهرونی بمی برایب...  یخدا رو شکر که خوب... 
 —- امیچشم االن م. 
 با همان چند ساعت.  به صورتم زدم و شالم را مرتب کردم ی که رفت آباو



 323 

 .  که داشت تازه و با طراوت شده بودی غمي چهره ام با همه استراحت
 تیبا احساس رضا.  دی درخشی ممی رنگ گرفته بو و چشم هامی هاگونه

  و عزتی حاج محمد تقي گفتگويصدا...  چهره و ظاهرم به سالن رفتم از
  نگاه ها به من جلب شديباورودم به سالن همه .  شد ی مدهی شنی راحتبه
 .  خوش آمد گفتیی با خوشرویسالمم را پاسخ دادند و حاج محمد تق.

  روزیگفتم م: عمه هم آمد . در کنار مادر نشستم .  بود امدهی هنو نالهام
 نندیبچ. 

  مادر ؟يدیخوب خواب:  نشست سالمم را پاسخ داد کنارم
 —-  خسته بودمیلیخ... ممنون ... بله . 

  ؟ی ناراحتيزیاز چ:  که گفت دی دانم چه دی و نمدیورتم را کاو صنگاهش
 ی بود و آن هم ناگفتنزی چکی من فقط ی ناراحتلیدل. 
 يخونسرد...  را بر چهره بزنم یشگی کردم ماسک همیسع. 

 —  ناراحتم ؟دی کنی فکر مچرا
  ؟ينکنه به اجبار اومد:  شد قی دقمی به عمق چشمهامرموزانه

 من فقط...  ادیمامان به اصرار من حاضر شد ب:  ام را فرو دادم خنده
  بهم سخت گذشتیلی تو اتوبوس خشبیخسته م د. 

 ی دوباره ميناهار خورد:  بود رنگ باخت دهی که به چهره اش دوینگران
 ی حتما بهت خوش مرونی بي ری شبم با بچه ها می استراحت کنیتون
 گذره... 
 دی شما بگیهر چ... چشم :  کنم گفتم یجا نداشت بد عنق. 
 دل تو... قربون عروس قشنگم برم :  رود ی دانستم قربان صدقه ام مینم

 ي برای چه ماهننی تو رو نشونشون بدم ببانی بی خانواده حاجستی ندلم
 عرفانم گرفتم. 

 چیه...  مهم نبود میبرا!  شدم اما نشدم ی از شرم رنگ به رنگ مدی بادیشا
  کرد نداشتمی که با ذوق ادا می کلمات بهیحس. 

  و من ودی ناجوانمردانه نبود؟ او با آن همه انيآن باز...  دلم گرفت فقط
 عرفان با دوز و کلک... 
  من بایهمراه...  بهتر باشد نامش را دوز و کلک نگذارم دیشا!  دانم ینم
 ی ناگفتنلیهمان دل... 
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 "  داشتلی دلکیعرفان فقط  "
. 

  عمه و همهيشرمنده ...  بود نی از همی که به تنم گر انداخت ناشیخجالت
  شدمی مشی ذوق و خوشحالي. 
 من گذشتم اما مادر نه.  تفاوت بگذرمی بشی کردم از حرفهایسع! 
 —  نزدمی حرفحانهیعمه جان من هنوز به ر. 

  بود ؟تی اهمی قدر بنیا:  عمه به تعجب نشست چشمان
 نیموضوع ا.. نه عمه جان :  شود گفت ریه از او دلگ عمنکهی نگران از امادر

 ي اگهی دزی خوام به جز درس به چینم...  فعال درس دارهحانهیر..  ستین
 فکر کنه. 

 گفتم که عرفان مخالف:  در هم بود و لحنش حق به جانب شی اخمهاعمه
  تونه درسی خواد میتا هر جا که دلش م...  ستی نحانهی خوندن ردرس

  دکترایحت.... بخونه . 
  نداشتی بود اما به من ربطنیری عمه شيحرفها. 

  دخترمو به راه دور شوهرادی دلم نمنیجدا از ا... راستش عمه:  گفت مادر
 بدم... 

 عرفان...  رمی خوام بهونه بگی بگو مي بابا زريا:  بار کالفه شد نی اعمه
  تهران بمونه هروقتمحانهی رستی نرانی هروقت ارهی گی هم خونه متهران

  بندرادی م بحانهیبرگشت ر... 
  بر زبانمی توانست مستقیاو هم نم...  لب گشود تا باز مخالفت کند مادر

  مخالفتش رالیآورد دل! 
 : عمه در حال برخاستن گفت.  آماده ست زی آمد و اعالم کرد مخدمتکار

 ی و از دهن مشهیم که غذا سرد دییبفرما... می زنی در موردش حرف مبعدا
 افته. 

  دعوت کردندزی و با احترام به سر می هم برخاست و ما را به گرمیحاج
 نی بودم چندهیند " کنم ؟ خالصه کنم بهتر است فی ناهار را توصزیم...
 ی شاِم مهمانِز
 ی که آماده شده بود از ميزیم "!  در خواب یحت...  یافتیض
  و انواع ساالد کهی سنتيغذاها.  تر بود نی در رستوران هم رنگمانیپ
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  دري بازدی بددی حال باز هم ندنیبا ا.  می دانستی نامش را نمیحت
 افتی آن ضيبه جا. مهم عزِت نفس بود .. شکم که مهم نبود ..  میاوردین

 ي عمه برانکهیاما از ا.  کرد ی نمی نان و ماست هم که بود فرقشاهانه
 ی بِد قبلي گرفتم و حس های بود حس خوبهدی ما آن همه تدارك دخاطر

 هرچه بودم قدر نشناس که...  دوباره داد ی را به محبت و احترامشیجا
 نبودم! 
 کاش. 

 "  در کنار مادر با آن همه توجه لبخند بر لبانم نشستعزت
 دنِی داز
  توجه و احترامنی باشد ایشگیهم "

 بلد نبودم ناز و..  ندی عمه خواست که بنشیعنی نشسته بود مقابلم ، عرفان
  سرد و کمي حانهیهمان ر. خودم بودم ...  کنم ي و نقش بازاورمی در بادا

  و تعارفدی کشی غذا ممیبرا..  کرد ی ميعرفان اما خوب نقش باز.  حرف
 و... 
 از... !  عاشق ِر

 خما
 نگاهش فرق داشت با آن نگاِه چشمانِ...  اما نگاهش
  داشت هم من راهی روان نمیهم او حس.  گرفتم ی نمی حسچی هنگاهش

 کباری فقط حانهی رِب
 قل.  قلبم بسته بودم ي احساسات را به روافتی دريها
 دی اگر به همان که نبایحت... 
 " شدیعاشق م "! 

  به اوای دانم مراعات مادر را کرد ینم...  مرا عروسم خطاب نکرد گری دعمه
  هم نگرانی که داشتم کمی راحتِس

  احساي بود به هر حال با همه برخورده
  بودنیریچه ش"

 ...  منيعطا "آن وقت...  نکند نظرش عوض شود بودم
  بودیعی قلبش قلمرو و سيهمه ...  من بود ياو برا...  تی مالکِس

  احسانیا
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  عشق منيبرا... 
  شانزده ساله به مني هجده ساله و عارفه ي از صرف ناهار الهه پس

  نشستند امای بودند و راحت به دل میدختران با محبت...  وستندیپ
  خواهرشان رایعروس

 چقدر ذوقِ.  با آنها ارتباط برقرار کنم ادی زنتوانستم
  او راي کردند و با چه عالقه ای و چقدر به وجود عرفان افتخار مداشتند

 ود جالب بمی خواندند و چقدر برایم "کاکا عرفان  " خود شیبه گو. 
  از باغِدنی دي براشنهادشانی استراحت را زدم و به پدی وجود آن دو قبا

 رضا و طاها و رها هم با ما همراه شدند...  ساختمان همراهشان شدم پشت
  بود هم به مای ساله و خجالتکی و ستی بی که جوانی بعد علی اندکو
 وستیپ. 
 يبا وجود هوا.  بود فی لطاری بسدمی دی رو مشی که پییبایز

  باغِيهوا
 ...  را حس کردای دري شد بوی زد و می ذوق نمي هوا توي بندر گرمایشرج

  رساندی را هم به مشام مای دريهوا به همراه عطر بهار بو. 
 ي برانجایا:  شد که اهللا گفت داری باغ پدي در انتهای سنگي با نمایساختمان

  کنهی می زندگنجای عروس آورد ایوقت.... کاکا عرفانه. 
  که باییدهایعرفان چرا با آنها آنگونه تا کرده بود ؟ چه ام..  دلم گرفت باز
  شدی دفن نمبای مجلل و زي خانه نیرفتن او در ا! 

  هم رفت وی و از ما دور شده بودند ، علدندی دوی هم می ها در پبچه
 ي پرمعنا به روي عرفان آمد الهه و عارفه که با من مانده بودند لبخندیوقت
  درختان گم کردندو در نظرشان دو مرغنی زدند و خودشان را در بهم
 عاشق ماندند و.... 

  براتشهی دلم تنگ مي جورهی
 ی تصور کنی بتونمحاله

  ؟دی کنی کارو منیچرا باهاشون ا:  پاسخ گذاشتم ی را بلبخندش
 ی بدم اما محی بهت توضستی قرار ننکهیبا ا: چهره اش عوض شد  حالت

  سالم بودستی بی وقتشیهشت سال پ...  ی که بدونگم
 دو سال از عطا بزرگتر بود... 
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  بودبای زیلیخ "آِنسه  " دختر شدم به نام هی عاشق تی سفرم به کونی اولتو
 یتو فروشگاه پدرم کار م...  قرار گرفتم شییبای زری من اول تحت تاثو

 کم... دمشی دیهر روز م..  بود هی فروشگاِه همساي او هم فروشنده کردم
 نی و متنی خانمانه بود ، سنگیلی تر شدم رفتارش خقی نسبت بهش دقکم
 یسع..  داد ی کس توجه نشون نمچیبه ه...  کرد ی ها بر خورد مي مشتربا

  هم در موردشانیاز اطراف...  بشناسمش شتری بشم و بکی بهش نزدکردم
  شده بود که باهاش ازدواج کنم ، امانی فکرم اي و جو کردم همه پرس

  وجه قبولچی که حدس زدم خانواده م به هدمی در موردش شنییزهایچ
  کنندینم... 
  کنجکاو شده بودمیلیخ.  در هم رفت میاخم ها. 

 کی بار ازدواج کرده و همسرش فوت شده و هی که دمیفهم:  داد ادامه
  با خودم کلنجار رفتم فراموشش کنمیلیاول خ...  دو ساله هم داره دختر

  کردم بدونیاحساس م...  به حضورش دلبسته بودمیلی شد خی نماما
 زی دوستش داشتم و برام عزی واقعيبه معنا.  معناست ی بمی زندگآنسه

 بود. 
  موضوع رو به خانواده م گفتمامی نتونستم با خودم کنار بیوقت... 

 ... نی و ببای به پا کرد که بیمادرم چنان قشقرق:  داد رونی را بنفسش
  توجه نداشتن جزيزی چچیاونا به ه.  خوردم ي بدی که تو دهنخالصه

  ویبه پاک..  من يبه عالقه ...  عروسشون بشه وهی بهی خوان ی نمنکهیا
 چیبه ه..  آنسه نجابت... 
  صبر کردم ، هنوز بهگهی سال دکی...  امی هم خواستم با دلشون راه بباز

 یلیخ...  نشه کی بهش نزدی نزده بودم اما مراقب بودم کسی حرفآنسه
  بردنشي روز تو فروشگاه حالش بد شد و براهی نکهیتا ا...  داشتم هواشو

  شدم بهی موونهی دیداشتم از ناراحت..  الزم شدنی ماشمارستانی ببه
  خدا رومشی رسوندمارستانی که همکارش بود به بگهی خانوم دهی همراه
  ضعف کرده بودادی و کار زی نبود و به خاطر فشار عصبی مشکل مهمشکر

 چند بار به...  ما از همون روز شروع شد ی اصلیی صحبت ها و آشنانیاول
  سر در آوردم ، بهشی از زندگشتری بهش سر زدم و بی احوالپرسي بهونه
 دمی وقت به خودم اومدم دهی...  داشت کار کنه ازی نشی مالتی وضعخاطر
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 اولمخالف بود اما اونقدر محبت کردم که عشقمو باور کرد...  دلم گفتم از
  ازدواج دادم هنوزشنهادی گذشت که بهش پی ممونییسال سوم از آشنا...
  تونستم ازش دور باشمی نمگهید... خانواده م ..  دل بود ، به خاطر من دو
 ی اطرافشو بهش تحمل کنم بهش گفتم پنهاني هرزه ي تونستم نگاه ها ینم

  کرد اما خودش هم کم آورد اونقدر بهمیقبول نم...  می کنی مازدواج
 .. فتری خسته شده بود که پذی کسی و بیی کرده بود و از تنهادای پعالقه
 ي دونست اون دختری نمی پدرم حتمی اطالع خانواده م ازدواج کردبدون

  ذاشت اونجا بمونمی حتما نمگهی وگرنه دهی خوام کیکه خاطرشو م. 
  و دو سه ماهمی رو شروع کردنمونیری شی هر حال من و آنسه زندگبه
 ادی مای بچه مون به دننی اولگهید. 

  ودمیخودم را د.  کردم ی را درك مدهی نادي آنسه ِس
  خوب احساچقدر

  قلب و وجودم راي خواستم اما آمد و همه ی که نمی عاشق و عشقيعطا
 گرفت! 
 ی راضیحق داشت به ازدواج پنهان "

 .. تنها بود" حق داشت دل ببازد آنسه
 عاشق شده بود "بشود  "
. 

  مثلِدی که گفت چشمش درخششی از عشقش به آنسه و فرزند توراهعرفان
  شناختم و به آن اعتمادی نگاِه عاشق را مکیمن فقط ! مثل چشمان عطا ..
  دادمی عشق قرار ماسیکرده بودم همان را مق. 
 پدرم قول داده بعد ازدواجم سهم منو از.  دارم ازی م نهی االن هم به سرماــ
 و!  عقد ِر

 همون س...  کرده بپردازه نیی بچه ها تعي همه ي که برایارث
 یلیخ...  کنم ی خواسته از تو استفاده منی به ادنی رسي که برانمتاسفمم
  دوتاموني تونه برای مدمی نه اما دای خودم کلنجار رفتم که بهت بگم با

  عطايبرا...  رسم هم تو یهم من به خواسته م م...  باشه ی خوبفرصت
  نزدم ویمن هنوز در موردش به خانواده ام حرف..  واقعا متاسفم هم
  خودتوننکهینخواهم زد مگه ا... 
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  را بهدی نونی توانستم ایم.  عرفان قلبم را آرام کرده بود ي حرفهادنیشن
 ینیری گردد ، چه تصور شی زود عطا آزاد شده و بر میلی بدهم که خخودم

! 
  کنمی دعات مشهیهم...  آقا عرفان ي در حقم کردی کار لطف بزرگنی با اــ

 فقط... ...
 تبسم کرد و با نگاهش خواست ادامه دهم. 

  مورد نظر شما بهم عوضنی ارفتنی خوام با پذیفقط نم:  را گرفتم نگاهم
  مندی نکرده فکر کني خداایبشه .... 

 نگاهت و رفتارت منو!  حانهی ریتو پاك و معصوم:  پررنگ تر شد لبخندش
 تو
  کنم عشقِینم وقت در مورد فکر ناجور چیمن ه.  ندازه ی آنسه م مادی

 نیممکنه ا...  ی کنی مسکی به خاطرش ريتو دار!  هی عطا ستودنبه
  عطا رو برنجونه ممکنهسکیر... 
  گمی به عطا مزویاما من همه چ: ادامه داد ... ختیدلم فرو ر... 
  نگفتمچی شود به او اعتماد کرد لبخند زدم و هی کردم میاحساس م. 

 ...  کن بهت خوش بگذرهیسع...  برم دیمن با:  به ساعتش انداخت ینگاه
  نباشیچی رو بسپار به من و نگران هیهمه چ. 
 ــ ممنون. 
 ــ فعال"
. 
 ــ به سالمت. 

  شرط هم کمکت کنم امانی تونستم بدون ایمن م: نرفته برگشت ... 
 منو...  خوانیخانواده م جز تو رو نم:  را به چشمانم دوخت نگاهش

 ببخش! 
  خوب بودیلی قلبم کرد خریز که سرایاحساس! 
  چونیب... جوانمرد بود ...  نماند و به راه افتاد و نگاه مرا با خود برد گرید
 ی نگرانیبه او اعتماد داشتم ب...  را شی حرفهاي بودم همه رفتهی چرا پذو

 ی دلواپسیب... ..
  دلي اي ماندبیچه غر! 
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 ي ، نه غمگساری غمنه
  ،ياری به انتظار نه
 ي انتظاراری ز نه

 می اگر به کوه گوغم
 زدی و برزدیبگر
 ی گراننی دگر بدکه

 ي باردینتوان کش.
 

  بختي به خانه ی دوست داشته که الهام به روش سنتیلی گفت خی معمه
 وهی نبودند و به ازدواج به شی راضی اما هم الهام هم همسرش مجتببرود

 دل عمه مراسم حنا ي حال برانیبا ا...  عالقه داشتند شتری بي امروزي
  و دستدندی پوشیلباس محل...  بر پا کردند ی را به همان سبک سنتبندان

  وشی و الهام به هردو دست و پاشی پا حنا زدند البته داماد فقط به پاهاو
  بودبایبه نظرم چقدر ز. 
  و دوست و آشنا ولیفام..  بود همانی عمه پر از مي بزرگ خانه اطیح
  وهیهمسا... 
  آکندهيفضا را به شاد" حمونه ین " همانای" انبان ین "

 ی محلي و نواساز
  آمدیپول و نقل بود که بر سر عروس و داماد فرود م. بود . 

 از...  بد در هوا پراکنده بود نظر
  دور کردنِي خوش اسپند براي حهیرا

 فقط کاش عطا هم در.  داشت ی تازگمی خوشم آمد و برایلی خمراسمشان
  لحظه دلمکی که نی گذشت همیهر چقدر هم به من خوش م. د  بوکنارم

  شد و قلبم به تنگی ها ناخوش می خوشي شد همه ی تاب می بشیبرا
  آمدیم. 
  پولک دار به رنگي و تورریشال حر.  دمی پوشی اصرار عمه لباس محلبه
 ي پولک دوزِز

  به رنگ قرمیی داشت و لباس هاراقی که دور تا دورش یمشک
  ، داشتنی و کمربند زرنی چسبان با دامن کوتاِه پرچي که باالتنه شده

 ي قسمت کامال زر دوزنی که تنگ و چسبان به ساق پا که در اي بندرشلوار
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  متفاوت لبخنديباآن لباس ها.  داشت ییبای زیلی خي بود و جلوه شده
 ادیچقدر بهت م:  مادر و عزت نشست يبرلب ها! 
 ي ماه شد مثهیآبج: رضا هم گفت! 
  ؟ی عروس بشي خوایتو هم م:  ختی به دامنم آوی رها با خوشحالو

  نوبِتگهیچند روز د... آره مادر :  کرد گفت ی که با ذوق نگاهم معمه
 تهیآبج. 

  آوردن اسپند وي نگفت وچون عمه براچی مادر در هم رفت اما هي هااخم
 ي من چطورحاال..  داده ها يری گبیعج:  دور سرم رفت گفت گرداندن

  تونمیبهش بفهمونم که نم... 
 خانواده دار!  ی خوبنی ؟ پسر به ایچرا نتون:  دی را هورت کششی چاعزت
 اصل و نصب دار... ...

 او به اصل و نصب هم توجه داشت ؟!
 از همه مهمتر پولدار: ادامه داد ... 

  عطای دونی ؟ نميبرادر"تو واقعا :  در هم گفت ي با همان اخم هامادر
  کنه ؟ی اون تو دق می گی دختر ؟ نمنی بسته ست به جون اجونش

 ینی و فنجان بزرگ را درون سدی را الجرعه سر کششی چاي مانده یباق
 می کنشونی راضمی فقط بتونمی بدهی رسه دیما که دستمون نم:  گذاشت
 نوی پشت پا بزنه آخه ؟ همی خوبنی دختر به بخت به انیا...  نکنن قصاص

  ؟يوا خیم
  دونم عطا نفسشیمن م...  دم ی اجازه نمنیمن ا! نه :  شد شانی پرمادر

  نکردهي خوام خداینم.. حانهیبنده به نفس ر... 
  تو عمل انجام شدهیوقت...  ستی نی گی که تو منطورامیا:  دی خندعزت

  جز کوتاه اومدن ندارهي چاره ارهیقرار بگ... 
  ؟رهی وصلت سر بگنی ذاره ای ؟ وجدانت مهی رسم مردونگنیــ آخه ا!

  رسه و دست مامی میی و به نواشهی خوشبخت محانهی رنمی ببی وقتــ
  خانوم ، مثهي سنجم زری جوانبو ميمن همه !  چرا که نه شهی بند منجایا

 ..  کنمی همه مون فکر میبه خوشبخت.  ستمی فقط به فکر دل عطا نتو
  روهی کنم دشی راضیی جوراهی.. نمی رو ببی تونستم دِم حاجدی شااصال

 میبده اونوقت کم کم پس بد... 
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  گم بابا ؟یهاان ؟ بد م:  من نگاه کرد به
  خواستمی گفت که من میهمان م...  گفت یبد نم! نه . 

 یچی ؟ چرا هحانهیر:  شد قی دقمی سکوتم را نشکستم مادر به رویوقت
 من دلم..  گردهی باالخره بر ماون.. ی مونی منتظرش می گی ؟ نمی گینم
 روشنه! 
  باشمحی در نگاهش صری با آن همه نگرانشانمی پرِر

  بود در مقابل مادسخت
  شکست اما ناچار بودمیدلش م. ...

  بشه موافقمیاگه قطع...  ندارم یمن حرف: گفتم . 
  بر خاستم و سالن را ترك کردماوردمی مادر را تاب ني به بهت نشسته نگاه

  باشد نه مثل منی آن ها واقعيکاش شاد... وستمی جمع مهمانان شاد پ بهو
 که لبخند به لب و غم به دل داشتم.

  ؟حانهی رــ
  کردی صدا مبهیغر

  کرده و با آن لحنِدای پتی جمعنی بود که مرا در بمادر
 نامهربان.. نا آشنا !  که نه بیغر. ...
  بله مامان ؟ــ
 نمی ببنجای اایــ ب... 
 دی به راه افتادم دستم را گرفت وبا شتاب مرا به دنبال خود کششی سوبه
 تا اتاق! 

 ي بود زدی چه حرفنیا:  شد قی دقی عاصی رابست و به چشمانم با نگاهدر
  ؟ی به جونم انداختشی آتو

  بار بانی اوليبرا:  به چشمانش ستنی نگرمی شرم داشت از مستقنگاهم
  تونه به نفع همه باشه مامانی ازدواج منیا.. عزت موافقم... 
  عطای کنیفکر نم!  حانهیــ ر... 

 نی فکر کردن به اون دارم ايادیاز ز:  آمد که مانع شود اما پسش زدم بغض
  شما همي من خوبه هم برايهم برا...  کنم یکارو م... 
  اوي از همه براشتریب: سر تکان داد ادامه دادم ! 
  کنديحق داشت آن همه استفهام در نگاهش موج بزند و نتواند کار. 
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  دمیبهت قول م..  مامان شهی درست میــ همه چ... 
  رهی ؟ عطا از دست ميآخه چجور: نجوا کرد ... 
 به من اعتماد کن...  ای کنم کوتاه بیــ مامان خواهش م... 
  اعتماد داشت اما ان لحظه نهشهیهم... 
  ؟گهی مرد دهی ؟ با ازدواجت با ی کمکش کني خوایطور م چطور ؟ چــ
  دقشي خوایم! ؟ رهی می می لعنتيواری از غصه تو اون چاردی دونینم
  ؟يبد
 عرفان خواهش کرده بود مهر سکوت به لب...  می توانستم دردم را بگوینم
  دهدحی که خودش همه را به عطا توضیبزنم تا وقت... 
  ؟حانهی رــ
  اش رای ناراحتدنیقلبم به درد آمد تاب د...  کرده بود میصدا التماس با
 نداشتم. 
  از آن باشی خواهم کرد و گرنه تا پی را عملرمی که بگیمی دانست تصمیم
  عمه و عزت آنقدر اشفته نشده بود که با حرف من شديصحبت ها. 
 نی جور با اهی دیعطا با...  شه گرفت ی که مهیمی تصمنی باور کن بهترــ
 ادیموضوع کنار ب. 

  ويلعنت به ندار.. لعنت به من ...  نماندمگری ددی که به چشمانش دواشک
  خلوت پشت ساختماناطیح...  را مانع شدم زدی آمد فرو ری که میاشک...
  آرام شدن با اشکي بود برای دنجيجا. 

  وزی جشن مفصل پر از برکی.  تاالر بزرگ برگذار شد کی الهام در یعروس
 هر چه که فکرش را...  و لمبرداری تاالر و لباس و ارکستر و فنیبهتر.  اشبپ

 دنشیحسود نبودم اما باد.  عروِس خوشبخت نی بود ابایو چه ز...  یبکن
 می با هم باشنگونهی امی توانستی به دلم نشست ، چرا من و عطا نمحسرت

 ؟
  با تاپ قرمز و شالی خودم را به تن داشتم کت و دامن مشکي هالباس

  بودبای پاشنه بلندم نه چندان راحت اما زيکفش ها.  اهی سریحر. 
  داشت مرتب مرا بهی چشم از من بر نمشی خوشحالي با همه عمه
  گفت نظر داردی هم آهسته می کرد و به بعضی می معرفلشانیفام
 عروسش باشم. 



 334 

 ی زد نه حتی م بود نه با من حرفری اما از روز گذشته دمغ و دلگمادر
  وزی چچی هي جهت گرفته بود و حوصله نیحالم از ا...  کردی منگاهم

  کردمی کس را نداشتم و اگر به اجبار نبود در مراسم شرکت نمچیه. 
  ، رضا و طاها با عزت به سالن مردانهمی با مادر و رها نشسته بودزی مسر
 رفته بودند. 

 مامان ؟:  نگاه مادر کی ي زد برای پر مدلم
  مثل جان دادن بودمی او براي از سوی محلیب. 
  مامان جونم ؟ــ
  ؟هیچ:  انداخت ی نگاهمین

  ؟ی از من ناراحتــ
 ی درسشو بهم پس مي ندادم که دارادتی رو یی وفای چرا نباشم ؟ من بــ
 حانی ريد. 
 ...  نکرده بودمی گفتنش دلم را لرزاند ، چند وقت بود صداحانیر...  حانیر
 دی شنیم " حانیر
 جانِ " شک در پاسخ ی کرد بی ممیاگر بود و صدا. 

  ؟می توانستم بگوی مچه
 ــ مامان من ازت خواهش کردم... 
  من برات مهمترهیخوشبخت:  نقطه ضعفش بگذرام ي کردم دست رویسع

  عطا ؟ی ناراحتای
 ..  من مهمترهي برازی از همه چنیاالن ا...  يامانت دار:  نگاهم کرد میمستق

 ي حرفا که برانی مواظبت و اينه برا... عطا تو رو به من سپرده ... 
 هی منطقری خواسته غنی دونم مادر اما ایم:  حرفش آمدم انی مبه
  اون بسوزمي منم به پادی خوایچرا م...  بشه ی چفشی تکلستیمعلوم ن...
 ؟

  خودتوي خواستگار دارنی اول که باي معطل مونده بودنقدریــ ا... 
  من چقدر حالم بد شديخدا...  زد اما آن شب ی حرف نمنطوری با من امادر

  دریهر جور راحت.. باشه مامان خانوم :  برخاستم زی از سر میبا ناراحت!
 .  دمی دونم به صالحمه رو انجام می که مياما من کار..  فکر کنموردم

 یشمام بهتره دلت و رضا کن. 
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 آن روزها چه راحت به...  سالن رفتم ي انتهای بهداشتسی سمت سروبه
  شکنندهشهی مثل شیوجودم از غم و انتظار و دلتنگ...  افتادم ی مهیگر
 شده بود. 
 یقی کرده بود دقااهی صورتم را سي زده بودم همه می که به مژه هایملیر

 زی سر مگرید.  به صورتم زدم و به سالن بازگشتم ی آرام شدم آبی وقتبعد
 ممکن.  نداشتم گری غم او را دیتاب ناراحت.  شده باشم رینه که دلگ.  نرفتم

 یم...  وصلت بگذرم نی اِر
 ی با من کند که از خي چشمانش کارِم

  غبود
 ی و نامعلوم تا بهِکدهی فای بي به انتظارنمی دودلم کند و باز بنشدمیترس. 
  چه گذشت ؛ در خودم غرق بودم ودمی جشن نفهمي تا به انتهارگید

  آمد امای که در نظرم روشن مییروزها.... 
 التیخ
  ستیآب
 وانِیل
  گذارمی سر ميکه هر شب باال!

 ،َپرم
 ی نداشتنت مِب

  شب از خوامهین
 ، نوشمتی مي اجرعه

  داستان ادامه داردنیند و اɱ یآرامم م.
  مراسم پر از اشک و آه از خانواده اشکی ی ان روز الهام طيفردا

  دم اشکش بندکیعمه .  شد ی کرد و به همراه شوهرش راهیخداحافظ
  که او رای تنها کسدی آمد ، آنقدر که همه لب به اعتراض گشودند و شاینم

  عمه و الهام راياو هم غصه .  مادر بود ختی اشک رشی کرد و پا به پادرك
 ه دل داشت خورد هم درد مرا بیم. 

  و مادر وی حاجي هاي از رفتن آنها باز هم عمه آرام نداشت و دلدارپس
  نداشتدهیعرفان هم فا. 
  من از خانواده ام جدا شومستی کردم چه خوب که قرار نی خودم فکر مبا
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  ازدواج کنم کهی حاضر نبودم با کسیمتی قچی الهام بودم به هيمن جا.
  خاطري که فقط برای ازدواجنی از امیبگذر.  از خانواده ام جدا کند مرا

  رفتی دلم ضعف منمشیبی مي به زودنکهی اي آورادیبا ...  بود و بس عطا
 ی مانیلبخند نشسته بر لبانم را فروخوردم و چشم به عمه که با غصه قل...
 شده بود بود و آرامتر شی پیقیظاهرا حالش بهتر از دقا.  دوختم دیکش. 

  شمامفی تکلدی خواد تا هستیدلم م:  زد ی لبخند کمرنگدی را که دنگاهم
  راحتالمیمعلوم بشه و خ.... 

  موضوع خاص چهره ام را از شرم گلگوننی قرار گرفتن در مورد امخاطب
  نزدیمادر اخم کرد و به خاطر حال عمه حرف.  انداختم ری و سر به زکرد
  رها و طاها کجا موندن ؟نیبب : با همان لحن سرد گفت اما

 دی ترسیمادر م.  گرفتم شی را در پاطی حرف راه حی و ببرخاستم
  کنديموافقتم را اعالم کنم و نتواند کار. 

  که به پلکانیی بهار خواب جايگوشه ...  بودند ي ها در حال تاب بازبچه
  نشستم و به ستوندی رسی ماطی شد و تا حی شکل وصل مرهی دامین

  از آنچهشیب. فکرم به مادر مشغول بود ...  دادم هی زده تکچکی پيمرمر
  توانستم با دلم کناری حال اصال نمنیبا ا.  کردم دلخور بود ی را متصورش

  شد وی متمی متوجه ننکهیحتما بعد از ا...  میای و به با دلش راه بمیایب
 نیبا ا.   کردی را فراموش مشی و دلخوردی بخشی گشت مرا می برمعطا

  عطا آنقدري دوباره دنیتصور د.  باز هم لبخند بر لبانم جا خوش کرد تصور
 دمی خری را به جان میمتی بود که هر نامالنیریش. 
 

  شب بعد از شام بود که عمه دوباره سر صحبت را باز کرد و حرف راهمان
 به من... به عرفان ...  دیبه ازدواج کش. 

 نیعمه جون راستشو بخوا:  اوردی تاب ننباریمادر ا... 
 تنها راه نجات"

  ،زینکند مخالفتش را اعالم کند و همه چ.  ختی فروردلم
 را به هم بزند" بود زی همه چمیعطا برا. 

 :  بود فورا حرف را از دهان مادر برداشتاری هوشیلی عزت خخوشبختانه
 ختر به راه دادیدلش نم...  از دور بودن راهه ي زری نگراني جان همه عمه
 دور بده... 
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 نی ذارم ایمن که گفتم نم:  گفت یشگی با همان لحن حق به جانب همعمه
 ی تونی می هر لحظه اراده کندی بشتی بشه که اذی اونقدر طوالنيدور
 ینیدخترتو بب... 

 نجای ادیای بستیمگه قرار ن:  حرف عمه را گرفت ي ادامه نباری ایحاج
  ؟دی نگراني از کدوم دورگهی ؟ ددی کنیزندگ

 مادر چقدر با...  خب مانده بودم یمن چه ب.  ماند رهی به دهانش خنگاهم
  شده بودبهیمن غر. 

  نه کار ومی داریمن که دلم به اومدنه اونجا نه دلخوش:  پاسخ داد عزت
  هنوز دل ندادهياما زر...  خرابه یلیاوضاع خ....  ی درستیکاسب.... 

  کدام مهمچی هنهایا!  که رد و بدل نشده بودییقرار هاچه قول و !  عجب
  برود کهشی امر آنچنان پنی بود انیمهم ا...  فعال مهم نبود یعنی...  نبود

  خواهمیمن م. 
 ...  بدهرتونیخدا خ...  دی دادشنهادی که پيممنون بابت کار:  گفت مادر

  فعال به خاطر درسشحانهیاما ر...  شهی از مشکالت ما حل میلی خنطوریا
  درسش تهران بمونمانی دم تا پای محی تهران بمونه و من هم ترجدیبا. 

  خدمت شما هرامی و بچه ها هم که تهران بمونند من ميزر:  گفت عزت
 نمشونی بی رم می می وقتکیچند . 

  ماندننجای سنگ در انگونهی گرفته که ای از حاجيشنهادی نبود چه پمعلوم
  زندی منهیرا به س. 

 .... میایبه هر حال ما همه جوره با دل شما راه م:  با خنده گفت یحاج
 ختم کالم....  جان سهم عرفان ماست حانهیر. 

  کوتاهشهی وقت نتوانسته بود از حقش دفاع کند همچیه...  بغض کرد مادر
 ای من بود ی هم کوتاه آمد ؛ اما به خاطر خوشبختنباریا.  آمد یم.... 

  اگری گذاشت حتی دلش مي من پا رویبه خاطر خوشبخت...  نداشت ای
  آنهمه با عطا بوددلش

 سهم من از... 
 " عرفان سهم من از عشق نبود... نبودم " عرفان سهم

 " مناما
  و عشق فقطایدن.... 
" 
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  ؟هی جان چحانهی نظر رــ
 رماد..  بتختم ی خودم را مدینبا.  نگاهشان به من بود هی و بقیحاج

 کبارهی که یبا خودم تکرار کردم و اعتماد به نفس...  شدی متوجه مباالخره
 افتمیحس کردم گمش کردم را باز . 

  ازمی تامل کردم کاش مستقی ، اندکدمیلب به دندان گز.  داشتم ری به زسر
  بوددهیخودم نپرس... 

 مگه نه عمه ؟...  جانم موافقه حانهیر:  به حرف آمد عمه
 لبخند زدم و.  حرف در خود داشته باشد ای دنکی تواند یند م لبخکی یگاه
 ان شااهللا تا... مبارك باشه ...  تهیسکوت عالمت رضا:  خندان گفت عمه
  جشنهی بعد از اون سر فرصت کی جشن کوچهی عقد ساده و هی دیهست

 مفصل. 
  ، ویعزت خندان بود و راض.  گفت ی نمی بود و کالمدهی لب برچمادر

 ی نمی حد هم حس خوبنیهم...  آشوب بود یدلم کم.  ساکت و آرام عرفان
 اما چه کنم که چاره نبود! انتی به خهی بد شبیحس... داد! 

 کردند و من به کام" نیریش " چرخاند و همه دهانینیری آمد و شخدمتکار
 با...  بود ؟ نه یمانی بود به جانم افتاده بود ؟ پشيچه درد"

 ... زهر" خود
 ینگران...  یپس چه بود ؟ نگران...  نداشت یی جایمانی راسخ پش عزمآن
  کهییعطا...  که در بند بود و دستش کوتاه یی عطايبرا... 
  به منیحالت خفگ.  رفتم اطی جمع را ترك کردم و به حی عذر خواهبا
  تازه داشتمي به هواازیدست داده بود ن. 

 مرا ببخش عطا... 
 "  روان شدندمی آسا بر گونه هالی سمیاشک ها "

 گریفقط دو روز د...  رفت ی مشی به سرعت پزیهمه چ...  نبود ی کردنباور
  فردا قرار عقد گذاشته بودي و عمه برامیدر آنجا بود. 
 هنگام.  می عمه بود که تنها بروشنهادیپ...  می حلقه رفتدی عرفان به خربا

 ...  بودماوردهیز دلش را به دست نهنو.  مادر با بغض نگاهم کرده بود رفتن
 دی و آن کنم که نبااورمی دانستم ممکن ست خودم را ببازم و کم بیم. 
  که توشهی زود همون میلیاوضاع خ. متاسفم ...  ي اختهی به هم ریلی خــ
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 ي خوایم. 
  دارمي بدِس
 ح:  رو به رو گرفتم و نگاهش کردم ينگاهم را از حلقه ها. 

 ی کنی مسکی ريبه نظر خودت دار.  کنم یدرك م: ود  مهربان بلبخندش
  به مني که دارییتو... من حال تو رو ندرام چون به خودم مطمئنم ...
 ی باششونی پري حق داری کنیاعتماد م. 
  شناختم از شما به خطا نرفته باشهدوارمیــ ام. 

  ؟ارهی تو رو طاقت مدنیعطا چطور ند:  نگاهم کرد قی و عمدیخند
  پسر خاله ؟ای ي شما پسر عمه امیدیباالخره ما نفهم:  کردم به نگاهش اخم

  توي داریعجب زبون:  دی بلند خنديبا صدا! 
  نداشت با او بخندمیلیلبخندم را مهار کردم دل. 

*** 
 نقدریچرا ا:  و اخم کرد دی دمی بوددهی را که خري ساده اي حلقه هاعمه
  ؟؟ساده

  ش خوشم اومدقهیمنم از سل...  دی پسندحانهیــ ر. 
  ، بودي بازکی فقط نیا...  نکرده بودم ی انصافی بودم ، بدهی پسندسبک
  اضافه چرا ؟خرج
 .  کوتاه آمد حلقه ها را دست به دست چرخاند و به همه نشان دادعمه
  و رضا ویالهه و عارفه و عل... عزت .. مادر ..  یحاج... 

 ی مدی دی را می حالتنیقلبم هر بار که چن.  گفتند به جز مادر کی تبرهمه
  شدی بد مشی از پشیحالم ب. گرفت . 

 .  از عرق بود برداشتمسی لباس به اتاق رفتم ، شالم را که خضی تعويبرا
 ... دی لرزبمی در جی را باز کردم و خواستم دوباره ببندم که گوشمیموها

 آب دهانم را فرو...  قلبم را از جا کند  صفحه بودي که روي شماره ادنید
 عطا بود... دادم . 

  توانستمینم... نه ...  دادم یپاسخ نم... 
 ...  نشستمنی بر زمدی لرزی ممی پاسخ ندادم تا تماس قطع شد زانوهاآنقدر

 ایخدا" "
. 
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 ی آن عزت در را گشود گوشی به در خورد و در پي بعد ضربه اقهی دقچند
 ي جواب ندادگهیم... عطاست :  را به طرفم گرفت لشیموبا! 

 ییعزت رفت و من با صدا.  را گرفتم ی حرف گوشی بدیلرزی هم مدستم
 سالم:  کردم خونسرد باشد ی میکه سع. 
 سالم عشقم:  بود اما عاشق نی غمگشیصدا. 
  افتاددی شدیقلبم به کوبش. 

  با تالشیحت... سکوتم نشکست ... 
 رم ؟ قربونت بی خوبــ

 ُمردم
 یخوب بودم ؟ داشتم م! 
  ؟یتو خوب... خوبم ... خو ــ
 دیآهش نفسم را بر. 
  خوب باشم ؟شهی مــ
  کرد ؟ی شد اما چرا حداقل تظاهر نمینم
  ؟حانهی رــ
 " زبانم قفل شده بود...  خواستم اما نتوانستم یم " ؟ حانهیجان ر... 
 واسه...  صدات دنی ره واسه شنیدلم داره م...  بگو يزی چهی حانهی رــ
  هاتهی و کناشیواسه ن... اخم و خنده هات ... 

  نفسم بازدندی که بارنیهم.  شدم ی نجاتم دادند ، داشتم خفه ممی هااشک
 آمد... 
  واسه ت تنگ شده عطایلیدلم خ... دلم !  ستیمن حالم خوب ن... ــ من ! 

 لعنت به من که وابسته ت:  داشت ینی مردانه اش چه بغض سنگيصدا
  که نفسم بنده بهی دونی نکن مهیگر... عشقم ...  و تنهات بذارم نکنم

  نکن که داغونمهیگر... نفست ... 
  هق هقم شده بودمي مانع از صدایبه سخت... 
  جان ؟حانهی رــ
  ام چهوانهید

 دلِ...  ای خانومم ای..  کندمی صداحانی خواست ری مدلم
  گرفتی که نمییه هابهان. 
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 جانم ؟: لب زدم ...  گرفتم نفس
 دینشن.... اما نه ...  نهای دی دانم شنینم... تماس قطع شد ! 

  بودي چه دردایخدا ..  دل او زار زدم شتری خودم و بدل
  بر زانو به حالِسر
  جانم افتاد ؟به
  را همزی چهر
 ياندازی من بری تقصکه
  توستریعاشق شدن من تقص..

 ی معروفعباس
 يبر خالف تصورم عرفان برا...  عقد نشستم ي سفره ي دلهره پاای دنکی با

 یقول فردا را داد ، چون پول.  که قول داده بود تعلل کرد ی وجهپرداخت
 در عوض حق طالق را به!  شود نشده بود زی قرار بوده به حسابش وارکه
  رنگ باخت وی کمدی وجود آن همه تردنی راحت باشد با االمی داد که خمن

 آرام گرفتم. 
  طال بود که من قول داده بودم هنگام طالق ازي سکه صدی ام هم سهیمهر
  گرفت ، و عرفان چهی چشم بپوشم هر چند نصف آن به من تعلق مآن

  حرف عزت به عنواني قولم حساب کرده بود و روي دغدغه روی و براحت
  بوداوردهیپدرم نه ن. 
 ي بلنِد سنگ دوزی ماکسکی...  به رنگ سبز به تن داشتم ی محليبای زباسل

  شده ام راشی آراي ، شال بلند و مهره دوزش چهره متی گران قاری بسشده
  ، برازندهدیعرفان کت و شلوار پوش.  بود دهی بخشییبای زیلی خي جلوه

  اما خب مبارك صاحبشپیبود و خوشت! 
 ِش

  و بپازی آن همه بريبرا.  کرد ی مرهی بود که چشم را خییبای زي سفره
  شدیعمه ناراحت م.  توانستم مخالفت کنم ی خود ناراحت بودم اما نمیب
  شده زنیحاال که راض...  عرفانم هزارتا آرزو داشتم يمن برا:  گفت ی مو
 زمی رو به پاش برای خواد دنی دلم مرهیبگ. 

  سرد و بغض آلودی موارد سکوت کرده بود و با چشماننی در تمام امادر
 چشم بستم به.  دی کشی کرد و قلبم را با آن همه سرما به آتش می منگاهم
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 می خواستی شد که همه میهمان م.  بود ازی صبر نی نگاهش ، اندکِم
 غ. 

  ؟لمیعروس خانوم وک:  وکالت گرفت عاقد
  گل و آوردن گالب نبوددنی به چازین... 

  به اجازه گرفتن از عزت هم نبودازین .
  مادرم بلهيبا اجازه : لب زدم . 

 هم خوب بود هم.  بود یبیعج
 حس و حالِ...  ختی شد و قلبم فرو رهلهله

  در کنار عطا بودندهی تصور آشیتنها خوب..  بد شتریب.. بد . 
  ودندی کوبي کردند ، پاي و شادختندیبرسرمان ر...  و شکالت و پول
 با تصور!  دی دی لحظه را منی عطا بود ، اگر اشی و من دلم فقط پدندیرقص
 دی داد اشک به چشمانم دوی که به اودست میحال... 

  مرا بغل کرد ومانهی داد و صمهی طال به من هدنی سنگسی سروکی عمه
 ی خوشبختي و آرزودیبوس... 

  ونی و ماشیونیلی حساب چند صد مکی...  بزرگ ي هی هدکی هم یحاج
 چقدر دست و سوت و هلهله.  جا کیهمه را ... خانه و ... 

  بدی کرد ، در حق او و حاجی را بدتر مبدم
  ها حالِی و شادمانای هدانیا

 ..  داستمی از موضوع بداند اما من که ميزیقرار نبود او چ...  بودم کرده
  نخواهد داشت چقدر او را به وجدی دانستم دوامی که میی های خوشنیا

  سپرده بودی رفتن الهام را به فراموشيآورده بود ، آنقدر که غم و غصه ! 
 کاش زود آن...  خواست جمع را ترك کنم و با درد خودم تنها بمانم ی مدلم

  نشانده بودمیعذاب وجدان بغض بر گلو.  دی رسی مانی به پانی دروغجشن
  باختمی رفت و خودم را مینفسم گرفته بود و ومهار اشک ها از دستم م ،

  کنم ؟ي بازنگونهی عمه ادی امپر
 چطور توانستم با دلِ..
  ؟هی واسه چگهی ، اخم کردنت ديــ کار خودتو کرد!

  بودبانهی گرفتم و به مادر که نگاهش کامال غرنی را از زمشانمی پرنگاه
 می توانستم بگویکاش م.  کرد یکاش درکم م. چشم دوختم ... 
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 خم زد و گذشتبه دلم ز. 
  رن وی تحمل کن االن مهمونا مگهی کم دهی:  مهربان نگاهم کرد عرفان

 یشیراحت م. 
 یفقط کم...  را گرفتي قراری از آن همه بیلحن آرامش کم! 

 هر. من چه ؟ هنوز دلهره داشتم ...  بود دهی خواست رسی به آنچه معرفان
 چند کم بود اما آزار دهنده بود. 
  گرفتهيادگاری بزم به نی از اي دونفره اي عکس هامیت قلب مخالفي همه با
 شد. 
 عاشق...  داشته باشم ی سرنوشتنی کردم چنی وقت تصورش را هم نمچیه
 عاقبتم را ه خدا داند...  کنم ي کارنی عشقم چنيشوم و برا. 

  کم کم خلوت شد و مهمانان رفتند و عمه ذوق زده اتاق را خلوتمراسم
 يکرد برا... 

 بذار:  انداخت رونی به بی پشت پنجره رفت ، پرده را پس زد و نگاهعرفان
 می گرفتي بازنیما هم هر کدوم سهممونو از ا... دلشون خوش باشه . 

 من هنوز..  يدیشما رس:  داد ی همه فشار تلخ تر از آنچه بودم نشانم مآن
 فمیبال تکل... 
 یتو هم م:  دی را کاونگاهش سر تا پا و سپس چهره ام.  طرفم برگشت به
 ی که تصورشو بکنی از اونشتری بیلیبه خ...  یرس... 

 :  اش دوختمدهی به ديچشمانم را با کنجکاو.  مشکوك بود لحنش
  ؟هی چمنظورت

 . دی عقب کشی شالم را گرفت و اندکيدست باال آورد و لبه .  زد لبخند
  که به ظاهریحاال هر عنوان...  ندی را ببمی تار از موهاکی ی نبودم حتیراض

 دستش را پس زدم.  کرد ی نمیباز هم فرق! داشت . 
 ي شدباتریز...  ي بودبایــ ز! 
  کنمی مي فردا لحظه شماردنی رسيــ من برا. 

  خبرم ؟ی که من بفتهی بیقراره چه اتفاق:  زد پوزخند
 منظورش چه بود ؟...  ختی در دلم فرو ريزیچ
 خودم را نباختم. 

 هی مزه ای بیــ شوخ... 
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 یاونم با دختر گوشت تلخ و عنق...  ستمی نی اهل شوخادیمن ز:  دیخند
 مثل تو! 
  بتونم تحملستمی نیاالن تو حالت"

 ... بس کن لطفا:  در هم رفت می هااخم
 کنم. 

  تونم ازت دلیمن نم:  گرفت ي که بر سرم بود را دوباره به بازی شالي لبه
  باش آنسه همنجایتو ا... بکنم ... 

  اراده هر چه توان داشتم را دری حرفش ناراحت شدم که بنی از اآنقدر
 ي نامردیلیخ:  به صورتش زدم ی محکمیلیدستم جمع کردم و س... 

 اما انگار فراموش:  ام پاسخ دادم ی به بهت نشسته اش را با نگاِه عاصنگاه
  ؟ي حق طالق رو به من داديکرد! 

  که چهره اش راي که زده بودم گذاشت و خنده ایلی سي را به جادستش
 دست بزنم که... خدا به داد عطا برسه :  داد فرو خورد ی می خوبحالِت

 يدار! 
  شده بودمجیگ... 

 به اول و آخرم بخندم که... من غلط کنم نتونم از تو دل بکنم :  دیخند
  مزه بود خواستم فضای بتو

  به قولِی شوخهی فقط نیا.. نم  دل بکنتونم
 عوض بشه! 
  که به دلمشی پقهی چند دقي در نگاهم نشست و از غصه ي ناباورای دنکی

 یلیخ...  یلیخ:  ختی فرو رمی بود بغض کردم و اشک هاختهیر... 
 فقط فحش نده.. باشه ... باشه : دستش را با خنده باال آورد ! 
  مزهیب: با حرص زمزمه کردم !

  جا بودی بیلی خدیشا...  جان حانهیببخش ر: سر خوش بود ... 
  ؟رونی برم بيحاال چجور:  صورتش را لمس کرد دوباره

 ی نکني بازی با روان کسری بگادی... حقت بود :  اما گفتم دمیخجالت کش! 
 يغصه ...  چقدر حالم بده ی بدونیستی من نيجا:  افتادم هی هم به گرباز
 ِم

 غ...  طرف هیاسترس فردا ...  طرف هیعذاب وجدان ... ف  طرهی مامانم
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  طرفهیعطا هم ! ...
 یمن فردا پولرو به حسابت م.. نگران نباش ..  شهی درست منای اي همه ــ
 یبعد از اون تماس م...  سفرم آماده ست ي برازیهمه چ...  رم ی و مزمیر
  خبري بازنی تو هم از انکهیجز ا...  گم ی رو بهشون مزی و همه چرمیگ

  بکننیی خوام در موردت فکر نا به جاینم.. یداشت... 
 .. ی کمک من حساب کني روی تونی مشهیهم:  دل گرم کننده زد يلبخند

 با من در تماس باش..  دم یشماره تماس بهت م.  ستمی ننجای ای وقتیحت
. 
 ممنون:  نشست ی به دل مشیمهربان.  اراده بود یلبخندم ب. 
  راحتالتیاز طرف من خ.  گم نگران نباش یبازم م: به سمت در رفت . 
 ...  و پاش انداختمختی به اتاق شلوغ و پر از رینگاه...  رفت رونیب

 چی بروم که هرونی از اتاق بیاما دوست داشتم وقت...  خسته بودم چقدر
  کس را نداشتمچی رو برو شدن با هيحوصله . کس در سالن نباشد ! 

  که دری رفتم و به اتاقرونی کردم تا سکوت سالن را گرفت ، آن وقت بصبر
 مادر آنجا نبود اما طاها و.  قرار داده بودند رفتمارمانی چند روز در اختآن
  فرو رفته بودندنیری شیرها در خواب. 

  ام را باز کردمي بافته شده به سبک هندي عوض کردم و مو هامی هالباس
 ... دمی بود را در مشتم گرفتم و بوئمی موهاي که ال به الیمی مريگل ها...

  اتفاقات را با خودگری را بستم و بار دمیچشم ها...  داشت ی عطر خوشچه
  خواستم برسم به بازگشت عطا که در باز شد و از عالمیم...  کردم مرور

 مادر بود...  آمدم رونی بالیخ. 
 در ظاهر قرار.  می گردیفردا بر م..  جمع کن لتویوسا:  رو گرفت دنمی دبا
 دیای به تهران بگری دي هفته کیبود با خانواده بر گردم و عرفان . 
  مامان ؟ــ
 دارم به:  و به سمت در رفت دی رها و طاها کشي را به رویفی انداز لطرو

  رسه همهی کنم خدمتکارش نمی و پاشا کمک مختی تو جمع کردن رعمه
  کمک مادرای نمون بکاریتوام ب...  خوره یعمه حرص م...  انجام بده رو
 شوهرت. 

 ی بيرفت و من هم با همه ...  شوهر را با حرص و طعنه گفت مادر
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 کمک کنم "مادر شوهرم  " بر خاستم تا به می و خستگیحوصلگ. 
  گذرانده بودمالی را با آن همه فکر و خیشب سخت. 

  خورهی تلفنت زنگ میآبج:  کرد دارمیطاها بقبل از ظهر بود که ... 
  را به دستم دادیگوش. 

 الو ؟:  ست گفتم ی آنکه فکر کنم چه کسی گرفته بود ، بمیصدا
 ــ سالم. 

  ؟عطا
 سالم:  را پشت گوشم فرستادم شانمی پريراست نشستم و موها.

  ازشتریغصه داشت ، ب...  نبود شهی بم و خوش آهنگش مثل هميصدا
  دلم ؟زی عزیخوب:  شهیهم
 انگار مشاعرم را از دست داده بودم...  کرد یذهنم خوب کار نم. 
  ؟یتو خوب.. خوبم ... خو ــ
 ی موونهیداشتم د!  شدم ی خوب نمدمی شنیتا صداتو نم...  ستمین!!  نه ــ
  حالمو گرفتنقدریا... تماس گرفتم عزت حالمو گرفت ... شدم ... 
 قلبم از جا کنده شد. 
  مث من که تو بنده و دارهي با آدِم دست و پا بسته ادی دونه نبای هنوز نمــ
 نامرد در...  کنه ی شوخينطوری ده ای عشقش جون مدنی و ندي دوراز

  گهیاومده م... 
 مکث کرد و جان به لبم رساند. 

  گهیــ م... 
  چقدر غم داشتشی گفت ؟ صدایچرا نم... 
 نفس گرفت. 
  رو فراموشحانهی ، رستی مشخص نتتی تو که وضع گهی در اومده مــ
 ي برامی عقدش کردشبی گه دیم... کن ... 
 عزت با او چه کرده بود.. بدنم سرد شد ... سرم به دوران افتاد. 

  مزه ستی باشی شوخشهیمثل هم:  خنده در آورد ي ادادی شاای..  دیخند
  بودی ئحشتناکی شوخیلیخ...  خنده بهشون یو فقط خودش م... 
 رونی خواست بی دلم میعنی...  کردم ی شدم گفت شوخوونهی ددی دیوقت

  بستمی مشی بزرگتري دادم چشممو به روی کردنو نشونش می شوخبودم
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  ذاشتمیو حقشو کف دستش م. 
 اشک بود که هجوم آورد به چشمانم و به "!  من يعطا "طفلک..  ای خدا

  دهانم را گرفتم تا هق هقم را نشنوديجلو...  افتادبی عجیسوزش. 
 متنفر بود.. نه .. خودش هم آن بحث را دوست نداشت ! 
  گذره ؟یچه خبر ؟ بهت خوش م..  خب ــ

  گذرهی خوش نمیستیتو که ن:  شد سی خی با آن همه اشک به آنصورتم
... 
 دنتمی لحظه دهی چقدر هالك یاگه بدون:  داد رونینفسش را ب... 

  را گم کرده بودم ؟ واژه هاچرا
 صبح که چشم...  خوابم ی تو مالیشبا فقط با خ:  غم و با خسرت گفت پر
  توئهي چشماِز
  ناادی که جلو چشمام ميزی چنی کنم اولیباز م! 
 نکهی لب باز کنم ، چه رسد به ای توانستم حتی آن همه اشک و بغض نمبا
 می بگویکالم. 
  جانم ؟حانی رــ
 جانم ؟:  گفتم هی گرانی و می سختبه

  ؟ی کنی مهیگر.. قربون صدات بشم :  قرار شد ی تاب و بی بچه
  رو کهیکی نیا...  حانهی گناهم ریمن ب:  دی شنی را ممی نفس هايصدا

  ؟؟ی کنی باور مگهید
  بودرشدهیافسوس که د.. را  "عشقش  "
 يهمه ... همه را باور کرده بودم ! 
  ؟ی مونی منتظرم مــ
  مونمیم:  کرد ی ام موانهی دشیابغض صد... 
 تماس قط شد!  دینشن. 
  و زار زدن دسِت خودم نبودستنیآنگونه گر. 

  سکوتیگاه
  امایعنی
  اگریعنی
 لی دلکی هزار و یعنی
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 دی بلند بگوترسدیم "دل  "که ........ 
  بهی آبختنی سردرد وحشتناك و چشمان پف آلود از آن همه اشک رکی با

 مادر و عمه نشسته بودند و الهه و عارفه هم.  زدم و به سالن رفتم صورتم
  بودندونیسرگرم تلوز.

  مادرنمتی ببنجای اایب:  شادان گفت به به عروس گلم ی با لحندنمی با دعمه
... 

 به.  تفاوت بود به من ی اراده به مادر دوخته شد هنوز هم بی بنگاهم
 خ دادم و در کنار عمه نشستم عارفه و الهه پاسنی نمکيلبخند ها. 
  ؟ي کردهی ؟ گرزمیچرا چشمات پف کرده عز..  عه ــ
  کنهی کم درد مهیسرم ..  عمه دمیخوب نخواب...  شبیــ د. 
 ی تا آروم شارنیبذار بگم قرص ب..  زمیــ خدا نکنه عز. 

  طرف عطا همکیعمه .  انداخت یعذاب وجدان داشت مرا از پا م... 
 شمیممنون م: .  دمی کشیقینفس عم. 

  بهانی که با قلیبا آن دود و دم.  را صدا کرد و طلب قرص کرد خدمتکارش
 قرص را که خوردم با عذر.  گرفت شی از پشی انداخته بود سرم براه

 ...  عرفان بودمي از سويمنتظر خبر.  رفتم اطی بر خاستم و به حیخواه
  کردی رفت و مرا به حال خود رها میاگر م!! 

 حق طالق...  دادم يبه خودم دلدار...  را پس بزنم ی کردم افکار منفیسع
 نی ماند ؟ چرا به ای می دستم خالی آمد وقتیحق طالق به چه کارم م...

  نکرده بودم ؟فکر
  ام را تحت الشعاع خودندهی توانست تمام آی که می بردن به اشتباهیپ

 اده بود که پول را بهچرا تا آن ساعت خبر ند.  قرارم کرد ی دهد بقرار
  نه؟ای کرده زی که گفته بودم واریحساب
 اما.  رفتم نیی و به انتظار آمدنش باال و پامودمی را چند بار پاطی حطول

  نبوديظاهرا خبر... 
  باالای مادر ؟ بي گردیــ چرا تو آفتاب م... 

 يبلد نبودم به خاطر عرفان ادا..  تابم را به او دوختم ی سرد و بنگاِه
  قرار بازگشت اوی فکر کند بنکهی از ادمی اما خجالت کشاورمی در بیعاشق

 هستم. 
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 سرت خوب شد ؟:  زد لبخند
 بهترم.. ــ بله . 
 نگران نباش...  ادی باال االن مایــ ب. 
  کردیمن نگران چه بودم و او چه فکر م. حرص خوردم . 
 ستمی شد با باعثینی توقف ماشي حرف به سمت پلکان رفتم که صدایب

  تو که گرمهای زنه ، بی مموتویر..  هیحاج:  کرد دمیاما عمه نا ام. ...
 زمیعز:  حال از پلکان باال رفتم با لبخند دستش را پشت کمرم گذاشت یب
  کم خنک شوهیبرو ... صورتت قرمز شده . 

 عرفان کجا بود ؟...  خوردم ی بد بود ، از درون داشتم خودم را محالم
 محبتشان...  دی ام را بوسیشانی پی و عزت سالم کردم حاجی آمدن حاجبا
  کردیشرمنده ام م. 

  توانستم در موردش صحبتی کرد ؟ با که می درك ممرا
  حالِی کسچه

 دی دی مرا نمگریکنم ؟ مادر که د! 
  شد ودهی ناهار چزی هم خاموش بود مشی حضور عرفان که گوشبدون

 می دعوت شدزیهمه به سر م. 
  منيبرا.  خبر بگذارد ی را از خود بگرانی بود که دي امر عادنی اظاهرا

 نکند رفته باشد و.. 
 " زنگ خطر بود..  نبود يعاد... 
" 

 نی هم اگرانید!  نرفت نیی پامی از گلويزی چیعنی بخورم ، يزی چنتوانستم
 لشیدل. حق داشتند ...  آمدن عرفان ری دادن به دی را ربط میی اشتهایب
 گری دزیهمان بود اما دردم چ! 

  زود بهیلیخ.  آمد ی مورد بدم منی مزه شان در ای بي های از شوخچقدر
 نوش دارو پس از...  شمیندی بی بتوانم کمدی شایی رفتم تا در تنهااتاق

 مرگ سهراب! 
 

 تلفنش هنوز هم خاموش.  نشد ي از هشت شب هم گذشت و خبرساعت
 ای دنکیو من با ...  ی حاجنطوریهم.. رد نبود  عمه خونسگریحاال د...  بود
  باورنی به ادنیو رس! " داد ياو مرا باز " در خود فرو رفته بودم یمانیپش
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  کردمی اعتماد مدینبا... چقدر تلخ بود ... 
  ، خودمِر

 هنوز به اجبا...  کردم اما ی کلمات را با خودم تکرار منی امدام
 ی را در دلم روشن نگاه داشته بودم و گرنه از پا در مزی ناچيدی امي شعله

 آمدم. 
  نشد و بازگشتمان به تهران بهي ساعت از ده گذشت و باز هم خبریوقت

 عرفان. مطمئن شده بودم که رو دست خوردم " بای عقب افتاد تقرناچار
 يآن هم چه کاله گشاد.. سرم را کاله گذاشت ! 

 نجای به تهران برگشتم ؟ اگر ای بگذارم وقتای می را بگوقتی بودم حقمانده
  مورددی بد و شدیلی زدم خی منصفانه حرف مری غي مورد آن بازدر

  عرفان ، و من با آن وضعي خودم هم جاي گرفتم ، هم جای قرار مشماتت
  داغان تحمل نداشتمیروح. 

  به دل گرفتن بود ؟نهیچه وقِت ک! مادر ...  تنها يتنها..  بودم تنها
  را بستم و آن لحظات سخت را بهمیچشمها.  دادم هی تکواری را به درمس
 چرا! هم از من بد بخت تر و بد شانس تر وجود دارد ؟ یکس...  آوردم ادی

 ي گرمم از گوشه ي زدم شش قفله بود ؟ چرا ؟ اشک های که مي هر دربه
  کردسی سردم را خي بسته ام روان شد و گونه هايپلک ها. 

 .. مادر بود.  دستم باعث شد چشم باز کنم ي به روی دست گرمنشستن
 بآن همه اشک باز هم بغض... با چشمان اشک بار .  نشسته بود کنارام
 هی چه شانسنیمامان ا:  پروا خودم را به آغوشش انداختم یب...  داشتم

  بدبخت باشم ؟دی بانقدری دارم ؟ چرا امن
 . ختی اشک رنمیغمگ
  دلِي صدا به همراهم ، براید و ب فشرنهی به سمرا

  شد ؟یاما آن همه درد چگونه درمان م..  کرد و از دردم کاستنوازشم
  شد ؟ينجوریچرا ا:  آلود ادامه دادم بغض
 من دلم...  شهی درست میهمه چ... توکل کن به خدا :  دی را بوسسرم

 روشنه... 
 ال هم روشن بودپس چرا نشد ؟ حا...  دلش به آمدن عطا هم روشن بود او

 به هوش آمدن عرفان... 
" 



 351 

 يبرا ! "
 ي که روی پانسمان شده و ماسکي آوردم با آن چهره ی مادی به یوقت

 چقدر...  شد ی اشک در چشمانم جمع مندی بود خواسته بود مرا ببصورتش
  و حس مرگيدیچقدر نا ام...  و زخم يکبود! 

 ...  رفتمیمن داشتم م... من ...  زمیعز...  حانهیر:  را گرفت و فشرد دستم
 ... حـ... منو ببخش ... منو ... نشد .... به قولم عمل کنم اما ..  به
 حاللم کن...حال. 
 ی به او که ساعتشهیاز پشت ش.  آمدم و بر خاستم رونی آغوش مادر باز
 ی مشیدلم برا...  اشک آلود ینگاه..  رفته بود نگاه کردم ما
  به كشیپ
  از خودمشتری عطا بيبرا...  از او شتری خودم بيبرا. سوخت ! 
* 

  افتادی فرو مشب
  درون آمدم وبه
 پنجره ها رابستم...

  با شاخه درباد
  بودختهیآو
  خانهنیمن در ا...
 تنها...تنها!

  عالم به دلمغم
  بودختهیر...

  ابتهاجهوشنگ
  رويزی بودنت که چانجیا..  مادر می برایب:  مادر بر شانه ام نشست دست

  کنهیعوض نم. 
 ی در آن حالت که با مرگ دست و پنجه نرم مدنشی نداده بودم که از ددل
  خب به قول مادر باینگرانش بودم ول..  شوم اما دل داشتم وانهی دکرد

  آمدی از دستم بر نميآنجا ماندن کار. 
  حرف با او همراه شدمی را گرفتم و بسمینگاه خ. 
 .  نشسته بودی در کنار حاجانی حال و گری عمه بمیدی سالن رسي آن سوبه
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  بود دامنمونویی چه بالنیا...  واسه تازه دامادم رمیبم:  لب گشود دنمی دبا
 گرفت. 

 سرد و.  بود بینگاهش به من عج... 
  در خود داشت که نتوانستم درك کنميزیچ.  را حس کردم شی سرمافقط

 ود نبندیاما هر چه بود خوشا. 
  موندن کهنجایا..  خونه می بردیعمه جان بلند ش: مادر گفت ... 
  کنمی ؟ تو خونه دق مارهیمگه دلم طاقت م! نه :  در هم رفت شیاخمها... 
  دانستی ما را مقصر مییلحنش چقدرتند بود گو. 
  خبری بشه که ما رو بياگه خبر:  گرفته و خش دار گفتم ي همان صدابا

 دی دی می فقط به خودتون سختنجایا...  ذارن ینم... 
 برو...  ارهیمندلم طاقت نم... تو برو :  ناراحت به من انداخت ینگاه
  بخوابریراحت بگ... 

  شما کهي اندازه دی ؟ منم شاهیمنظورتون چ:  باز ماند رتی از حچشمانم
  ازم برياما جز دعا کار... منم حالم بده ...  نگرانم یلی نه ،اما خدیمادر

 ادینم... 
  و بدیمنی بدنی دعا کن انیپس بش:  داد و رو گرفت ی را تکانخودش

  ازت دور بشهیشگون. 
 من بد!عمه ؟ :  اش ماندم رهی حرف شوك زده و مبهوت خنی ادنی شنبا
  و بد شگونم ؟منیُ

  مادرت با بهی زندگي نبودمنیآره اگه بد :  همچنان در هم بود شیاخمها
 دی پاشیومدنت از هم نم اایدن... 
  منيخدا...  اورمی حقارت را دوام بنی بار سنگنی توانستم اینم... 
  طرز فکرتونيمتاسفم برا:  دمی بغضم دو چندان شد اما نبارینیسنگ! 

  حرفا کدومه ؟نیا.. بس کن خانم :  ناراحت گفت یحاج
 ی می مقابلم را طی طوالني که راهروی سرزنش بار مادر را در حاليصدا

  ؟ انگار مقصری زنی حرف منجوریعمه جون چرا با دخترم ا:  دمی شنکردم
 ادی بشی ممکنه پی هر کسيخب اتفاقه برا..  ست حانهیر... 

  راشی سر هم کرد و ناراحتی اش چه جوابنداشته
  عمه با منطقِدمینفهم
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  کردیچگونه بر سر مادر خال. 
 ي حبس شده ام را در هوانفس...  ستادمی امارستانی باز بي محوطه در

 بد...  رها کردم دی وزی که می نه چندان خنکمی و نسای دري و بویشرج
  مادرم رایمن زندگ!  و بد شگون منی... 
  ؟حانهی رــ

 .  فرا گرفته بودی را امواج نگرانشی که صداي مادري به سوبرنگشتم
  دوختمشی که به دور شانه ام حلقه شد نگاه اشکبارم را به چشمهادستش

 مامان ؟:
 ریناراحته به دل نگ:  دی ام را بوسیشانیپ... 

 ری تحقگرانوی دمی تونی ممی گفته هر وقت ناراحتیک:  را فرو خوردم بغضم
  ؟می و آروم بشمیکن

  گمیمن فقط م...  می کننکاروی امی تونیمن نگفتم م:  ام را فشرد شانه
 درکش کن... 
  که عقلش فقط به چشمش بودیسخت بود درك کردن زن. 
  بودستادهی ارونی بنی در هم و غمگیعل.  می خارج شدمارستانی هم از ببا
  خونه ؟دیریم:  جلو آمد دنمانی دبا
 بله پسرم: مادر گفت . 
  رسونمی شما رو مدییــ بفرما. 

  کدام از بچه ها مادرشانچی بودم هافتهی آن مدت که مهمانشان بودم دردر
 همه مهربان و با معرفت.  خود قرار نداده اند ي اخالق و رفتار الگوي برارا
  ؟نی پدرشان ، و چه بهتر از اهی فروتن شبو
  بودنی صبح ، اما دلم چقدر داغ و غمگيدم صبح بود و خنکا. 
 !  خانه را غم گرفته بوديفضا...  بازگشت مارستانی ما را رساند و به بیعل
  وي جشن و شادشیچند روز پ... 
  به دورانی خوابی را عوض کردم ، سرم از بمیلباس ها.  اتاق رفتم به

 چه شب سخت و.  می گذرانده بودمارستانیتمام شب را در ب.  بود افتاده
 یوحشتناک! 
  رفتی پس نمدگانمی از مقابل دي عرفان لحظه اریتصو. 

  بار آرامش گرفتمنیا..  روان شد می اشک هاگری سجاده که نشستم بار دسر
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  مننکیا...  خودم و عطا یی رهايبرا..  به هوش آمدنش يدعا کردم ، برا.
 مگر حرفم...  کرد ی به پا مامتیق!  دی فهمیاگر م...  بند تر از عطا بودمدر
 شی بود که عرفان برانی به امی دل گرميهمه ...  کرد ؟ نه ی باور مرا

  دهد و عرفان هم کهحیتوض.... 
  آثارچی که هی که چهار روز بعد در حالدمی دی عمه را وقتیقع وايرو

  به تهرانمی شد مادر گفت قصد داری نمدهی در وجود عرفان ديبهبود
  به دهانرتی در آورد که همه انگشت حي بازبمیچنان ننه من غر.  میبازگرد

  اونوقتمارستانی شوهرت افتاده رو تخت بی کشیتو خجالت نم:  گرفتند
  گن زن ؟ی ؟ به تو هم مي بري خوای راحت مالی خبا

  ،ي و گرفتارری و گیخودم با آن همه فشار عصب.  به جوش آمده بود خونم
  او هم قوز باال قوزی منطقری غيدر خواست ها. 
 نی بشکنه قلم پام اگه بخوام از انطورهی ؟ اگه اادی من بمونم به هوش مــ

 التی ؟ تعطدیستیچرا متوجه ن. .. بذارم چه برسه برم تهرون رونی بخونه
 یمنم هزار تا بدبخت..  برم به درس و دانشگاهم برسم دی شده منم باتموم

 دارم... 
  پسره منمي جا کردی بی داشتیتو که بدبخت:  مسخره بود یلی خجوابش

  عرفانميالل شده بودم تو رو برا...  ي نشونداهی پا قدم نحست به روز سبا
  گرفتمینم... 

 خصلت مادرانه اش با آوردن نام...  شد ی چه راحت روان مشی هااشک
 دی جوشیعرفانم. 

  عرفان که مشخصتیوضع...  نشده ریاالنم د:  کردم محکم باشم یسع
  کارمی و برم پرمی بگشی از زندگموی تونم نحسی اما من مستین... 

 یکجا م... عمه ت حق داره ... آروم باش دختر : گفت.... استغفروا یحاج
  کنن ؟ی مي چه فکرلی گن ؟ فامی می چهی ؟ در و همساي بريخوا
  کدام ازچیبا عمه و با ه.. دلم با عرفان !  من دلم به ماندن نبود ای خدا
 ی دانستم چگونه می زده بودم که نممی به زندگيگند.  آن خانه نبود یاهال

 اشتند گذیاما نم...  راه بود نی رفتن بهتردیشا. توانم درستش کنم ! 
  بگويزی چهیمامان شما : به مادر پناه بردم ... 
 ی بموندیاما تو با..  خواد بره آزادهی می بگه ؟ هر کدی بایچ: عمه گفت ! 
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  ندارهتیخوب!  گن یراس م.. آره بابا خب بمون:  فکر تر از او ی هم بعزت
. 
  خواستی مادیدلم فر.  شد دهی که حرفش چون پتک بر سرم کوبيوا! 

 ــ مامان... 
 ... دوباره مرا به حال خودم رها کرده بود.  مادر دوباره سرد شده بودنگاه

 حق داشت. حق داشت !
 اگر...  گردم یــ من بر م... 

  منوایخدا:  اراده سکوت کردم ی که بدی کوبنهی و بر سدی کشادی فرچنان
  کنهی مي من بازيداره با آبرو...  عروس زبون نفهم نی بده از دست امرگ

.... 
  ؟شی آبروای فکر پسرش بود به

 رونی خونه بنی پاتو از ايحق ندار!عروس ؟ :  شد ی هم عصبانیحاج
  دونمو توی وگرنه من ميبذار... 

  کردم ؟ی عمل مفی ضعنقدری در مورد شناخت آدمها اچرا
  خانوم شماويزر:  گفت ي به مادر با همان صالبت و لحن خشک و جدرو
  عرفان به هوشی مونه و تا وقتی اما عروسم مدی برگرددی تونی عزت مآقا
 می آبرو دارنجایما ا...  رونی خونه بذاره بنی تونه پاشو از ای نمومدهین... 

 !  ؟دمی دی کابوس میعنی ایخدا...  آن همه جذبه و لحن آمرانه شدم مبهوِت
  افتاده بودميریعجب گ! 
  گردمویمن بر م:  را رو کردم  امی دندگکی و ي لجبازي حال خونی ابا
  نگه دارهنجای تونه منو به زور ای کس نمچیه! 

 اوردهی کس تا به حال رو حرف من نه نچیه:  ستادیمقابلم ا... 
  به شما روی حرمتیمن قصد ب:  اما خودم را نباختم دمی ترسی نگاهش ماز

  برم دانشــدیمن با..  دی خوام درکم کنیندارم فقط م.... 
 االن.. دی بردی خوای با هم هر کجا که مدی تونی شوهرت برگشت می وقتــ
  با منهارتیاخت... 

 ارینه سر خودتو در ب...  گه بابا جون یراس م: هم طرف او را گرفت عزت
 نه بندگان خدا رو.... 

 یما بر م...  دی دارارشویعرسوتونه اخت:  هم به سمت اتاق رفت مارد
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 میگرد. 
 البته..  پناه بودم یچه ب...  ماندم رهیه به سمت اتاق رفت خ به او کناباور

 ستی نریخودکرده را تدب" ! "
  من و توستانی آنچه می فاش کسنشود

  اشارات نظر نامه رسان من و توستتا
 می گوی کن با لب خاموش سخن مگوش

  که زبان منو توستی ده به نگاهپاسخم
 یبعد از پست واسه تون قرار م "
 يپرواز هما "
 ي رو با صدابای زفی تصننیا

å n : )دوستش دارمیلیمن خ...  به شما دممیتقد  
  ؟ حاال من باي بود زدی چه حرفنیمامان؟ ا:  دنبال مادر به اتاق رفتم به
  کنم؟کاری منطق چی زبون نفهم بي آدمانیا

  فکنکهیدوم ا... اوال درست صحبت کن :  ختی را در چشمانم رنگاهش
  ؟رهی مشورت گرفتن از من دي برای کنینم

 همون که...  ی وصلت بشنی االی خی خواستم بی همونم که ازت ممن
  من جوابی بگدی که بایی تونیا!  ی گرفتدهی و نادی گذاشتنی زمحرفشو

  بدم ؟ چطور تو چشماش نگاه کنم و بگم امانتتو سپردم دستی رو چعطا
 : بغض کرده بودم...  ي جواب دل عطا رو بددی که بایی تونی ؟ اگهی دیکی
 مامان! 
  مونمی نمنجایمن ا...  ي بري منو تتها بذارتی موقعنی تو ادیمامان توونبا. 

 خودت...  ستی با من نگهی دارتیاخت:  شد لی به جمع کردن وسامشغول
  رفته چقدر مخالف بودم ؟ادتی.  یخواست

 ی ناعادالنه قضاوت منگونهیا ی دانست از احساسات من ؟ از کی چه ماو
  رحم شده بود ؟ی بنقدری ؟ چرا اکرد

 یاگه عطا بفهمه م...  مونم یمن نم:  صورتم راه گرفتند ي به رومی هااشک
  از غصهرهیم... 

  غصهي دارگهیعطا ؟ االن د:  پر از سوالش متعجب در چشمانم نشست نگاه
  مثل قبل بای تونی نمگهید...  حانهی ؟ شرم کن ري خوری او طفلک رو مي
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  وی فقط به شوهرت فکر کندیاالن با!  ی بکششی با پی پس بزندست
  که بر گردهیبراش دعا کن... 
  بر گشتمگهی چند روز دهی دیشا...  برم دی بچه ها باي به خاطر مدرسه من
  تا اون روز به هوش اومده باشه و حالش خوب باشهدوارمیالبته ام... 
  ؟شهی می ؟ کار و دانشگاه من چیپس من چ:  دمینال
 —  دونم تناسینم... دانشگاهتم...  ي به وار کردن ندارازی نگهی که دتو
 ارمیمن که سر در نم...  کن ستشی جور راست ورهی ریبگ. 
 — امیمن باهاتون م...  نی ش بشه اجهی که نتدمی همه زحمت نکشنیمن ا. 

  کهیستی دختر مجرد نهی گهی ؟ تو دیستیچرا متوجه ن:  تند شد لحنش
 ی شوهرت کار کني طبق خواسته دیبا...  ی هر کار دلت خواست بکنیبتون

  چشمی خانواده ش گفتند بگی هرچدی روز افتاده ، بانیاالنم که او به ا. 
 تیآن هم در آن موقع.  دهد ادی به من ي خواست راه و رسم شوهرداریم
 اصال کدام شوهر ؟!

  امنهی بد کیلیخ.  مادر رو به رو شدم شتری بيند چه خواهش کردم با تهر
  کهي عذاب وجدان از آن بازی توانستم بیکاش م.  به دل گرفته بود را

  راه انداخت و مرا هم نقش اول داد حرف بزنم ، افسوس که با آنعرفان
 یم...  دمی ترسی کردن مي مهری از بگرید...  آمد ی و روز او دلم نمحال
  گذشتهنیاز ا. کار نبخشد نی مرا بابت ادیای به هوش ب عرفان کهدمیترس
 ی مافتی عرفان دري که از سوی مبلغي گفتم به ازای گفتم ؟ می مدی باچه

  گرفتم ؟ي همه تان را به بازکردم
  کردند ؟ی کردند ؟ چطور بر خورد می در موردم مي وقت چه فکرآن

 مواظب:  را جمع کرد لی وساي تفاوت همه ی اتاق نشستم و مادر بي گوشه
 خودت باش. 

 گری دي قهیچند دق...  اشک تماشا کردم ي رقصانش را در پس پرده ریتصو
  به هق هقمی صدای بي هی و گردی به گوشم رسشانی خداحافظيصدا
  ؟یآبج:  شد که رضا با اتاق آمد لیتبد

  را پاك کردممیاشک ها.  دمیاز او خجالت کش. 
  اصرار کردم مامان اجازه ندادیهر چ...  تونستم بمونم یــ کاش من م. 

 یبه او حق م..  کند همی نشست ، مادر قصد داشت تنبمی بر لبهای تلخلبخند
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  خبر نداشتيزیدادم اما او که از چ! 
 دعا کن عمو عرفان... نگران من نباش ...  قربون تو داداش مهربونم برم ــ
 زود خوب بشه... 

 یلی اونجا خیستی تو خونه نیوقت...  شهیات تنگ مدلم بر:  داش بغض
 شهی مریدلگ! 
 امیمنم زود م..  زمیبرو عز:  را کنترل کردم میاشکها. 
 شهی و مثل همدمشیبوس.  دمی خاستم و با تمام وجود ، در آغوشش کشبر

  طاها و رهاامدیدلم ن...  خرجش کردم و تادم در بدرقه اش کردم یمهربان
 دمی لحظه هر دو را بغل کردم و بوسنیآخر... به سالن رفتم ...  نمی نبرا
  ؟يای تو با ما نمیآبج:  را پاك کرد میرها کودکانه اشک ها..
  کردیبغض داشت خفه ام م... نتوانستم حرف بزنم . 
 شهی دلم واسه ت تنگ میلی ؟ من خيای می کیآبج:  دیطاها پرس. 

  قرار است آنی دانستم تا کینم...  آن ها که نفسم بودند دنی بود ندسخت
  بار بود از آنهانیاول...  بود تابی بشانیدلم از همان لحظه برا!  نمی را نبها

 مثل جان کندن... سخت بود ...  شدم یجدا م!!... 
 ی صورتم مياشک ها به پهنا....  به اراده ام نبودند می مهار اشک هاگرید

 او انقدر هم که.  که در چشم مادر نشست دلم را گرم کرد یشکا...  دندیبار
  داد از من دلزده نشده بودینشان م! 

 ي بديرفتن او هم با همه ...  هم سفارش کرد مواظب خودم باشم عزت
  کردرمی دل گشیها. 

  که داشتمی تنها حسانشانی که در مي و من تنها ماندم و خانواده ارفتند
 یگگانیغربت بود و ب! 

  گذشت و من همچنان خودم را در اتاق حبسی از رفتن آن ها میساعت
 کرده بودم. 
  ؟ي آماده احانه؟ی رــ

  اشکدنی شد نگاه کردم ، با دی را پاك کردم و به عمه که وارد ممی هااشک
  ؟يری گی آبغوره ميواسه رفتن خانوادت دار:  گفت میها

  آمده شم ؟یواسه چ:  حرفش راندادم نی اجواب
  ؟مارستانی بمی برمی خوای می دونی نمیعنی:  به سر و گردنش داد یحرکت
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  ؟ی واسه چمارستانیب:  در هم بود می هااخم
 قربون اون دلِ... يوا:  ردی بلد نبود بگيگری حق به جانب بودن ژست دجز

  تو روی دونم مادرت رو چه حسابینم...  سی نالتمی خنی ت که عگنده
 ؟ داد شوهر
 لعنت به من.  را نداشتم اما لب فرو بستم شی گونه رفتارهانی اتحمل

 لعنت! ...
 دیشا " بروم مارستانی حرف برخاستم و حاضر شدم تا به همراهش به بیب
  شدی میبا رفتن من فرج. 

  و ازمی برومارستانی که از صبح تا شب به بنی هر روزمان شده بود همکار
 گرید.  کند و من دعا بخوانم هیاو گر.  می به عرفان چشم بدوزشهی شپشت

  به کارش نداشتندي شد و کاری دنده و لجباز نمکی زن نی مانع ایکس. 
  نسبت به عرفان در قلبم بود از سوز جگر اشکی اگر عشقدی دانم ، شاینم
 کی دنی دِر
  قرایدلم فقط ب! ...  کردم اما آن روز ها ی و دعا مختمی ریم
  که خنده در آن موجیی صدادنیشن... ه عاشق  خمار بود و نگاِم

  چشجفت
  نشاندی مدگانمی اش هم سوِز اشک به دي آورادی...  زدیم. 

  بود که خانواده ام رفته بودند و من تنها در کنار آن هاي روزنی روز سومآن
  کردهیو سع!  ی ، نه هم زبانی کردم ، واقعا تنها بودم ، نه هم دمی میزندگ
  ترم را هم با هزارانیامتحاناِت پا.  دی خودم را وفق دهم با اوضاع جدبودم

  که کرده بودم قرار بود که سر وقت حاضر شوم و درری و خواهشیبدبخت
 می شرکت کنم و گرنه زحمات آن سال و فشرده درس خواندن هاامتحان

  رفتیهمه به باد م.
  بهیحت.  کرد یبارم نم يزی چری کرد و جز تحقی که مرا از باال نگاه معمه

  ؟بای زياهایکجا بود آن رو!  گرفتار شوم نگونهی که ادمی دی همنمخواب
  درمکتی ني را روفمی داشتم ، کجهی صبح سر پا بودم و احساس سرگاز
 امی به صورتم بزنم بی آبهی: کنار عمه گذاشتم . 
  کتاب دعاي اش بود و نگاهش روینی نوك بنکشیــ ع. 
  بودی هم نعمتشی غرزدن هادنی از او دور بودن و نشنقهیچند دق. 
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 ییبا قدم ها.  بهتر شدم ی و کمدمی خنک آب سرد کن را به صورتم پاشآب
 لشی موبای که دارد با گوشدمی و دمودمی دوباره طول سالن را پآرام

 دمی تر که رفتم شنکینزد...  ي اهیچه گر!  هی کند ، آن هم با گری مصحبت
 یگوش... خودش اومد ... راش دعا کن مادر ب: که گفت . 

  مادرایب:  که در دست عمه بود نگاه کردم که گفت می به گوشمتعجب
 "  به تنم افتادبی عجیلرزش... عموته ..  زنگ خورد جواب دادم تیگوش

  ؟ي من عقد کردي چارهیب
  با عرفانِیمگه بهش نگفت: ادامه داد  "

 ..  ؟عطا
  کردهیدوباره گر.... 
 ...  بر من غالب شدجهی ؟ احساس ضعف و سرگدمی شنیچه م...  ایخدا
  نقش بردهی نرسی چه کرده بود ؟ عطا در چه حال بود ؟ دستم به گوشعمه

  شِد عمه رایخدا مرگم بده چ:  يو صدا...  حس و حال یب...  شدم نیزم
  رفت ویاهی سمی و چشمهادمی از فرسنگهادورر شنییگو... 

  هوانجایا
  ؛ی نه آفتابَاست

 ي ابرنه
  خاطراِت توسترِد
  گزیپر از رُ!
  چقدرَو

  مني هاچشم
  داردتی هوا حساسنیبه ا!...
 می بگشادهی خواست دیدلم نم. 

  کردم در بسته بودی که به هر طرف رو می و دلزده بودم از آن زندگخسته
 وزده از توان نشیب...  نداشته باشديداری خواست که بی میدلم خواب.
 هر... شکسته بودم ی و جسمی بودم ؛ روحدهی کشی ساله ام سختستیب

  ،یافتنی دور بود و دست نمیآرزوها... نداشتم ...  خواسته بودم نبود چه
  نمودی دور از ذهن ماری هم بسمی معمولي بلند پرواز باشم ، آرزوهانکهی انه
  بودم ؛دهی برگرید...  دهم ي توانستم خودم را دلداری ظاهرا هم نمگرید...
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 دیشده بود ، آنچه نبا! 
  کهي گشودم و پرستارمیی و تنهاای دني خسته ام را با اکراه به رويچشمها
 ی به دستم وصل کردند را چک می که متوجه نشده بودم کی سرمداشت

 کرد. 
  خانوم خوشگله ؟هوی ي شدیچ:  لبخند زد دنمی دبا

 انگار ضعف کردم.. .. رفت جیسرم گ: لب زدم ... 
  حالت جايریسرمو بگ....  قندت افتاده بود ستی نی مهمزیچ:  زد لبخند

 ادیم... 
  دانم عمه کجا بودی حال بستم ، نمی را بمیچشمها... 
 —  کردی می تابی پشت خط چقدر بیاگه بدون...  عموت چارهیب.... 

 عموم ؟:  اراده بود ی بمی چشمهاگشودن
 —  رو داد به من صحبت کنمی مادر شوهرت که حالش خوب نبود گوشآره
 بهش گفتم نگران نباشه...  نگران حالت بود نقدریدلم واسه ش سوخت ا...
.... 

 ...  که در آن لحظات گمش کرده بودم برگشت و نفسم را تنگ کردیبغض
  زده بداندی خط مثل مرغ سر کنده بال بال مي دانستم که آن سویم

  نهای ، بداند من حالم خوبست ستیاجرا چم... 
  خواستم کمکش کنم ، اما حاال شدم نمکی پر از اشک شد ، من ممیچشمها

  گدار به آب زدمیلعنت به من که ب! زخمش يرو... 
  دانستمیم "

 ... عطا... 
 "  از دستم رفتمی که رفت مهار اشک هاپرستار

  خاطري کرد که برای وقت حرفم را باور نمچیه.  دی نخواهد بخشمرا
 یکاش بر م... آه ، عرفان ... 

 "  بوده که تن به ازدوج با عرفان دادمخودش
  رو به دستعطا
  دارم تا دلِازین...  دارم ازیمن به شهادت تو ن...  یگشت

  ازنمیا "چه وقت تصادف و بدتر از اون به کما رفتن بود ؟ ...  ارمیب
 یکاش م..  آنسه که به انتظارش نشسته بود چارهیب...  من بود یبدشانس
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  به او خبر دهميتوانستم به نحو... 
 ينگاهم را به قطره قطره .  ربط به هم را پس زدم ی و بشانی پرافکار

  عطا در آن لحظه کهي دهی نادریتصو.  دوختم دی چکی که از سرم میعیما
 و... مجسم کردم  خودم ي آن خبر وحشتناك را به او داده بود بارها براعمه

  شده ؟ی چه کرده و چه حالدمی از خودم پرسباز
  جا به جا شدمیکم. عمه به درون آمد . 

  ؟يحالت چطوره ؟ بهتر شد:  دوستانه نبود نگاهش
 بهترم. ــ ممنون . 

 هوی...  مرتبه ؟ تو که حالت خوب بود هی شد ِچت
 :  تر شدکی تخت نزدبه
 ي حال شدیب! 

 در سکوت فقط نگاهش کردم ، لب تخت نشست و.  مشکوك بود لحنش
 عطا کجاست ؟:  را به نگاهم دوخت نگاهش

  ؟می عموایعطا ؟ !
 پاسخش! ...  بود اما پاسخش دهی چقدر ساده بود و راحت پرسسوالش

  گفتم ؟یچه م.  سخت بود یلیخ
  چطور ؟ــ
  ؟ي شدما

 عرفانِ
  زنِيچرا بهش نگفته بود:  راستش را باال انداخت يابرو

 یلی ازدواج هم که خنیا... نبود ... خب :  دمی خشکم کشي را بر لبهازبانم
  بودرمنتظرهیغ... 

 ری زيسرتو کرد...  و منم باور کردم یتو گفت:  به سرو گردنش داد یحرکت
  خبر نداره آره ؟یچکی هی کنی فکر مبرف
  فهممیمنظورتونو نم:  رفت  در هممیاخم ها... 

  ؟ي با عطا به هم زدیواسه چ:  زد پوزخند
  چاکتنهی شد که از اون عاشق سیچ: ادامه داد .  باز ماند رتی از حدهانم
  ؟یگذشت
  عاشقای منه ي عطا عمودمیباالخره نفهم:  مانند خودش تلخ شد لحنم
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  چاکمه ؟نهیس
 خودتم باورت شده عموته و بهت نظر:  اعصابم بود ي رویلی خپوزخندش

  ؟نداره
  به شما گفته به من نظر داره ؟ــ

 تو همون چند روز که!  به گفتنش نبود ازین:  توانست بخندد ؟ ی مچطور
  براش کهي و ناز و عشوه اومدي در آوردي بودم اونقدر تابلو بازمهمونتون

... 
  داشتافهی قهی سر و پا هم فقط یالبته اون الِت ب:  زد و ادامه داد پوزخند

  ويکه گول همونو خورد.... 
  شد با خشم نشستم و پانسمان ودهی مثل سوهان بر مغزم کششیحرفها

  و خون فوران زد و نگاه او بهت زده بهدمی را محکم از دستم کشوکتیآنژ
 :  گفتمین خشم و نگاه عاص ماند و حرف در دهانش ماند با همارهی خمن
  ؟ی کنی ممی جنی سی دونی ازش نمیچی گذشته م که هي منو برايدار
 ي منو براي کردلهی و پي دارم چرا اومدي با عطا سر و سری دونستی ماگه

 ي براي دخترنی همچي بودرتی غی تفاوت و بی بنقدری ؟ ايری بگپسرت
  ؟يری بگپسرت

 هاج...  آنکه بخواهم باال رفته بود و قادر به کنترل خودم نبودم ی بمیصدا
  که چادرش را نگه داشتهی باز برخاسته بود و در حالمهی نی واج با دهانو

 يزیمن که چ... نیی پااریصداتو ب:  کرد آرامم کند ی سعفتدی از سرش نبود
 ای حی بيدختره ! نگفتم .... 

 .  باختنیعنی زن نی در مقابل اهیما گر ها به چشمانم هجوم آوردند ااشک
 ی ، اگه نبودم حرف مامانمو گوش مامی حیآره من ب:  را پس زدم اشکها
  دل شکستنياما شمام برو به جا....  دادم ی ازدواج نمنی و تن به ادادم
  بهدهی تخت خوابي بد شما روتی کن اون بدبخت که حتما به خاطر ندعا

  ؟ عطای بگی چی خواستی مگهی نگفتم ؟ ديزی چی گیتازه م!  ادی بهوش
  دخترتو براشی سر و پا هم همونه که هر چیاون الِت به قول شما ب...
  نگاشم نکرديحلوا حلوا کرد... 
 ِب

  زد حتما توقع نداشت جوای مرونی داشت از حدقه بشیچشمها
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 آن هم از من..  ردی بگلی رك و پوست کنده تحونگونهی را اشیحرفها! 
  و دسِت خون آلود بهی من در آن حالِت عصبدنی وارد شد و با درپرستا
  چراستی حالشون خوب نشونی چه خبره خانوم ؟ انجایا:  اخم کرد عمه

  ؟دی کنی نممراعات
 يوا...  يوا:  فشرد نهی که کم آورده بود چشم فرو بست و دست برسعمه
 اهیو خودش را با آن چادر س...  ده آخر ی دختر منو مرگ منیا...  قلبم

 زی مي را از روفمی و من کدیپرستار به دادش رس..  پهن کرد نی زميرو
  تفاوت از اتاق خارج شدمیبرداشتم و ب... 
 نی به خودم فرصت ندادم رفتارم را سبک و سنگیحت...  ام کرده بودوانهید

 محال بود..  رفتمنالی ترمي به سومیمستق!  بد ای خوب کردم نمی ببکنم
 محال! بمانم ! 

 ستمیشهرزاد ن!!!...
  هر شباما
  تازهي قصه ابا

  ها رایدلتنگ
  کنمیخواب م....
  تابگری دنالی ترمي که توقف کرد حرکت کردم به سوی تاکسنی اولبا

  دانم قصد عمه چه بود ؟ اگرینم.  را نداشتم دنی و سرکوفت شنماندن
 می عطا به من خبر داشت چرا بارها او را به عنوان عموي از عالقه واقعا
  عالقه را به رخمنی ادی آورده بود که باادی کرد ؟ چرا االن به ی مخطا

  ؟بکشد
  چشمهگری شد بار دی پخش موی که از راديزی غم انگی دشتي نوادنی شنبا
  بود ورونی اما باز هم خودم را کنترل کردم ، نگاهم به بدی اشکم جوشي

  کهییالهایبا چه خ...  گذشت ی مدگانمی که به سرعت از مقابل ديریتصاو
 نکی شهر آمده بودم و انیبه ا... 

  به مقصد نشدم و بادنی غرق در افکارم شده بودم که متوجه رسآنقدر
 میدیخانوم رس:  راننده که گفت يصدا... 
  شدمادهی که گفت را پرداختم و پی آوردم و مبلغرونی پولم را بفمیک. 
  شدم ، چقدر شلوغ بودنالیوارد ترم! 
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  رفتم ؟ی مدی ، کجا بادمی نگاه اطراف را کاوبا
 هی تهطی تونم بلیخانوم از کجا م:  دمی آمد پرسی که از رو برو می زناز

  ؟کنم
 میزُی برو عزمیمستق: با دست اشاره کرد . 
 ي با مزه ايچه لهجه ! 

 ها را نگاه کردم اما آن که مورد نظرم بودباجه .  کردم و به راه افتادم تشکر
  گردد و خواست کهی نماز رفته و بر ميهمکارش گفت که برا.  بود بسته

 بمانم. 
  ،ساعت سه بود، من هم نماز نخوانده بودم...  به ساعت انداختم ینگاه

 حالم بد شد! 
  درونم کمياهوی گذشت تا هیقیدقا.  نشستم و منتظر ماندم یمکتی نيو

  رفتم و نمازم را هی به نماز خانه مطی بلي هیبعد از ته.  و آرام گرفتم شد
  را در ذهنم مرورشی پی را بستم و اتفاقات ساعتمیچشمها.  خواندم یم

 چقدر تند و بد حرف زده...  ریچقدر از عمه ناراحت بودم و دلگ.  کردم
 چرا نتوانسته بودم خودم را کنترل کنم ؟!  بودم

 ... يری که عذاب وجدان بگيتو شروع نکرد " دادم ي را دلدادرخودم
 ختیخودش اعصاب و روانتو به هم ر ! "
  سرش اومده باشه ؟ییاگه بال!االن در چه حاله ؟  : " دمیاز خودم پرس !"

  اعصاب ویب...  تفاوت باشم نشد یهر چه کردم ب.  به جانم افتاد دلشوره
  ماندرهی خاهی سیدر نگاِه چشمان حوصله چشم گشودم و نگاهم یب. 
  بر لبيشخندی و ندی جویآدامس م!  نه چندان موجه ي با ظاهریزن
 داشت. 

  ؟يمسافر:  دورگه بود و خشن شیصدا
 و رو گرفتم. آره : سر تکان دادم . 
  ؟يای مي دارای ي ری مي دارــ

  کنه ؟ی میچه فرق:  خودم را هم نداشتم ي حوصله
 ی کنه که میفرق م: به اطراف انداخت ی و نگاهدی به چانه اش کشیدست

 ی رو من حساب کنی تونی مي خواب بخوايجا... پرسم ! 
  رمیدارم م:  کرد گرفتم ی که منزجرم مینگاهم را از چشمان و نگاه. 
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 ــ بفرما خانوم خوشگله! 
  ذوقم زدي گرفته بود بد تومی که به سويگاری سپاکِت

 دنِیبرگشتم و د. 
  کشمینم: اخم آلود گفتم . 
  اعصابمي رودی کشی چنگ مشخندشین. 

 ی باشنطرفای بچه اادی نمِبت
 ــ. 
 ستمین:  دمی خودم کشی را به سئفمیک. 

  که عرفان به دستم انداخته بود و به کل فراموش کردهي به حلقه انگاهش
  ؟نجاستی ايشوهرت بچه :  ماند رهی خبودم

  شناخت داشتی که نمیمن
 یِ کنکاش در زندگيچقدر حوصله ! 
 ــ آره. 
  ، عطا در روز تولدم ، دلم پر از غم بودیی اهداِر

  گره خورد به انگشتنگاهم
 پر تر شد. 
  ؟دی االن با همــ
 ــ نه! 
 ییــ په تنها! 
 نه: من در هر حال خدا را داشتم . تنها نبودم . 

  ؟ی خوره با ما دو کلوم درستُصبت کنیبه کالست نم:  دیخند
  که معتاد بودیزمان...  عزت بود ي وقت هاآن
 يِ صداهیِ شبشیصدا! 
 حس..  دردسر درست کند می توانست برایمرا چه به او ؟ م.  خاستم بر
  باردی کردم از نگاهش شر میم. 
  خوب وي جاهی...  من هستم ياگه جا خواب ندار...  ؟ بمون ي ری کجا مــ
 فقط! امن و امان .. 

 .  زدم و به راه افتادمي ، پوزخنددی شست و اشاره اش را به هم مالانگشت
  که خوردمی محکميبا تنه .  بود امدهی به باجه انداختم ، هنوز نینگاه



 367 

  کهییبلند شد و نگاهم نشست در نگاه مرد جوان سبزه رو "آخم  "
 يصدا

  دري دادم با اخم های راماساژ م که شانه امی بود در حالستادهی امقابلم
  آقادیبهتره حواستونو جمع کن: هم گفتم .

  کهی به هم ببافد به راهم ادامه دادم و به متلکفی زد ، نماندم تا اراجلبخند
 ...  شده بودمیاما عصب.  توجه نکردم دندی هم خندکاری و چند نفر بگفت
  حسنکهی اي به جانندی نفر را تنها ببکی ی به ظاهر آدم ها ، وقتی بعضچرا
 !  خودش هم بترسد ؟ي هی ازسای کنند که او حتی مي دهند کارتیامن

  بر سر عمهیی چه بالنکهیفکر ا...  بزرگتر شده بود و نفسم تنگ تر بغضم
  کردی ناراحتم مزی از هرچشیآمده ب. 
 نا خود آگاه فقط منتظر! دستم هم ... دلم هم  ،

 "دیلرز" بمی در جیگوش
  ندهم ردای تامل که پاسخ دهم یبا اندک. مادر بود . اما او نبود .  بودم عطا
  گذاشته و رفته بودمیتنها..  بودمریدلگ. تماس را زدم .... 

  افتاده بودنددنی باري به تمنامیدوباره تماس گرفت اشک ها. 
 سالم:  تاب شد ، پاسخ دادم ی بار دلم بنیا. 
  تو ؟ییکجا! ؟ حانهی رــ

  بوددهیحتما شن!  پاسخ گذاشته بود ، چقدر دلواپس بود ی را بسالمم
  شاهکارم رايقصه ! 
  کنه ؟ی می چه فرقــ
  ؟ی رفتی کجا گذاشتبی بدونم تو شهر غردی کنه ؟ من نبای فرق نمــ
  خوام برگردمیــ م... 
 ي تنها برگردي حق نداریعنی...  ي برگردی تونیــ نم! 
 ي راهم ندی تونی گردم ، میبر م:  دی لرزی ممیض صدااز شدت بغ! 

 :  بودی کرد پر از دلواپسی آرامش که جز آرامش القا نمشهی هميصدا
  ؟يدیفهم!  عم ي خونه ي گردی االن بر منی همحانهیر

 همان..  هم افتاده بود خودم
 ذهنِ

  به جانِنفکریا. آمرانه بود " کامال لحنش
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 ری خواستم زیاما نم.  که آزارم داد دمی ها دبهی در نگاه غريزی که چوقت
 بار بروم. 
  پامو اونجــگهیمن د.. ــ نه مامان...
 من بچه! خودسر نباش دختر ...  دوباره رو حرف من حرف نزن حانهی رــ
  خودم کهيمتاسفم برا...  اونجا امی سپارم دست عزت خودم می رو مها

  خواست رو حرف بزرگتر حرف کردم که هر وقت دلتتی تربنطوری اتورو
  کشمی عمه خجالت ميمن از رو!  ی زنیم. 

 مهم نبود!  گشت ی بر می رفت و راضی می طرفه به قاضکی ی تازگمادر
 ی از ته دل نمیعنی...  دمی رنجیمن از او نم.  من با خبر نبود تی او از نگ،

 دمیرنج! 
  ؟حانهی ريدی شنــ

  بوديهنوز نگاهم به باجه ا...  خواست ی مهی خش داشت ، دلم گرمیصدا
  بود ، من هنوز منتظر بودمامدهیکه کارمندش ن. 
 ي جز طعنه و سرکوفت هاستی ني خبرچی مامان ؟ هکاری چنجای ايای بــ
 عمه جانت! 
 یدوباره تماس م...  عمه يتو االن برو خونه !  چه خبره نمی ببامی خودم مــ
 رمیگ. 
  گل کن به حرفمی دانست لجبازیم. ع کرد  تماس را قطی خداحافظیب
  کهیی به عمه و حرفهایوقت.  خودش گوش نخواهم کرد ی کس حتچیه

  با او رو به رو شومگری خواست دی کردم دلم نمیبارم کرده بود فکر م... 
 تهران..  ها افتاد طیبل

  در باجه باز شد تازه چشمم به نرخِیوقت.....: 
  بهی آوردم و نگاهرونی پولم را بفیمردد ک !چقدر گران !  من ي خداآه

 ازی نگری دی مبلغافتمی هم دری انداختم با همان حساب سرانگشتمیپولها
 طی بلي هیدارم تا ته! 

 حداقل.  نشستم یمکتی ني حوصله راه رفته را برگشتم و وروی و بدمغ
  پول داشته باشم ؟دی هم نباطی بلهی ي اندازه
 ي بگو که اشتباه نکردم و فراريریتو نم:  همان زن به سراغم آمد دوباره

 یهست! 
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  باشم از توي فرارزی چهیاگه بخوام فقط از :  در هم رفت شتری بمی هااخم
 ي کرددای پناه نادونو پی بِر

  دختهی ی کنیمثال االن تو فکر م!  توئه
  امثالِو
  ؟ياری هم از کنارش به دست بی پولهی و ی راهه بکشونی به بی تونیم

  خانوم خانوما ؟ من کهياریچرا جوش م:  باز ماند رتی از حچشمانش
 فقط ازت خوشم اومده...  ندارم يمنظور! 
 ي بدون از هر دست بدنمی کارت ، ایبرو پ...  منم باور کردم ی آره تو گفتــ
 يری گیاز همون دست م! 

 ي بازیی ، از جانکی دادم و ايعمه و خانواده اش را باز...  خوِد من مثل
 خوردم که!! .... 

 یبر م...  دل کردم کیدلم را ...  به راه افتادم ی و به سمت خروجبرخاستم
 ناچار... به اجبار .. گشتم ، با اکراه ! 
 ی شناگر باشنی اگربهتریحت..

 الی در خیگاه
 ي شوی غرق میکس

  حضورم شدند ، ظاهرا آن ها هم از رفتن ازيرای باز پذيهه با رو و العارفه
  بهچی آنقدر خوشحال شدند ، اما هدنمی خبر داشتند که با دمارستانیب
 اوردندی نمیرو. 
  که سروقت بودنشينماز.  ستادمی به نماز ازی اتاقم رفتم و قبل از هر چبه

  کهیپس از نماز با دل.  گرفت ی شدنش آرامشم را مری کرد و دی مآرامم
 آرام گرفته بود از اتاق خارج شدم. 
  حال بودی بیلی مبل نشسته بود و ظاهرا خي بود ، رودهیعمه تازه رس. 
 ــ سالم. 

  دختر ، منو تو اون حال ولادی برتتیتف به غ:  نشست و نگاهم کرد راست
  خونه ؟ي اومديکرد

 یهمه عروس م:  دی گردم که نال را ندادم و خواستم به اتاق برجوابش
 بد شگونِ...  و آرزو عروس گرفتم دی همه سال و امنیمنم بعد ا...  رنیگ

  بدبختِس
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 نح! 
  به جوش آمد اما خودم را کنترل کردم ، مادر بابت رفتارم خجالتخونم

  زن بشودنی اي گذاشتم شرمنده ی نمگرید!! بود ؟ دهیکش. 
 به اتاق رفتم ، پشت.  بود دی که از من در آن حالت بعي کردم ، کاريصبور

  بعد الهه در زد و وارد شدقهیچند دق....  ستادمیپنجره رو به باغ ا. 
  زن داداش ؟ــ
 چقدر هم که زن داداش بودم!  يچه واژه ا. 
 لطفا مامانو تحمل...  ی تو چقدر خانوممی دونیما همه م!  واقعا دی ببخشــ

 وگرنه...  کم درکش کن هی...  داداش ناراحته تیاالن به خاطر وضع...  کن
  دوستت دارهیلیخ! 
 میدی کرد ؟ دوست داشتنش را هم دی مرا درك مدی بایچه کس. 
  مثل انبار باروت منفجر شومدمی ترسیم. حوصله نداشتم . 
 شوی کنم ناراحتیمن درك م. نگران نباش ... ــ باشه الهه جون . 
 ممنون:  زد نی نمکيخندلب. 

 زن داداش ؟:  چهره اش گرفته بود اما
  کردیدوستش داشتم اما کاش مرا به حال خود رها م. 
  ؟ادی به هوش بی داداش کی کنی تو فکر مــ

  به خدادمونی امدیبا:  را گرفتم شیشانه ها. به طرفش رفتم !  ی سوالچه
 ای..  فرداای امروز دیشا!  یکیِ بگشهینم... باشه ... 
  نگرانمیلیمن خ:  موج زد اهشیس
 اشک در چشمانِ... 
  داشتمازی ني من خودم به دلدارایخدا. 
 ی تونیتا م... می خدا رو فراموش کندیاما نبا...  زمی عزمی همه نگرانــ
 واسه ش دعا کن. 

  او رايمن خود پر از اشک و آه بودم ، اشک ها.  دی فرو چکشی هااشک
 خب ؟..  میفقط دعا کن...  شهی درست نميزی چي و زارهی گربا:  کردم پاك

 می کنیدعا م:  لبخند حالت گرفت کی ییبای به زشیلبخند زدم تا لبها. 
 خوبه: شانه اش را آرام فشردم ! 
  دوستت دارمیلیمن خ:  دیناگه جلو آمد و گونه ام را بوس. 
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 گریدل به دل راه داشت د! 
  ، عمهي حرف های آرامتر از قبل بودم ، تلخیلی رفت خرونی از اتاق بیوقت
  در ذهنمشهی منطق را فراموش کرده بودم ، هرچند حرفها تا همی زن بآن
  ماندیم. 

  ، دهمحی و به او توضردی مدت نا خود آگاه منتظر بودم عطا تماس بگتمام
 ردی تماس بگی حتای دانستم که مهلت حرف زدن دهد ی مدیهر چند بع. 

  ، شده بودمری که گذشته بود کامال در خود فرو رفته و گوشه گي هفته ادر
 ی حرف ، بی شدم ، بی در جمع حاضر ميگری دای ی هم به اصرار حاجاگر

 نگران حالش بودم کاش..  عطا بود شی ، تمام فکرم پنی و غمگحوصله
 ی اگر محکومم می گفت مهم نبود حتی گرفت ، هر چه هم که می متماس

 دلتنگش...  گذاشت ی خبرم نمیاما ب!  یی وفای ، مثال بيزی به هر چکرد
 ...  را بشنومشی خواستم صدایفقط م.  گری از هر زمان دشی ، ببودم

 بدانم خوب ست و بس! 
 خجالت.  نه ای آن هم نداشتم که از مادر بپرسم از عطا خبر دارد ي روگرید

 دیایان به هوش ب عرفنکهی هم نداشتم جز ایپر از درد و درمان.  بودم زده
  زد که خودمی به سرم میگاه.  راحت تر بود ي خبری او هم ظاهرا با بکه

  به جز نحسيگری ديزهای چه چنکهی اما تصور امی را به عمه بگوزی چهمه
  مشاورکی به ازین.  کرد ی ممانمی بد شگون را به من نسبت دهد پشو

 ي رونیکاش هر گز ا! کاش مادر مثل سابق بود ...  کند میی که راهنماداشتم
  بودمدهیاو را ند... 
  بود ، بهانه داشت کهامدهی که مادر گفته بود شد دو هفته ني چند روزآن

 و من هنوز.  ترسد بچه ها را به او بسپارد ی دهد و می اجازه نمعزت
 ن واقعا افسرده کند ، مثال مرا با خودش ببرد چوي و کاردیای بودم بمنتظر

  وقتم به غصه خوردن وي نداشتم ، همه ی به زندگيدی بودم و امشده
  گذشتیاندوه م. 
  تری گذشت هر روز دل تنگ تر و عصبی ماه از به کما رفتن عرفان مکی

 گرید...  انفجار ي بودند آماده دهی که ضامنش را کشی و مثل نارنجکبودم
  به ظاهري هابهی آن غرنی در بدیباچرا ...  شده بود زی صبرم لبري کاسه
  آوردم ؟ی از عطا را تاب مي خبری همه بنی ادی ماندم ؟ چرا بای مآشنا
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  ، قرار شدم که با عزت تماس گرفتمی تاب و بی روز باالخره آنقدر بآن
  را خودشنی تماسم ، البته ادنی خوشحال شد از شنیلی نماند که خناگفته

 گفت!! 
  که کردیسکوت.  شدم عطا

  حالِيای اما جودمی کشی خجالت منکهی ابا
  نداشتی خوبينشانه ... 
  مالقات رفتمروزیــ د. 
  رفته باشمدنشی خودم به دنکهی ، مثل اختیقلبم فرو ر. 
  خب ؟ حالش چطور بود ؟ــ
  پاسخ دادني داد برایچقدر طول م! 
  ندارهیفیتعر... ــ حالش که ! 

  ؟ی چیعنی:  گرفت ، لب زدم قلبم
  زنه نهینه حرف م!  ننه مرده ها نیع... نا خوشه ...  گهی حال نداره دــ
 نصف شده!  شیشناسی نمشینیبب!  ستی نای دننیانگار اصال تو ا..  يزیچ

 گاری و سگاریفقط س...  گن نه خواب داره نه خوراك یم... ..
 قلبم به سوزش افتاد!  اشک ها دست من نبود ختنیفرو ر... 
  رهی مادشیباالخره ...  نکن هیــ گر... 
 شیچرا پ!  دار شده بود حهیقلبش جر...  شناختم یمن او را م!  رفت ینم
  کنم ؟ بهی به او فکر منقدری استی باورش نداشتم ؟ چرا حاال که ننی ااز
 شی تک تک نگاه هایحت..  حر فها و حرکاتش يهمه ! 
  دنی مریاالن بهم گ..  باباریس بگ شب تمایخواست..  من فعال کار دارم ــ
  با تلفن حرف بزنمشتریب. 
 ــ خدا حافظ. 

 ! بود ؟ من که دلم با عرفان نبود..  او گناه نبود ي براي قراریب...  شکستم
  تعهدم به عطا بود نه عرفانيهمه ! 
 نیباز شده بود آن بغِض سنگ..  آمدی را پاك کردم اما بند نممیاشک ها! 

  بود و دراوردهی نام عطا را نگری بود که عمه از آن روز به بعد دبیعج
  هم مادر او را قانع کرده بود کهدی دانم شاینم..  نگفته بودچی هموردش

 ی کمالمی بابت خنی دانم ، به هر حال از اینم...  نبوده ي خبرنی از اشیپ
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 آسوده بود. 
  کردمزی نا خود آگاه ت رامی گوش هادمی شنرونی که از بي همهمه اي صدابا
  با استرس ودی که به ذهنم رسي بشنوم باز چه خبر شده ؟ و از فکرتا

 عرفان: ترسان به پا خاستم !! ... 
  را احاطه کردهیزن...  رفتم ، همه در سالن جمع شده بودند رونی اتاق باز

  جلو تر رفتم ، عمه بای از چه قرار ست ، کمهی دانستم قضی ، نمبودند
 :  داد گفتی را در هوا تکان مشی که دستهای پر از اخم در حاليظاهر

 چه ادعا هاااا...  بده گهی دي جاتویبرو خدا روز... خوبه خوبه ! 
  وجوان

  را گرفت و به سمت زنِمی تا چشمش به من افتاد جلو آمد و بازوو
  مرده فقطمادر

 عرفانِ..  نیبب:  به سر داشت کشاند ی که چادر عربییبایز
  تا زنگ نزدمرونی من برو بي از خونه االی!  دختره نی زن داره اونم اکی
 ادی بسیپل! 

 دنی دی برات چه خوابنیپاشو بب...  برات مادر رمیبم:  هی گرریو زد ز... 
  چشم داشتم کهیفقط به زن.  عمه توجه نداشتم ي به حرف هاگری دمن

 اریو رنگ از رخ بس عمه چشم دوخته بود ي عادری غي به رفتار هامتعجب
 آنسه " توانست باشد جز ی نمیاو کس!  بود دهی پرشیبایز "! 
 , 
  کهنیا

 »توام» دلتنگ!!..
  مگر؟؟خواهدیاقرار م!

 ی خونه گم منیزود گورتو از ا:  شد لی مرا پس زد و به طرف او ماعمه
 ی کنی پشت سرتم نگا نمگهی و دیکن. 
  آنسه که هاج و واج مانده بودچارهیب. 
  گه ؟ی راست نمدی دونیعمه ؟ از کجا م:  خودم آمدم به

  دونم توی ؟ من که می گفتیچ:  گرد شد ی عمه به طرز وحشتناکچشمان
 نی اياما کور خوند!  ي بري و بذاريری از عرفان بگیی آتونی خداته همچاز
  چسبهیوصله ها به عرفان من نم! 
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 همسر عرفان.. من ...  گم یاما من دروغ نم:  انداخت ریزآنسه سر به ... 
  آشکاری کرد با بغضی را دست و پا شکسته ادا میفارس. 

 ...  نگران بودمیلیخ.. من:  نگاه ها به او دوخته شد و او ادامه داد ي همه
  خبر مانده بودمی از عرفان برایز... 
 ي کهیدهنتو ببنده زن:  برد ورشی شی بار بدتر به سونی و اگریعمه بار د... 
 تنها من!  دانستم یمن م! 
 شیدلم برا!  تر از من بود بی نشد به سکوتم ادامه دهم ، آنسه غرگرید
 اوردمیسوخت و تاب ن. 
  آنسه باشهدیاسمش با!  گه ی زن راست منیــ ا. 
 رتی شد و پر از حخیهمه نگاه ها به من م. 

 من آنسه هست.. بله:  را به من دوخت دوارشیآنسه نگاه ام... 
 یکیپس با هم دست به !!!!  يگفتم چرا شوکه نشد:  گفت ری متحعمه
  وي که بری بهونه داشته باشهی ي خوایم..  نیکرد... 
 نجای که من ادی دونیم...  بدم حی توضدی کنم عمه ، بذاری خواهش مــ
  هم کهیاز وقت... مشناسی کس هم به جز شما و خانوادتون نمچی و هبمیغر

 نیمن ا...  و بس امی مارتی زای مارستانی فقط با خودتون به بنجامیا
  عرفان درك کردم کهيفقط از حرفها..  شناختمی بودم نه مدهی نه دخانومو

  ، زننیا...
 ی و وادارم مختندی گری بود که واژه ها از ذهنم منی ها آنقدر سنگنگاه
  از اول بگمدیبذار: اما مقاومت کردم و ادامه دادم ... کردند به سکوت ... 
 هر چه باداباد...  گفتم یم! 

  کرد وی اتوبوس حالم را بد ميحال و هوا.  شب بود یکی به تارنگاهم
 ...  دادم و چشم بستمهی تکی صندلیسرم را به پشت.  شدم ی زده منیماش

  راه مانده بودیلیتا تهران خ! 
 یم...  از مقابلم گذشت لمی فکی که بستم چند ساعت گذشته مثل چشم
 بسته

  ، با چشمانِدمید! 
 يشنهادی گرفتن ارثش چه پي گفتم که عرفان قبال ازدواج کرده و برایوقت
  من داده و من هم قبول کردم ، آن هم به خاطر حل مشکلم ، عمه حالشبه
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  نگاه ها به منيهمه ...  ختی به هم رزیهمه چ... قلبش گرفت ...  شد بد
 ... من هم خودم را راحت کرده بودم هم آنسه را.. مهم نبود ..  شد عوض

 آنسه عشقش بود..  دی بخشی مدیعرفان هم با! 
  و ضعف با دست اشاره کرد که من از خانه اشغش
  در همان حالِعمه

  برساندنالی گفت که هر چه زودتر مرا به ترمی به علهیبا گر...  بروم رونیب
  مثل مراي کاله بردارِر

 دخت
 دنِی چشم دگری گفت دی به تهران بفرستد مو

  بماند که چه بارم کرد و دم نزدمیکاله بردار حرِف خوبش بود ، باق.  ندارد
 حق داشت خب، ! 

 :  کند گفتمی خواست راهی می ساکت بود اما وقتی طول راه علتمام
 من به عشق...  تو رو بدونه ِر

  قددیاما عطا با..  اشتباه بودهی بقدی از دکارت
 اما حاال.. اعتقاد نداشتم... 

 .. االن همه ناراحت بودن...  شهیدلمون باز هم واسه ت تنگ م:  گرفت نگاه
 ریبه دل نگ. 

  ازیی ، گویلبخند زدم به سخت.  رو با محبت بود سبزه
  جوانِنی اچقدر

  رفته بود لبخند زدنادمی. 
  بکن کهتویتمام سع. مواظب خودت باش ...  ی کنی ممنون که درك مــ

 يخانواده ا..  کسه ی تنها و بیلی گفت خیعرفان م..  بمونه شتونی پآنسه
 مواظبش باش... یشی هم عمو مگهیچند وقت د... تازه ... نداره . 

 ه نداري چاره انهی ببیمادر وقت.. نگران نباش :  زدن را خوب بلد بود لبخند
 یچیتو دلش ه... نگاه به زبون تندش نکن ...  ادی و کوتاه مشهی میراض

 ستین. 
  خاست ؟ از کوزهی از کجا بر مياما اگر نبود آن همه تند!  دی دانم، شاینم
 همان برون تراود که در اوست! 
  کوله امیرونی ببی جي که گوشه ی کردم و بابت پولی خدا حافظی علبا
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 .. ناچار بودم از گرفتنش.  تشکر کردم و سوار شدم ی با شرمندگگذاشت
 يلعنت به ندار!  بود یدستم خال! 

  بودم کم ودهی دکباری که فقط ییای دري شدم بوی چه از بندر دور تر مهر
 ..  عمه جا مانده بوديفکرم در خانه ...  کاسته ی شد و از شرجی تر مکم

 نکهیدم عوض شده اما ا دانستم نظرشان در موری بود که مي بدیلی خحس
 ِب
  قلری سرازی آنسه کمک کرده بودم خودش را اثبات کند حس خوببه
  کردیخسته ام م... 

  ، انگشتم حس کردمری را به هم قالب کردم و انگشتر عطا را زمیدستها
  گشادتر ازمیبرا...  چشم دوختم فشی ظرنینگ

  گشودم و به برقِچشم
 حواسم...  حواس ی بفتدی بودم از دستم نی مواظب مدی شده بود ، باشیپ

  آوردمرونی را بمیگوش. آهم را فرو خوردم ، چقدر دلتنگ بودم ...  ی پهمه
  بود ازیوقت...  کرده بودموی سی که تازگینام...  ماندم رهی به نامش خو

  هم دلخوشنی باشد و حاال به هممی خواستم نامش در گوشی نمحرصم
 ی قدر هم را نممی هستیتا وقت.... ما آدم هامی داریبی عجيایچه دن!  بودم
  و افسوس وی دلتنگمی نباشنکهیهم..  میدان!!!... 
 می به اصفهان گوشدهینرس....  دی بود و من خسته تر از آن که بای طوالنراه

 ی فکر میوقت...  نداشتم ی تماسچی شد ، هر چند تا آن زمان هم هخاموش
  شد ازی ميبد

  زد دلم چه حالِیبود راه به راه زنگ م اگر عطا کردم
  تلختیِواقع! نبودنش ! 

  تهران چه حالِي آلوده ي ماه تنفس در هواکیبعد از... میدی رسباالخره
  خوب وي شهر با همه نیا..  دمیبا تمام وجود نفس کش...  به من دادیخوب

 ری که از زیزانی عزيدلتنگ برا..  زادگاهم بود و چه دلتنگش بودم بدش
 انگار.  دندی کشی هوا نفس منی بلند بودند و از همیِلی سقِف دوار ننیهم
  نفس زدن در آني آنها هوا را آکنده باشد ولع داشتم براي عطر نفس هاکه
 هوا! 

 یبا تاکس.  نداشتم یی از تنهای ترسگری آشنا بود ، دمی انگار برازی چهمه
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 به! نه ؟ ایاشت از بازگشتم  دانم مادر خبر دینم.  را به خانه رساندم خودم
 دمیهر حال رس. 
  کردم آن وقت روز مادر دریفکر نم...  در را گشودم و واردشدم دی کلبا
 خانه باشد اما بود!! 

 دنشی و نبودنش را پشت در جا گذاشتم و با دامدنی از نمی دلخوري همه
 من اومدم مامان خانوم... سالم :  پر گشودم شیبه سو! 
  را دري بود که ناباوری تلخیلیخ

  که بر صورتم نشست پاسخِیمحکم
 یِلیس
  منيخدا!  نشاند مینگاهم و بغض را در گلو... 

  کهی که داغ شده بود نشست و اشکیلی سي کم جان باال آمد و بر جادستم
 مامان:  ختیدر چشمانم نشسته بود فرو ر! 

 حانهی ري کردی غلطنی همچشهیباورم نم:  از خشم سرخ شده بود صورتش
  گذره ؟ چرای تو سرت می چی گفتی و نمي گرفته بودیچرا اللمون!

  سرلی تو فامیی ؟ حاال من با چه روي کردچهی و ما رو بازی فروختخودتو
 ي و عاقل تر از همه ي جدا بافته اي کردم تافته ی کنم ؟ چرا فکر مبلند
 يهمسن و ساالت ؟ آبرومو به باد داد.... 
  بود ، کم ارزششیی دارايهمه ...  بود ی هم مدی بود ؟ خب باشی آبروفکر

 به بادش داده بودم! نداشت . 
  دادم مقابلحیحق داشت ، اما در آن لحظات ترج.  می دانستم چه بگوینم
 دمیبه در که رس...  رو به عقب به حرکت در آمد میگام ها.  نباشم دشید

  مادر را دري هی گري صدا ودمی کشرونی و با گشودنش خودم را ببرگشتم
 رمیلعنت به من با تدب... خانه جا گذاشتم ! 
  به همان امام زاده که با عطادنی ، رسبهشتی اردي ، قدم زدن در هوارونیب

 به.  آرامم کرد ی ها کمنیا... خاطراِت کمرنِگ با او بودن ...  بودم رفته
  و غمگرفته
  نماز که دلِ خواست و دو رکعتی مارتیدلم ز.  رفتم درون

  ،دمی دیبه درون رفتم ؛ انگار عطا را در هر گوشه م.  ام را باز کند زده
  ، حرم ووانیشبستان ، ا... 
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 "کاش باورت کرده بودم عطا! "
  کس راچی آدم ها هنی انی در بگری نبودند ، دارمی به اختگری ها داشک

 فقط خدا بود و!  چیه...  مونس کی هم زبان ، کی هم دل ، کی ، نداشتم
  می دلتنگيبه وسعت همه ! خدا . 

 کنهی خوب میلی نفرو داره که حالشو خهی فقط ی آدمهر
 کنهی بد میلی نفرو داره که حالشو خهیفقط !
  نفرههی دونفرش نی که ای اونچارهیب

  بود وری گذشت ، دلگی مادر سخت تر مي های سختم با کم محلي هاروز
  بد تريو چه درد.  خواست به من نگاه کند ی نمی داشت ، آنقدر که حتحق

 ي کردند با محبت های می سعی کم سن و ساليبچه ها ، با همه ! ؟ نی ااز
 من دلم از خودم.  مادر را به من جبران کنند ی توجهی خود بي کودکانه

  مادر را شکسته بودم ؟نازك
 چرا دلِ...  بود گرفته

 یبخصوص از وقت.  گل کرده بود ی حسابشی آن ها عزت هم مهربانجز
  بود که به خاطر عطا خودم را به آن دردسر انداخته ام ، ظاهرادهیشن

  ظاهرنیبه ا " به زبان هم آورد ی نسبت به من عوض شده بود ، حتنظرش
  بابای داشته باشی دلنی همچادیسرد و سختت نم ! "

 بود هرچند گرفته يگری دي به مادر و بچه ها هم رنگ و بوشی هامحبت
  ناباب گذشته ش ارتباط داشت اما تفاوتش با عزِت قبل ازي با رفقاهنوز

  کرد ، دلم نرمی مرا هم نسبت به او عوض مدی دنی تا آسمان بود و انیزم
  رو بودنی کردم ، همه هم از ایراحت تر حضورش را تحمل م.  شده بودتر
  نشاندی، محبت به دلم ممحبتش به مادر ..  داد ی مادر را آزار نمگریکه د. 

  که گرفته بود رای موقتی عذر منشمانی روز پس از بازگشتم پچند
 يبرا"موضوع عرفان را ناچارا .  و من دوباره به سر کار برگشتم خواست

  دانستم و نخواستمی بود ، نمانی هم در جرمانی کرده بودم و پفی تعرایپر
  که کرده بودم را بدانم اما مطمئن بودم آن ها همي را در مورد کارنظرشان

 نی موضوع بنی حال هر دو قول داده بودند انی مادر دارند ، با اهی شبينظر
  خبر دهان به دهاننی خواستم ای بماند ، خودم خواسته بود ، نمخودمان

 نی ادنی درد داشت ، شنی و به گوش عطا برسد ، خودش به حد کافبشود
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  دردناكیلیخ...  نامزدت در نبودت نکهیا.. شد بر درد دلش  ی افزون مخبر
  رفتیآه که دلم ضعف م.  رتی او دردناك بود ، او با آن همه غيبرا!  بود
  باورش کردم ؟ چرا باور نداشتم همه ازریچرا د.  شی هایی زورگويبرا

  و عالقه ست ؟عشق
  عزت که مدامي گذشت و عرفان هم چنان به گفته ی هفته از بازگشتم مدو
  بودیاوضاع!  يریی تغچی هی در تماس بود به همان حال بود ، بی حاجبا

  شد وی وارد نماتیآنسه ماندگار شده بود ، عزت به جزئ.  نگران کننده بس
  کند ، حالش را مراعات کند و آن گونه کهي نوازبی بودم که عمه غردواریام
  کرد با او نکندیبا من بر خورد م. 
 مودمی پی را ميادی مسافت زدی بادنشی خري کتاب داشتم و براکی به ازین
 نی و اردی گی تماس نمگری عطا دنکهی خودم بودم و ايغرق در خال و هوا ،

  مالقاتيکاش اجازه !  کرده بود لی تار تبدِب
  را به شمی روزهاي همه،

  ، باالشیخوش بودم با خ.  کردی از او زجر کشم مي خبری ، بداشتم
  شدم ، چقدر به خودش مطمئنی مداری بالشی ، با خدمی خوابی مالشیخ

  کرده ست ؟می چگونه مبتالندیکجا بودکه بب!  تواند عاشقم کند ی مبود
  خواستمی خواست و نمیهمان شده بود که م. 

  مغازه ها بود که بهنیتری بودم و حواسم به ودهی به کتابخانه نرسهنوز
 ابانی خي به دست داشت و از درختان بلنِد آنسونی بر خوردم ، دوربيدختر
  گشودم که به طرفمی گرفت ، نا خود آگاه لب به عذر خواهی معکس

 کیریچ "
 يصدا...  گرفت ی را مقابل صورتم منی که دوربی در حالبرگشت

 یب!  آشنا یصورت...  و محو صورتش شدم دیعکس انداختن به گوشم رس"
  با من کردهی قبلداری که در ديرود ، کار نگاِه سردش را گرفت که بحرف

 دلم به حالش!  ستی را فراموش کردم ، شهاب گفته بود حالش خوب نبود
  به اطراف انداختم ، چطور تنها بودینگاه! قابل ترحم بود ...  سوخت یم
 ؟
  ؟زیشور انگ:  کردم شی صدااطی دنبالش به راه افتادم و با احتبه
 . مرا نشناخت.  دی نگاهش تنم لرزي و به طرفم برگشت ، از سردستادیا
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 سالم:  شدم کی به او نزديشتری باطیآرامشش را از دست نداد ، با احت. 
 .  کنجکاو هم نشدیحت!  حس ی فقط سکوت بود و همان نگاِه بپاسخم
  ؟ییتنها:  دراز کردم شی را به سودستم

 مل دست سردش را به دستم سپرد تای را به دستم دوخت و با اندکنگاهش
 او را با خودم همراه.  کم رنگ بر لب نشاندم و دستش را فشردم یتبسم.

  راای پريشماره .  آوردم رونی ببمی را از جیو در همان حال گوش.  کردم
  دانم با اوی و نمدمی دابانی را تنها در خزی دادم که شورانگحی و توضگرفتم

 چه کنم. 
  که سرمییمن بودم با اون بال.. قربون دل مهربونت برم..  زمی عزي واــ
  کردمیآورد نگاشم نم. 

 لطفا با آقا شهاب تماس. ستی حرفا ننی جون االن وقت اایپر:  گفتم کالفه
 ریبگ. 
 ...  تنهاستی گی که مبهی عجیلیاما خ... رمی گیاالن تماس م...  باشهــ
 يدی دی اطراف رو ميکاش مغازه ها! 
  اطرافنیفکر نکنم ا:  نبود ي از شهاب گشتم اما خبریگاه به دنبال نشان نبا
 ي کردکاریتو هم بهم خبر بده چ.  نمی بیاما بازم م.. باشه. 
 حتما... زمیــ باشه عز. 

  بود نگاه کردمنشی که حواسش به دوربزی را قطع کردم و به شورانگتماس
  ، شمارهدی لرزبمی در جی که گوشمی رو رفتادهی هدف در پی بقهیچند دق.
 بله ؟:  نا آشنا بود که پاسخ دادم يا

  خانوم ؟حانهیر...  سالم ــ
 !  مرا داده بودي شماره ای زده را ، پرشتاب

  آن صدا دلواپس و لحنِشناختم
 خودم هستم آقا شهاب... سالم. :
  با شماستزی خانوم گفت شورانگایــ پر! 

 دمی دیمن تعجب کردم وقت! درسته .. .بله :  شد زی متوجه شور انگنگاهم
  تنهاست ، نتونستم رهاش کنمدی که شما گفتیبا اون وضع.... 
 االن!  دی کردی بزرگیلیلطف خ...  تشکر کنم دی دونم چطور بای واقعا نمــ

  ؟دی هستکجا
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  تا آمدمیماند.  دیای تا بمیآدرس دادم و گفت بمان. 
  گذاشته بودیکیه تار اما هوا رو بدی طول نکشیلیآمدنش خ. 
  بهی لباس مشکگرید!  بود کی شد ، خودش هم شادهی پکشی شلی اتومباز
 تن نداشت. 
  چشمان من نبودِر
  شدن کارهینگاهم را گرفتم ، خ. 
 ــ سالم. 

 ــ سالم... 
  دانم چندم دلم از آن همه غرقِی نمِر

  باي انداختم و برازی به شورانگینگاه
 ... دییبفرما:  شهاب دراز کردم يدستش را به سو.  خود بودن گرفت در
 دی مواظبش باششتریلطفا ب. 

 پرستارش رفته بوده داروهاشو:  را گرفت و مرا مخاطب قرار داد دستش
 نجای و از اادی برونی از خونه بزی لحظه غفلت باعث شده شورانگکی ، رهیبگ
 واقعا...  دی راهش قرار گرفتِر

  خوشحال شدم که شما سیلیخ!  ارهیب در سر
 ممنونم. 
  نکردمی خاصِر

 کا: لبخنِد دوستانه اش را پاسخ دادم ... 
 خدانگهدارتون... با اجازه :  گرفتم زینگاهم را از شورانگ. 
 شب... دی معطل شدیلیبه خاطر ما خ...  رسونم یمن شما رو م!! کجا ؟ ــ
 شده و... 
 شمیمزاحم نم... ــ نه . 
  من معذبمنطوریا. دیی کنم بفرمایخواهش م...  دیــ شما مراحم! 

  که آوردمدنی کتاب خريبهانه .  امدی پاسخ داد و کوتاه ني را جدتعارفاتم
 می مونی منتظر منی ماشي توزیپس من با شور انگ: گفت . 

 .  رو نداشتم آن همه اصرار را رد کنمگری ، راستش درشی کرد به پذناچارم
  و به سمت کتابخانه رفتمتمرفیپذ. 
  شلوغ بودیلیکتابخانه بر خالف تصورم خ. 



 382 

 دایپ:  شهاب در گوشم نشست ي از حضورم گذشته بود که صدایقیدقا
  ؟دی خواستی که ميزی چدیکرد
 دمشیاالن د.. بله: از حضورش تعجب کردم و سرد پاسخ دادم ... 

 شما:  به آن انداخت ی را از قفسه برداشتم که از دستم گرفت و نگاهکتاب
 امی من االن منیبرو تو ماش. 

 :  اما اجازه ندادرمی را درك کردم و دست بردم تا کتاب را بگمنظورش
 دی کنم اجازه بدیخواهش م. 

 خودم حساب:  رفت ی خودش در هم می بي سماجت هاي برامی هااخم
 دیلطفا منو شرمنده نکن....  کنم یم. 
  لطفادیی ؟ بفرمادیری گی قدر سخت منیــ چرا ا. 

  ازيگری حرِف دی نبود با حرص بشتری بي گفتگوي برای مناسبطیمح
  آرامزیشور انگ.  او به راه افتادم لی خارج شدم و به سمِت اتومبکتابخانه
  در همان حال بازدی ها داشت و مرا که دنی بود و چشم به تردد ماشنشسته

  گذاشتم ؟ی دلم ميا را کجنیا...  عکس گرفت شهیهم از پشِت ش!
  را زد و درها باز شد و بعد از سوار شدنمموتی از سوار شدنم شهاب رقبل

  قفلزیشورانگ
 دوباره از ترِس رفتنِ. 

 يعطا "خوش
 يِبو...  دمی نکشقی عمِس

  ، نفدیچی ام پینی در بی خاصعطر
  ومن

  شهاب بودنِبا
 دنِی فهمي برای خالشیجا!  خواستم یرا م " خودم

 ی درست و حسابي دعواکیپشت بنِد آن ! 
 شی از پشیدلتنگ شدم ، ب. 

 دنیصورتش الغر شده باشد باز هم موقع خند " بستم و تصوش کردمچشم
  خنده ؟؟یاصال م.... افته ؟ ی گونه اش چال ميرو "
  سوختمیچشمها. 
 "  کردمی حوصله اش می بیوقت " بلند ؟ ي هاشی رای داره شی رته
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  کردی اصالح نمصورتش را... 
 دیاشک جوش. 

  و اشک ویشهاب آمد و همه را پس زدم ، تصور او و دلتنگ... 
  پروای بي و اشک هایآن تصور دلچسب و آن همه دلتنگ.  نشستم راست

  امیی خودم بود و تنهايبرا. 
 دی معطل شددیببخش: سوار شد . 
 دییبفرما:  بود به طرفم گرفت بای زلونی ناکیبرگشت و کتاب را که در . 

 ...  به زحمت نبودمیواقعا راض:  نبودم ، حسم را بر زبان آوردم یراض
 ممنونم. 
 قابل نداره...  کنم یخواهش م: به عنوان تعارف برداشت . 
  شام رودیاگه افتخار بد:  را روشن و نگاهم کرد نی کرد و ماشمی را تنظنهیآ

 دیمهمون ما باش.... 
 اما مادرم منتظرن... ممنونم :  حوصله از تعارفاتش گفتم یب... 
  شب رو با ماکیحاال :  خندان گفت ی که هم مهربان بود هم کمیی صدابا
 دیبد بگذرون. 

 شت
  كی دانست خودش و مرا با هم میاگر م! عطا . 
 ستیممکن ن...  دیلطفا اصرار نکن: تلخ شدم ! 
 ار کردم که اصردیببخش! متوجهم .. ــ بله. 

  تفاوت داشت ؟ چرا عطا از اونقدری که در ذهنم داشتم ای با آن شهابچرا
  آمد ؟ی نمخوشش

  تونم بهتونیم:  در سکوت گذشت و او بود که دوباره لب گشود یقیدقا
  کار خوب رو بدم ؟کی شنهاِدیپ

 من از کار: گفتم .  ماند به چشمانش که به من بود رهی خنهی در آنگاهم
 همه جوره هوامو دارن.  ام ی راضیلی پروا خمانیکردن تو شرکِت پ. 
  کنه بره ؟ی داره جمع ممانی که پی دونی نمی بگي خوای میعنی ــ
 ياری پشت بد بياریبد ب! 
  دونستمینم: لحنم خونسرد بود ! 
 ازی خوب مثل شما نی منشهی دونه من به یاما م!  بگه ومدهی دلش ندی شاــ
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 بهش قول دادم هواتو داشته باشم... دارم . 
  خبر بودمی بزی از همه چشهیمثل هم. 
  ؟هی نظرت چــ
  دادمی شد ، اما من اجازه نمی میمیداشت صم. 
  نخوام کار کنمگهی ددیمن شا.  دی بهتر از من باشی منشکی بهتره به فکر ــ

 ترم تابستون هم دارم...  نهیدرسام سنگ... ...
  مادرم باشمی زندگِر
  توانستم سربای نمگرید. بهانه بود . 
 ي فرصت دارمانی هفته بعد از رفتن پکی...  ی دم فکر کنی بهت فرصت مــ
 يجواب بد. 
 دی رفت دوباره در به در بای ممانیاگر پ.  تر کرد ری مشغولم را درگِر

 فک
  گشتمیدنبال کار م. 
 دی مرا تا آنجا رسانيگری حرف دی و بدیآدرس خانه را پرس. 

 در مورد:  شدن گفتم ادهی پي در را گرفتم و ضمن گشودن براي رهیدستگ
  ؟دی بدتی رضادی خوایهنوزم نم...  عطا
  مورد بحثنی خواد با تو در ایدلم نم: به طرفم برگشت .... 

 ی نمای ی عصبی ناگه بر آشفت ؛ نفسش تند شد و حالت حملهزیشورانگ
  اسمنیبه ا:  گفت ی به او دست داد که شهاب با نگراني پرخاشگردانم

  شوادهیلطفا زودتر پ... حساسه !! 
  دونستمینم!  دیببخش:  شدم ادهی پعیمن سر... 
  که با دست راستشی کرد و در حالی را بستم و او با تکان سر خدا حافظدر

  رالی در آرام کردنش داشت اتومبی را گرفته بود و سعزی شور انگيدستها
 به حرکت در آورد ، هم به عطا حساس بود هم به نام من ؟!

 یباز هم ب.  آوردم و به سمت خانه به راه افتادم رونی بفمی را از کدیکل
 يکار..... 

  کنمیآسمان را مرخص م...
  اگر زود بجنبددیشا
 به قطار بعدازظهر برسد!!
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  ندارميازی به هوا هم نگرید..
  خودت راتو
 مثل آسمان!

  بارانلمث
  هوامثل
  نورمثل
  مني لحظه هاي همه ي روي کرده اپهن

  شدیهر وقت الزم م.  ماجرا شوم ری گی تا خودشان نگفتند پنخواستم
  کار که نبود باالخره من همیقحط...  خواست ی خودش عذرم را ممانیپ
  شدمی مشغول مییجا. 
  نبودایپر.  شده و سر کار حاضر شده بودم داری از خواب بدی سردرد شدبا
  رفته بودي قرار مالقات و بستن قرار دادي هم برامانیو پ. 

  کوبخی به سالن را حس کردم ، با بلند کردن سرم نگاهم می شخصورود
 کی نازك کرد و مقابلم نزدی پشت چشمدنمیبا د.  مرجان ي به چهره شد

  هست ؟مانیپ:  ستادی ازیم
  ندارنفینه ، تشر:  پنهان کردم ی تفاوتی پشت ماسک بنفرتم را. 
  ؟ی چای پرــ
 ستندیــ ن. 
  ؟انی میک:  زده بود برداشت شی چشم به موهاي را که به جانکشیع
 انی خانوم هم نمای پرگهی ساعت دکی پروا احتماال تا يــ آقا. 
  رو به رو رفت و در آنجا لم دادي های تکان داد و به سمت راحتيسر. 

  احساساِت بدنیا.  به او داشتم ي بدِس
 چه ح.  سردم را از او گرفتم نگاه

 دی خراشیروحم را م. 
 از عطا چه خبر ؟:  حواسم را پرت کرد شی به کار شدم که صدامشغول

  گرفتی غارش را از من ماری
 سراغِ! 
 ستیبه شما مربوط بشه ن که يخبر:  شدم پیاخم کرده و مشغول به تا. 

 البته خودش...  شهیآره خب ، به من مربوط نم:  آمد می و به سوبرخاست
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  خواستنطوریا. 
 به نفعش بود: نگاهم را به چشمانش دوختم . 
 مثل االن لنِگ...  دی رسی می موند به همه چیاگه با من م!  ی کنی فکر مــ
 شی گناهی اثبات بي گرفتن نبود برالی وکهی... 
  تا آسمانمان رانی از زمي فاصله دی کشیبه رخم م. 

  خوبلی وکهی...  من حاضرم کمکش کنم ياالنم اگه تو بخوا:  داد ادامه
  دمیهر کار بخود واسه ش انجام م.  خودم ي نهی با هزرمی گی ش مواسه

. 
  کنمی من همه کار واسه ش ميتو دست از سرش بردار!  نشده ریهنوزم د. 

  معرفت بود و اشتباه کردیاون ب:  نشست ادامه داد ي که به ناباورنگاهم
 اما من هنوز دوسش دارم. 

  دونم اونم منو دوست داره و فقط به خاطر حرمت مادرت بود کهی مالبته
 واسه...  خواست دلشو بشکنه ی مادر خودش دوسش داشت و نممثه

 قعا دوست داره ظاهرا از من دل کند و تظاهر کرد که تو رو وانیهم. 
 باور...  له کندشی نداشت ، آمده بود مرا با حرفهاي کارای پرای مانی با پاو
 عطا را باور کرده بودم...  آمده بود ریاما د.. زدی را به هم برمیبایز. 
  را کردم که در چهره ام نشان ندهممی سعي شدم اما همه یعصب. 
  ؟ادی از من بر می ؟ چه کمکي خوای از من می خب ؟ االن چــ
  دررهی شد و خلی من ماي گذاشت و به سوزی مي دو دستش را بر لبه هر
 رونی برو بشیاز زندگ: چشمانم با وقاحت گفت . 

  و داغوندرب
 یِ اون زندگي االن کجای کنیفکر م:  به نفرت نشست نگاهم
  ؟هستم

 یمچند ...  الی خی حرفها رو بنیا:  کرد کی اش را باردهی کشيچشمها
  آوردن و سر و سامون دادنشرونی ؟ بي ما رو به حال خودمون بذاريریگ
 با خودم. 
 من که...  و نجات عطا بود ي کنم ؟ حرف از آزادی را خالدانیم..  یعنی نیا

  توانستم نسبت بهی کنم مي حاضر بودم هر کارای رونی به ادنی رسيبرا
  تفاوت باشم ؟ی بشنهادی پنیا
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 يانگار...  کردمی فکر مدیبا...  کرد یذهنم کار نم! بود ؟ ی خوبشنهادیپ
  خودش را عقبدیسکوتم را که د.  شده بود ی واژه ها تهي از همه ذهنم

 :  و به طرفم گرفتدی کشرونی بی که به دوش داشت کارتیفی از کدیکش
 ی ، هم می باشدنشی و شاهد پوسی منتظر بمونی تونیم...  فکر کنخوب

  به منشی و بسپاريردار دست بیتون. 
  پا پس بکشمنکهی ، تصور ادی آخر درخشي جمله ي مکارش با اداي هاچشم

 يری بگمی تصميتا دوروز فرصت دار:  مرموز بر لبانش نشاند يلبخند. 
 یم...  کرد یسردر گمم م!  فرصت دادن ها نی آمد از ای بدم مچقدر

 دمیترس! 
  عطایی رهاي وسوسه کننده بود ، وسوسه شنهادشی ، پختمیبه هم ر! 
 شی رهادیبا!  کرد ی م موانهای گرفت و دیعطا را م!  کننده هم بود رانیو
  شدی محال چگونه ممکن منی توانستم ؟ ایم...  کردم تا رها شود یم
 کار من نبود! نه ... ؟گذشتن از عطا . 

  بار دومي براای آمده بود و پرمانی به خودم آمدم که رفته بود ، پیوقت
  کرد ، بهی درکم ممهربان
 مانِیپ.  گرفت و من متوجه نشده بودم ی متماس

  وجودياریوسط آن همه بد ب.  سوزاند ی و دل مدی دی را ممیختگی رهم
  اتفاق بودنی بهترای و پرمانیپ. 

 ی ، بر سر دوراهدمی فهمیحال خودم را نم!  بد یلیخ...  بود ي بدروِز
  دانستم ، اما گذشتن ازی بودم ، خواستن و داشتنش را حق خودم ممانده

 ی می ؟ من کمتی به چه قاو
  بود ، داشتنِی مرجان هم خودخواهشنهادیپ

 ی کنم ؟ اما مرجان مهی آزاد را به او هدي ساعت تنفس در هواکی توانستم
 حرِف من چه ؟ امثال من.  داشت داری ، ثروتمند بود و حرفش خرتوانست

  وجود ندارد کهییاصال گوِش شنوا...  ندارد داری کجا حرفشان خرچیه
 مهلت حرف زدن دهد! 
 
  به خوردن شام داشته باشم به اتاقمیلی آن که می خانه که بازگشتم ، ببه

 ي حضورم پاي نگران شود و اصرار کند برامی نبود که برای دلگری ، درفتم
 ی بيدلم بود و درد ها.. خودم بودم و خودم ... همان بهتر .  شام ي سفره
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  دانستم با آن چه کنمی که نمیدرمان. 
  ،می بگومی توانستم از دردهای مدمی دی خوش مي اگر از مادر رودیشا
 دنیاما افسوس که د...  داد که خوب کجاست و بد کجا ی می نشاندیشا

  توانستم لب ازی نمی کرد ، حتی منتری سردش غمم را سنگي و چهره نگاه
  دل گفتنِم
  چه رسد به غمیلب بگشا! 

  آمدن عزتای سر کار با رفتن ای آمد که رفتنم به دانشگاه ی مشی پیگاه
  شدیهمزمان م. 

  پاسخی آمد ، سالمم را به گرمی که باال مدمشی روز هم در راه پله ها دآن
  بود در دست به دست کرد ودهی که خریی و تخم مرغ هاری و نان و پنداد
  سر کار ؟ي ریمیدار:  دی کشرونی را بدی کلبشی جاز
 فعال... ــ آره . 

 امی چند دقه منتظر بمون االن منییپا... ــ صبر کن بابا ... 
  به ساعت انداختم هنوز وقت داشتمینگاه...  دینگاه مرا با خود باال کش. 
 دمستای و به انتظار آمدنش انییرفتم پا. 
  جان ؟حانهی رــ

  ،چقدر عوض شده بود...  دوختم شی اراده به سرتاپای کنجکاوم را بنگاه
 لعنت به مواد مخدر! 

  بابا ؟یخوب:  آمد جلو
  نشستی به دل می تازگشیبابا گفتن ها. 
  ؟می خوبم باشمی تونی مگه ما مــ
 می تونیم: لبخند زد ... 

  ؟ي مرجان فکر کردشنهادیرد پدر مو:  را نشکستم تا ادامه دهد سکوتم
  تر از قبل به همراه بهت در چشمانش ماندرهینگاهم خ. 
  هم خبر داشت ؟او

 شودی هست که تمام نمیی شدن هاتمام
  کندی متمامت

 ياری اختي رفتن هامثل
 ي اجباري هاماندن
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 ی هجوم خاطرات به آنمثل
 يادگاری کی دنی طعم تلخ دمثل

 ی خالی صندلکی ذل زدن به و
 یی که تنهای در حال،ی که در آغوشش آرامی حرف زدن با کسو
 يماری ب،یوانگی دهی شبیبا حال...

 يگاری مرد سکی ترك کردن هی شبیی شدن هاتمام
  نخ آخر بودنی اییگوی و می کشیم
 ي برداری لعنتنی دست از ای توانی باز نمو

 یم.  کردمی عزت فکر مي اتوبوس و تمام طول راه فقط به حرف هادر
 خواست خوب را از بد سوا کند و راه نشانم بدهد. 

 انیمرجان او را در جر.  رمی مرجان را بپذشنهادی بود که پنی انظرش
  کنم تا با آن عطا را به مرجاننیی را تعیاز من خواست مبلغ..  بود گذاشته

  ؟ستیاما مگر عشق فروختن... بفروشم !
  زد و خواهشیگرنه حرص نم ودی رسی هم به خودش ميزی شک چیب

  بهشی سوخت ، نه آنقدر که حاضر شود برای عطا مي کرد ، دلش براینم
  دارندشهی خرده شیی ها گوی رنگ باخت ،بعضمیدوباره برا.  بزند ي درهر
 يبرا.  از همان دسته بود قایعزت هم دق!  ستی دست خودشان هم نو

 با آن.  کردن من داشت ی در راضی عطا نبود که آنگونه سعای من ندیخوشا
 عطا اون تو باشه و تو:  گفت یم.  را به جانم انداخت دی اصرار تردهمه

  ورونی بادی بای بهتره ی براش کني کارچی هی و نتونی منتظرش باشنجایا
  برسه و تو هم دست و بالت باز بشه ؟یی نون و نوابه

  کند حالمعی تطمنگونهی بخواهد مرا ایکی نکهی داشتم اما ايادی زيآرزوها
  مرا برسانندنکهی برسم نه ایی خواستم خودم به جای کرد ، میرا بد م. 

  کرد آن همی صورت کمک مکیمرجان تنها در ...  بابت بود نی از ادمیترد
  عطاینبود من در زندگ. 

  افتادم دلمی خوب شدن مي ش برازهی آن همه عشق و انگادی به یوقت
  زندان تصوري هالهی او را پشت منکهی خواست پا پس بکشم اما همینم
  ماند نه با مرا داشت نهیاگر در حبس م.  افتاد ی کردم دلم به دل دل میم
  آمد فقط مرا نداشتی مرونیاما اگر ب...  رايآزاد. 
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 یمی چه تصمدی دانستم بای گذاشتم اما باز هم نمی او مي را جاخودم
 اما.. ختی فکر دلم فرو رنیبا ا...  بود ی راضنی هم به هم اودیشا...  رمیبگ
 ی تلخقتیچه حق! خب ، حق داشت ! 
  که مرجان داده بود را بارهای شد ، کارتی دل مکی حال دلم کم کم نی ابا

  باز گردانده بودم اما به محضبمی کرده بودم و هر بار با اکراه به جنگاه
  آمدن شماره را گرفتم ، با هر بوق قلبم از جا کندهرونی شرکت و بیلیتعط
 ي شد ؛ چه معامله ایم... 
  جانم ؟ــ
 شی داشت صدايچه ناز... 
  محانهیــ ر. 

 یفکر نم...  باور نداشت که تماس گرفتم ، به به دی مکث کرد شاي الحظه
 يریکردم تماس بگ! 
  شدیاز بخت بدم گره کارم به دست که باز م! 
 نی کنم از دل و ذهنش هم برم ، ای نمنی رم ، اما تضمی مشی من از زندگــ
  توئهي به عهده گهید. 

  نباشنینگران ا...  منهي به عهده ی گی ميدار:  امدیبه مذاقش خوش ن... 
  ؟ی کنی مفی کاراشو ردی کــ
  بشهي دو هفته ادیشا.  برم و برگردم دیبا...  دارمهی سفر کوتاه به ترکهی ــ
. 

  و باردی دادم ، دو روز فرصت داده بود تا زودتر جواب بگرونی را بنفسم
  راحت سفر برودالیخ. 

 فقط... ــ باشه ... 
  فقط ؟ــ
 خداحافظ.  یچیه: بغضم را فرو دادم . 
  که در قبالی چک امضا کندی قرار داد باي پامینیشی به محض برگشتنم مــ
 ی و پشت سرتم نگاه نکني بريری گی که میپول. 

  ازمیتو هم فکر نکن تونست.. ستی نیعشق فروختن:  خش برداشت میصدا
  تونه تجربه ش کنهی نمی پاکه که هر دلِس
  احساهیعشق !  شیبخر! 
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  توجه به آن همهی مهابا ، بی چون باران بمی را قطع کردم و اشک هاتماس
  توانستمی عطا نمی بگریمن د.  راَتر کرد می و گونه هاختی فرو ریشلوغ
 دل خوش کرده بودم...  سابق نبودم ي حانهی آن رگهیمن د...  اورمی بدوام

  ، شده بودنی که با تمام وجودم عجیعشق...  که باورش نداشتم ی عشقبه
  دانستمی را هنوز هم نمشی و کجایک. 
  به همراهشهی همي گفت که قرار است براي با ابراز احساس همدردمانیپ
  برودرانی از اایپر. 
 تی موفقي آرزوشانیبرا.  کلفت شده بود ياری پوستم از آن همه بدبگرید
 ادی زیلیخ...  شد ی تنگ مشانیدلم برا... کردم! 
 از...  نزدمیحرف.  داد تا در شرکت شهاب مشغول شوم شنهادی من پبه
  عطا همیتیاحساساتم نگفتم ،از نارضا. 

  که آن فقط به تو لطف داشتند وییدمها سخت بود دل کندن از آچقدر
  چندان به چشمهی قرار بود دل از عطا بکنم دل کندن ازبقی ، اما وقتمحبت

  آمدینم. 
  کردم دریتصور م...  دی آخر شهاب هم رسقی بود ، دقای تلخیخداحافظ

  کردمی اما اشتباه مدی خواهد پرسشنهادشیمورد پ. 
  از آن شرکت خارج شدم و به راهشهی همي من هم برامانی و پای رفتن پربا
  چه کنم ؟ایخدا "افتادم  "

  شدادهیپ.  جلوتر توقف کرد و منتظر ماند تا به او برسم ی شهاب کمنیماش
 دمی دی را نمشی به چشم داشت و چشمهای آفتابنکیع.  ستادیو مقابلم ا. 
  خونه ؟ي ری مي دارــ
 ــ بله. 
  رسونمتی مایــ ب. 
  دمی، زحمت نمــ ممنون . 
 ــ باهات کار دارم. 

  کرد ، اما من کجا و او کجا ؟ی درکم مکاش
  شنومی ، مدییــ بفرما. 
 زهیــ در مورد شور انگ. 
 خب ؟:  در هم رفت می دقت ابروهاي نشانه به
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  به مدت دو روز برم جنوبي سفر کارهی ي برادیــ من با... 
  مانده بودمرهی خنکشی عاهی سي شهی خودم در شریبه تصو. 
  خب ؟ــ
 زهیــ مشکلم شورانگ. 

 من. پرستارش رفته شهرستان : ادامه داد .  شدم ی منظورش نممتوجه
  االنم بگمادی ذاشتم بی وگرنه نمادی مشی سفر واسه م پنی دونستم اینم

  تودی که به ذهنم رسیتنها کس... من عصر پرواز دارم.. شهی مری دبرگرده
 يبود. 
" 
 یچه خودمان "تو ! 
 کاری چدیخب ؟ من با:  بودم ، من متوجه حال و روز خودم هم نبودم جیگ

  ؟کنم
  جز پرستارشچکسیبا ه...  دو روز ازش مراقبت کن تا برگردم نی اــ

  هم حالششگاهی ، تو آسارمی خواستم پرستار بگی نداره وگرنه مسازش
  دو روز هم هرنی اي نهیهز...  تونم رهاش کنم برم ی نمشهی بد میلیخ
  آرومهیلی کنم با تو خیحس م.  کنم ی ممی باشه تقدیچ! 
  نهای رمی بپذدی دانستم باینم. نگاهم را گرفتم ! عجب . 
  ما و کامال راحت باشي خونه ایب...  ستمی دو روز من ننیــ ا. 

  سوخت ؟ تنهای آن دختر مي به خانه شان بروم ؟ چرا آنقدر دلم برادوروز
 بود ، مثل خودم! !

 ينه او برا... عطا که قرار بود مال من نباشد ! آه .... آن وقت عطا ... اما
 .  کردی دخالت نممی در کارهاگریحتما د.. پس ...  او ي ، نه من برامن

  حواسش بهبایچه ز!  از عشق رتشی بود و غرتیهمه از غ...  که نه دخالت
  را داشتمیمن بود و هوا... 

  شد ؟؟ی راه مقابلم سبز میبه سوزش افتاد ، چرا شهاب راه و ب میچشمها
 امیم... باشه : عطا ؟ یی رهاي بشود برای فرجنینکند هم. 
 ممنون از لطفت!  هیعال:  نست شیلبخند بر لبها. 
  ؟دی پرواز داری چه ساعتــ
 ــ ساعت شش. 
 امیساعت پنج م: سر تکان دادم . 
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 دی دانستم در آن دو روز نبای رفتم ، می به خانه مدیبا.  تشکر کرد گری دبار
 از خانه خارج شوم. 

 زیشورانگ... ــ فقط ... 
 فقط به اسمت حساس شده نه ظاهرت..  ستی تا اسمتو نشنوه حساس نــ
  ظاهرت رو فراموش کردهیعنی. ..
 البته با عزت....  رفتمیم.  مهم نبود گرید. 
 به خانه.  رساندنم را رد کردم ي کرده و اصرارش برای او خداحافظاز

 ی ميتو که سر خود هر کار:  و موضوع را گفتم ، مادر اخم کرد دمیرس
  ؟ی پرسی چرا از من مگهی دیکن

  خواستمی زخم زبان آن هم از آنکه مدنی حرف به اتاق رفتم تاب شنیب
  بخشد را نداشتماممیالت. 
  رفتمی آمد با او میعزت که م. 

  از توگذشتم
  تنها از منو

  خواهد ماندي اخاطره
  اتي مهری بي نا خودآگاِه سال هادر

  در دستچمدان
  از توشومی مدور
 دور
 دور

 دور...
 دیدی شعر که رسينجای ابه

 دی قدم بردارآهسته
  ساعت هاشاعر

  استستهی واژه گرنیپشت ا...
  استقبال کردشنهادی پنیعزت از ا. 
  بهدی بود که بادهیکارم به کجا رس.  شدم یگاه سرد مادر راه ني بدرقه با
  کردمی مهیعزت اعتماد و تک! 
  مندنی رفتن بود و منتظر رسيشهاب حاضر و آماده . 
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  کردمیفکر م!  بود بیعج!  ی هم به درون آمد ، چه ارتباط گرمعزت
  کردمی همراهاقی عزت با آن اشتی هم را نداشته باشند اما وقتدنی دچشم

  نشسته ام رارتی گرفت نتوانستم نگاه به حلی شهاب هم آنگونه او راتحوو
 لی که مای عزت دور نماند ، آرام و نجواگونه در حالدی از دنی کنم و اپنهان

  رگ خوابشو بهمی تونستدی ؟ شايدیخدا رو چه د:  شده بود گفت می سوبه
 میاریدست ب. 
  بودنی گفت و قصدش همی هم راست مدی دانم ، شاینم. 
  بهازی کرد نی مختلف خانه را که فکر مي ربع بعد شهاب قسمت هاکی
  چگونه بانکهی هست به من نشان داد و با سفارش فراوان و ادنشید

  شد وی را چه وقت به او بدهم راهشی برخورد کنم و داروهازیشورانگ
  داشتم حتما با او تماسي اگر کارنکهی اي آورادی هم به همراهش با عزت

 رمیبگ. 
 ری سر زدم که شهاب گفته بود با تاثزی ها که رفتند ، به اتاق شورانگآن

 مهی نِر
  دياز ال.  برد ی به سر مقی عمی که مصرف کرده در خوابییداروها

 ی به من دست مي حس دلسوزکی دنشی به درون انداختم ، با دی نگاهباز
 ی و معصوم به نظر ممبایه چندان بلند چه ز نيچهره اش با ان موها.  داد
 دیرس... 

  بزرگ انداختمي به آن خانه ی اجمالی گرفتم و در را آرام بستم ، نگاهچشم
  بودباتری عمه هم بزرگتر و زي از خانه یحت!  بای بس مجلل و زيخانه ا.

  از خودم دلمشیب!  خواست اما نداشتنش هم چندان مهم نبود یدلم م...
  خواستی خانواده ام ميبرا... 

  کرده بود اول به آشپز خانه رفتم تا شام رایی که شهاب راهنماهمانطور
  حوصله بودم چه آسانتر ازبی خودت ، ي قهی کنم ، گفته بود به سلهیته

  ،دی طول نکشادی خالل شده با سس ؟ کارم زینی زمبی سرخ شده و سمرغ
  بري آن همه کتاب لبخنددنیبا د...  از آن به سمت کتابخانه جذب شدم پس
 جان...  يوارد شدم ، چه سکوِت دلنواز!  خانه ي جانیبهتر..  نشست میلبها
  مورد عالقهِب
  کتاکی ي نشستن و مطالعه ي داد برایم. 
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  مختلف ، از هري ، کتاب هادمی پر از کتاب را دي زدم و قفسه هایچرخ
 کی وقت بود دلم یلیخ...  در آن جا وجود داشت یه فکرش را بکن کدسته
 هی تهی نتوانسته بودم کتابریذهن درگ«  خواست ، مدتها بود با آی مرمان

 کنم و بخوانم. 
 شهی که ريمثل عاشقانه ا...  خواست ی منی غمگي عاشقانه کی دلم

  را که برداشتم ورق زدم و در همان حالیکتاب.  بود در جان و تنم دوانده
  بهی آن نشستم و نگاهيرو.  پنجره رفتم پشِت

 يِ گهواره ای سمت صندلبه
  به فلکسر

 يِبای زي بزرگ خانه با آن آن درخت هااطی انداختم ، حرونیب
 دی نوازی چشم را مبای باشکوه و زاری بسدهیکش... 

  اول نوشتهيخوش در صفحه  ی که با خطییبای زتی را باز کردم و بکتاب
  را خواندمبود

 ي روی نمادمی و زی کنی نمادمی
  فراموش کار مناری ری بخادتی.... 

 چه کرده بودم با خودم ؟ با دلم! نداشتنش ! کار من نبود نخواستنش ! 
 یم...  خندانش تنگ بود ي نگاِه شوخ و صداي از همه براشیدلم ب!  عطا

 دلم آن روزها..  خندان شی نه نگاهش شوخ ست و نه صداگری که ددانستم
 نی زمي کردم بدبخت تر از من روی که فکر میی خواست ، روزهای مرا

 ياری و بدبی را بد شانسمی که وجود عطا در زندگییروزها.  ندارد وجود
 قدر ندانستم...  داشتنش ي کردم برايناشکر..  دانستم یم... 

  بايچه کرد! مرا چه به عاشق شدن ... م آمدم  ام که تر شد به خودگونه
 دلم عطا! 

  شدیداستان با غم شروع م... کتاب را ورق زدم ... 
  در نگاه کردم ، اتاقي گشوده شدن در سرم را باالگرفتم و به سوي صدابا

  فرو رفته بود و من آنقدر غرق در مطالعه بودم که گذریکی در تاربایتقر
  دري خواب آلود در آستانه ي با ظاهرزیشورانگ.   را حس نکرده بودمزمان

 ی حسچی هیب.  کرد ی بود و نگاهم مستادهیا. 
  ماند اما از اوی پاسخ می دانستم سالمم بیم.  زدم و بر خاستم لبخند
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 ی بردم ، قصد داشتم آخر شب باقرونیکتاب را با خودم ب.  نکردم غیدر
 صفحات را بخوانم. 
  مانده بودرهی براق به چهره ام خي لهینگاهش چون دو ت. 
  ؟ی خوبــ

  ؟یستیگفتم گرسنه ن.  نداده رو گرفت و به سمت پلکان راه افتاد پاسخ
  ها کج کردی به راهش را به سمت راحتدی بگويزی انکه چی و بستادیا. 
 گرسنه بود. 
 يای به صورتت بزن سرحال بی آبهی..  ارمیــ االن واسه ت شام م. 
  توجه به منی بود و کامال باالتشی خينگاهش از پنجره به ناکجا. 
  کردم برخاست و آمد ، صورتش را شست وشی و صدادمی را ساده چزیم
  نشستزیخشک کرد و پشت م. 
  نشستم ، هنوز مانتو وشال به تن داشتم و در آن خانه احساسشی به رورو

 و در سکوت مشغول واضح به پوششم انداخت ی کردم ، نگاهی نمیراحت
  ، فقط چند تکهشهیمثل هم...  نداشتمیلی شد ، من هم که اصال مخوردن

 یلی خشیموها.  او نشستم ي خوردم و در سکوت به تماشاینی زمبیس
  به تن داشت که او را الغر تر ازدی گشاد به رنگ سفي بود ، بلوز و شلواربایز

 .  بودی آرام و دوست داشتنیلیظاهرش خ...  داد ی بود نشان مآنچه
  حرف برخاست و از آشپز خانه خارج شد ، قرار بودی را که خورد بشامش

  ظرف ها را شستم و به دنبالش رفتمعی او باشد ، سرشی حواسم پيهمه . 
  ؟زی شورانگــ

  کهنشی به در اتاقش زدم و در را گشودم ، با دوربي را نداد ضربه اپاسخم
 با ورودم آن را به سمتم.  بودم مشغول بود دهیش د از آن هم در دستشیپ
 ابانیگرفت و از من عکس گرفت ، مثل آن روز در خ. 

  نگاهم کرد و سپس نگاهشي ؟لحظه ایاز من عکس گرفت:  نشستم کنارش
  انداختنیرا به دورب. 

  ؟نمی منم ببشهیم:  گفتم
 : تبسم کردم و گرفتم.  گرفت می آورد و به سورونی را از گردنش بنیدورب

 یمرس. 
  وقیچقدر دق!  یتیفی که گرفته بود انداختم ، چه کی به عکسینگاه
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  ، من معموالدمی دی بود که از خودم می عکسنیباتری زدیشا..  واضح
  چهرهنکهی نبودم با ای راضمی وقت از عکس هاچی عکس نبودم و هخوش

  داشتمی نسبتا خوبي! 
 نمی قبل را هم ببيق شد به خودم اجازه دادم عکس ها که در خودش غذاو
  عکسشیظاهرا تنها سرگرم....  و اطیعکس پنجره ، راه پله ، آسمان ، ح...

  عکس ها رانگاه کردميادیتعداد ز.  خاص ی بود آن هم نه به هدفانداختن
  را از دستم گرفتنی اورد و دوربشیکه دست پ. 

  آوردن دارو ها اتاقشيبرا... وقت داروهاته :  را به ساعت انداختم نگاهم
 ي بعد بازگشتم ، لپ تاپش را روشن کرده بود و همه یقی ترك کردم و دقارا

  کهی ماند به عکسرهی به آن بود دوباره کنارش نشستم و نگاهم خحواسش
  که بهت ویعکس....  به آن رهی خزی بود و نگاه شورانگشی حال نمادر

  چند سالي برادیشا! عطا بود و خودش ...  را مهمان نگاهم کرد يناباور
 ...  لبخند زده بودندنی بودند و رو به دوربستادهیکنار هم ا...  بود شیپ

 زی و شورانگشهی جذاب همپیعطا با همان ت...  بودنددهیخند!  که نه لبخند
 دی پارك بودند ، شاکی در دیشا.  بای ، ساده بود و زی مشکي و مقنعه مانتو

 هم جنگل! 
  خودم بچرخانم و بهتري بردم تا لپ تاپ را به سوشی اراده دست پیب

 نهی که به خودش آمد اخم کرد و لپ تاپ را بست و با خشونت به سنمیبب
 چرا آن گونه!  بود بی عجیلیرفتارش خ...  و مرا به عقب هل داد دی کوبام
  اماختمیمن هم ر!  ختیبه هم ر... 
  که مواظب بودمیدر حال.  تاپ را کنار گذاشت و مرا دوباره هل داد لپ
 آروم! آروم باش .. رمیم.. باشه :  گذاشتم زی مي آنرا روزدی نروانی از لآب
... 
  نگاهش همچنان به خشم نشسته بودی سمت در که رفتم آرام گرفت ولبه
 اما آخر چرا ؟!!
  کهیگفت:

 پر تو ي زنم سودی خورشچو
  کشم از پنجره سری میچون ماه شب!

 ي شددی که خورشاندوه
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 تنگ غروب!
 ي که مهتاب شدافسوس

 وقت سحر!
  را کامل نبستم ، با نگاه مرا دنبال نکرد ، لپ تاپ را باز کرد و باز هم بهدر
  کنار تختش گذاشتهی عسلي بعد قرص ها را که رویقی ماند ، دقارهی خآن

  لپ تاپي ، همچنان نگاهش به صفجه دی برداشت و خورد و دراز کشبودم
 بود... 

 ی عکس ها را مدی به ذهنم هجوم آورده بود ، باي از کنجکاویمی عظحجم
 دمید. 

  شدی کردم تا به خواب رفتن او سرم را به کتاب گرم کنم ، اما مگر میسع
  ممکن بود عطا رایعنی...  یعنی...  آوردم ی او سر در نمي از رفتار ها؟اصال

 یکالفه و سر در گم آنقدر دور خودم گشتم تا وقت! داشته باشد ؟ دوست
  فروقی عمی که در خوابدمی بار به اتاقش سر زدم و دنی چندمي براکه

  ، درست مقابلی عسليلپ تاپ رو...  آرام و منظم بود شینفس ها.  رفته
 ریصورتش بود و هنوز روشن بود ، همان تصو. 
  ، کم نور شداری وارد شدم ، اول چراغ را خاموش کردم ، فضا بساطی احتبا

  عذاب وجدان داشتمیهرچند کم..  لپ تاپ را برداشتم و خارج شدم آرام
 در همان.  کردم چون به عطا مربوط است به من هم ربط دارد ی حس ماما
  عکس هادنی گذاشتم و مشغول دزی مي نشستم و لپ تاپ را روباال

 سالنِ
 ی خانوادگي بود و شهاب و عکس هازی شورانگي عکس هاشتری ، بشدم

 شی ،اما هر چه پدمی از عطا ندی عکسگری ، آن هم با شهاب ، دیکیجز ..
  که بایی شد ، عکس های مشتری و بشتری مرجان بي رفتم عکس هایم

  ، از خانواده شان باشدیی جزیی گرفته بود ، گوزی شورانگي خانواده
 ي و با لباس هاشی بدون آراي عکس های و راحت ، حتیمی صمهمانقدر

 یراحت... 
  با آن هایمرجان چه نسبت!  در هم بود و ذهنم مشغول ی حسابمی هااخم

  ؟داشت
 کی از شی به خودم آمدم متوجه شدم بی و وقتدمی عکس ها را دي همه
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 .  سوختی می خوابیخسته بودم و چشمانم از ب.  گذشته است ساعت
  آرام شوري به چهره ی و لپ تاپ را به اتاق برگرداندم و نگاهاستمبرخ
 ی بزرگ دست و پنجه نرم می شک با عذابی او ؛ بچارهی انداختم ، بزیانگ
 کرد. 
  خواستم دریم.  مرتب کردم و از اتاق خارج شدم شی انداز را به رورو

 دیبا.  کاناپه بخوابم ؛ شهاب گفته ممکن است در خواب راه برود ي روسالن
  بودمی و مراقب مدمی خوابی ماریهوش. 

  بهي کوتاه سرمه انی آوردم ، تاپ آسترونی را برداشتم و مانتو ام را بشالم
 یلی ؛ خدمی کاناپه دراز کشيرو. راحت بود " داشتم و شلوارم هم نسبتا تن
  باشدی مناسبي خواب راحت جاکی يت برا توانسیراحت بود و م. 

  که رد خاطرم نقش بسسته بود پشتی را که بستم تنها عکسمی هاچشم
  بودم کهدهی دلخواه رسي جهی نتنیبا خود به ا.  بسته ام نشست ي هاپلک
  رفته بوده و با او و شهابحی تفرای آنها به مسافرت ي با خانواده عطا

  به او عالقهزی شورانگدیالبته شا..  ي منظورچی هی انداخته ، بی تکعکس
 داشته اما عطا نه! 
 عطا را از من.  شد ی کردم قلبم ماالمال از غم می مرجان که فکر مبه

 ی بود ، من او را فروخته بودم تا خوشبخت شود ؛ چاره چه بود وقتدهیخر
  بود ؟من

  نبودنِي اش در گرویی و رهایخوشبخت
  گرِم خواب شد اما با چنانمی زدم که چشم هایا م افکار دست و پنی همدر
  که قلبم با آن کوبش در حال کنده شدن بوددمی از خواب پريادی و فرغیج
  دهمصی زمان و مکان را فراموش کرده بودم و قادر نبودم تشخیتالحظات.

  ،دمی اتاقش دوياما تا به خودم آمدم به سو..  ی هستم و در چه حالتکجا
  تخت نشسته بودي که روی در را گشودم و او را در حالرانی و حمهیسراس

 ...  زدی مغی وقفه جی گرفته بود بشی دست هاانی سرش را در مو
  کردم آرامش کنمی و متعجب او را در آغوش گرفتم و سعسردرگم

  از وجودم آرامشای دانم خسته شد ی گذشت که نمی به سختیقیدقا...
  کرد ، باستنی زدن برداشت و آرام شروع به گرغی که دست از جگرفت

 یشیبهتر م...  زمیبخور عز:  کردم کی نزدشی آب را به لبهاوانی لاطیاحت. 
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  راشانمی پري در آغوشم فشرد ، موهاشتری و خودش را بدی نوشي اجرعه
  نرمش زدم ازي که به موهاي او را نوازش کردم ، بوسه اي زدم و موهاپس
 همه درد آن دنی تاب دمن
  پناه بود و دلِی بی بود ، چون کودکي دلسوزسر
  حالش را بد ترمی اشک هادنی ددی را پس زدم ، شامیاشک ها.  نداشت را
  بسته شد ودوباره به خوابشی کرد ، آنقدر نوازشش کردم تا چشمهایم

  گرفت و نشان از آرامش و خوابشی مرتبتمی رشی نفس هایوقت.  رفت
  بهمیبارش اشک ها...  بالش گذاشتم ي آرام بر خواستم و سرش را روداد

  وزیشورانگ
 دنِی مرفه داشتم ، بادی نبود ، چقدر حسرِت زندگارمیاخت

  کرده بوددای پتی که در نظرم اهميزی تنها چکشی سرد و تاریزندگ
  که دلت به ان گرم باشدیعشق...  و یسالمت!  بود و بس یسالمت. 

 دست.  افتاد شی عکاسنیاق خارج نشده بودم که چشمم به دورب از اتهنوز
 نی بود ؟ به ای انداختم ، راضزی به شورانگینگاه....  و آن را برداشتم بردم
 .  خودم را پاك کنم آن را برداشتم و از اتاق خارج شدمي که عکس هابهانه

 قهید دق انداختم ؛ چنمی به ساعت رو به روی ، نگاهدمی کاناپه دراز کشيرو
 ..  ، همان بود که از من گرفته بوددمی عکس را دنیاول.  سه گذشته بود از

 ابانی که در خیی به عکس هادمی ، رسدمی برگشتم و دیکی یکی ها را عکس
 یکی و با لرزش دست به جز تیفیسه تا عکس بود ، بدون ک...  بود گرفته

  بودم که شفاف بود و واضحابانیکه در حال گذشتن از خ. 
  خواب به چشمانم آمد اماگری عکس که شدم بار دي هی بقيمحو تماشا... 

 کیعکس ....  شد اری بود هوشدنی ذهنم که در حال خوابیعکس
 دنِیباد

  شدمرهی به عکس خيشتری اراده نشستم و با دقت بیب!  غرق به خون مرد
 با...  ي جسد سرمدِر
 مرجان کنا... دمی را هم دیعکس قبل!  پدرش بود ؛

  ویقبل....  و یقبل..  و ی لرزان عکس قبلیبا دست!  آشفته ییسرو رو.... 
  را از پله هايمرجان سرمد!  نبود یباورکردن!  من يخدا!  من يخدا

  در اتاقي که ظاهرا از الیی در عکس هانهای ايهمه ...  بود انداخته
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 ي قاتل سرمددی داد که مرجان بای منی گرفته شده بود نشان از ازیشورانگ
  وي بود از عطا ، دست داندش با سرمدییقبل از آن هم عکس ها...  باشد

  کهی داد در حالی از ان عطا را نشان مشی پیعکس....  از سالن خروجش
 يعطا و سرمد...  قبل از آن ای کرده بود کی نزدي آب به دهان سرمدیوانیل

 در حال گفتگو... 
 . دمی عکس ها را از اول دگری اعتماد نداشتم بار ددی دی آنچه چشمانم مبه
  بار دو بار سهکی...  ي شد و مرجان و سرمدی که به عطا مربوط میی جااز

 اشک بود که...  بردم ی می عطا پی گناهی به بشتری بدمی دی و هر بار مبار
  روان بودمیچون باران از چشم ها... 

 کی دنی به ددیبا..  نمانده بوديزی به ساعت انداختم تا صبح چینگاه
  بردمی را هم با خودم مزیشور انگ..  رفتم ی میلیوک.... 

  بازمی بودم که چشم هاختهی چگونه نماز خواندم ، آنقدر اشک رندانستم
  شکرتایخدا... 
 "  شدینم "
. 

 یکاش م. م  ماندزی شدن شورانگداری و منتظر بدمی را پوشمی هالباس
 چند.  بودم رفتهی را پذتشی شد ، مسولیاما نم..  بدون او بروم توانستم

  تابی ام بنهی شدن نداشت ، دل در سداری بالی به اتاقش سر زدم اما خبار
  نداشتمي رفتن اما چاره ايبود برا. 

  وزدی به هم بردمی ترسی کنم را هم نداشتم ، مدارشی خودم بنکهی اجرات
 دی به اتاقش برگشتم ، شادی ه به ذهنم رسيبا فکر...  آرامش کنم نتوانم

 ای يشتری شد ، عکس بی مرمی دستگيشتری بزیچ.... 
  داشت در آنادی خط کی کردم تنها دای پزشی مي دفتر در کشوکی فقط

 نیی که پایخیتار " حانهیازت متنفرم ر...  من تموم شد يعطا برا : "دمید
  دريزی چچی بود و بعد از آن هشی مربوط بود به چهار سال پدمی دصفحه

 دیشا...  خواندم ی و مدمی دیکاش خاطراتش را م..  نوشته نشده بوددفتر
  جا بهيدفتر را برگ زدم و با صدا!  کردم ی مدای آن همه سوال را پپاسخ

  ، شدن او هول و دست پاچه دفتر از دستم افتاد ، نگاهم را به او دوختمجا
 خم شدم دفتر را بردارم.  غرق در خواب بود و متوجه من نشده بود هنوز



 402 

  بهی بود نگاهدیظاهرا برگ سف...  افتاد رونی آن بي برگهاي از الي برگه اکه
  آن نوشته شده بود شدمي جمله که با خودکار روکی انداختم و متوجه آن

  کج و معوج بود کامالیلی خنکهیدست خط با ا..... 
 " حانهی رگهیر د باکی"
  ؟حانهی رگهیبار د "با خود زمزمه کردم ... خوانا بود  "
  ، زنگ تلفنيبا صدا...  نبود چیاما ه...  ای یخی تاردی تر نگاه کردم شاقیدق
  از اتاقزی شدن شورانگداری عجله دفتر را به کشو بازگرداندم و قبل از ببا

 بله ؟:  را برداشتم یگوش.  شدم خارج
  خانوم ؟حانهیر...  سالم ــ
  به هشت بودکی به ساعت انداختم نزدیشهاب بود ، نگاه!
 سالم: ذهن آشفته ام را جمع کردم . 
  ؟دی ، خواب بوددی ببخشــ
 دارمی وقته بیلیخ... ــ نه . 
 دیزیاوه ، بله فراموش کردم شما سحرخ:  پر از آرامش بود شیصدا. 
 می که پاسخش گوفتمای یمعذب بودم ، واژه ها را نم. 
  ، به تصوردی تماس گرفتم پاسخ ندادتونی چند بار با گوششبی راستش دــ
  نتونستمگهی شدم اما االن دالی خی بدیدی و خوابدی خسته بودنکهیا
  که نکرد ؟تتونینگران بودم ، اذ...  باشم الیخیب

  ؟تیاذ..  رفت تا اتاقش نگاهم
 االنم خوابه... نه ... ــ نه . 
  شما نشدميخوشحالم که شرمنده .. ــ خب ، خدا رو شکر . 
  شدی مداری بزینگاهم به ساعت بود ، کاش شورانگ. 

  بتونم جبران کنمدوارمیام. ببخش مزاحم شدم :  گفت دی را که دسکوتم
 خدا نگهدار.  دیمواظب خودتون باش. ...

 نا.  را گذاشتم ی تامل پاسخ دادم و گوشی بشی از خداحافظخوشحال
  عطای گناهی اثبات بي برايشتری بي آگاه با نگاهم به دنبال سرنخهاخود
 اسم احساش به عطا...  از مرجان متنفر بودم شی از پشیدر دلم ب.  بودم
 ي فرستاد آنوقت ادعای دار مي خود به باالياو را به جا!! بود ؟ عشق

  هزار رنگت مرجاني کرد ، لعنت به روی هم میعاشق!
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, 
 ی ممی داشتم که دست هاجانی رفتم ، آنقدر هزی به سراغ شورانگ همباز
  و همه توهم بود ؟دمینکنه اشتباه د " گفتم ی ، با خود مدیلرز "
  ،دمی کشرونی را بنی رساندم و دوربفمی سر خودم را به کمهی و آسشانیپر
  کهینی سنگي دلخواه رساندم اما ناگه با ضربه ي عجله عکس ها را به جابا
  از دستم افتاد ، متعجب بهنی پشتم خورد از درد نفسم بند آمد و دورببه
  خشک شدزی شورانگنی خشمگي و نگاهم به چهره دمیپشت چرخ. 

  دل مــنـــــمی بــه گلی ساده نشــستيآمـــد
  که معشـــوق نوازت شــده امســتی من چجرم
  ماراي نمودشی خبــر از خوی و بیرفـــت.....

  چنـــد نظــر کني اهلحـــظ..
  امه شـــدنــگــرانـــت

  سرخشي و چشمهای عصبي درون دستم بود ، نفس هانی به دوربنگاهش
 شی را به سونیدورب...  به وحشت انداخته بود اما خودم را نباختم مرا

  خواستم شارژش کنم داشت خاموشیم..  خواستم یم....  نیبب:  گرفتم
 انگار داشت.  دی کشرونی از دستم بضی آورد و با غشیدست پ.  شد یم

 نی بر سر دوربیی بالدمی ترسیم..  نبود ياما چاره ا.  گرفت ی را مجانم
 يناراحت شد: لبخند زدم .  رمی توانستم آن را پس بگیهم م"بعدا .  دیایب
 ؟

 ببخش:  را جمع کردم شانمی سخت بود با آن حال لبخند زدن ، ذهن پرچه
 راحتت کردماگه نا. 

  که بهی نشان داد ، وقتدی ام کوبنهی که به سي را با ضربه اشیناراحت
  پسدی حبس شده ام را رها کردم ، هر طور بود باِس

  اتاقش رفت نفسمت
  گرفتمیم. 
  بودنی به همدمی اميهمه !  گرفتم ی را پس منی دوربدیبا. 
 ی از آن که فکرش را مشی آن حال حاضر کردن ناهار و مراقبت از او ببا

  منتظر بودم که او به خوابقیتمام دقا.  و خسته ام کرده بود ی عصبکردم
  به او داشتم ؛ حسي ؛ حس بدرمی را بگنی دوربي تا دوباره به نحورود
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  کندی و وانمود مستی دهد در خودش غرق نی آنقدر هم که نشان منکهیا
  را نسبتي ترحم و دلسوز آن حسگرید! خبر است ی اطرافش بيای از دنکه
  کردمیبه او در وجودم حس نم. 

 همه آن ساعات را در...  اورمی را به اتاقش بردم تا سر از کارش در بناهارش
 یی سر و صداچی هیب. اتاقش به سر برده بود ! 

  بود و ظاهرا داشت ازستادهیپشت پنجره ا.  بعد وارد شدم ی زدم و اندکدر
 زی مي را روینیس.  انداخت ی نگاهمیبا ورودم ن.  گرفت ی عکس ماطیح

 ز؟ی شورانگي دوست دارایالزان:  گذاشتم
  کردمی خودم را کنترل می بود ؛ به سختنی را نداد ، نگاهم به دوربجوابم

 رمی را نگنی نبرم و دوربشیکه دست پ. 
  بودنی حواسم به دوربي نشست و مشغول شد ؛ همه زیپشت م.... 
 تمام مدت.  دادم ی را مشی داروهادی ساعت بعد بامی را خورد ، نشیغذا
 آرام بود و ظاهرا اتفاق صبح.  نظر گرفتم ری اتاق ماندم و حرکاتش را زدر
 را فراموش کرده بود. 

 توجه نکرد ؛ برخاست و.  ارمیاالن داروهاتو م:  را که خورد گفتم شیغذا
 . را برداشتم و خارج شدم ینیس.  تاپش را برداشت و لب تخت نشست لپ
 ی عطا مقابلم بود و نمی گناهی و تحملم تمام شده بود ، مدرك بتاب

  ؟نی بد تر از ايچه درد.  داشته باشم ی به آن دسترستوانستم
  دادني ساعت بگذرد و برامی مشغول کردم تا ننیی پاي را درطبقه خودم

  خواهم برسمی توانستم به آن چه می مدی خوابی میوقت. دارو ها بروم . 
 .  آب به سراغش رفتمیوانی که شهاب گفته بود را برداشتم و با لیقرص

 باز هم عکس عطا...  لپ تاپش بود ي عکسهايمشغول تماشا! 
  به اراده ام نبودمیدر هم رفتن اخم ها. 
  جان ؟ قرصاتو آوردمزیشورانگ: با اکراه گفتم . 

 ت نشستم ؛ به خودش آمد و نگاه سردش را بهلب تخ.  نگاهم نکرد یحت
  کار ممکننی کردم لبخند بزنم ؛ سخت تریسع. من دوخت . 
  حفظ آرامشش الزم بودياما برا.  ماند ی پاسخ می دانستم بیهر چند م. 

 نگاهش را به دستم.  گرفتم شی و به سودمی کشرونی را از لفافش بقرص
  گرفتم اما در کمال تعجبشیو به سزی ؛ قرص را گرفت ، آب را ندوخت
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  پرت کرد و نگاهینیشبی قابل پری و غی عصبی که قرص را با حالتدمید
 نی ؟ اي کارو کردنیچرا ا:  گفتم دینا ام.  را به چهره ام دوخت نشیخشمگ

  کنهیدارو ها حالتو خوب م! 
 به.  اگر بمانم قصد هجوم دارد یعنی نیا.  و مرا هل داد دی شانه ام کوببه
  ندارهی ناراحتنکهیا... باشه نخور ... باشه : ناچار برخاستم ! 

 دای پگری دی فرصتدیبا.  حال اتاق را ترك کردم نیبا ا.  آرام گرفت نگاهش
  کردمیم. 

  و او را به حال خود رها کردم ، خودم ماندم و حالنیی برگشتم پادوباره
 خرابم. 

 عطا در زندان بود؛ با آن...  بود ی مانند سالمی گذشت برای که مهیهرثان
  بهدی قی آزاد و بی کردم، آنوقت مقصر واقعی درد که فقط من درك مهمه

  خوش بود وما
  از دلِالی خی رفت و بیسفر م... 
  اصال تمرکز نداشتم خودم را بانکهیبا ا.  دو ساعت صبر کردم ی سختبه

 . از آن بشوم جمله کی ي متوجه معنای آنکه حتی سرگرم کردم برمان
  ، که خواب باشددی امنی و خودم را به باال رساندم به ااوردمی تاب نباالخره

 ...  اتاقشاءی بود و مشغلو عکس گرفتن از اشداریهنوز ب!  باطل الی خاما
 ی که به سختیی شود و اشک هازی صبرم لبري نمانده بود که کاسه يزیچ
 زدیمهار کرده بودم فرور. 
  پارك ؟می بریموافق:  گفتم ی ناگهانیمی تصمبا
  توانستم اعتمادش را جلب کنمی مدیشا.  دی به ناگه درخشکشینگاه تار. 

  بند برمی نيلبخند. موافق بود ...  دراز کرد می و دستش را به سوبرخاست
 می بخوریی هواهی میبر..  ی کنم حاضر شیکمکت م: لب نشاندم . 

 ی، اما اثرش کامال مشهود هست ، حت رنگ ی بدی ؟ شاستی چه رنگيشاد
 زی شورانگيدر چهره . 

  رانشیدورب.  ، خودم هم که از صبح حاضر بودم دی کردم لباس پوشکمکش
  توانست سوزاندی پرحسرِت مرا تا مِب
  و قلختی همان لحظه به گردن آواز
  کرد و من خودم را لعنتی لحظه هم از خودش جدا نمکی.  حرص داد و
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 يتنها برگ برنده ا..  به او پس دادمی راحتنی را به انی کردم چرا دوربیم
  توانست عطا را آزاد کندیکه م. 

  بود که هماني سبزي به فضادنی و رسیکی قدم زدن در همان نزدقصدم
  دورياطراف وجود داشت نه جا! 

  عکسيای ، من در افکارم غرق بودم و او در دنمی رفتی سکوت راه مدر
 شیها... 

  بودمدهی دزیشورانگ
  اتاقِي ، آنجا را از پنجره میدی سبز رسيبه فضا. 

  خوِش نم در هواي تازه چمن ها را آب داده بودند که آن بونکهی امثل
 پراکنده بود. 

  ،چند وقت بود چشمها و لبخندش را...  شد ی دلتنگِس
  ماالمال از حقلبم

 یچقدر دلم قدم زدن در کنار او م! بودم؟ دهی را ندطنتی نگاِه پرشآن
 دلم... خواست ... 

  را به چهره امزی نگاِه شورانگدی فرو چکمی اشِک سمج که از چشمهادوقطره
 آنقدر که م عذب شدم!  ی طوالنیلحظات.  کرد رهیخ. 

 .  از آن که نگاهش به وضوح به غم نشست رو گرفت و برخاستپس
  گذاشت ، نگاه ماتم را به اومکتی نيرد و رو آورونی را از گردنش بنیدورب

  رانی دست بردم تا دورباری اختیب. چند گام از من فاصله گرفت .  دوختم
  ؟نمی عکسا رو ببي دی ؟ اجازه مزیشورانگ:  دمی اما پس کشبردارم
  ، ازنی دست بردم به سمت دورباطیبا احت.  نزد ی کرد اما حرفنگاهم

 سرش را باال...  ستادیرو گرفت و پشت به من ا ، اما دمی ترسی مواکنشش
  را برداشتم ، با آننیدورب...  گرفت نگاه کرد ی که ابر می و به آسمانگرفت
 ای باشم دهیمن اشتباه د..  عکس ها نباشددمی ترسی استرس باز هم مهمه

.... 
 دیشا... پنجره ... درخت .. آسمان ...  ها را به عقب بازگرداندم عکس

 دوباره نگاه کردم...  من آن عکس ها نبود يخدا...  تا عکس بود و ستیب
 نبود! نبود ! نه .. دوبار ...  بارکی! ..
  مهار اشکگرید... همه را حذف کرده بود ...  شد اهی چشمانم سشی پایدن
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 از من بد بخت تر هم بود ؟!  نبود ارمی به اختها
 ي از البه الیمه اشک که حت پنهان کردم ، آن همی دستهاانی را در مصورتم

  بود که پنجه انداختهی شده بود همه از آب شدن آن بغضری سرازانگشتانم
 بود خفه ام کند! 
  ؟ی خواستی می اون عکس ها رو واسه چــ
  ه بود اما سر بلند کردمامدی بند نمیاشک ها... 

  بودم ؟؟دهیدرست شن!  ي اشهی بود ، با همان نگاِه سرد و شستادهی امقابلم
  اشتباه استنجای ايزی چکی
" 
 یهمه جا هست"تو
 می شعرهايتو

  ؛می هانوشته
 زنمیحرف م"تو  "همش دارم از... 

  من کجام؟پس
  از من خبر دارد؟یکس

  منم که رفته امنینکند ا! 
 دانمینم
 دانمینم
 "را گم کرده ام" تو
  خودم راای... 
  رادکنامی نیعل

  ؟ی هستیتو ک:  به چشمانش بود که گفت  نشسته ام هنوزرتی به حنگاه
  اشکشی سکوت و انزواي بود که برايزی همان شور انگنیا!  من يخدا

  بودم ؟ختهیر
 ستادی امی شد و درست رو به روکیبه من نزد. 
  کردنتهیگر!  گهی ؟ پاك کردم دی عکسا رو پاك کنی خواستی مگه نمــ

  ؟هی چواسه
  را چطور ؟می کنجکاولی هستم ؟دلی گفتم کی مدیبا
  محانهیمن ر:  نشده بود که ادامه ش دهم دمی عايزی چياز پنهان کار. 

  به او دست داد امای نشست و همان حالت وحشتناك عصبنهی به کنگاهش
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 من... به جرم قتل پدرت .. عطا تو زندانه :  را نباختم تند تر لب زدم خودم
 اگرنه ممکنه...  شی گناهی اثبات بي دارم براازیاون مدارکو ن... 
 عطا ؟ نه:  گذاشت ، نام عطا را زمزمه کرد یآتش نگاهش رو به خاموش... 

 من به هر! االن چند ماهه ... آره :  گرفتم اطی سردش را با احتي هادست
  زدم تانجاتش بدم اما نشد ، چون مدرك نداشتميدر. 

  ازشهی هميبه من گفتم عطا برا... اما :  پر از اشک شد شیبای زيچشمها
  رفتهرانیا... 

 من. ی عکسا رو نابود کنياومده بود!  ی گی دروغ ميدار:  کرد ضی غناگه
 مونی خانوادگلی وکي کردم برالیمیاونا ا... 

  بود اما چرا تا کنون لب فرو بسته بود ؟اریاو چقدر هوش!  شد ی نمباورم
 چطور ممکنه ؟ قاتل پدرم:  ختی شده بود فرو رزی که لبرشی هااشک

  گناه به جاش رفته حبس ؟ی بي اونوقت عطامرجانه
  رو پنهانی مهمنی ؟ مدرك به اي چرا دست قاتل پدرتو رو نکردزی شورانگــ

  ؟ مرجان واسه خودش بگرده و خوش باشه ؟ی کهچيکرد
  ، منه بزدمی ترسیم:  را پاك کرد شی و اشک هادی به صورتش کشیدست
 به...  اموالش مصادره بشه نکهیا....  دمی ترسی از لو دادن مرجان مدل

  ، دست مرجانهری دارو ندارش زي همه کهیبا مرجان شر...  شهاب خاطر
  کنهیداره اموالشو جدا م...  کنه ی حاال داره شراکتشو باهاش تموم ماما
  شهابدمی ترسیم...  بعد دستشو رو کنم فتهی اتفاق بنی خواستم ایم...
 نهیصدمه بب. 

  کهي تظاهر کردنیواسه ا... ــ پس ... 
 بعد...  اومدم رونی بی روانشکاهیمن تازه از آسا! تظاهر نبود :  تکان داد سر
 ي پرستارچی بابا افتاد حالم اونقدر بد بود که شهاب و هي که برای اتفاقاز

 دمی خودم ديمن با چشم ها...  کنن يقادر نبودند منو نگهدار... 
 حاال به.. بعد هم پدرم ...  مادرم شیچند سال پ...  اش شدت گرفتهیگر
 ای دننی من تو اِس
 تنها ك...  نهی بببی خواستم شهاب آسی نمیمتی قچیه

  به پاششوی زندگنیواسه هم... شهاب به مرجان عالقه داشت ...  شهابه
 یلیشهاب خ...  بود یجوابش منف!  خواستش ی بود اما مرجان نمختهیر



 409 

  شهابشیچند ماه پ...  خوش نشون بده اما نشد ي کرد تا مرجان روصبر
 از مرجان خواست تا شراکتشونو به هم بزنند.  شد و دست برداشت خسته

  که شهابدمی شنیم...  شد ی اواخر راضنی کرد تا ایمرجان قبول نم...
  برهرانی کنه از ای مفیو رد گفت مرجان داره کاراشیم... 

  لحظهکی وصف رتیتعجب و ح!  کردم ی نمدای وصف حالم پي براي اواژه
 اش بود! 
  ؟ی کنی تو به من کمک مــ

 ...  تونم بهت اعتماد کنمی دونم چرا مینم:  را به نگاهم دوخت نگاهش
 هنوز مونده تا! اما هنوز نه ...  جز صداقت نداره ی انگار رنگچشمات

  تونم دستشو رو کنمیاونوقت م... مرجان کال از شهاب جدا بشه ... 
 ــ اما عطا... 

  کنمي معرفت هر کاری اون بيحاضرم برا:  نشست شی بر لبهای تلخلبخند
  تو حبس بودنشي برارهی گیاالن قلبم داره م.... ...

  به همنکهیشهاب از ترس ا!  شه یباورم نم:  دی بارشی هم اشک هاباز
  به من نگفتهزمیبر... 
 ی از آن حسامدی حسادت در آن حالت هم دست بردار نبود ، خوشم نِس
 ح
  نداشتییکه به عطا داشت و از اعترافش هم ابا. 

 . نمی کت بنشمی ني که توان از دست داده بودند مجبورم کردند رومیپاها
 .  کردم او را با خود مروري حرف هاي همه گری کنارم نشست ، بار دزی ناو
  باشدنی و آنهمه سوال اي شد پاسخ کنجکاویباورم نم. 

 ی ذاشتی مانیــ حداقل برادرتو در جر... 
  ام بر گشتمی وقتدمی فهمیتا چند ماه که حال خودمو نم:  تکان داد سر

  بشه بعدیگفتم بذار قطع....  شهاب موفق شده از مرجان جدا بشه دمید
... 

  بودبی کاشت و عجیفرت در دلم م نامش هم حس ندنیشن!  مرجان
 ی نمدیشا...  داد ی نشان نمی به نام او نداشت و واکنشی حسزیشورانگ
  بوديکدام عالقه ؟ اگر عالقه ا... آه ...  مرجان به عطا را ي عالقه دانست

  فرستادی خود حبس نميکه او را به جا. 
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 میبر گرد.. خسته شدم : برخاست . 
  ؟ی دونی میتو از من چ:  را برداشتم و با او همراه شدم نیدورب

  ؟ي احانهیحاال واقعا ر:  کرد نگاهم
  محانهیواقعا ر: لبخند زدن سخت نبود ...  بود دواریدلم ام. لبخند زدم . 

  که عطا مدتهاست عاشقشه ؟يهمون دختر:  را از چهره ام گرفت نگاهش
  عطايدلم ضعف رفت برا. 
  محانهیهمون ر: لبخندم را فرو خوردم . 
 اما االن...  ازت متنفر بودم دنتیتا قبل از د:  دی ازسر حسرت کشیآه
  عطا حق دارهنمیبیم. ..

  کهی ؟ راست گفتی کنیتو به ما کمک م:  کرد یی خودنماگری بار دلبخندم
  عکسا رو ؟ي کردلیمیا

 فقط بدونم شهاب از دست..  دارم الشویاما خ.. هنوز نه:  تکان داد سر
  دمیهمه کاراشو لو م... مرجان راحت شده ... 

  بود که من از آنيزیباز هم چ.  بود بی عجمی کارهاش براي همه ي واژه
  خبر باشم ؟یب

  پسی نزد ، حتی به خانه شان حرفدنی از آن در خود فرو رفت و تا رسپس
 ی راحتنی خواستم به این نم گذشت و میشهاب روز بعد باز م...  آن از
  قطع شودزیارتباطم با شورانگ. 

 با ورودم.  عکس ها در لپ تاپش بود دنیمشغول د.  را به اتاقش بردم شام
 يمن اون روز تو اتاقم بودم که صدا...  نیبب:  برگرداند می تاپ را به سولپ

 ...  صداش خوشحال بودمدنی از شنیلیخ.  دمی عطا و بابا رو شنصحبت
  ، هر چند دلمنمشی تونستم ببی بهتر بود و می از مدتها حالم کمبعد

 ي نهی ، انتقام دست رد زدن به سرمی داشت که ازش انتقام بگنوی احسرت
 ي و برارمی ازش عکس بگدیبه ذهنم رس.... اما دلتنگ بودم ...  عشقم

  تونستم نگاش کنمی میوقت دلتنگ... خودم نگه دارم ... 
  عشق فشرده شد ، اما هنوز حسادت بر آن غالب بودنیقلبم از ا. 
  شدی دونم چینم...  و ازشون عکس گرفتم دمی در اتاقم اونا رو دي الاز

  بابا دستي و صداشون باال رفت و عطا رودی حرفاشون به بگو مگو کشکه
  حال خودموگهی خورد ، دزی کرد بابا به عقب پرت شد و سرش به مبلند
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 درست مثل اون...  گرفتمی تند تند ازشون عکس مفقط... دمی فهمینم
 همون که مامانمو.. یتصادف لعنت.... 
 ...  بابا بلند شددمی که درونیخواستم برم ب:  روان شد شی هم اشک هاباز

  بابا آروم شدهدمی که دنیمتوجه حرفهاشون نبودم ، هم.  خوب بود حالش
 منم.  موند تا مطمئن شد حالش خوبه ششیعطا پ...  آروم گرفتم منم

  دري عطا دوباره از الی خداحافظي صدادنیبا شن.  راحت شده بود المیخ
  بارهنی به من گفت آخری دونم چرا حسینم.  رفت ی داشت مدمی کشسر
 ... دی باری مينجوریاشکهام هم...  عکس رو گرفتم نیآخر.  نمشی بی مکه
  عشق ازنیا...  شدی بشم اما نمالشی خی به خودم قول داده بودم بمن

 دهی که با شهاب دي بارنیاز اول...  تو وجودم شکل گرفته بودینوجوون
 هر..  اومد خونه مون اما من بهش دل بسته بودم ی کم میلیخ...  بودمش

 ی و دست و پامو گم مدی پری اومد رنگ از رخم می مشی حرف او پوقت
 کردم... 
  غرق در خون افتاده بودي سرمد کهیی به جادیعکس ها رس. 

  کرد منیمرجان فکر نم:  به لرزش افتاد شی اش در هم رفت و دستهاچهره
 راثیسر ارث و م...  یشگی هميبازم همون دعوا..  باشمبداری... 

 یارث ؟ مرجان با شما چه نسبت:  داشت ی دست از سرم بر نميکنجکاو
  ؟داره

  باباستِر
  همسِر
 ــ دخت. 
  شدیباورم نم!  من يخدا. 
  از اونچه که حقش بودوشتری بیلیبابا خ...  خواست ی ارِث مادرشو مــ
  زدیبهش داده بود اما او بازم حرص م... 

 ... نیی لحظه به خودم اومدم که مرجان بابا رو از پله ها پرت کرد پاهی
  کهي صحنه انیتلختر...  تلخ رو ثبت کنم ي خواستم اون حنه هافقط

 ي کردم اگر صحنه های فکر منطوری اشهیبودم مرگ مادر بود و هم دهید
 اون..  کنم دای هر شبه نجات پي از کابوس هادی و ثبت کنم شانمی ببيبدتر
 شی از پشی خارج کرده بود ، بیعی عطا حال منو از حالت طبدنی دشب
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  چطور ازبهی خودم هم عجي نبودم و برااری و هوشقیدق...  بودم افسرده
 من...  ادی وحشتناك عکس گرفتم بدون اونکه صدام در بي صحنه هااون

  ام حالم خوبهیاونقدر که وقت..  کابوسم شده دوتاهی...  کردم ی ماشتباه
 همه..  تونم بخوابمی خوام و نمیبدون قرص اصال نم...  ترسم بخوابمیم

 ي متوجه شده بودم همه شبید...  نمیبی وحشتناکو مي اون خواب هاش
 چهره ت...  ی هستی دونستم دنبال چی به عکس هاست اما نمحواست

 حافظه م...  ستی اصال به خاطرم ندمتی کجا دنکهی آشنا بود اما ابرام
 ی اسممو به سختی گاهی شده که حتفی اونقدر ضعی خاطرات معموليبرا
 اما خاطرات تلخ.. ارمی مادیبه .... 

  راشیدست ها!  از قبل شتری بیلیخ.  بر گشته بود ي آن حس دلسوزدوباره
 ی باشدهی درد کشنقدری کردم ایفکر نم! متاسفم : گرفتم ..... 

 شمی پشهی همشهیم....  تنهام یلیمن خ:  را در آغوشم انداخت خودش
  ؟یبمون

  شد ؟یم
  شد ؟ی آمد می که معطا

 ي دوستامی تونیما م:  را نوازش کردم شیموها...  می دانستم چه بگوینم
 می م باشي برایخوب. 

 آروم باش:  دمیسرش را بوس... 
 من کمکت:  نشست و چشمان اشک آلوده اش را به چشمانم دوخت راست

 فقط...  کارهاش برسه ي به سزادیمرجان با...  رونی بادی کنم عطا بیم
 چند روز صبر داشته باش. 
  ممکن بود ؟یعنی... لبخند بر لبم نقش بست !

  صبحهر
  کنمی م چشم بازکه

 یستین
  زندی لنگ مشهی بودنت همي پاتو
  رفتنميو من پا...
 n  جانمزیعز

 برگرد
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 تی برامن
  کرده امیدل قربان!

 ي قبادسارا
  و مصرف دارو بهدی با سردرد شدشی پی ساعتزی برگشت ، شورانگشهاب

 خواب رفته بود. 
  و منتظر بودم که به محضدهیلباس پوش.  دانستم شهاب خواهد آمد یم
 آمدنش بروم. 
 حانهیسالاام ر:  دی پاشمی لبخند به رودنمیبا د.  ورودش به پا خاستم با
 خانوم! 
  نداشتن عکس ها را پشت لبخند کم جانم پنهان کردميدلشوره . 
 ری به خدنیرس. ــ سالم . 

 :  را از شانه اش برداشتفی گذاشت و کی کوچکش را کنار جاکفشچمدان
  ما خانوم ؟ي بازحمتهايچطور...  ممنونم

 یی لحنم نرمتر باشد در مقابل آن همه خوش روی کردم کمیسع. 
 ــ زحمت نبود. 
 ومدی نشی پیــ خوشحالم که مشکل. 
 لبخند زدم. 
 راحت باش: جلوتر آمد . 
  دريفعال کار. اما من قصدم رفتن بود .  نمی با دست اشاره کرد که بنشو
 آنجا نداشتم. 
  برمدیبا...  شمیمزاحم نم.. گهیــ نه د. 

  سبک بود ؟نقدریقدم ما ا:  باال رفت شیابروها
  کجاست ؟زیشورانگ:  به اطراف انداخت ینگاه

 سردرد داشت..  دهی که خوابشهی وقت نمیلیــ خ. 
  آزار دهنده شدهیلی سردرد ها خنیا: نگاهش به غم نشست . 
 گهیبا اجازه من برم د:  را برداشتم فمیک. زنم  نداشتم که بیحرف. 
  ، نگاهم را گرفتمدی کششی به موهایدست. 
  ؟ی شه شامو با ما بمونی نمــ
  شدینم. 
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  برگردمدیعرض کردم با.ــ ممنونم . 
 هرچند با پول...  جبران کنم تویاجازه بده مهربون:  را تکرار کرد لبخندش

 ادی که از دستم بر مهیر جبران کرد اما حد اقل کاشهینم. 
 من به. ستی به جبران نازین:  رفت و من لب گشودم فشی سراغ کبه
  مراقبت کنمزیخاست قلبم اومدم تا از شورانگ... 

 اصال قابلتو:  را به طرفم گرفت ی آمد و پاکتمی گرفت به سودی را ندتعارفم
 نداره. 

 دیباور کن: دستش را پس زدم ... 
  کنمیخواهش م:  جلو آورد گریدستش را بار د! 
  اما با آن همهرمی خواستم بگیواقعا نم...  او اصرار و از من تعارف از

  و منادی بشی پیتی موقعنیممکنه بازم چن:  شرمنده م کرد و افزود اصرار
  گذاشتهي که سر ناسازگارهیراستش پرستارش چند وقت...  شما بشممزاحم

 یاگه بتون... ...
 لی قصد جسارت دارم اما اگه مای خوام فکر کنیال نماص:  مکث کرد یکم
 زوی شورانگی تونی میستیبه کار در شرکت ن... 

 من.  رفتمی پذی شک میب!  ي منتظره اری غشنهادیاما چه پ.  بود معذب
 زی با شورانگشتریارتباط ب!  خواستم ی را منیهم. 
 ي سفر هاي بسته و برای دست و پامو حسابزی شورانگتی راستش موقعــ

  کهی فقط در طول روز و مواقعیاگه قبول کن.  شمی دچار مشکل ممیکار
 یلی لطف خيری رو به عهده بگشی رم مراقبت و نگهداری به سفر ممن
 ی کنی به ما میبزرگ... 
  خوشحال بودمیلی را ، خجانمینشان ندادن ه. 

  بود حتماازیهر وقت ن..  رو دوست دارم زیــ من شورانگ.... 
  دارمازی حضور هرروزه تون نيمن به قول شما برا! نه :  را قطع کرد فمحر
  مورد متفاوتو ردنی کنم ای اما فکر مدی کار کندی خوای نمدیدرسته گفت...
 دینکن! 
 اگه اجازه دادن موافقم...  با مادرم مشورت کنم دیــ اجازه بد. 

 اما بهتر بود شهاب را معطل اجازه اش کنم.  به من نداشت ي کارگری دمادر
  فقط تارفتمی پذیاگر هم م...  موضوع فکر کنم نی اي روشتری بی کمو
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  بودمشدهیشهاب هم در آن مدت هر بار د.  گشت ی که عطا باز میزمان
 ی نگاهش هم معذبم نمیحت.  از خود نشان داده بودی کامال معقولرفتار
  حسادت از مني بودم که عطا فقط از رودهی رسجهی نتنی و من به اکرد

  کنمزیخواست بود از او پره. 
  رسونمیمن شما رو م: دوباره عزم رفتن کردم که گفت . 

  رمی من خودم مدی شما خسته ادیاصال حرفش هم نزن! نه :  کردم مخالفت
. 
 رمیپس اجازه بده آزانس بگ...  هی خوبيبهونه :  دیخند. 

 تشکر کردم و.  را برداشت و شماره گرفت ی نظر من نشد و گوشمنتظر
 دی فنجون قهوه مهمون من باشهیتا اومدن آژانس : گفت . 
  ندارملیممنونم ، اما اصال م: تشکر کردم . 
  داشتم اما اعتماد کامل نهلیم! 

  تعارفاتنیامان از دست شما با ا: سر تکان داد ... 
 رهنیباز هم پ.  شد دهی آشپز خانه رفت و نگاهم به دنبالش کشي سوبه

  هم سادهشی ، موهاکی کالسپی ، تی به تن داشت و شلوار مشکي اسرمه
 بود و... 
 ي دی و نظر میشی مرهی خينطوریعطا بفهمه ا " خودم اخم کردم به
  هاارهیچشماتو به قول خودش از کاسه در م ! "
 رهی گی نملیفعال که مارو کال تحو "ت  بر لبم نشسیلبخند تلخ ! "

 شهاب از آشپز خانه.  زنگ بلند شد ي هنوز در آشپز خانه بود که صداشهاب
  بعد برومیبمون با هم قهوه بخور... دیچه زود رس:  آمد رونیب. 
  دم برمی محیممنونم ، اما ترج:  بر شانه جا به جا کردم گری را بار دفمیک. 
 گذاشتم و باز لب به تشکر گشودم فمیپاکت را هم در ک. 
  کرد هر چه زودتر به او اطالع دهم کهدی کرد و تاکمی دم در همراهتا
 هنوز!  بود و عقلم هنوز نه رفتنیدلم به پ!  نه ای ام رفتهی را پذشنهادشیپ

  هم همه ازدیشا...  ترس و دلهره از تذکر عطا در کنج دلم مانده بود یکم
 حسادت نبود آن همه بر حذر داشتن ها! 

 ی آژانس را هم حساب کرد و مرا راهي نهیهز... 
  کهي اعتمادي با همه زیشورانگ.  بازگشت داشتم و گرفتن عکس ها دیام
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 ي تالشم براي رغم همه ی لپ تاپش رمز گذاشت و من علي بود براکرده
 م و چقدر خودم موفق نشدم رمز را باز کنلیمی عکس ها به اارسال

  شدم وی مکی نزدزی به شورانگشتری بدیبا...  خورده بودمافسوس
 یی را داشتم که نکند بالنی ايفقط دلشوره ...  کردم ی را جلب ماعتمادش

  گشتمی هر چه زودتر باز مدیبا!  اوردیبر سر عکس ها ب. 
 
  منفجر شد و بهی چون آتشفشاندنی خالف تصورم مادر به محض شنبر

  راشی واقعلی را زد که دلییسرکوفت کارها!  دی آورد هرچه را که نبازبان
 گرید...  ختمی را رشی که آبرودی پاشینمک به زخمم م...  کرد ی نمدرك

  را ندارد ولی فاميتوان سر بلند کردن جلو... 
 ...  کند ، حق با او بودی مدت در سکوت نگاهش کردم تا دلش را خالتمام
 دی دیخودش را م...  که مرا گرفته بود ی حجِم دلتنگ دانست از آنی مچه

  گذاشته بودیی قبل از من عزت آبروایاما آ...  از دست رفته اش را ي آبروو
  کرد و عزت به ناگه به بادی بود ؛ ذره ذره جمع ميمادر خود زن آبرو دار! ؟

  توانستی داشت ؟ چرا نميپر
  دلِنگونهیاما چرا فقط از من ا...  داد یم

  بست ؟ مهر مادرانه اشی عزت مي کارهاي ببندد همانگونه که روچشم
 ای بود شتریب... 
 نگاهم به.  اتاقم بود يوارهای دمی اتاقم پناه بردم و تنها شاهد اشک هابه

 اما..  بود که شهاب داده بود و من به مادر سپرده بودمي مچاله شده اپاکت
  عزت دستيبه پول ها!  آن را مچاله کرده و به صورتم پرت کرده بود او
  حرام ؟ایقمار بود !پول من چرا ؟ ! قمار بود و حرام ...  زد ینم!

 یلیخ.  که در آن بود را برداشتم ی را باز کردم و چند چک مسافرتپاکت
 ي از زخم هایکی شد به یم.  کردم ی از آن بود که تصورش را مشتریب

  زد اما مادریزندگ ...
  از آن راي توانستممقداریم.  را پک کردم میاشک ها... دی به ذهنم رسيفکر
  دانستم عزت هر از چندیم.  داشت ازی شک در آنجا نیب.  عطا برسانم به
  بردی پول هم مي مقدارشی رود برایوقت که به مالقاتش م. 
  سپردمی به عزت مدیبا. 
 ي را عوض کردم و پس از مدتها المیلباس ها.   آرام گرفتمی فکر کمنی ابا
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 چقدر سخت بود تمرکز و درس خواندن اما...  ام را گشودم ی درسکتاب
  نداشتميچاره ا. 

 بچه ها هم مدرسه. مادر رفته بود .  دمی در که آمد به هال سر کشيصدا
 يبه سر درسم بازگشتم که صدا.  خانه را فرا گرفت یچه سکوت... بودند
 يبرا..  از موسسه بوددیشا!  را نبرده بود ی مادر برخاست، گوشی گوشزنگ

 پاسخ دادن اتاق را ترك کردم. 
 !  خاصي شماره کی...  ام حبس کردنهی نفس را در سدمی که دي اشماره

 گری دي شماره هايمتفاوت با همه .... 
 عطا! 
  ها قلبمنی از اشیب...  زی نمیپاها... دستم به لرزش افتاد ! 
 امدی در نمیپاسخ به تماس را زدم اما صدا. 
 یشگی همياهویهمان ه! 

  ؟يمادر ؟ صدامو دار...الو ؟:  بعد یاندک
 با دست.  افتادم هی حدم به گری بی به اشک نشست و از دلتنگچشمانم

  را نشنودمی دهانم را گرفتم تا صداي جلوگرمید. 
  الو ؟ــ
  و گرفته بود و خستهنی چه غمگشیصدا! 

 نفس گرفتم تا بغضم فرو رود... 
  امحانهیــ عطا ؟ ر! 
  خوش نوا کارنی با آن طنشی نفس هاي صدادنی ، اماشناهوی آن همه هبا
  نبودیسخت! 

 اگه من قبول کردم که...  لحظه گوش کن هیــ ... 
  لبجانیچه وقت رفتن و تنها گذاشتنم بود ؟دوباره با ه!  ی لعنتي هاواژه
  خواستمیفقط م: زدم ... 

 قطع نشد ، قطع کرد...  دی را شنمیصدا!  قطع کرد ی حرفچی هی را بتماس
! 

 گریاو د.  آوار شدم نی زمي به وجودم نشست ، رونی سنگي زدم ،دردزانو
 ي براحی توضکی
 دنِیشن...  می صدادنی شنِر
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  به قدیحت..  خواستی نممرا
 ی مدی تلخ که بایقتیحق!  عشق مرتکب شده بودم ي که از رویاشتباه

  توانستمی و نمرفتمیپذ! 
 غی ، اما درردی تماس بگدی ماندم شارهی خیبا حسرت به گوش!! 

 من
 شناسمی را ميدختر

  باراني قطرههاکه
 شی شده به موهاسنجاق

  کهيدختر
 ستی ابرشهیصورتش هم.

 ی مهرابلیراح
  روز و آن شب کامم تلخ تر از زهر بود و حالي مانده ی ساعات باقتممام
 او...  حالم خوش نبود چیه.  شانیسردرگم و پر.  دمی فهمی را نمخودم

  وي قراریب... نتوانسته بود تحملم کند .  را بشنود می بود صدانخواسته
  رحمانه تماس را قطع کرده بودی بود و بدهی را دمیتمنا. 
 حق داشت.  دادم ی انصاف نبودم باز هم حق را به او می آنجا که باز

  ،من از نظر او بد کرده بودم.  را بشنود مینخواهد صدا.  ندی مرا ببنخواهد
 باز...  کرده بودم ی درد داشت و من چه راحت آن درد را به او ارزانانتیخ

 ...  رحم بودمیب.  گرفتم ی اش مدهی بود و نادی آوردم وقتی مادی به هم
  کرد باورش کنم و منیچقدر خواهش م... 

  که دور از چشمشیدل خوش بودم به عکس ها.  نداشتند ی ها تماماشک
  ام آنقدریدلتنگ..  هم مهم نبود دی فهمیاگر م.  از آلبوم برداشته بودم مادر

  خجالت نمانده بودي براییبزرگ شده بود که جا. 
 دمی دیح او را نمصب.  مانده بودم داری آمد اما بریعزت د. 
  به صورتش زدیصبر کردم تا لباس عوض کرد و آب. 
 ــ سالم. 
  بابا ؟ياومد:  لبخند زد می روبه
  نبود من بمونمازی نگهیــ برادرش برگشت د. 

 ومد؟ی نشی که پیچه خبر ؟ مشکل:  تکان داد سر
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 خوب بود... ــ نه . 
 خوشرو بود ، خوش به حال عزت.  آمد رونیمادر از اتاق ب! 

 ی خرجم نمگری که ديهمان مهر.  پر از مهر بود دشی و خسته نباشسالم
 کرد. 

  بود از اندهیدل داده بود که دل بر..  مهر نی دل داده بود به ازی نعزت
  بوددهی از خانواده ها را از هم پاشیلی که خیمواد لعنت. 
  دلم خوشحالمی داشت از صمانی جرنشانی که بی محبتي حال برانی ابا
 بودم. 

  نه ؟ای که شام خورده دی پرسمادر
  کرديو او فقط طلب چا. 

 :  نگه داشتمنیی را همچنان پامی صداُتن
 می که به آشپز خانه رفت صدامادر

  شه واسه عطا پول فرستاد ؟ی مچطور
 چطور ؟:  نشست ونی تلوزيجلو

 نگاهه به آشپز خانه بود. 
  واسه ش ؟ي بری ميور حضــ

 نه ، شماره:  صدا بود ی اما بروشن
 ونِی تکان داد ، حواسش به تلوزسر
  کنم به حسابشی مزیکارت داره ، وار. 
  کنمزی توانستم به حسابش واریخودم م.  بهتر بود نطوریا. 
  ؟ي شماره کارتو به من بدشهی مــ

  ؟ي خوای میبرا چ:  را داد به من حواسش
  به حسابشزمی خوام بری مقدار پول دارم مهی: نگاهم را گرفتم . 
 سر بلند کردم.  کردم ی نگاهش را حس مینیسنگ. 
  ؟ی حقوق گرفتــ
 آره:  گریحقوق ؟ حق الزحمه بود د. 

  خستهي بر لبهايلبخند...  گفت و برخاست ی علای به سرش داد و یحرکت
 ام نشست... 
  از آمدن عزت بر خاستم و بهشیپ.  آمد ي چاینی اتاق رفت و مادر با سبه
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 نی رفتم ، هرچند نگاِه مشکوِك مادر را به خود جلب کردم اما به ادنبالش
  به گردن عزتفتدی بحشی که توضدی ارزیم. 

 :  بود برداشتزی که به رخت آوي شلواربی از جي و او کاغذستادمی در ادم
  به من برگردوننوی کن اادداشتی. 
 ممنون: دست بردم و گرفتم . 
  به حسابش ؟يزی ری مي چقدرــ
 ستی نیلیخ...  زمی برشهیــ از حقوق من چقدر م. 
 اجبار که نبود گفتنش.  خواستم بفهمد ینم! 
 ــ دستت درد نکنه. 

  تازه اش را دوست داشتم ، حسي های هم دلنی پدرم نبود اما اعزت
  بود پدر داشتنیخوب! 

  گفتم و به اتاقمری لب شب بخری گرفتم و زدهیدر را ناد کنجکاو مانگاه
  به شماره حساب انداختم ، متعلقیکامم هنوز هم تلخ بود ، نگاه.  رفتم

 يچه کرد. 
 "  بر لبانم نشستی ام لبخند تلخی بد خلقي به او ، با همه بود

 با دلم ؟؟ "
  از آن پول را بهیمی از نشی قبل از رفتن به دانشگاه به بانک رفتم و بصبح

  گفتی گرفت عزت به او می تماس میوقت.  ختمیحسابش ر. 
  دانستیم! دادم ؟ ی استاد را چه مِب
  سمت دانشگاه به راه افتادم ،جوابه
  دل وی دانست بی زنم ؟ می دست و پا می حوصلگی و بی چه سردرگمدر
 اشت بود ؟ عشق درد ددهیعاشق شده بود ؟ درد عشق کش! گشته ام ؟ سر
 با.  درکش ردم ریچقدر د!  من ي چارهی بي ، عطادمی فهمری را دنیا...
 حانهی ری ناز بکشدیحاال حاالها با " تبسم کردم ادشی "

 نگران و دلواپس عکس.  زدم ی مزی به شور انگي سردی بامی از کالس هابعد
 ها بودم. 

  ها را بود که نکند عکسنی فکرم اي که در کالس بودم همه یقی دقاتمام
 يزخم زبان استاد را هم برا! بند نباشد یی کند و دستم به جانابود

  راحتالمیمهم نبود ، بعد از آمدن عطا که خ.  دمی ام به جان خریحواسپرت
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  کردمی شد همه را جبران میم. 
 دمی ها رساني سرمدي خودم را به خانه یلیبه محض تعط. 

 ی منکهی گفتم ؛ اما ای مدی در دلم نبود ، موضوع مخالفت مادر را هم بادل
  دادمی نشان مدی باشم را هم بازی شورانگي برایتوانم دوست خوب. 

 و من خودم را" هیک "دهی پرسفونی از آیزن.  را فشردم و منتظر ماندم زنگ
  توانستم تعجِبی هم مدهیند.  زمی کرده و گفتم دوست شورانگیمعرف

  رانی نداشت ، ای دوستزیشورانگ.  در چهره اش را حس کنم نشسته
 خودش گفته بود. 

  نا آشنا نبودی مکانمی براگری بزرگ دي را باز کرد و وارد شدم ، آن خانه در
 ی نداشتم ، مخصوصا که مگری بار هنگام ورودم را دنیآن استرِس اول.
  خدمتکار خانه هم بازگشته ستای ظاهرا پرستار دمید. 
  نسبتایپنجاه ساله با قد بلند و اندام" حدودا یخانم.  دمی ساختمان رسبه
  نگاهم کرديفربه در را گشود و با کنجکاو. 
  و ادب بر زبان آوردمییکالم سالم را من باب آشنا. 
  کردم لبخند بزنمیسع.  و سپس پاسخ گفت دی راکاومیسر تا پا. 
  خانومزی شورانگدیدوست جد.  هستم ی رازقانهحیــ من ر. 

  کهدی باشی همون خانومدیشما با! بله :  بر لب آورد مهی نصفه نيلبخند
  ؟دی و از خانوم مراقبت کرددی آوردفی من تشرابی روز در غچند

 یلبخندم پررنگ تر شد ، فقط کم. 
 ــ بله خودم هستم. 
 وارد شومنگاهش به مهر نشست و باالخره تعارف کرد . 

  خانوم اتاقشون هستن ؟زیشورانگ:  به اطراف سالن انداختم ینگاه
  لطفادییبله ، بفرما: با دست اشاره کرد "
. 

 ي وقت ندارم براادیز...  رم اتاقشون ی مدیاگه اجازه بد:  گفتم ننشسته
 موندن. 
 دییبفرما...  دیلیــ هر جور ما. 

 چند ضربه به.  ستادمیمقابل اتاق پشت در ا.  گرفتم شی پلکان را در پراِه
 در زدم و در را گشودم. 
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  نشسته بود و با حضورم سر بلند کرد ، دل به دل راه داشت ، اززی مپشت
  خوشحال شد ، همانگونه که من هم خوشحال شدمدنمید. 
 يخوش اومد:  رنگش نشست و بر خاست ی بيلبخند بر لبها! 
  سرد بودشهی همشیدست ها.  رفتم شیتشکر کردم و به سو. 
  و نشستمدی کششی پمی را برایصندل. 
  ؟ی خوبــ
  آروممیلیخ: سر تکان داد . 
 خدارو شکر: سر تکان دادم . 

  ؟ينگران عکس ها بود:  را به چشمانم دوخت نگاهش
 تنها راه ! ی از اونچه که فکرشو کنشتریب:  لبخندم را پنهان کنم نتوانستم

  عطای گناهیاثباِت ب! 
  هفته صبرنیفقط تا آخر هم. مونم ی من بهت قول دادم و سر قولم هم مــ
 کن. 
 می روشیسخت بود اما تنها راِه پ! صبر ، صبر ، صبر . 
 ی خوت نگی دم تا وقتی ؟ قول مي خواهش کنم اونا رو به من بدشهی مــ
 من... 

  ؟يبه من اعتماد ندار:  در هم رفت شیاخم ها!
  نهشی روحطیداشتم ، اما به شرا! 

 فقط خواستم دلِ..  نبود نیمنظورم ا.  خوام یمعذرت م:  دمی گزلب
 خودمو آسوده کنم. 

  بابالیوک..  هم نباش لینگران وک:  که مقابلش بود را جمع کرد یی هاعکس
  العاده مورد اعتماده ده ، فوقیهمه کا را رو خودش انجام م.. هست. 
  کردی زد و دلم را گرم می را پس ممی هايدی نا امشیحرف ها. 
  تو بودِر
  بابا و عطا سيریدر گ:  ستادیبر خاست و پشت به من رو پنجره ا. 

 من ؟:  به جانم انداخت ي هم کنجکاوباز
  ذاشتیعطا نم...  پدربزرگت شی خواست تو رو برگردونه پیبابا م!  آرهــ
. 
 پدربزرگم ؟:  بود دنی درست شندیِ پر از تردحنمل
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  خواست بهش اطالع بده که تویم...  گهیپدربزرگت د:  طرفم برگشت به
 ..  دونمی موضوعو منیفقط من ا... اما عطا مخالف بود .  داکردهی پرو
 همون شب آخر... دمی فهمی اتفاقیلی دونه ، منم خی داداش هم نمیحت. 

  دانستم ؟ کجای از او نمچی ؟ پدربزرِگ من ؟ چرا هدمی شنیچه م!  ایخدا
 بود ؟ اصال زنده بود ؟!

  مگر در کنار توستیدل را قرار ن...
 ي منزونیحس
 يادی ززیمن چ. به طرفم برگشت .  زده ام همچنان به او بود رتی حنگاه

  دونم پدرم اصرار داشت به پدر بزرگت بگه که تو رویفقط م.  دونم ینم
  ، شدندزی موضوع با هم گالونیاما عطا مخالفت کرد و سر هم کرده دایپ

 حانهی رستی حاضر نیمتی قچی گفت به هی جوش آورده بود ، میلی خعطا
 یی آشنانی ذاره ای گفت تا قبل از ازدواج نمی از خودش جدا کنه مرو
 رهیصورت بگ. 

 لشی و تحلهیذهنم قدرت تجز.  کرده بود جمی گدی موضوع جدنی ادنیشن
  داشته باشم که خواهانیچطور ممکن بود پدربزرگ.  از دست داده بود را
  بزرگيای دننی اي من بوده باشد ؟ آن هم در ناکجادارید! 
  دوستت دارهیلیعطا خ:  سرد گفت ی با نگاهزیشورانگ! 
  اشدهی رنگ پري حس بود چهره یب. 

 نی از اشیتا پ....  شهی ممی اگه بگم بهت حسودستیدروغ ن:  داد ادامه
 اما االن فقط... ازت متنفر بودم ... 

  گفتی داشت به شهاب مدمی شنیوقت:  فرستاد رونی آه بهی را شبنفسش
 گفت مدتهاست به.  صدا شکستم ی رو دوست داره من بي اگهی ددختر
  و گفت هردیخند... اسم تو رو با عشق به زبون آورد .  عالقه داره يدختر
 ی روز عاشقش مهیباالخره ... سرتق و بد خلقه اما مال خودمه یلی خچند
 یسع!  ندازه ی به جونم میشی حرفا چه آتنی دونست داره با اینم!  کنم

  تونستم ازش دلی داشت که نمي دونم چه جاذبه ایاما نم.  نمشی نبکردم
 ی دلم براش مدنشی بود بادی دونم هر چینم... اخالقش ، ظاهرش .  بکنم

 رفت... 
 ینم.  داد یکاش ادامه نم.  کرد ی مری حسادت را به قلبم سرازحس
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  اوي را نداشتم که بشنوم دلش برانیتاب ا!  دی از احساسش بگوخواستم
  رودی باز هم مندشی اگر ببای رفته یم! 
 تیحس مالک...  رفت ی در هم ماری اختی بمیاخم ها! 

  کردي بازي کرد ، آنقدر با دلم بازیآنقدر سع!  کند ی گفته بود عاشقم معطا
 حواسم...  بلندم ي حواسم را از خودم پرت کرد ، از اهدافم ، آرزو هاکه

 نیو چقدر تلخ بود ا! اما افسوس . دل داد و دل گرفت !  شد ی عاشقپرِت
  کردیکامم را چون زهر م.  المی آخر هر فکر و خيافسوس ها. 

 ییرای پذيبرا.  ، پرستارش بود  به در خوردي تخت نشست که ضربه الب
  گذاشت و تعارف کردزی مي را روینیری و شي چاي حاوینیس.  بود آمده

  نهای زند ی مقابل او حرف مزی دانستم شورانگینم.  رفت رونیسپس ب. 
  سالنیتو ا.  رمی گی که با حضور تو آرامش مبهیعج:  که رفت لبخند زد او
  وقت نتونسته بودم باچیه.  نکرده بودم ی کس احساس راحتچی با هها
  حرف بزنمیکس. 

  از اوی بود که هرگز نامی پدربزرگری بود و ذهنم درگشی به حرف هاگوشم
  بودمدهینشن. 

  که فقط گفته بودند فوت کرده ، محل دفنش هم در شهرستان هستيپدر
  که بهیی و بغض و حسرت های دانستم و مشکالت زندگی قدر منیهم.
 رمی بگی نشده بود بخواهم رد و نشانگریل داشتم آنقدر بود که دد. 

  ؟ اگررمی موضوع بود که چگونه از مادر بپرسم و پاسخ بگنی اری درگفکرم
 .  گفتی را به من نمقتی در مورد پدربزرگ حرف زده باشد او هرگز حقعطا
 ی نمخود

 نِی کردم ، عزت ؟ نه ، او را آنقدر امی مدای پيگری راه ددیبا
 دانستم. 
 .  نزدمی در مورد عکس ها حرفگری ماندم ، دزی نزد شورانگگری دی ساعتمین

  توانستم تابیهم م"ماه  "گذرانده بودم" سال
 "من که.  بود صبر کنم بهتر
  ماه هم بسازیتو که سال ساخت: ضرب المثل ) .  اورمیب. ( 

  خونهنیمن تو ا...  حانهیبازم به من سر بزن ر:  ملتمس گفت ی نگاهبا
 رهی گی دلم میلیخ! 
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 امی من ميتوام که نخوا..  زمیباشه عز:  لبخند زدم شیبه رو. 
  عکسا نه منيبرا: خنده که نه ، تبسم کرد ! 

 دیشا...  کنم یمن هم دارم بهت عادت م.  کردم یشوخ:  را فشردم دستش
  نداشتمی دوستچیباورت نشه من تا به حال ه! 
 ي بودم ، هرچند به نحورفتهی دوست پذکی خودآگاه او را به عنوان نا
  خواستیعطا که او را نم!  که نه بیحاال رق...  هم بود ی عشقبیرق! 
  کردم آرام گرفتمي آورادینخواستن عطا را که به خودم . 
  کرده و از خانه شان خارج شدم که رخ به رخ مرجان دری او خداحافظبا
 ل ورود به ساختمان بوددر حا. آمدم ! 
  به وضوح جا خورددنمیبا د. 
 ری بخدنیرس! چه زود دو هفته گذشت: پوزخند زدم !! 
 سالم:  کرد خودش را نبازد یسع. 

 خوش گذشت ؟! سالم ... عذر :  باال رفت می هاابرو
  بود تا سر هم کند و به هم ببافد وي الهی حافتنی فقط به قصد سالمش

  مهم نبودم اما خب قرارشی آنقدر ها هم برادی دهد ، هر چند شالیتحو
  کنم و کنار بکشممی تقدی مثال عشقش را دو دستایبود عشقم را ، ... 

  ؟ی کنی مکاری چنجای تو ایراست... هنوز نرفتم :  زد ي سردلبخنِد
  کارمگره
 دنبال باز شدنِ:  ماندم رهی اش خیبه چشمان وحش... 

  ؟نجایا:  دی در هم کشيحالتش را به نشان کنجکاو خوش ي هاابرو
 هر جا که فکرشو کنم!  یهر جا که فکرشو کن: لبخند زدم .... 

 ...  بسپار به منزویمن که گفتم همه چ:  دی صورتم را کاوي اجزانگاهش
 ادی خوشت مي بازسی ؟ از پلهی االن دوره افتادن واسه چي قبول کردتوام

 ؟
 ي و گرفتارریگفتم گ!من گفتم دنبال سرنخم ؟ :  را پنهان کردم پوزخندم

  ،ی کنی آزادش ميمطمئنم به زود.  دمیعطا رو که به شما بخش!  کارام
  همه کارا روي که ندارمو و داريزیاون چ!  داره داری شک خری بحرفت
  داده بودنديشنهادیآقا شهاب پ...  کار اومده بودم يبرا... .  کنه ی مدرست

 اومده بودم در موردش صحبت کنم که نشد! 



 426 

  جزء صورتش که در حالتنی زشت تردیشا.  با آن رژ قرمز باز ماند دهانش
  ازرادی هم ادیشا.  بود شی آمد لبهای بودن چندان هم بد به نظر نمبسته

 به هر حال...  بود ششیآرا! 
  نداشت کهدنتوینظر شهاب عوض شده ؟ چشم د...  نطوریکه ا!! ــ آها ! 

  دارهازی پرستار خوب نهیاما خواهرش به ! ــ هنوزم نداره ... 
  حرکت ماند به نگاهمیچشمان درشتش ب. 
  و توقعدیباالخره همکار...  وقت هی گم ، شهاب از شما ناراحت نشه ی مــ

 ...  نشهری دلگی گرفتلی عطا وکي برانهی ، حاال ببدی طرف اون باشداره
 لطمه به کارتون نخوره! 

 یحت...  کنمی مي دونه من واسه عشقم هر کاریشهاب م:  گفت انهیموز
 اگه مقصر باشه... 
 ستی مقصر نی دونیکه البته خوب م: خودم را کنترل کردم ! 

  دهی میدلم گواه... آره خب :  نشست رتی ام به حي از کالم جدنگاهش
  گناههی من بيعطا. 

 ی و گواهپاك
  دلِنی به انیآفر:  را حالت داد می لبهاگری ديدپوزخن

  دونستمینم...  ي که داديشنهادی پي ممنونتم براای دنکیمن ! شیقیحق
 خوشحالم که هنوز...  کنه دای بشم که عطا نجات پدی بای به دامن کدست

 يبه قول تو همه !  شکوهو داره با
  عشقِنی ااقتیاون ل...  ي داردوستش

 ...  مادرم بوده و بسحرمِت
  هم به من فقط همون نگه داشتنِاحساسش

 ی مي فداکاري و داری به فکرشنقدریبدونه ا...  کردنش نباشعاشق
 نگرانِ

  ستوونهی که اگه نشه دشهی ت موونهی دیکن! 
  که در نظرم چون روباه مکاریی به خودم دادم که رد شوم از کنار اویحرکت

  آمدی گر ملهیو ح. 
 را جا به جا کرد و عطر تنِد لباسش پراکنده تر شد و شامه ام را خودش

 آزارد. 
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  دونهی دونم که قدر محبتامو میم... ستمیــ نگران ن. 
 اون!  ي کنم که چه کارها که در حقش نکردی مي آورادی ندونه هم من ــ
 ی می حتما تالفشناسمشی هم که مییتا اونجا...  کنه ی همه رو تالفدیبا

 کنه... 
  که منو پابست خودشنهیهم.  نهیآره مرامش هم:  نبود کالمم
  طعنِمتوجه

 کرده. 
  را که بستهشیالبته پا!  بود ستشی از تمسخر بود ، چقدر هم که پالبخندم

  شکی کرد ، بیعطا همه را جبران م...  دی پریبود و خود آزاد م! 
 داری ددیبه ام:  دور شدم یگام. 
  زنداني هالهی میپشت " کردم و در دل اضافه "

  ؟می کردي دونه که چه معامله ای میراست:  ستادمی انرفته
 ي رو بسپاری و باقیقراره تو خودتو کنار بکش!  بدونه ستی نازین:  کرد اخم
 به من... 

  کردم ؟ سپردم دستتنی جز ايکار:  دمی بخشی مصنوعی ام را تعجبچهره
 ی کرده باشي کارنمی بیاما نم! 

  بهگهی که دییتو کارها"لطفا .  هستم لمیمنتظر وک:  را به هم فشرد شیلبها
  نداره دخالت نکنیتو ربط! 

 ... حق با شماست! بله :  را ، همان که از تمسخر بود تکرار کردم لبخندم
  که واسش دارمیی هاي ها و دلسوزی نگرانيبا همه ...  زی چهی فقط

  قتلکی
 الِی آسوده از فکر و خِر

  که عذاب وجدان نداره و شبا سخوشحالم
  کهی اونچارهیب!  ذاره ی منیرو به زم... 
  ؟هی ها چهی گوشه کنانیمنظورت از ا:  منتظره ری ، کامال غدیغر

 حسمو از...  نداشتم يمنظور!  یشیچرا ناراحت م:  را جمع کردم لبخندم
  عطا گفتمِس
 ح! 
 روز خوش مرجان خانوم: عقب گرد کردم . 
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 يری گی هاتو می گستاخي همه ِب
  روز جواهی:  دییدندان به هم سا... 
  مايموافقم ، همه :  به سوش باز نگشتم دستم را در هوا تکان دادم گرید
  زود داره سوخت و سوز ندارهروید!!  مینی بی همه کارامونو ميسزا! 
  توانست حدس بزندی نمیمرجان حت.  دمی در گذشتم و آن را به هم کوباز
  بر قرار کردم و چگونه از ماجرا باخبر شدم وگرنهی چه ارتباطزی شورانگبا
  گذاشتی شک مرا هم زنده نمیب. 
 او فقط.  سفر کوتاه برود کی خواهد به ی به من دروغ گفته بود که ماو
 چی برود تا دست هرانی کند و از استی را راست و رشی خواست کارهایم

 يادعا...  کند ی خواست وقت کشیم! مثال فرار کند ... د  به او نرسکس
  پستيلعنت به خو!  یعاشق. 
 در راه بودم که!  و پر از سوال ریبا آن ذهن درگ.  گشتم ی به خانه باز مدیبا

  تماس گرفتیعل... 
 ، تو را داردي بهانه دلم

 ست؟ی بهانه چی دانیتو م!
  همان است کهبهانه
  هاشب

  دزددیخواب از چشم من م!...
 ی معروفعباس

 : به سرعت پاسخ دادم!؟ ... ممکن بود عرفان.  شد جانی مملو از هدلم
 سالم

  خانومحانهیــ سالم ر... 
  عرفان به هوش اومده ؟ــ
 نه هنوز:  که گفت شی و صدادی امنا
  مکث و منِیاندک! 

 یِ بود آن خوشحالی خوبِس
 وا رفتم ، چه ح و ختی فرو رجانمی هي همه

  دوام بودی داوِم بی که بفیکوتاه ح! 
  شدهی طوالنیلیخ: زمزمه کردم ... 
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  گردهی که برگرده و مطمئنم که بر ممیهمه منتظر. ــ خدا بزرگه ... 
  طولنقدریدلم به شک افتاده بود ، چرا ا.  مطمئن نبودم گری اما دمن
  بود ؟دهیکش

 دوارمیــ ام. 
  سکوتی کالم از دستمان در رفته بود ، کمي بوجود آمده هردو رشته ِو
  جبا
 مییایباعث شد به خود ب. 

 ...  ندارم اما چشم به راِه به هوش اومدنشميخاطر
 درسته تعلقِ:  گفتم
  کنه ؟ی می هنوز با شما زندگآنسه

 چارهیاون ب.  باهاش نداره یاما متاسفانه مادر رفتار چندان مناسب...  بله ــ
 ...  بودمشیواشکی ي هاهیبار ها شاهد گر...  کنه ی عرفان تحمل مِر

  خاطبه
 ادی از دستم بر نمي سوزه و کاریدلم م. 

  چارهی راحت شده بودم بقیمن که به هر طر.  به حال آنسه سوخت دلم
 او که تازه گرفتار شده بود. 
  ؟هی هنوزم از من شاکــ
 میاری اسمتو به زبون بشهینم! بخواد تا دلت : لحنش به خنده نشست . 
  رو تموم کنمي بازنی و اادیــ من منتظرم عرفان به هوش ب. 
 ی انداختیخودتو به دردسر بزرگ...  بود ي بديــ باز. 

 َسم
  كنیزتری عزیحت... ــ همه ازم ناراحت شدن . 
  مادرت ؟ــ
  خواد منو ببخشهی هم نمي جورچی و هرهی دلگیلیخ! ــ مادرم ... 
  بهيناگه فکر.  او باز شده بود شی درد و دلم پِر

  چقدر پر بود که سدلم
  ؟يدی شنيزی من چِر

 شما در مورد پد!  سوال هی:  دی رسذهنم
 ستی نتی دونم عمو عزت پدرت واقعیچطور مگه ؟ فقط م!  پدرت ؟ نه ــ
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 نیهم. ..
 ی دونه از زندگی می چینی ؟ ببی در موردش از مادرت سوال کنشهی مــ
 ي از من نبریاسم...  مادر و پدر من ؟ البته از جانب خودت یقبل! 
  ازشون؟يمگه خودت خبر ندار!  شمی متوجه منظورت نمقی دقــ
  بودن و االن کجان ؟ مامانمای کمی پدري خوام بدونم خانواده ی فقط مــ
 که... 
  اومده ؟شی پیاما مشکل...  پرسمیم.. ی باشه آبجــ
  راحتالتیخ! ــ نه ... 
 ــ راستش... 

  ؟یراستش چ:  دمی کرد و پرسمکث
  خبری از مادرت نکنه فکر رفتن به سرت بزنه و بيریــ به خاطر دلگ... 

 نقدرامیا!  کرده ری اومده االن ذهنمو درگشی پی بحثهی... نه بابا :  دمیخند
 ستمی فکر نی بگهید! 
  پرسمیم!  یج نبود آبنیــ منظورم ا. 

 هر چند کامال به.  داد يشتری گفتنش دلم را گرم کرد و حس اعتماد بیآبج
  آمدینظرم قابل اعتماد م. 
 ــ ممنونم. 

 یم...  دمی و حال خانواده اش را پرسدی از آن حال خانواده ام را پرسپس
  آمده کنارشیپ

  دلتنگند و با موضوعِمی دختر ها بر خالف مادرشان براگفت
 من اما فقط محتاج درك کردنِ.  کنند ی مرا درك مي اند و به نحوهآمد

  سلب کرده بودمي که داشت و من با ندانم کارياعتماد. مادرم بودم . 
 ی طادهی بودم ، چقدر پدهی اتوبوس رسستگاهی را که قطع کرد به اتماس

 کرده بودم! 
 نه:  دمی صحبت مادر با تلفن شنيصدا.  انداختم و آرام در را گشودم دیکل
  پس بده بهشویپ

 هر چه به صاحبخونه التماس کردم پولِ.. نه ...  مادر
  تا آخر قرار داد صبردی گه فعال ندارم و بایم...  نرفت که نرفتخرجش

 یقرار داد بست! حرفشم حقه ...  نیکن... 
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 عطا ؟.  ختیدلم فرو ر!
 متوجه حضورم نشود صدا در را بستم تا مادر یآرام و ب. 
  خونهنی شکست و به ای قلم پاهام مشهی مينطوری دونستم ای اگه مــ
  اومدمینم... 

 ــ..... 
  توئهيکارم دعا کردن برا...  پسرم یــ زنده باش! 

 ـــ.... 
  روزا فکر کنم کالساشنی بشه اداشی پدی االن باگهی نشده درید...  نه ــ
  اومدهرونی که بمانمیاز شرکت پ...  تره نیسنگ... 

 ـــ...... 
 در مورد من سوال کرده بود ؟.  دی لرزدلم
  ازی دونینم...  پره یلیراستش دلم خ. خودش که نه .  عزت گفت ــ

  چشمهیحاال همه به ... عمه به همه گفته !  دمی چقدر سرکوفت شنداداشم
  کننی نگام مگهید... 

 شده... رنگ به روش نمونده !  کم ادب بشه هی سوزه اما بذار ی براش مدلم
  تو داره آبشيغصه !  رهی گی مشی کنم دلم آتینگاش م..  استخون دوپاره

  کنهیم! 
 !  مادر همان بودیاحساساِت واقع.  از اشک به چشمانم هجوم آورد یلیس

  پنهانش کرده بودیلعنت
 يِفقط پشت آن ماسک خونسرد. 

 ــ... 
  کنهي داده که بره و از خواهرش پرستارشنهادی پي گفت شهاب سرمدی مــ
... 
 ــ... 
 من....نه ارتباط نداره !  ياریچرا جوش م... تو بذار حرفمو بزنم !  نه ـــ

 الو ؟... الو...  نذاشتم
  استرسی و کلمهی نصفه ني مکالمه کی شهیمثل هم!  قطع شده بود تماس

 کاش مادر نگفته بود!  دلش ي برارمیآه بم...  عطا يبرا! 
 ي فقط با شهاب سرمدای خواست ؟ ی ، هنوز هم مرا مدندی بارمی هااشک
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  کردنم بود ؟ری بود ؟ هنوز دلواپس دمخالف
 . ندی را ببزارم
  خواستم مادر حالِینم...  را آرام گشودم و خارج شدم در
  و دو رکعت نماز حالم را خوبارتی زکیتا امامزاده و ...  ي روادهی پیکم

  مادر دريهنوز صدا.  را پاك کردم و به راه افتادم میاشک ها.  کرد یم
  کردم تایمن تحمل م! دلش با من بود ...  داشت ی خوشنی طنگوشم

  دلش صاف شود از من و گناهمیوقت. 
  گفته بودشی عرفان را براي هی شک مادر قضیب.  بود فقط ری هم دلگعطا

  اش از ارتباطمی ذاترِتی غي فقط از روای دهیا مطمئن نبودم مرا بخشام...
 .  تر شدنیآهم را فرو خوردم و بغضم سنگ...  ای شهاب ناراحت شده با

  خواستمش ، حضوریمن که م!  اگر مرا نخواهد ی ، حتدیای زودتر بکاش
  توانستم راحت دریم..  بودی نعمت بزرگمی ش هم برای از بدخلقپر
  نفس بکشمشیهوا! 

 .  امام زاده خارج شده بودم که شهاب تماس گرفتي از صحن و سراتازه
  ؟امی تا بيچرا نموند:  دی مختصر و پرسی و احوالپرسسالم

  او رفته بودم ؟دنی ديمگر برا!  یی جای بِع
  توقچه

 نمی رو ببزیاومده بودم شورانگ... ــ کار داشتم . 
  فقط ؟ــ
 ــ فقط! 
 ی موافقتت رو اعالم کنيم اومدــ فکر کرد. 
  در کار نبودیــ موافقت. 
  بودمدواری امیلیمن خ! ؟ يــ جد. 
 مادرم مخالفه! ــ متاسفم واقعا . 

  کار ؟نی اِس
  با نفای با من مخالفه ــ
 با شما مخالفه.  نداره ی کار مشکلنیــ ا. 
 عاشق رك بودنتم:  دیخند. 

 زی به شورانگیالبته من گاه.  می نداري با هم کارگهیظاهرا د:  کردم اخم
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  زنمیسر م. 
  خواستمی کار منی ايایدر مورد حقوق و مزا:  اش را فرو خورد خنده

 صحبت کنم... 
  که ازی اگه ده برابر حقوقیحت!  شن ی نمی وجه راضچی مادرم به هــ
  گرفتم هم باشهی مي گریمنش. 
 واسه ت جالبه"مطمئنا ..  موضوع بهتر صحبت کنم هیــ خب پس بذار از . 

  عالمت سوالکی هی شک شبی بدمی دی بود و خودم را در آن منهی آاگر
 بزرگ شده بودم. 
  ؟نمتی تونم ببی مــ
 دیی بفرمای جا تلفننیــ خب هم. 
  باشهي دم حضوری محیــ ترج. 
  نبود که بخواهمیلیدل.  فکر کردم ی در هم کمي همان اخم هابا
 رمیدرخواستش را بپذ. 
  تونمینم... ــ متاسفم . 

  اگه در مورد عطا باشه ؟یحت:  دیچی در گوشم پقشی عمنفس
 منظورش چه بود ؟.  گرفتم دلهره

  در مورد عطا ؟ــ
  گرفتميدی جدمیتصم.. ــ آره . 

 نکند قصاص...  ایخدا... 
 ؟ خدمتتون امیکجا ب:  دهانم را فرو بردم آب

  فرستم واسه تیــ آدرس رو م. 
 .  ماندرهی خی گوشينگاهم به صفحه .  کرد و تماس را قطع ی حافظخدا

  ساعت قراري کافه به اضافه کیآدرس .  دی رسامشی نگذشت که پیلیخ
  شد شش عصریکه م. 

  توانستم بروم ؟ از دروغ گفتنیبه چه بهانه م.  انداختم بمی را در جیگوش
 چند.  از خانه خارج شوم می بگويزی آنکه به مادر چی بدیبا. .. زار بودم یب
 می کار بروم و فقط همان را به مادر بگوي توانستم برایجا هم م. 
  خواست باشد تا من ادب شومیمادر باز همان بود که م.  خانه بازگشتم به
  دانستم حواسش به نم است دلم ار گرم کردهی منکهیهم.  مهم نبود گرید.
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 بود. 
  سر گرم کردم و چه خوب که ازمی ساعت پنج خودم را با درس هاتا

 شهی رفت و من به سرعت آماده شدم ؛ مثل همدی خري مادر براشانسم
  زدمرونیساده و مرتب ، و از خانه ب. 

  عطا را بهایخدا!  شهاب ي تازه می و تصمدنی رسي در دلم نبود برادل
  سپارمیخودت م. 

 ،تنها
 نیغمگ

 ،ومنتظر
 زانی برگربا
 می نشستزیی پامکتی نيرو
 ي باز هم از چشم هایول
  نبوديتو خبر!!!

******** 
 دی امنی متعجب و با ادمی را دی علي بار دوم شماره ي برای آن روز وقتدر
 سالم:  گرفته پاسخ دادم می پدري از خانواده يکه خبر. 
 ستادی از حرکت امی پر از شوقش پاهاي صدادنیبا شن. 
  عرفان به هوش اومدحانهیر...  حانهیــ ر! 
 چشمانم پر شد!!  يهمراه غم و شاد... اشک !!  ایخدا. 

 شهیباورم نم...  یــ عل... 
  ازیمادرم از خوشحال...  می چقدر خوشحالی دونینم...  دمشی االن دــ
 حال رفت. 

 ...  رو شکرخدا:  راه گرفته بود را پاك کردم می گونه هاي که رویی هااشک
 خوشحالم! خدا رو شکر ... 

  و گرهری آن همه گانی خبر در منی ادنیشن...  بود ي پر از شادشیصدا
 چقدر ناب بود و دلچسب... 
  خبر خوشنی خواست حامل ای حرف نزد و زود تماس را قطع کرد ، مادیز
  مادر هم خودش باشديبرا. 

  آنسهي از همه براشیب.  از شدت شوق به اراده ام نبودند می هااشک
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 ی پر از عشقش را در کنار عرفان شروع می زندگگریبار د...  بودم خوشحال
 کرد. 
  بهيکاش من هم به زود...  عطا دنی دي برادی کشی بال و پرم پر میب

 دلِ
  بود برسماو
 دنِیخواهش دلم که د. 
 لعنت به آن همه دلهره و...  قرارم با شهاب دلشوره ام باز گشتي آورادی با
 اضطراب. 

  وارد شدمیوقت.  کرده بودم ری دقهی به کافه نمانده بود و من پنج دقیراه
 ... می قرمز مالِم

  با تیی نو و رنگ هادمی دي روشی کم نور و معطر پییفضا
 نی در دورترزی که پشت می کرد به شهابرینگاهم گ...  و ی غربمی مالکیموز

  ته چندان شلوغیسالن.  سالن نشسته بود ينقطه . 
 يخوش اومد!  خانوم حانهیسالم ر:  بر خاست دنمی رفتم و با دشیپ. 
 ممنون. ــ سالم . 
  نشستمینشستم و روبه رو.  نمیتعارف کرد بنش. 

 آن همه انی و از می کافه نرفته باشیوقت.  زد و منو را به دستم داد لبخند
  عاقالنه ست که همانی و نخورده باشدهی جز قهوه ندبی و غربی عجنام
  شودیهر چند کامت از طعم روزگار تلخ باشد ، خب م...  ی انتخاب کنرا

 با شکر لطفا:  ی دهسفارش
"!  

 ی ناِم سفارِش او را هم نمی بعد سفارشمان را آوردند و من حتیقیدقا
  مني بهی نه چندان غري قهوه دانستم اما با تفاوت داشت با. 

  وقتادی ، من زدییخب ؟ اگه ممکنه زودتر بفرما:  به ساعتم انداختم ینگاه
 ندارم. 

  به هم زدي سفارشش بود را با قاشق کوچِک نقره اي که حاومقابلش
 فنجانِ

  اصول بودن ؟بندی همه پانی از ایشیخسته نم:
  بودم رادهی که کشنی از اشی بی تحمل تلخگری ام را هم زدم ، دقهوه
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  فنجان قهوهکی ِر
 نداشتم ، هر چند به قد. 
  کنهی مدی که آدمو خسته و نا امهی اصولیــ ب. 

  تو بودي جاگهیهرکس د...  ستی گفت حرفت شعار نشهیم:  تکان داد سر
  اصول براش معنا نداشتتی رعاگهی و درشت دزی همه مشکالت رنیبا ا. 
 ینیقابل تحس: دوباره لبخند زد . 
  زدی به دلم نمی چنگشی هافیتعر. 
  شما رو از خودمدی و تمجفی که تعرنجای اومدمیاما من ن...  ممنون ــ
 بشنوم! 

  که نگاهش به چشمانمی و در حالدی فنجانش را نوشي محتوايجرعها
  بدمتی خوام رضایم:  بود گفت رهیخ. 

  ؟یآنقدر ناگهان! ؟ تیرضا
  قهوه نبودم وگرنه معلوم نبود چگونه بهدنی خوب که در حال نوشچه

  و افتضاح به بار آورمفتمیسرفه ب. 
  ؟نی بدتیرضا:  لب زدم ناباور
 حق...  فکر کردم یلیخ:  کردم ی را کامال در نگاه و چهره اش حس مغرور

 ... شهی که از دستم دادم زنده نميچه بگذرم چه نگذرم پدر...  توئه با
  که هر جا به دنبالش هستمیآرامش...  رمی آرامش بگی ممکنه کمينطوریا

  آزار دهنده ستیلی خنیمدتهاست که گمش کردم و ا...  کنم ی نمدایاما پ! 
 ی گناهی توانستم بی مزی شدم ؟ من که به کمک شورانگی خوشحال مدیبا
 ی می هنگام ابراز خوشحالرید

  دادنِتی رضانی از ادی را ثابت کنم باعطا
  ؟کردم

 شهیباورم نم:  زده هم بودم جانی حال لبخند زدم ، هنیبا ا! 
 باورت بشه: باز هم تبسم کرد . 

  ازشی کردم بیالبته فکر م:  کرد و نگاهش را موشکاف کی را بارچشمانش
  خبرنی ادنی از شنی خوشحال بشنیا. 

 ــ معلومه که خوشحالم... 
 ؟ نگاهش استرس به جانم انداخت چرا
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 شهیقهوه ت رو بخور که سرد م:  داد هیبه عقب تک! 
 فنجان را برداشتم و.  به دستانم بود می و نگاهش مس تقدی لرزی مدستم

 دمی نوشیکم. 
  بهت وابسته شدهیلی خزیشورانگ:  کرد یهمچنان نگاهم م! 

  بود که تاینگاهم به فنجان.  به من القا کرد ي بدِس
  نگاهش حکبارهی به
  آروم بود به جزیلیاون دو روز خ:  دمی نوشگری دیکم..  بود دهی رسمهین

  دو موردیکی... 
 امی کردم بتونم از پسش بر بیفکر نم: چند بار پلک زدم !  تار شد چشمانم

... 
 ..  به جانم افتادی حسیاحساس سرما و ب...  کج و معوج شد رشیتصو
 ي بدِس
 چه ح! 

 ــ سردمه... 
  آورد و دستم را گرفت ، داغ بود اماشیرام دست پ اش را برداشت و آهیتک
 دی... با ... من :  دمیدستم را پس کش...  تنفر و تهوع به من دست داد ِس
 ح
... 

  و ضعفبر من غالب شد ، آنقدریخستگ.  باره خوابم گرفت کیبه !  خواب
 زمی نتوانستم بر خیکه حت... 

 کرد قادر به گشودن را گرفت و بلندم می بازوری زی حس کردم کسفقط
  مطلقیاهیبه ناگه در س...  شد یصدا ها دور و دور تر م..  نبودم چشمانم

 فرو رفتم! 
 

 ...  سبز رنگ و نا آشنا بوديواری ددمی که ديزی چنی که باز کردم اولچشم
 کجا بودم ؟.  فکر کنم یباز هم چشمانم را بستم تا کم.  و خسته بودم جیگ
  کردمیدوباره چشمانم را گشودم و سع...  آوردم ی به خاطر نمچیه

  بامی و تعجب متوجه شدم که دست ها و پاهارتی اما در کمال حنمیبنش
  ، را گرفتي خبری و بیجی آن همه گيوحشت جا.  بسته شده است طناب

 دنینوش! و ناگه به خاطر آوردم ، مالقاتم با شهاب ...  می برای اتفاقچه
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  تواندیکردم چون در کافه ست نه در خانه ش نم ی که تصور مي اقهوه
 نکی و اي خبری و بیاحساس خواب آلودگ! خطر ناك باشد ... 

 همان بود که بود فقط.  نگاه کردممیبا وحشت به خودم و لباس ها!  ایخدا
 شالم دور گردنم افتاده بود. 

 مهی نییفضا.  کوه بود را بلند و به اطراف نگاه کردم ینی را که به سنگسرم
  ازی که نور کمدمی دی کوچک آهني در و پنجره کی.  گرم اری و بسکیتار
  اتاق از همان بودی و روشندی تابیاطرافش به درون م. 

  به خودم حرکتیبه سخت...  ، بدنم خشک شده بود نمی کردم بنشیسع
  بود ومی پاری که زيری نبود جز همان موکت زچیدر اتاق ه.  و نشستم دادم

 حالت تهوع آزارم.  و به سوزش انداخت دی را هنگام نشستن خراشدستم
  عرق شده بودمسی داد و خیم. 

  و به در رساندم ، با هر دو پا محکم به دردمی کشنی زمي را روخودم
 درو باز کن...  یلعنت:  دمیکوب... 

  ،دمی دی و ناتوان مفی نشست و خودم را ضعی کم کم به اشک مچشمانم
 لعنت. ن که به شهاب اعتماد نکنم لعنت به م! 

 یبه شدت هم باز شد و من ب...  تا در باز شددمی و چند باره کوبدوباره
  وارد شد که با ورود آني از ترس در خودم جمع شدم ، مرد بلند قداراده
 ی ماهی که پشت سرش بود و به چشمم هجوم آورد او را کامال سي نورهمه

 یتو ک:  چهره اش بود دنی دمی جمع کردم ، همه سعمی ، چشمهادمید
  ؟ي کردی ؟ چرا منو زندونیهست

  نزن وگرنه خودميادیخفه شو و حرف ز:  دی کوبمی راستش به زانوي پابا
  کُُنمی دسا خفه ت میبا هم. 

 یجنوب! لهجه اش شد ریاز درد نفسم بند آمد اما ذهنم درگ... 
  کجاست ؟نجای ؛ ادمیقب کش من کجا بودم ؟ خودم را عای خدا
  او دهنِي بدُدم

  و سر دری حرف بزنيبخوا:  گرفت می به سودی تهدانگشت
 حواست باشه ها...  بنُدم یوامونده تم م! 

 ری ناراحتم را درگِب
  قفل شدن در اعصاي و در رابست ، صدارونی برفت
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 درو باز کن...  یدرو باز کن لعنت:  افتادم هیکرد ، به گر... 
 سر بر زانو گذاشتم و به حالِ!  هر چه ضربه زدم در باز نشد که نشد گرید

 خودم کردم که لعنت بر.. اما نه .. ی پشت بدبختیبد بخت...  زار زدم خودم
 خودم باد! 
  اوقـاتی هست کـه بعضیی فکـراهی...

  به جونـت و؛فتهی مبدجور
 ... کنهی خوبتو خراب محال

 ؟ی خوبـپرسنی که ازت ماونجآس
 (:  خوبـمیگی مـکی لبخـند فهی تو به دروغ بآ و

 دهی عذابـت منی چتـه و ایدونـی که خودتم نمییدردا!!!...
  شد و بر وحشِتی اتاق کم نور و کم نور تر مي و فضادی رسی از راه مشب
 در چه!  من ي خدايوا...  هوش بودم ؟ مادرم ی بیاز ک.  افزوده من
 دلِ

  است ؟حال
 ی کس آن حوالچی کردم هی در کردم اما حس مدنی کوب شروع بهدوباره

 انیدر م.  هم دمم شد هیباز گر...  رسد ی کس نمچی به همی و صداستین
  شدمی نمدیمن هرگز نا ام.. او با من بود ... افتمی خدا را دریکی همه تارآن
  گرفتی من دستم را ميخدا... از آن وجوِد سراسر رحمت . 
  ،دمی را شندی چرخش قفل در کلي دانم چه زمان گذشته بود که صداینم
  باز شد و همان مرد به درون آمد، چراغ را روشن کرد و من در خودمدر

  کجاست ؟ چرانجای بگو اي دوست داریتو رو به جون هر ک:  شدم جمع
  نامرد کجاست ؟ِب

  ؟ شهانی کردی زندونمنو
  را که پشت در گذاشته بودییذا غینی رفت و سرونی بي لحظه ايبرا

  لقمه نون بخور تاَاهیپاشو ... گفُتم حرِف مفت نزن :  و برگشت برداشت
 ي نمردیگشنگ. 
  شدمی مادرم نمي اسباب زجر برانقدری مردم و ایم...  مردم ی کاش ميا. 
  گذاشتنی را بر زمینیس. 
  ؟دی کنکاری با من چدی خوایبگو م...  خورم ی نمــ
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 اگه به:  انداخت که منزجر شدم می به سرتا پايندی و نگاِه ناخوشادیخند
  و سالمحیاما خو خانوم دستورم دادن صح...  کارا یلی باشه که خُمو
 ُدم
  بختیش
 لِیتحو. 
  گفت ؟یچه م..  شد خی ؟؟ مو به تنم سخیش

  ؟؟هی کدوم خرگهی دخیش:  دمی زده نالوحشت
 مطمئن باش اولِ:  بلند خنده اش چنگ انداخت به اعصاب و روانم يصدا

  کوتا کنندرازتو
 زبونِیِ ده ایهمه م... 
 ی همچُدم

  فکِکریصبُ: کرد ، چانه ام را گرفت کی را به من نزدخودش
 خیش...  یی تو دل برویلیخ...  نه نمی بی اما حاال می زنی عه دل نمیچنگ

  چشاش انگارَدسوخته
 پ...  هی دلبری طالب همچنیآبد... 
 یبرو گمشو عوض:  دمیسرم را عقب کش... 
  خُومِنداُدمِس
 بهترهمو برم تا کار د.. ها:  اش را گرفت رهینگاه خ. 
  ، خوردی از خودم به هم مشتریحالم از او و ب.  نفرت بدرقه اش کردم با

 م ؟ آه خودم را بدبخت کردی راحتنی عقل بودم ؟ چرا به ای بنقدری اچرا
  کهیحق داشت... یحق داشت...  ی که زنده به گورم کنییکجا...  عطا

 ...  کردمی اگه عقل داشتم تو رو باور ماحمق
 منِ!  ی گرفتی مسخت

  دادمیحرفاتو گوش م... 
  شد قلبم تند تری مکی را قفل نکرده برگشت و با هر گام که به من نزددر
 یگمشو لعنت:  زدم ادی خم شد و فرمیبه رو...  زد یم... 
 ي بسه هم نون بخوري با دسای تونی دونُسم می ؟ نمهیچ:  دیخند... 
 هی بغلَه ي هم اییدسشو: دستم را باز کرد ...  تنگ آمده ام آزاد شد ِس
 نف
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 وخت خودتو خرا...

 اایلعنت...  دی گمشدیهمه تون بر...  ریبرو بم.. ریــ برو بم...
 !  بودارمی اختی کامال بي عادری از ته دل و غي هاادی و فری عصبي هی گرآن

  کردم که او هاج و واج مانده و در آخر با ضربهی زدم و گرغی جآنقدر
  خالتهي خونه نجای ای کنیفک م!  یصداتو ببر لعنت:  آرامم کرد یلیس

  ذارم اگهی به الالت می لی مو لی کنی ؟ فک مي ندازی سرت می هصداتو
 یاعصاب برا آدم نم..  کنماااا ی زنم دهنتو پر خون می ؟؟ می کنغی و وغیج

  چجورشهگهی ديا.. ذاره.... 
  ذاغم را پسياشک ها...  آن که در را ببندد ی رفت برونی بتی با عصبانو

  درد آلود سختي آن پاهاي روستادنیا...  را باز کردم می و با عجله پاهازدم
 ي راهرو کی دمی که ديزی تنها چاما...  پرت کردم رونیخودم را به ب...  بود
 ي شد از آن گذشت ، انتهای تنگ که نمي هالهی ، مي الهی مي بود و درکیبار
 .  که گفته بودیی کوچک ، همان دستشوي بود و سمت راست راهرو درآن

 ... یکی بود غرق در تاریابانی بمی روشیپ...  ها رساندم لهی را به مخودم
 آنجا...  چه گرفتار شده بودم ایخدا ...  دور بود و ستاره ها کم سو آسمان

  بود ؟کجا
 .. ناالن و خسته برگشتم. در را قفل کرده بود ...  از آن مرد هم نبود ياثر
  رفتی میاهی را باز کردم ، چشمانم سییدر دستشو... 
 
  کهسه روز بود.  زد چشم گشودم ی او که با تلفن حرف مي صدادنی شنبا

 دو روز هم در...  شد شش روز ی او ميبه گفته ...  آنجا زندان بودم در
  آنقدر در خود فرویوقت...  بودم ، از تهران تا ان نا کجا آباد ي خبری بحالت
 ي دلش سوخته بود ، از آن سوی بودم و لب به آب و غذا نزده بودم کمرفته

 با منِ.. بهیغر
 با منِ.. رد دل گفته بود  ها پشت به من نشسته بود و دلهیم
 ... م

  دل سنگیلیخ...  ُدم
  نامریلی مو خی فک کندیشا:  رانی و حسردرگم

 ی بدبختقدیا..  داُرم ی بدبختقدی مو ؟ ای عه زندگی دونی می تو چاما
  بذاُرمُرم
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  سي ندارَا
 هی مرجان خانومو انجام نُدما باي کاراي که اگه اداُرم

 ...  شد نداشُتم خرجش کُنمضی ننه داشُتم مرهی ای دنِر
 َادا
 ... ُرم
 ی بمُن
 یزم

 شیدلم س!  ي راحت ترای المروت نباشيای دني تو ایهر چ...  شد راحت
 ی دادا دارم همهیحاال هم ...  و ی همو بهتر که رفتم
  گی اما مرهی گیم

  خوام خانم دکتر شمی گه می خونه میداره درس م...  خودته همسنا
 بذا ال اقل او به...  نُشُدم یچی گم مو که هیم...  ُدم
 ی مهیداُرم خرج او...
 آرزوش برسه... 
 ندی به بغض بنششی شد صدایباورم نم. 

  موی سی کنیفک م:  و نگاه به اشک نشسته اش را به من دوخت برگشت
  عهیَتش

  نگا مظلومت چهي با ای دونی نگه داشُتم ؟ نمنجای توئه اراحته
 تی سُلم
  که دي دارهی با بقی دونم تو چه فرقیاصن نم!  ي ندازی مُنم
 جو
 ي عه توِر اطوی چُنم
  دوینم.. یستی کاره ني اصن اکهیمثه ا...  سوزه یم

 يالدن خانم افتاد... 
 ...  مرجان باشد با آن نام مستعاردی شک او بای گفت بیحسم م!  الدن

  کاسه بودکیشهاب و مرجان دستشان در . 
 ی پناه را به بعضی چاره و بی دختران بدمی فهمی وقتدمی کشي دردچه

  بودمشی از طعمه هایکیو منهم ظاهرا ...  فروشد ی مهی همسايکشورها
 دیشا...  شود کی جرات نکرد به من نزدی وقت حتچی از ترس عطا هکه



 443 

 ي خواست مرا هم وارد بازیهاب م شقی بود واز طردهی به ذهنش رستازه
  موفق نشدیکند و وقت... 
  کردم سرم در حالی در هم و بر هم در مغزم بود که حس مِر
  افکانقدریا

  و طلبهیجز گر...  در انتظارم ست ی دانستم چه عاقبتینم.  است انفجار
 آن ساعات و لحظات تلخ.  آمد ی از من بر نمي کارمیکتای
  از مهربانِياری
 داریکاش حد اقل به او گفته بودم به د...  از همه دلتنگ مادر بودم شیب

  کند و به من برسددای پی توانست سرنخی مدی روم شایشهاب م... 
 :  جوان جلب که گفته بود عابس نام دارد جلب شدمرد

 يِ به صداحواسم
 ... ُشم

 ِچ
 رو ..باشه ..  ؟ ها یکِ... و سالم یصح..  راحت التیخ..  خانم ها
 زی مو وارِب
  زحمت او پولو به حسایب... فقط ..  راحت التینه خ..  نه
 حاال..  ُدم
 ی ملی برم تحوی مُخم
 .. باشه... دستت طال خانم ...  ؟ نیِکرد

 مواظُبم.. نه ...  تخت التیباشه خ.. باشه..  اومده ؟ ها نی آبدخیش. 
 یمرا م. چشمانم از اشک سوخت ...  به جانم افتاد ی مضاعفي دلهره

  مردم امایکاش م...  بود یبه مرگ خودم راض...  ایخدا! فروختند ... 
 ...  کم کم کاُرم با توِتمومهگهید:  ها آمد لهی را که قطع کرد پشت متماس

 حالُلم کنِ... خُوم ی سُرم
 ی خوت موام می سي ریتو م. 
  امانی بيسردرد...  افتاد  به جانمی ناگهانيلرز. 
  و نگهتادیدعا کن عه تو خوشش ب...  خی ششی صبا صب باس ببرمت پــ

 خونه نگو...  جای اای خوش مخیش...  روغنه تیاووخت نونت تل...  داره
  حرمسراشي ای سو گلیشی مایاگه دلشو ببر... بگو قصر... 
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 ادیا نداشتم فر نیحت.  داد ی بود که به من دست می تهوع تنها حسحالت
 تا دست از سرم بردارد. بزنم تا خفه شود . 
  گوش ندهمفشی کردم به اراجی بسته شد و سعمیچشم ها. 

  حمدش گفته بودمی که در آن چند روز فقط زبانیی را دادم به خداحواسم
 ی بيهم او که با همه ..  چراغ بود می ها برایکیهم او که نامش در تار..
  کردی میی خدا میبرا...  دی کشی دست از من نممی هایمعرفت. 
 و چه جان!  روز نیهفتم...  گشودم ، صبح شده بود دهی تکان دستش دبا

  بودم که تاب آورده بودمیسخت... 
 میــ بلند شو باس بر... 
  رامیبازو.  دی دی و چشمانم تار مدی لرزی ، بدنم مزمی توانستم بر خینم

  توانستم خودم را از دستشی نمی حتگری د بلندم کردنی و از زمگرفت
  انصافیچه ب...  حرکاتش بود ی دانست و خوشونت چاشنیم.  برهانم

 ستیبود و پر ادعا که دلش سنگ ن! 
 يهوا..  دی کشرونی شد مرا از اتاق بی مدهی کشنی که بر زمیی گامهابا

  که ابرو دردی از نور به چشمانم تابمی عظی به صورتم خورد و حجمیداغ
  و چشم بستمدمیهم کش. 

  ، در را باز کرد ودی که آن سو تر بود کشی رنگدی سفلی به سمت اتومبمرا
 رهی گی مندتُعقشی ببخیش...  ای شدیلش
 عجب تنِ:  به درون هل داد مرا
... 
 سرم را که به دوران افتاده بود به...  کرد کجا هستم ی نمی فرقمی براگرید

  نامردانی تا کارت به ايریبم...  حانهی ريریبم " دادم هی تکی صندلیپشت
 فتهین... 
" 

 یابانی بازم چشمم به بمهی ني پلک هاياز ال...  و پشت فرمان نشست آمد
  نداشتچیه...  و درخت و خانه و ي کرد آبادیافتاد که تا چشم کار م! 

 ی پرت منیی کردم و خودم را پایباز م..  رفت رهی به سمت دستگدستم
  خورد وی بر مي به صخره ای سرم به سنگدیسرعت داشت ، شا...  کردم

  شدمیراحت م... 
 ِب
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 رو اعصا.. ي دم آخري بتمرگ ایبگ:  کرد دمی قفل شدن در نا اميصدا
  هفتههی ي اي م کردوونهید...  وژدانیمنه ننه مرده اقد راه نرو ب... 
  کرد وی منیتو ه...  گفت ی مراهی داد و به من بد و بی خودش فحش مبه
  زدی مکیحرف رک. 
  بوقي حال و کم حواس که با صدای و من بمی دانم چقدر در راه بودینم
  مقابلمان بود که گشوده شد و بایدر بزرگ...  چشم باز کردم نی ماشيها

  که دو طرفش پر بود ازي ، جاده امیمودی را پیمسافت... می وارد شدنیماش
 دی رسی مبی به نظر عجیدرختان کهن سال که در آن حوال... 
 ي هانی که ماشییجا..  و بزرگ نگه داشت بای زاریبس

  ساختمانِکی مقابل
  نا جوري آن ها وصله اانی در معابس

 نِی و مدل باال پارك بود و ماشکیش. 
 عتهبه نف:  دی کشرونی را دور زد ، در را باز کرد و مرا بنی شد و ماشادهیپ

 یشی مابونی بيوگرنه خوراك سگا..  يکه خودتو سرحال نشون بد... 
 ..  خواستی خواب راحت مکیدلم ...  کرد ی مینی به تنم سنگسرم
 ...  رفتمی مای از دندهیعطا را ند... عطا ....  نشوم داری بگری که دیخواب
  تابیدلتنگ و ب... 
  با اکراه پاسخ سالمدنمانی امد و با درونی قد بلند و چاق از ساختمان بیزن

  که دماغشونی ؟ انهیا:  چندش آور به من انداخت ی را داد و نگاهعابس
  جونش در اومدهيریبگ! 

  خوادی منی آبدخیهمونه که ش.. عوضش چشاش سگ داره:  دی خندعابس
... 
 ي بری تونیم...  خب یلیــ خ... 
  ؟گهیدست نخورده ست د:  کرد ی ها را طپله

 .. ایخدا!  اما عفتم را نه ری جانم بگایخدا... لعنت! لعنت به من ..  باد شرمم
  کن که محتاجمییخدا! 
 یبه سخت.  دی گرفت و به دنبال خود کششی را با دستان پرالنگومی بازوریز
 ی داره با چیالدن لعنت...  ادی جون نداره راه بنیا:  پله ها باال رفتم از

  زنهی مبی کنه و پول مفت به جیمعامله م... 
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  آن اطراف چگونه بود چوني دانم فضای ، نمدی به درون ساختمان کشمرا
  از اطرافم نداشتمی درك درستگریبه واقع د. 

 چشم...  تخت خواباند در را قفل کرد و رفت ي برد و روی به درون اتاقمرا
 دمی دی که به عمرم میلی وسانی ترکی بود با شیگشودم اتاق بزرگ... 
  کنار تخت گذاشت وی عسلي را روینی غذا آمد ، سینی با سگری دیقیدقا
 يای آب به صورتت بزن سر حال بهیپاشو :  دی کششی پیصندل... 
  کنمی دانست با مرگ دست و پنجه نرم میــ نم... 
 من...  گهیدبجنب د:  دی دستم را کشدی اعتنا دی حرکت و بی مرا بیوقت
 گهید..  خوره آخهی مخی تو گور به چه درد شي مرده نی دونم اینم
  شقهی سلنیشورشو در آورده با ا. 

 مرا...  دستش بودم کی ي گفت ، من به اندازه ی به خودش راست منسبت
  هل داد ، با دست بزرگش صورتم را محکمیی کرد و به سمت رو شوبلند

 رق و برق خودتو به درد پر زیمرده شورتو ببرن که به طمع زندگ:  شست
 يسر ننداز! 
  کردی قضاوتم منگونهی انصاف بود که ای دانست و چه بیچه م! 

 فکر نکن اگه ناز...  يریغذاتو بخور جون بگ:  دوباره به تخت بر گرداند مرا
 حق..  تو پول داده ياون باال...  کنه ی واسه ت تره خرد مخی شی نوز کنو

  دونه که هر کار خواستیخودش م... 
 خفه شو... خفه شو :  دمی اش کوبنهی نفرت با همان دست کم جانم به سبا

  همرمیمن بم... من ...  به جهنم دیهمه تون بر..  بره به جهنم ختونیش... 
 شگونین... سکوت کردم .  رفت ادمی به صورتم زد که حرف از یلی سچنان

 شمانم نشاند گرفت اشک به چمی که از بازویمحکم. 
 من حوصله...  ي ری می حموم درست و حسابهی بعدم ي خوری غذاتو مــ
 نمیکوفت کن بب...  ادا اصول اومدن تو رو ندارماا ي. 

  مار بود از گونه ام گرفت وشی درد آورش که چون نشگونی از آن ندوباره
 درآنق...  نه دوتا یکینه ...  که پر کرده بخورم یی کرد قاشق غذامجبورم

  کرد ازی درد ممیلبها...  کرد میآن وقت رها...  کردم دای حالت تهوع پکه
  که زده بودیی های نخوردن و پشت دستيممانعتم برا... 
  کردمیاحساس م...  بودم دهی تخت دراز کشي رفت با آن حال بد رویوقت
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  افتادیذهنم به کار م...  گرد ی باز ممی کم کم به دست و پارفته
 جانِ. 
  آبدیشا.. یدنی نوشکی پر از یوانی نگذشته بود که باز گشت ، لیلیخ
 پاشو بخور:  گرفت میپرتقال بود به سو... 
  خورمیــ نم. 

  آورد که گرفتم و با خشم به صورتش پرت کردم ، سر وشی دست پدوباره
 ي اش جارینی شد و خون از بسیصورتش خ... 

 اما بخ.. ود پا به فرار گذاشتم هم نبیلی که خییبا تمام قوا.  دادم هلش
  درندشتي را بلد نبود د آن خانه ییکدام سو ؟؟ من که جا! 

  و واجهاج
  و متعجب به منِختندی ررونی چند نفر بشیادهای فري صدابا

  سو نداشتمچی به هی راهگرید..  ماندندرهیخ.... 
 به تن داشت(  رنگ دی سفیلباس بلند عرب)  که دشداشه ي مردانی ان مدر
  شدکی به من نزددی رسی تر به نظر مرومندیو از همه درشت تر و ن! 

 دندی گفت که همه خنديزی چیبه عرب...  دی را کاومینگاهش سراپا... 
 شش مرد و سه زن...  ام را به اطراف گرداندم دهینگاه ترس... 
 دمی لرزی نگاهم کرد ، مقتری و دقستادیمقابلم ا. 

 ي ماند در چشمانم ، گوشه رهیباال آورد و چانه ام را گرفت و خ را دستش
  خواستمیهمون که م:  اش کم کم باال رفت رهی برجسته و تيلبها... 

 همان بود که مرا...  ادا کرد و آتش به جانم انداخت ی را به سختیفارس
  بوددهیخر. 

  منو کهینیتو خواب بب:  دمی دهانم را جمع کردم و به صورتش پاشآب
 یعوض

 خِی شیتصاحب کن! 
  و آب دهنانم راپاكدی شدن خندی عصباني که به جادمی دي کمال ناباوردر
  حاضران بلند شدي خنده ي گفت که صدايزی چیکرد و باز هم به عرب. 

 ستیتا شب دل تو دلم ن...  لعبتو آماده کن نی اایعاطفه ؟ ب:  صدا زد آنگاه
 چموشه و رام کردنش لذت بخش! ...

  به خون نشستهی داشت با چشمانینی بي که دستمال بر روی در حالعاطفه
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  کنمیحاضرش م... چشم ارباب :  نگاهش را به من دوخت یو عصب... 
 ایبا من ب:  چنگ انداخت می به بازوضیبا غ... 
 آشغال دستاتو قلم:  به صورتم زد ی محکمیلی محض ورودم به اتاق سبه
  کنمیم... 

 ي کرد و پس از آن مرا به سمت انتهای و دق دلش را خالدی را کشمیموها
 اریلباساتو در ب: اتاق که حمام بود هل داد ... 
  شهی مری ؟ داره دیی کجاایخدا:  شد ری سرازمیاشک ها... 
 تو رو خدا بذار برم... نه ... ــ نه ... 
 اریگفتم لباساتو در ب:  زد ادیمانه فر رحیب.. 
 ي را رومی همزمان چنگ انداخت و مانتو ام را پاره کرد ، محکم لباس هاو
  همی کند اما تاپمی کردم که رهای و التماس مهیگر...  م گرفته بودم نهیس

  ازیمن حت..  کردمی را رها نممی به تن داشتم پاره کرد اما هنوز لباس هاکه
 رمی بمایخدا...  گرفتم یمادرم هم رو م... 
 در حمام به شدت باز شد و... 

  سرباز اسلحه اشکی!  را باور نداشت دی دی وحشت زده ام آنچه که منگاه
 رونی بایب:  آن زن گرفت يرا به سو... 
 داری بایخوابم ..  ایخدا... 

 يتِ عاطفه  و تن لرزانم را پشدمیچی پاره شده ام را به خودم پي هالباس
  برهنه ام راي سر شانه هاشانمی پريموها.. دمی کشرونی زده بوحشت
  اتاقي گشتم که کدام گوشه ی بود و با چشم به دنبال شالم مپوشانده

 افتاده بود... 
 برداشتم...  کردم دایمن شالم را پ..  هم به اتاق آمدند و من گری سرباز ددو
  بر سر انداختمو
 حانهیــ ر!! 

  عطا در گوشمنی نازنيصدا..  ینیریچه توهم ش..  یچه توهم..  من يخدا
  شدم کهي مردي نهی به سنهیبرگشتم و س...  همه بر گشتم نی ، با انشست

  را داشتم بهدنشی دي که آرزويمرد..  وجودش هنوز هم آشنا بود عطر
 عطا بود... عطا ...  بردم یگور م! 

  دری وقتيری نفس گيچه لحظه . .. نمشی گذاشتند درست ببی ها نماشک
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 آغوش بزرگ و گرمش گم شدم! 
 فکر! ؟ یی تونیا.. شهیباورم نم... عطا :  ختیری اش منهی بر سمی هااشک

 نمتی بی وقت نمچی هگهی کردم دیم.... 
  دو طرفشی از خودش دور کرد ، دستهایمرا کم!  کرد ی خفه ام مبغض

  مزاحمياشک ها... صورتم را قاب گرفت ؛ چقدر دلتنگ نگاهش بودم ... 
 من کنارتم!  نترس گهید! تموم شد :  را پاك کرد میاشک ها... 

  فشرد و سرم رانهی و هق هقم که بلند شد دوباره مرا به سدی که ترکبغضم
 آروم باش.. آروم : دیبوس. 
 می در هاي همه ي بود براینی قلبش تسکيصدا. 
  هاستیکی دانستم خدا در همان نزدیمن م! 

  ، مهربانمن
 ندارم

  کو ؟من
  مهربانِنا

  شد اخم کرد ومی لباس هاتی کامل مرا از خود جدا کرد متوجه وضعیوقت
 هی چه وضعنیا: زمزمه وار گفت !! 
 میای االن مدییلطفا بفرما:  بود کرد ستادهی که هنوز اي به سربازینگاه. 

  رنگ بادی سفی پوشری آورد و زرونی را برهنشی رفت پرونی که بسرباز
 بپوش:  به تنش ماند ي حلقه اي هانیآست! 

 با دست!  بود ی چه دوست داشتنرتشیغ.  باز هم راه گرفت می هااشک
  که پاره شدهی تاپي را رورهنشی پدی لرزی مدنشی دجانی که از هییها
 نگاهش را گرفته بود.  دمیبود پوش. 
 م جمع کنــ موهات. 

 دنی نفس کششیچه خوب بود در هوا... 
  خم شد ودمی گشتم که دمی را جمع کردم و با نگاه به دنبال کش مومیموها

 چه...  دی را کاومی برداشت و به طرفم گرفت نگاهش سرتاپانی زماز
 دوارمیالبته ام...  دمیخدا رو شکر کن که به موقع رس:  بود لحنش نامهربان

  باشهنطوریکه ا! 
  آب سرد بر سرمیی کالم گونی کند اما با اي مهری چند انتظار داشتم بهر



 450 

  شد وریچشمام به سوز اشک نشست و نگاهم دلگ!  باشند وا رفتم ختهیر
  انصافیب:  دی لرزمیصدا! 
  نکن لطفای انصافو واسه من معنیکیتو : پوزخند زد "! 
 رونی بایب:  در رفت يبه سو. 

  و بلندم را جمع کردم و تاب دادمشانی پري موهاعی را برداشتم و سرشالم
 و محکم بستم. 

 ی بود ، جلو رفتم ، چقدر دلم مستادهی در اي به من در آستانه پشت
  خواستی محال از من نمي هازیدلم چ! نه ... خواست . 
  عطا ؟ــ
  و چقدردیلب گشود تا بگو.  بود قی طرفم برگشت ، نگاهش کوتاه اما دقبه

 با من: رو گرفت .  را داشتم ، اما فرو بست و نگفت شی صدادنی شنعطش
 ایب... 

  توزانه به من دوخته شدهنهی بردند کی که با دستبند با خود مخی شنگاه
 اگر عطا.  صحنه خوشحالم نکرد نی ادنی دي به اندازه زی چچی ، هبود
  بود اوامدهین... 
 .. عطا به راه افتاد و من هم پشت سرش.  شدم ی فکرش هم منزجر ماز

  خواست چشممی کرده بودند و من اصال دلم نمری را هم دستگگری دافراد
  به صورتسی پلي هانی بزرگ ماشي از آن خانه رونی در بفتدی آن ها ببه
  بزرگ خانه را محاصره کرده بودنديحلقه ا. 

  بازدمی ترسیم..  رمی دست عطا را بگی آن شلوغانی خواست در می مدلم
  کرد ویتمام بدنم درد م...اما به من توجه نداشت !  از دستش بدهم هم
 با آن بلوز مردانه.  دمی دوی مبای رفتن سخت بود اما پشت سرش تقرراه
  که داشتمی کرده بودم اما حسدای پی بود ظاهر مضحکمی زانوي تا باال که
 فوقالعاده بود! 

  دانستم صحبت کرد سپس مرا کهی که درجه اش رانمي با ماموریقیدقا
 سالمم را آن.  رفتم شانی گام دور تر نگاه داشته بود صدا کرد به سوچند
 ... سالم دخترم:  داشت پاسخ داد ی مهربان که محاسن جوگندممرد

  برسونندیبی بار نتونستند به طعمه شون آسنیخوشحالم که ا. 
 ستیاو مطمئن ناما  "نگاهم را به عطا دوختم "
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. 
  باند بزرگ قاچاق آدم و مواد مخدر روبه روکی داد که با حی توضیوقت

 ی افتادم ، چقدر دلنازك و بهی و در دامشان افتاده ام از ترس به گربوده
  گفتم ؟ی را شکر ممی خدادیچقدر ؟ چند بار ؟ چگونه با...  شده بودم اراده

  نداشته و بای باند بوده و شهاب نقش چنداني گفت مرجان سردسته یم
  آنها مشخص شده که شهاب فقط به طمع پول حاضر شده مرا بهاعترافات

  کمک را به من کردهنی بزرگترزی شورانگانی منی و در اندازدی مرجان بچنگ
  گفته صبر کن تا کار شهاب با مرجان تمامی که به من مییهمان روزها!

  کرده بود و خواسته بود هرلیمی الشانی وکي عکس ها را براي ، همه شود
 ی هم از همان زمان پلی عطا انجام دهد و وکي برادی آی از دستش بر مکار
  بودهشی عطا و آزادی گناهی اثبات بریگ... 

  شدهریاگر شهاب دستگ...  دل مهربانش گرفت ییدلم از تنها!  زیشورانگ
  تنهاستیلیباشد او خ! 
  گذاشتم تنها بماندینم.  گشتم ی باز میوقت. 

  خودم رای به لرزش افتاد و به سختمی ضعف به من غالب شد ، پاهادوباره
 ری ، زدیعطا بود که به دادم رس...  و حالت تهوع و جهی داشتم ، سرگنگه
  را گرفت و مرا به کنار باغچه رساند ، زانو زدم و آنچه به اجبارمیبازو
 خورده بودم... 
 ارمیبذار آب ب: شانه ام را ماساژ داد  ...

  آبي بطرکی داد ، با ی در هر حال که بودم دلم را قلقلک مشی هایمهربان
  بازگشت مشتم را پر کردم و به صورتم زدم دهانم را شستم و بهتریمعدن

  بدهیلیحالم خ:  داغ کنار باغچه افتادم ي هاگی ري حال رویب... شدم ... 
 ادی حالت جا میخنک بش...  نی تو ماشمیبر:  را گرفت و بلندم کرد میبازو
.... 
  سردیلیخ. اما من فشارم افتاده بود و سردم بود .. 
 سردمه:  به ارتعاش افتاده بود میصدا... 
  هستوهی آب منیتو ماش... ــ حتما فشارت افتاده ... 
 در را باز کرد و مرا.  که بود ي دانم براینم..  برد که ینی ماشي به سومرا

  ؛دی طول کشی سرگرد رفت ، بازگشتش کمي به سوگری و خود بار دنشاند
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  رای عقب بود برداشت و نی که صندلی را از پاکت بزرگي اوهی و آب مآمد
  کنهیبخور ، بهترت م:  کرد کی نزدمیدرونش گذاشتو به لبها. 
  ماندمرهیگرفتم و به چهره اش خ. 

 چال گونه..  آمد ی به او مشیچقدر ته ر...  بود ، خسته و کالفه کینزد
 یدلم نم!!  ي اش چند تار نقره اقی ،کنار شقدی رسی پررنگتر به نظر ماش

 رمیخواست چشم بگ. 
 ... می افتی راه مگهی دقهیفکر کنم تا چند دق:  ستادی کرد و راست ااخم

 امیصبر کن االن م. 
  ان لبخندي همه یخب بگذارد ، تالف...  پاسخ گذاشته بود ی را بلبخندم

  پاسخ گذاشته بودمی که بییها. 
 یاخم کرده بود خب اخم کند تالف.... 
  جاننشیریاما ش.  به سوزش افتاد می ، گلودمی را نوشوهی از آب میکم
  حس و حالمی بي داد به دست و پایم. 
 آمده بود... چشمانم را بستم ! 

  نبود همه بهسی پلي هانی از ماشيگراثریت و چشم گشودم د نشسیوقت
  آمدی از آن ها به چشم ميراه افتاده بودند و تنها گردو غبار. 

  ؟ي چند روزه آزاد شدقایدق:  کردم نگاهش
 مگه از دست تو شب و روزم داشتم که بدونم چند روزه آزاد:  کرد نگاهم
  ؟شدم

 شرمنده شدم. 
 ــ متاسفم! 
  کنهی رو دوا نمي دردنیــ ا! 
  شهينجوری خواستم ایــ من نم.. 
  خانومحانهی گرده ریآب رفته به جوب بر نم..  که شد ینی بیــ اما م! 

 حاال که خدا رو:  داشتم بغض کردم شی تا نرم کردن دلش در پی سختراه
 فتادهی نیشکر اتفاق... 

 خیِو بغل اون ش شد و تی شب مدیفقط با... از نظر تو بعله :  گفت یعصب
... 
 یخودم داشتم دق م..  تو سرم نزن نوی ایتو رو خدا ه:  افتادم هی گربه
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 کردم... 
 .  حرف رو گرفتی ماند و سپس برهی در نگاه اشک بارم خی لحظاتنگاهش

  نه او گفت و نه منگرید! 
 ی خوشحالم که بر گشتیلیخ:  دادم و چشم بستم هیسرم را تک. 
 جوابم را نداد. 
  با مامانم حرف بزنم ؟شهی مــ
  دمی رو میگوش...  نجاستیهم..  راحتالتیآره خ... بله... ــ سالم. 

 الو ؟ مامان ؟:  زده گرفتم جانی را هیگوش
 یخوب...  من ي حانهیر...  مامان

 جونِ:  هی مادر پر از بغض بود و گريصدا
 مادر ؟ قربون صدات برم... 
  خواستم کهی زدم ، آغوشش را می امان بود و نفس نفس می ام بهیگر
 نبود! 
 ... همه ش خجالت.. همه ش دردسر ... منو ببخش مامان ...  خوبم مامانــ
 کاش مرده بودم... 

 ... رمی گیدوباره تماس م:  را گرفت ی آورد و گوششی دست پعطا
 آره...  سالمتره از نمم! به جان خودم خوبه .. نه.. نه ...  تر شه بذارآروم

 خداحافظ. ممنون ...  اونجا می ریم. 
  حرف بزنم ؟یچرا نذاشت:  را پاك کردم می هااشک

 ی حرف میمثال داشت:  روانه کرد می اش را به سوی نگاه دوست داشتنمین
  ؟يزد
  تنگ بودیلیــ دلم خ. 

 : می بوددهی که تازه رسي آسفالت شده اي به رو به رو بود و جاده نگاهش
  ؟ي دلم دارمگه
 آن هم ه از.  کردم که دل دارم یثابت م!  دمی خری ناز مدیبا..  نبود مهم

 نوع عاشقش! 
  شوداری بحانهی ؟ رحانهیــ ر... 

  خوابم بره بود ؟ی بودم ؟ چطور با آن همه دلتنگدهی باز کردم ، خوابچشم
 راست نشستم و نگاهش کردم. 
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  عمه خانومي خونه میری ممیــ دار. 
  همه راهنی ای عمه ؟ اونجا چرا ؟ اصال کيخونه :  رفته و مبهوت گفتم وا
... 

 يکجا بهتر از خونه !  ی کردم ذوق زده بشیفکر م:  انداخت ی موشکافنگاه
  ؟ی روشن کنفتوی تکلي خوای ؟ نمعمه

  هم معلومهفمی خوشحال بشم ؟ تکلدیچرا با:  در هم رفت میاخم ها.. 
 زتی ؟ نامزد عزشهی نم خانعرفان

  شاملِی که گفتیاون دلتنگ:  زد پوزخند
 اونم بعد از حدود دوماه... .

  ام داشتیقیچه آمار دق! 
  تلخ را بر زبان آوردي جمله نیچه راحت ا. قلبم فشرده شد . 
  واسه لباسات کنمي فکرهی دیاول با. سکوت کردم . 

 ی که مي عطرنیخوش بو تر...  نداشتم ی ؟ من با ن مشکلمی هالباس
  ؟می کنکاریچ: اما گفتم .  استشمام کنم با من بود توانستم

  ؟ی تونیم!  ي عرفان جون بردنی دی تونی سر و وضع که نمنی با اــ
 .  راشی های آوردم نا مهربانی آورد اما تاب می را به جوش مخونم

  کردیه مهر خرج نم بود کدهی دي مهریب..  کرده بودم ینامهربان.
 می دوختم ، وسط شهر بودرونینگاهم را به ب. 
  گردمیاالن بر م:  ستادی پاساژ بزرگ اکیمقابل . 
  نشست ذوقی او به تنم مي قهی به سلی لبا سگری دي قهی تا چند دقنکهیا

 می نسي به خنکاینداشت ؟ هر چند از سر اجبار بود اما حس..  داشت کردن
  کردی قلبم مری سرازيبهار. 
  تا باز گشتدی طول کشقی دقستی بدیشا. 

  جاهی:  گذاشت می پاهاي که در دست داشت را روی که شد پاکتسوار
  دارم بپوشی خونه شون نگه مکینزد. 
 يبه زحمت افتاد... ــ ممنون . 
  کردیناراحتم م..  اعصابم بود ي رویلیپوزخندش خ. 

 ي به خانه دنی و تا رسمی مقابل پا ونیی فرستادم پای را با ناراحتپاکت
 عمه حرف نزدم. 
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  رو به رو شدن با عرفان در مقابل عطا به جانم افتاده بود و آزارمي دلهره
 یب.  کرد و وجودم را سرد ی حضورش را کم رنگ میخوش.  داد یم
 ختی ری اش درد به جانم میتفاوت. 

  را نگه داشته ونی ماشی بود را به خواستش وقتدهی که خریی هالباس
  قرمزبی با ترکی و شالی مانتو مشککی.  بود بپوشم به تن کرده بودم گفته

 یبه تنم م" قای بودم دقیشگی که اگر به همان وزن همییمانتو.  ی مشکو
 دمیبه هر حال آنها را پوش.  الغر تر شده بودمیلیاما در آن مدت خ. نشست

  را روشن کرد ونیماش. نکرد  نگاهم ی او دوباره بازگشت و سوار شد حتو
 میبه راه افتاد. 

 ي بعد صدای را فشرد و اندکفونی وحشتناك زنگ آیی با اخمهاعطا
  ؟هی کدی که پرسخدمتکار

  انم کرده بودوانهی داد و خودم که دلهره داسخی دانم چه یو عطا که نم! 
 چرا: تشر زد .  حرکت مانده بودم ی باز شده بود و من چون مجسمه بدر

  با کل و شادباش ببرنت تو ؟انی بي خوای برده ؟ مماتت
  خواستم بایمن نم...  کرد یحالم را بدتر م!  یلعنت به آن همه تلخ...  آه

  او رادنی مرا نداشت و من چشم ددنیاو چشم د.  رو به رو شوم عمه
 ... رسد بارم خواهد کرد منطقش بی دانستم هر چه به ذهن بیم.  نداشتم

  داده بودم و حاال دلششیباز... حق داردمی بگودی نکنم بای انصافی باگر
  دانست بایکاش م... اما کاش از دل من خبر داشت .  خواست ی میتالف

  ندارمدنی تحمل زخم زبان شني برایی جاگری ام ددهی که کشيآن همه درد. 
 —  ؟ي اول تو برشهیم

  کن کهيشما بفرما مهمون نواز!  ستمی ني کاره انجایمن ا:  آتشم زد نگاهش
 يصاحبخونه ا! 
  قرارم ، قرارم بدهی ، بایخدا! 
  هل دادم و وارد شدم و او هم پشت سرمتیدر را با عصبان. 
 دنشانی و عارفه و الهه به استقبال آمدند و من به همان حال هم از دیعل

 یاز بر خورد عمه م... اما سر درگم بودم و مضطرب .  شدم خوشحال
 دمیترس. 

  وحشتناك با آنهاي نگرفت و با همان اخمهالی کدام را تحوچی اما هعطا
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 برخورد کرد. 
 اگر...  کردم ی از عالقه مری خودم تعبي کرد برای دلم را آرام مشیاخمها

 کردمی شد دق می تفاوت میاگر ب...  کردمیاشتباه نم. 
 میبا اکراه وارد ساختمان شد. 

  حدنی را هم تا آخرشی مقابلش بود و ابروهاانشیقل.  نشسته بود عمه
 خدا به داد برسد... ممکن باال برده بود ! 

  نگاهم کردی چشمریبا ورودم ز... 
 سالم:  لب زدم یبه سخت...  جان دادن بود می با او برایهم صحبت. 

  دوست دارد پشت به منیعنی خودش داد که  بهیحرکت.  را نداد جوابم
 ندی نشینم" ، اما ناچارا ندیبنش. 
 سالم عمه خانونم: عطا جلو آمد . 
  اش را به من دوختانهی اخم نگاهش کرد و با اکراه پاسخ داد و نگاه موزبا

 چشمت روشن... :
 منظورش به برگشتن عطا بود. 
 ردی بگلمی خواست تحوینم. نگاهم را به عطا دوختم . 
  بودم که عمهستادهیعطا نشست و من هنوز ا.  مینی تعارف کرد بنشیعل
 نیبش: گفت . 
  جا به عطانی ترکینزد... انگار منتظر امر او باشم ، نشستم . 

  رنگ نگاهمی دود غلطظ و آبي زد و از پس هاله انشی به قلی محکمپک
 شی صحبتو پنیا" فورا ستیدرست ن.. نی و خسته انیدیاز راه رس:  کرد

  ازي و چجوري که با ما چه کردی دونی خانوم خوب محانهی اما ربکشم
  وگرنهامی آقا عطا کوتاه ميرو

 فقط به خاطر گلِ.....  میشی آتدستت
  رو دست بخورمينطوری الف بچه اهی که از ستمی نی دادم کسینشونت م. 

 .  کوبدی دانستم همه را پتک کرده و بر سرم می را شرم گرفت ، موجودم
  روح خسته امدی خنک نوازیمی عطا به ناگه چون نسي کردم و صداتحمل

 را. 
 ي نبوده شما رو بازنیا

 یِ الف بچه ست ، پهی هنوز حانهی به قول شما رــ
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 شما رودست و!  رودست بزنه ستی اصال بلد نیعنی..  و رو دست بزنهبده
  عمه جاندیاز آقا عرفانتون خورد! 
 دوست "

  ،دی پر کششی خسته و جدي چهره ي اراده به سوی بنگاهم
  بد خلق منیداشتن "

  شد ، خودم گره زده بودم و باز کردنشی ها باز نمی به آن راحتشی هااخم
 ي کار خودم بود و از خودم در عجب بودم که چگونه در مقابلش صبورهم

  ترِس از دست دادن دوباره اشدیشا...  زیمن با آن زبان تند و ت...  کنم یم
  کرد در مقابلش نرمش نشان دهمیبود که مرا وادار م. 

  چرا آقا عطا ؟گهیشما د! اوا ِ: ابرو باال داد عمه
  سرو پا خطابشیالِت ب"به نظرم قبال !  کرد ی هم میی آقا عطا آقا عطاچه

 هیرت پشت س!  ای و رییاهل دورو!  گریعمه بود د..  بود ، نه ؟ خب کرده
 کجور و مقابلت... 
  رفتشیعطا لبخند زد و من دلم برا! 
 حانهی ردی ؟عرفان خان دهی انصافی حرفم بي عمه خانوم ؟ کجای چرا چــ
 ی زنه اومد از آب گل آلود ماهی مشی کردن پول داره به آب و آتدای پيبرا
 گرفت. 

 یادرش م مای به من دیبا...  کرد ی سکوت مدی نباحانهیر:  بر آشفت عمه
  خاص و عام بکنهي همه مون رو مضحکه نکهینه ا.. گفت! 

 ی دانستم از درون جوش آورده ، خوب می به ظاهر خونسرد بود اما معطا
  گرونیلی نگفتنش هم براش خنیهم...  گفت ی مدیدرسته ، با:  شناختمش

 تموم شد و عواقبش در انتظارشه... 
 چه قصد داشت ؟...  ختی فرو ردلم
 حانهی ري اگه منم جادیشا...  بوده حانهی اما شرط آقا عرفان سکوت رــ

 ی گود نشستم و مرونی کردم و االن فقط مثل شما بی کارو منی همبودم
 نی ادی قضاوت کرد ، اما عرفان خان عاقل و بالغ نباشهینم!  لنگش کن گم
 ...  کنمنه اومدم مقصرو معلوم...  میحاال بگذر....  نداخت ی رو راه ميباز
  روشن کنمفشویفقط اومدم تکل...  دفاعحانهی ري و بچه بازي فکری از بنه

 اونم به خواست خودش. ...
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  بود ودلچسب ، امانیریدفاعش ش...  کرد هم سرزنشی دفاع مهم
  تحمل کند نسبتم را با آنشیسخت بود برا...  دادم ی ، حق مسرزنشش

 خانواده. 
 عرفان من خودش زن و بچه!  که معلومه فشیتکل:  گفت زی آمری تحقعمه
  دارهی توراهي... 

  داره ؟يزیچ.. ی حقينکنه ادعا.. نمیبب: به سرو گردنش داد یحرکت
  جورهی:  گردنش باال زده بود ي داد اما رگ های همچنان آرام نشان معطا

 هی جدا از اون قول عرفان خان ، از مهردی دونی که انگار نمدی نکنصحبت
  دارههم سهم! 

 نی از احانهیالبته ر:  گفت ی و عطا نجاتش داد وقتدی به مرز سمته رسعمه
  توي رو که از ناچاریفقط اومده اسم...  خوره ی ها نخورده و نملقمه

 شناسنامه ش نشونده پاك کنه. 
  کندي قول عرفان اشاره اای هی آن که به مهری نفسش را رها کردو بعمه
 شما رو...  می کنی رو مهی فردا قال قضنیهم. .. ستی نی مشکلنکهیا:  گفت

  و ما رو به سالمتریبه خ. 
 . من رد کردم و عطا برداشت.  کرد ییرای خنک از ما پذی با شربتخدمتکار

  کجادحاالی و حس کردم آرامتر شده پرسدی شربتش را نوشنکهی از اپس
  دارن عرفان خان ؟فیتشر

 خونه...  کنهیداره استراحت م:  نبود ندی عمه خوشاي خان گفتن براعرفان
 ساختمون آخر باغ...  خودشونن ي. 

  با خانومشی مشکلگهید: دی پرسيگری داد و خونسرد سوال دهی تکعطا
  ؟دیندار
  که اومدهلیاون اوا.... با هم میما مشکل ندار:  زد انی به قلی محکمپک

  خوامیم خاطرشو شتریبود ناراحت بودم اما االن از دخترامم ب. 
  و عروس تازهیواشکی خطر ازدواج گهیپس د....  خب خدا رو شکر ــ
  کنهی نمدتونیتهد! 

  که محاصره امی حس حقارتيبا همه .  آمد عمه را بچزاند ی خوشش مچه
 ی ظاهر چون آتشفشان عمه خنده ام گرفت که به سختدنی بود با دکرده

 فروخوردم. 



 459 

 بدونه...  انیبرو صداشون کن ب:  گفت ی آنکه جواب دهد رو به علیب
  تموم شهي بازنیدل تو دلش نبود زودتر ا... شهی اومده خوشحال محانهیر
. 

  وادارش نکرده بود و خودش شروعشیحاال خوبه کس:  پوزخند زد عطا
 کرده بود! 

 منم برم به:  عطا را نداشت بلند شد ي تاب و تحمل حرف هاگری که دعمه
 ادی تا زودتر بمیهمون دار خبر بدم میحاج. 
 اطمیتو ح:  به من انداخت و برخاست یعطا نگاه. 

 یعارفه و الهه در سکوت با لبخند نگاهم م.  دی را به دنبال خود کشنگاهم
 یلیخ..  دیداداش تا به هوش اومد در مورد تو پرس: الهه گفت .  کردند

 عذاب وجدان داشت و ناراحت بود.. 
  آنسه اومده اصال شوکه شددی دیتوق: عارفه هم گفت ... 

  اما من دلمندی دوست داشتند در مورد به هوش آمدن عرفان بگوهردو
  با ان ها صحبت کردم و برخاستم و بهي اقهیچند دق..  عطا بود شیپ

  پله ها زده بود بهي به ستون باالهیرو به باغ تک.  رفتم اطی عطا به حدنبال
  کوتاه برگشت وي ، لحظه ادیچی در مشامم پگاری سي شدم و بوکی نزداو

  وگاری سدنیبا د.  شد رهی خشی تفاوت به رو به روی کرد ، دوباره بنگاهم
  در هم رفتمی فرستاد اخم هارونی بشینی که از بيدود. 

 تیــ ممنون بابت هوادار... 
  ؟یفقط واسه من زبون داشت:  قی و دققی و نگاهم کرد عمدیچرخ

  دانست در آن مدت چقدر نازك دل و حساس شده ام کهیمن..  دانستینم
  شکنمی می از نامهربانيبه تلنگر. 
 ستمی سابق ني حانهی اون رگهیــ د. 

  کنهی نمی فرقگهید:  مهر شد ی را پر کرد ، نگاهش بنمانی بي فاصله
 به خاطر خودم بود "اگه  "
 یحت!  يواسه من تموم شد...  ی باشيچجور. 
 ؟ "اگه .. 

 "  اماستی نیمنت:  نشست می بر گلوی بزرگبغض
  براتي بدتی تونست موقعیعرفان نم!  ي وقت دل به دلم ندادچی هــ
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 پولدارم که..  پهی گن خوشتیم.. باشه .... 
 با دستش خانه و باغ را نشان داد.... 

  رحم بودیاشک به چشمانم هجوم آورد ، چه ب. 
 ی انصافی بیلیــ خ! 

  واسه من از انصافیکیگفتم تو :  دی کششی پی شالم را گرفت و کمي لبه
 نگو! 

  بهسنگتو
  خرد کردم تا دلِشتیهمه جوره خودمو پ:  را انداخت دستش

 حاال چطور باور کنم قصدت فقط.. نشد که نشد ...  ارمیدست ب.... 
  جانمحانهیر!  اومده ی کنیبب.. ــ به به ... 

 شی اراده ام وحشت زده به او که گفته بود براینگاه ب...  عرفان بود يصدا
 عطا...  نمک به زخمم نپاش نی از اشیب! عرفان ...  ماند رهیشدم خ"تمام "
  از از من نرنجانشیرا ب. 
 ی توانی به رفتن فکر کنیم
  نفهمميو من چیز!

 ی رانی حرفش را به زبانت می وقتاما
 تد افی در من مي ادلشوره

  تواندی نمي دیگر حتا لبخندکه
  مرا پنهان کندبِد
 حالِ! 

  نداشت را از چشمانم گرفت و به عرفان کهی تفاوتی جز بی که رنگنگاهش
  عرفان تعجب کردم ، چقدردنیاز د.  آمد نگاه کرد ی آنسه از پله ها باال مبا
  در چهره اش مشهود بوديماریآثار ب! الغر شده بود . 
  با اودارمیبودم ، از احساس او به خودم مطمئن بودم اما از د از استرس پر
  معذب بودمیلیدر مقابل عطا خ. 
 نمتونی بی و سالم محیخدا رو شکر که دوباره صح... ــ سالم . 
  خواستمی که نميزی بود ، همان چتیمیلبخندش پر از صم! 
 ممنون...  زمیــ سالم عز. 

  را بر شانه ام گذاشت که قلبم به تقال افتادشیدست ها... 
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  که واسه ت درست کردمیمنو ببخش بابت دردسر بزرگ..  جان حانهی رــ
 حاللم کن. ...

 مگه دست خودتون بود:  دمی و خجالت زده خودم را آرام پس کشنیشرمگ
  بود اما خدا رو شکر بهي بشه ؟ اتفاق بدينجوری خواست ای دلتون مای
  گذشتریخ. 
 يخوش اومد! سالم آقا عطا : لبخند زو و نگاهش را به عطا دوخت . 

 اما...  نشان دهد ی رفتار نامناسبدمی ترسی بود و عنق ، منی سرسنگعطا
 دستش را گرم فشرد. 

  آمد وکی عرفان نزدي بود با اشاره ستادهی که محجوبانه دور تر اآنسه
  ؟ي آشنا شدبا آنسه جانم که:  کرد ی او را معرفعرفان

 نی گم بابت داشتن چنی مکیو بهتون تبر.. بله :  را پنهان کردم لبخندم
 یخانوم. 
  دست و پا شکسته اش به ما خوشی آنسه دست دادم و او با زبان فارسبا

 ی مرهی و چشم را به خود خدی درخشی مییبای گفت ، چهره اش از زآمد
  حجب ونی اي آنکه نگاهش کند تشکر کرد و من دلم برایعطا ب.  کرد

  ضعف رفتدمی دی بار از او منی که اولییایح. 
 میبه تعارف عرفان به درون بازگشت. 
  عطا راي های محلیاصال تاب ب.  بود نی من سنگي درون سالن براِو
 ج

 ! عمه هم که بد تر از او سوهان روحم بود.  کرد ی نگاهم نمیحت.  نداشتم
  خواست امایدلم آرامش م...  کردمی می احساس ضعف و خستگدوباره

  توانم داشته باشم همان استی که نميزی کردم تنها چیحس م. 
  افتادهمی که برای از اتفاقاتچیعطا ه.  آن لحظات را تحمل کردم ی سختبه

 می از تهران آمده امی بود که ما مستقنی آن ها نگفت ، تصور آن ها اي برابود
  وشی نمی رفتی اگر باخبر مدیشا! خبر ؟ ی داشت که چرا بهیعمه گال...
  کردی نوا آماده می بي حانهی ري براي تري کاري هاهیکنا. 

  عرفانی توجهی خواستم ، دوبرابر همان طالب بی توجه عطا را مهرچه
  حواسش به مني خواستم نگاهم کند ، اما متاسفانه همه ی نمیحت.  بودم
  الغر شده ام و رنگ بهنقدریچرا ا...  نمیچرا غمگ...  ، که چرا ساکتم بود
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 ی که از خشم دندان به هم مدمی دی و مدی شنیعطا همه را م...  ندارم رو
  کندوانهی کرده بود تا مرا داری اما سکوت اختدیسا. 

  و به هوش آمدنش ودهی دی که مییاهای گفت و روئی از تصادفش معرفان
  نداشتتی جذابمی براشی کدام از حرف هاچیبا آن حال بدم ه. ....
 نهی شد ، او مثل عمه کجادی اي بهتري فضادی که از راه رسی محمد تقحاج
  بار هم اشتباهم را به رخمکی یحت.  رفتی باز ما را پذيبا رو!  نبود توز

 نی هم که بود ممکن بود چني اگهی حق داد و گفت هر س دی و حتدینکش
 حواسش بود که خودش دختر دم بخت دارد و با.  انجام دهد يکار
 ردی خودش را بگبانی مشابه گریی ممکن ست بالمن

 سوزاندن دلِ! 
  صرف شام دعوت کردندي شام رنگارنگ آماده شد و ما را برازی میوقت
 حانهیر:  شد کی به من نزدیعل.  توجه به من با عرفان همراه شد ی بعطا

  ؟خانوم
  دوختماهشیاه افسرده ام را به چشمان سنگ. 
  ثابت شد و آزاد شدهشی گناهیخوشحالم که ب:  پر مهر زد يلبخند. 
  ،اما آش نخورده و دهن سوخته... ممنون :  لبخند زدن هم نداشتم ينا
  ازم ناراحتهیلیخ...  منه ي هی قضنیهم. 
  چند وقت بگذره دوبارههی.. اما نگران نباش .  ناراحت که حق داره باشه ــ
  دهیدل به دلت م. 

  دادی کرد اجازه نمی می بود اما آنگونه که عطا تلخنیری ششی هاحرف
 مدام آن جمله.  تواند دوستم داشته باشد ی داشته باشم که باز هم مباور

 ي واسه من تموم شدگهید " انداز بود نیدر گوشم طن "! 
  بودمدهی که شني جمله انیتلخ تر. 
 دوارمیام:  فرستادم رونینفسم را آه مانند ب. 
  در مورد خانوادهیراست:  دمی که پرسمی بروزی تعارف کرد که به سر میعل
  نشد ؟رتی دستگيزی چمی پدري
 دمیاز مادر پرس... چرا :  به سالن انداخت ینگاه... 

  گفت ؟ی میخب ؟ چ:  گفتم مشتاقانه
 فیواسه ت تعر" بعدا می برایب... االن ؟ همه منتظرند:  لبخند زد جانمی هبه



 463 

  کنمیم. 
 يهمه .  کند ییرای کرد پذی کنارم نشست و سعیعل.  می رفتزی هم سر مبا
  چه خواهد گفتی بود که علنیحواسم به ا. 

 چیه.  داد ی نشسته بود اما اصال حواسش را به من نممی رو به روعطا
 دمی زود دست از خوردن کشیلیخ. اشتها نداشتم . 

  را رنگ دادمی کم جان لبهايلبخند...  به آنسه افتاد ، خوشبخت بود نگاهم
  روزکی من و عطا هم نکهیتصور ا... ...

 شی خواستم عطا را بینم.  صحبت کنم ی تا با علاوردمی به دست نیفرصت
 از آن به رفتارم حساس کنم. 
  من و عرفان اقدام شودیی جداي بعد براقرار بود روز. 

 ي کرد گذشت و برای مینی لحظاتش که بر دلم سنگي شب هم با همه آن
  من و عطا قرار دادنداریخواب دو اتاق مهمان در اخت. 
  نداشتمی لباسچی خواست اما هی می دوش درست و حسابکیدلم . 
 شالم را مرتب کردم.  آن عطا وارد شد ی به در خورد و در پيضربه ا. 

 ی بخوابی تونیبا اون لباسا نم:  در دست داشت یپاکت... 
  به درونش انداختم و بای گرفته بود گرفتم و نگاهمی را که به سوپاکت

 االن!  هیعال...  يوا:  که در آن بود لبخند بر لبم نشست ی لباس راحتدنید
 حالم داره از..  رمیاشتم تا دوش بگ گفتم کاش لباس دی به خودم مداشتم

 گهی خوره دیخودم به هم م! 
  با طرحیبلوز و شلوار مشک.  آوردم رونی همان حال لباس را از پاکت بدر
  بودفی و لطبای زیلی ، خدی زرد و سفيها. 

 ي خوشحالم کردیلیخ:  ذوق کردم دنشیچون بچه ها از د... 
 خندم پر از شرم شد و کم کم محو اش نشست ، لبرهینگاهم که به نگاه خ. 

 نگاهش آشنا بود... 
  کوتاهش نشان داد وي دست راستش بر موهادنی اش را با کشیکالفگ

 لب.  پشت سرش نگه داشت ، لب گشود اما منصرف شد از گفتن همانجا
 یخوب بخواب: برگشت و پشت به من . فرو بست . 
 عطا ؟:  کردم شی بود کع صدادهی در نرسبه
  برنگشتی ولستادیا. 
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  خوابمیامشب راحت م:  به ظاهر ساده بغض کردم ي گفتن آن جمله يبرا
. 
  اشکِم

  خمارآلودش به ندرشت
 چشمانِ.  دی چرخمی تامل به سوی اندکبا

  واسهخودت
 من حاضر بودم تا ابد اون تو بپوسم اما تو از تنِ:  دیدرخش

 ي نذارهیمن ما! 
  رو توگهی دیکی ِم

  اسی درد گرفت وقترتمیغ:  رفته را بازگشت يگامها
 دمیشناسنامه ت د. 

 دارم داغون... آتش فشانم ..  نی نبنطوریمنو ا:  فکش منقبض شد عضالت
 شمیم. 
  روان شدمی حال بدش بغضم شکست و اشک هايبرا. 
  روم بودشی بود که پیتنها راه!  قد نداد نی از اشتریعقلم ب..  منو ببخش ــ
. 

  اشکاتدنیهنوزم د:  را پاك کرد می را باال آورد و آرام اشک هادستش
  کنهی م موونهید! 

  من و عرفاننی بی اتفاقچیــ باور کن ه... 
  دسِت منشی که بارش اشک های ماند به چشمانرهی ام را گرفت و خچانه

 نبود. 
 اما.. باز لب گشود.. 

 ينگشتانش رو اي نوازشگونه يجا.  تامل رفت ی و بدی را کشدستش
 صورتم... 
 ...  دادیدل به دلم م.  همه اشک هم دسِت من نبود آن
 انِی لبخند در مآن
  زودای رید! 

 از. کردم انجام شد ی راحت تر از آنچه که فکرش را میلی خی توافقطالق
  شدن شناسنامه ام حساهی از سگری دي سو خوشحال بودم و از سوکی
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  که عطا از مادر گرفته و با خوديشناسنامه ا.  داد ی قلبم را آزار ميبد
 داشت. 

  که گفته بود را بهی اصرار داشت که به قولش عمل کند و آن وجهعرفان
 ی عطا مي آزادي کند اما مخالفت کردم ، من آن پول را برازی وارحسابم

  به دل نداشتمیخواستم ، طمع. 
  داد اما منی همچنان در خود فرو رفته بود ، هرچند به ظاهر نشان نمعطا

  بود کهی او تنها چشمانيچشمها...  خواندم ی را کامال از نگاهش منیا
  که دریینگاه ها...  بخوانم ،که از حفظ بودمنکهی نگاهش را نه احرِف

 يرا نبود بازی نگری را در ذهن تکرار کرده بودم که دادشی آنقدر نبودش
  حد کهی بیغم...  نی بود و غمریدلگ.  تامل بکنم ي حرفش ذره ادانستن

  کنم امایی خواست دلجوی ، دلم مشیرای انداخته بود بر چشمان گهیسا
  داد ؟ی مجال نمی وقتچگونه

  رفتن به خانه شان و صرف ناهار ، عطاي رغم اصرار عرفان برایعل
 گری عمه ديبا نرفتن به خانه .  می و از او و آنسه جدا شدرفتینپذ

  ،دمی ترسی کردم از عطا بپرسم ، اما می ، دل دلمنمی را ببی علنتوانستم
 ی می از علی کردم و تلفنی صبر مدیبا.  که بود ، ناراحت تر شود ناراحت

 دمیپرس. 
  ازیدلم کم.  بزرگ بود يادی زنی کوچک ماشي فضاي همه سکوت براآن
  شومی حرصم دهد و عصباننکهی خواست ، ایم را نشیشی پي هاطنتیش
  دريبا اخم ها.  عالم نبود نیاما در ا.  به من بخندد و بعد نازم را بکشد و
  اش بودی حواسش به رانندگيهم همه . 
 می جا ناهار بخورهی میبر...  گشنمه یلیــ خ. 

  نزدمیحرف.  کرد ی را کور ممی همه اخم اشتهانی هم گرسنه بودم اما امن
  ؟یناراحت:  نگاهم کرد و

 ناراحت ؟ ناراحت برا: متعجب گفتم .  انهی مشکوك بود و بازجونگاهش
  رها شده از قفس رو دارمي پرنده هی
  ؟ حالِیچ. 

  از دست دادن قفسيپس نشون بده برا:  را به رو به رو دوخت نگاهش
 یستی نمونی پشتییطال! 
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  خواستمینم!  نبود طنتی شنکهیاما ا... حرصم داد . 
 ی بود بهتر از عرفان رو رد نمییمن اگه چشمم دنبال قفس طال:  شدم تلخ

 کردم. 
 ردی گی ام را به شهاب مهی دانستم که کنای خود بود اما خوب میحرفم ب. 

 از..  ي بپری تونیم...  نشده ریاالنم د:  کرد خونسرد باشد اما نبود یسع
  قفس به اون قفسنیا! 

  به قفس ؟ي داديریچه گ:  بکوبم شیخواست محکم به بازو ی مدلم
  ارزه ؟ینم... وسوسه کننده ست ...  آخه از طالست ــ

  مثهدیبا...  اسمشو گذاشت قفس شهی نمگهیاون د... اما نه :  زد پوزخند
 ی مي پول هر کاري که برای الش خور عوضهی..  ی کرکس بشخودشون

 کنند... 
 خوب شد اون اتفاق افتاد وگرنه تا االن تو هم:  نتوانستم تحمل کنم گرید
 یکم از اونا نداشت! 
  هم فشردي را روشیدندان ها. 

 وگرنه معلوم نبود االن!  تو ي اتفاق برانی من و ايــ اون اتفاق برا... 
  زدهی و شهر شلوغ و شرجرونی کردم ، نگاهم را به بی راحت بغض مچه

 یب! ممکن بود زنده باشم ؟ نه ...  ناتمامش فکر کردم يله  و به جمدوختم
  برسدمی موِر
  به تاخی دادم دست آن شی کشتم اما اجازه نمیشک خودم م. 

  خواستم گذشتهیمن اگر م.  زد ی را بر سرم منی انصاف بود که ای بعطا
 ی نمشی توان برخاستن براگری ، دنی آن بار سنگری را بر سرش بکوبم زاش

 ماند. 
  هم چنان در هم بود و دوستمی به خودم آمدم ، اخم هالی توقف اتومببا
 دلم را شکسته بود. نداشتم نگاهش کنم . 
 رهی گیسرم داره درد م...  ناهارمیــ بر. 
 در سکوت با او.  تا آمد ستادمی ایکی شدم و همان نزدادهی حرف پیب

  ، گرفته بوديه باز شالم را بدی وزی که میمی مالمی شدم ؛ نسهمگام
  شال فرستادمری را زمیموها. 
  باشدیکی همان نزددی داد که بای نشان از آن مای خاِص دريبو. 
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  ، شلوغ بود ومیوارد شد.  راه کج کرد ی در همان حوالی رستوراني سوبه
  سمت چپ سالن نه چندان بزرگي گوشه ی خالزیتنها م. 
 نجای اایــ ب. 

  ؟ي خوری میچ...  امی من برم سفارش بدم بنیبش:  دی کششی را پیصندل
  کنهی نمیفرق:  بودم نیسرسنگ. 
  به اطرافینگاه.  را گرفت و از من دور شد نشی کوتاه نگاه سنگی مکثبا

 یی خانم های ذوقم زد بد حجابي که با نگاه اول تويزیتنها چ.  انداختم
 و مشغول خوردن ناهار ها را اشغال کرده زیم "مردشان  " که در کنار بود

  ، و شال ها در حال افتادن ، تاحد مشخص شدن گوشوارهيروسر.  بودند
 ي و لباس هاظی غلي هاشیآرا... 

  بودیعطا از چه جنس.  دادم رونی ام را بنهی شده در سنینفس سنگ!  هوف
  تارکی کشت اگر ی باشم ؟ چرا خودش را منگونهی خواست من ای نمکه
  ؟دی دی جز خودش مي را مردمیمو

  ؟؟شیآرا!
 لباس تنگ و بدن نما ؟!!
  بلند ؟يخنده !!

  معناکیفقط ... اما نه ..  او معنا نداشت ي ها برانی کدام از اچیه..  نه
  داد کهی مرد را نشان میرتی غیاز نظر او ب!  یرتی غی ، ان هم بداشت

 و از نظر! باشد  "همه  "
 يخودش که برا ي داد زنش نه تنها برای ماجازه

  هميگری دِم
  مهم نبود که چششی مرد نسبت به زن بود ، برای عالقگی بمن

  و همهماری شود بینخواهد که م!  گریمردست د...  و در دل ندی را ببزنش
 یکه اگر بخواهد م!  ی که از جسمی ؛ هستند ؟ نه از روحستندی نماری بهم

 در هر صورت با عطا!  ی جسمماری و نخواهد همان بی روحماری بشود
 که عرف همان شده بود که.. نه عرف ! نه با عطا که با شرع ..  بودمموافق

 خالف شرع بود. 
 :  داد گفتی در سمت راست را نشانم میی که جای بازگشت و در حالعطا
 هی بهداشتسیاونجا سرو... 
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  رفتممی شستن دست هاي حرف بر خاستم و برایب. 
  بودم بهتر بوددهی به خودم انداختم ، از آنچه در منزل عمه دنهی در آینگاه

 ی به نظر مبای رنگ گرفته بود و چشمانم مانند قبل براق و زمیگونه ها.
 دیرس. 

 لبخندم را پنهان کردم و نشستم. آماده بود و عطا منتظر زی برگشتم میوقت
. 

 وع غذا نکی هر دو مان يبرا.  کرد کی را تحرمی اشتهای خوش ماهيبو
  و به همراه مخلفاتدی سهي کباب با پلویماه. سفارش داده بود . 
  بود و منی تند و عطر خاصي هاهی که پر از ادوی محلي نوع غذاکی و
 دوست نداشتم. 
 چقدر دلتنگ.  کرد قی را خورد و مرا هم به خوردن تشوشی اشتها غذابا
  غذا خوردنش بودميتماشا. 

  مراای دريبو...  در حال حساب کردن بود از رستوران خارج شدم یوقت
 دنشی کرد به دیمشتاق م. 
  ؟مینی ببکی رو از نزدای درمی بري دوست دارــ

 نتوانستم لبخندم را.  بود ، آن هم در کنار او می داشتم ؟ از خدادوست
 شهی میعال: پنهان کنم ! 
 ایبا من ب: لبخندش را فرو خورد . 
  انتهاستیانگار ب! چقدر قشنگه :  مرا به وجد آورد ای دردنید. 

 شی باعث شده بود چشمهادی وزی که مي به دور دست ها بود و بادنگاهش
 درست مثل:  بود بای رخ مردانه اش زمی را در هم ، نشی تنگ کند و اخمهارا
 عشق! 
 نهاستیــ عشق زالل تر از ا. 

 همان.  منتظرش بودم دنشی ديظه  کرد ؛ از همان نگاه ها که از لحنگاهم
  ، پر عشقمی بگوباتریز...  پر مهر ينگاه ها! 

 مثه عشقِ!  مونه ی که به دور از هوس باشه زالل میــ عشق... 
  افتاديشتری بيقلبم به تکاپو. 
  ؟ي سوارقی قامیبر:  کرد دمی گرفت و ناامرو
  ناتمام گذاشتن جمله اش رای آنقدر وسئسه کننده بود که تلخشنهادشیپ
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  کمرنگ کردیلیخ. 
  ترسمیهم دوست دارم هم م:  را پنهان کنم جانینشد آن همه ه! 
  مثه منياالن شد: نگاهم کرد ! 

 مثه تو ؟:  کرد ری پر سوالم به نگاهش گنگاه
 ایبا من ب: دستم را گرفت ... 

  ترسد ؟ی چه بود ؟ از چه ممنظورش
  مدت دلخواه به اصطالح اجاره کرد ، سوار شده بود و منتظري را برایقیقا
  ترسمیم...  امیمن نم:  دمی ترسی مقی قايمن ، از تکان ها... 
  آخه ؟دستتو بده منیاز چ:  را فرو خورد شیبای زيخنده . 

 ی نبود اما نمدی گرفت ، مقنی آستي ار که دراز کردم ، مچم را از رودستم
  که باز هم دستم راشی پقهیمثل چند دق..  شد ی اتفاقای کرد تی رعادانم

  گرفته بودنی آستياز مچ و رو. 
  باقی را روشن کرد و قاقی موتور قاانسالی و مرد ممی هر حال سوار شدبه
  به حرکت در آمددی شدیغرش... 
  حس فوق العاده توام با ترسکی! 

 . واسش به من حي و او همه فتمی را محکم نگه داشته بودم که نخودم
  کردم کنترل کنم به اراده نبودی می ام که سعی در پی پي هاغی و جخنده

  تر برهواشی ترسم عطا بگو یمن م... :
  رحمانه بود اما به لذتشیب...  کند شتری گفت که سرعتش را بی او ماما
 دی ارزیم! 

 همان که... همان که دلتنگ بودم ...  خواستم ی همان بود که منگاهش
  کردیآرامم م. 

  که بر گونه اش بودی پنهان داشت و چالي نشان از خنده اشی هاچشم
 دی خندیبا خنده ام م...  نشان نیگواِه ا. 

 ی که میپس از مدتها آن حس!  یلیخ..  خوب بود یلی ان روز خحالم
 خواستم درست مثل هوا در اطرافم پراکنده بود. 

 نگه: عطا گفت ...  آمد ی چشم نم ساحل بهگری که دمی دور شده بودآنقدر
 دار لطفا "
. 
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  بود و آرامستادهی صدا ای بقیقا.  پر از آرامش بود زشی ري با موج هاایدر
  خوردیتکان م. 

 چطور بود ؟:  زد لبخند
  ؟ی و دلخوشي شد ؟ وسط آن همه شادشیدایآن بغض از کجا پ!!
  خوبهیلیمن با تو حالم خ! ــ عطا ! 

  دلم را لرزاندنگاهش
 لبخندش را پنهان نکرد اما حزنِ. نگاهش آرام بود . 
  ؟ی با من باشي خوای میمطمئن....  من اما ي نه به اندازه ــ
  باشه ؟نی از اری تونه غی می کنیفکر م!  یبی چه سوال عجــ
 ممکنه:  ستی نگراهای دريبه آن سو... کالفه بود . نگاهش را گرفت ! 
  بهمينطوری که ادمی همه بال به جون خرنی ؟ اي شدوونهید:  دمی پرسجیگ

  ؟ی کنشک
  ؟پاك

  عشقِنیشک کنم ؟ به ا:  در چشمانم نشست نگاهش
  ؟هیپس منظورت چ..  پس ــ
  ممکنه انتخابت عوض بشهي هست که اگه بشنوییزهای چهیــ ! 

  گفت ؟؟یچه م...  در همش بود ي بهت زده ام به چهره نگاه
  و نتوانسته بود ؟دیه بگو لب گشودبار

  ؟ی زنی حرف میاز چ: دمی پرسرهی و خکنجکاو
 با ترِس از دست دادنت نخواستم در...  ترسوند ی که منو ميزی از چــ
 موردش باهات حرف بزنم. 

  درگوشمزی شورانگيحرف ها...  شروع به پردازش کرد ارمیهوش
 ذهنِ

 پدربزرگم...  دیچیپ! 
 شی داد گفتن برای ، نفس گرفت ، همه نشان مدی به چانه اش کشیدست

 چند وقت:  بودم ، باالخره گفت دنی شني است و من چقدر تشنه سخت
  ، کنهی مي از حد کنجکاوشی در تو مورد داره بي متوجه شدم سرمدشیپ
  رو اعصابم بود ازیلی موضوع خنیا.  پرس و جو کرده بود یلی عزت خاز

 دی ددموی و تهدی ناراحتیاما وقت.  رفت ی اما طفره مدمی پرسخودش
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  ،ومرثی به نام کشیی گفت و پسر داشییاز دا.  شد حرف بزنه مجبور
  ازدواجيپدرش با دختر" بر خالف نظر خانواده ش ، مخصوصا ومرثیک
  داشتن ، مشکل پدری اختالف طبقاتي و اقتصادی کنه که از نظر فرهنگیم
  باومرثی خواسته کی نبوده بلکه می اختالف طبقاتنی با اومرثیک

 دی قومرثی بشه ، اما کيشتری ش ازدواج کنه و صاحب ثروت ببرادرزاده
  محروم شدن از ارث باي پدرش برادیعالرغم تهد.  زنهی مزوی چهمه

  ازدواجنیحاصل ا! با مادر تو ...  کنه ی که دوست داشته ازدواج ميدختر
 ي و دوري و نداری سال تحمل سختپدرت بعد از چند...  حانهی ری هستتو
  خانوادهشی خواد برگرده پی کنه ، می مادهندوستانی لشی خانواده فاز

 ي ذاره برای رفته بودن ، پدرش شرط مرانی که مهاجرت کرده و از ااش
  تونه چشمی و ازدواج با دختر عمو ، پدرت نمي ، جدا شدن از زربرگشتنش

  دست و پنجه نرمرانی تو اي اون همه مال و مکنت ببنده و با نداري روبه
  و دست ورهی تونست ارثشو بگنکهی ده بعد از ای قول ميبه زر...  کنه

 ي کنن ، اما حال و هوای سقف زندگهی ری باز بشه برگرده و دوباره زبالش
 فرنگ و اون همه ثروت و دختر عمو و... 

 دهی که بار ها شنيفرق داشت با قصه ا. ود  همچنان مات به دهانش بنگاهم
  نبود وایعمرش به دن... پدرت تصادف کرد ... بودم ... 
  نداشتم ، اما از تصور زنده بودنش ته دلم ازادی از پدرم به ی خاصزیچ
 دیشوق لرز! 

  بود و به صورتم شالقدهی کشرونی کرده و از شال بی را باد عاصمیموها
 االن زنده ست ؟... االن : ردم  زد ، همه را مهار کیم
 چند وقت بعد از... نه :  بخوانم ی حسچی صورتش نتوانستم هاز

  سخت و ال عالج و دو سه سال دست ويماری بهی ، شهی مضی مربرگشتنش
  کنه باهاش ویپنجه نرم م... 
 .  که مارا رها کرده و رفته بوديپدر.  بودم دلم گرفت دهی که ندي پدريبرا
 دیشا!  ماند ی گشت اگر زنده می باز مدیشا... 
  اما مهربونيبا اخالق ، جد.  کرد ی مفی از او تعرشهیمادر هم... 

  همهنیحاال پدربزرگت بعد ا:  او مرا به خودم آورد ي حرف هاي ادامه
  پرس و جویظاهرا همون اوائل کم...  که نوه اش زنده است دهی فهمسال
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 هی بوده که تو همون وقتا بر اثر دهی دروغ بهش رسي بوده و خبرهاکرده
 يماریب... 

  چطور منو شناخت ؟يسرمد:  کرد و گفتم سکوت
 ــ مادرتو شناخته بود... 

 ...  موضوع ممکن بود باعث بشه منونی ايکجا:  خشکم را زبان زدم يلبها
  پدربزرگمدنی ؟؟ ديبه قول خودت از دست بد... 

  ، در هم بوديادی زشی ها ، اخمدی صورت خسته اش چرخي رونگاهم
  مجرد باشهحانهی گفت پدربزرگت گفته اگه ریم:  هم پر از غم شیصدا
 اما در...  ده ی رو بهش مرهی تعلق بگومرثی که قرار بوده به کی ارثاون
  صورتنی اریغ... 

  بود اونیخودخواه:  ثابت ماند و کالفه ادامه داد شی ماتم بر لبهانگاِه
 اما االن...  کردم یفقط به داشتنت فکر م...  میتصم... 
  نبود که بشود آن رای زد موضوعی همه ثروت که عطا از آن حرف مآن
  خودم را شناخته بودمی ، از وقتشهیهمان بود که هم.  گرفت دهیناد

  مادرم کهيبرا!  خانواده ام ي خودم که براي را داشتم ، نه براحسرتش
  کوچکم کهي رضا و طاها و رهايبرا.. ر نکند  مردم کاي در خانه هاگرید

  هم ساالنشان حسرت در دلشان نکاردينگاه معصومشان به داشته ها... 
  و دلچسبنیری شمی براشی را به صورتم دوخته بود ، پنهان کارنگاهش

 ... کامم تلخ شد...  اعترافش نی مرا از دست ندهد اما انکهی ايبرا!  بود
  توانست فراموش کند که نام عرفان را درینم..  را زده بودم دلش

 ...  توانستینم.  اگر به خاطر خودش بوده باشد ی حتدهی ام دشناسنامه
 هر چه...  گذاشتم تا رها شود هی بر خورده بود که از وجودم مارتشی غبه

  من همان هستم کهدی فهمی را نمنی دانم چرا ای درکم کرده بود، نمشهیهم
 بودم... 
 ندیرو گرفتم تا پر شدن چشمانم از آن بغض را نب. 
 میــ برگرد. 
  آرام گهواره وار حرکتي که با موج هاقی و قامی گفت که برگردقرانی قابه
  کرد دوباره روشن شد و به حرکت در آمدیم. 
  نداشتی لذتي سوارقیقا...  نبود ي خبرچی هجانی از آن همه هگرید
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 ...  خواست باشد ، آنقدرها هم قشنگ نبودی نمگری با بودنش که دمیایدن...
  را چه راحت گرفتمی های خوشي که همه ختی به جانم ري درديدینا ام! 
  ؟ي بخريزی بچه ها چي براي خوای نمــ

  از رفتن بازمی را که به خاطر آوردم پاشانی نداشتم اما چهره هاحوصله
  خواستم بودی هر سه شان ميهرچه را که برا.  ستادیا. 
 ــ پول ندارم. 

  حرف به سمت مغازهی فرستاد و برونی فرو خورده بی را با خشمنفسش
  نداشتم کهیتوجه.  شدم دهی رنگارنگ رفت و من هم به دنبالش کشيها

 او...  تمام شدم شی برای بود که به راستنی اری ، فقط ذهنم درگدی خرچه
 دیایب توانست با خودش کنار ینم. 
  و نجات از آن همهيازی نی داشتن آن همه ثروت و بِر
  فکگری دي سواز

  وسوسه کننده بود اما نه آنقدر که به خاطرش ازیلی و حسرت ، خيندار
  بزرگمي ها و آرزو هاي بلند پروازي با همه من
 عشق در دلِ.  بگذرم عطا
 ي ، با همه رمی اش بگدهی توانستم نادینم.  و خاص داشت ژهی ویگاهیجا

  راعطا
  نداشتنِسخِت

 يِمن آن لحظه ها...  شده بود نی و تنم عججان
 ی حس خاص قلقلکم مکی.  انتظار

  تلخِيلحظه ها...  کردم ی نمفراموش
  است اعتراف نکنم ، بگذرا فکر کندستهی عشق آنگونه که شانی که به اداد

 ... ه شدنم و پس زددمی ترسی مشی از سرددیشا... ستی نشی بیوابستگ
  و پا بر دلِردی بگدهی مرا نادلی دلنی خواست به ای اگر مدمشی بخشینم
 هردومان بگذارد... 
  ؟ي خوای واسه خودت نميزی چــ
 نه:  در هم بود میاخم ها. 
 به راه افتاد. 

  دادی می خوب و خاصِس
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  حی شرجي دم کرده بود و بویهوا حساب. 
  آورد و سوار شدمرونی را از پارك بنیماش. 
  ؟ی کنی بهش فکر مي دارــ

  ؟یبه چ:  بود رونی بي هانی به ماشنگاهم
  پدربزرگت ؟ای من ــ
 ــ به خودم. 
  ؟ي خوای می چــ
  خودم ارزش قائلمي شما براي از هردوشتری دونم بیــ فقط م. 
 به طرفم برگشت. 
 نگاهش کردم. 
 يقط خودمم که خودمو جورف...  دی خوای شرط مهی هر دوتون منو به ــ
 که هستم قبول دارم. 
  ؟ی کنیبه اون همه ثروتم فکر نم...  چی حاال من هــ
 اما.. زهیوسوسه انگ... ــ اگه بگم نه دروغه ... 

  چرا خواستهی دونیم:  کرد ی در آرام جلوه دادن می داشت اما سعخشم
  ؟ی باشمجرد

  رخش ماندمینگاهم به ن. 
  ويبهتره خودت بر...  دونم یمنم نم:  را به عمق چشمانم دوخت نگاهش

 ینیبب. 
 ی اجازه ممی البته اگر کنجکاودمی پرسی ، نمدمینگفت و نپرس.  دانست یم
 داد. 
 میبذار برس: رو گرفتم . 
  نداشتهی مشکلدنشی دي تا االن اومده باشه تهران و براگهی فکر کنم دــ
 یباش. 
  ؟شیدی دــ
 اما خبرشو دارم!  ــ نه. 

  خواستم ، چقدر کمی را مطنتی پررو وپر شي من من همان عطاای خدا
  شدهنی و بدبیحرف و عصب! 
  رمی مدنشی حتما به دمیبرس... ــ خوبه . 
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 ی گرفتمتویپس تصم:  را با فشردن پدال گاز نشان داد شیناراحت! 
  کنمیاما بهش فکر م! هنوز نه : خودم را خونسرد نشان دادم . 

 هی پول از وجودش ماي بار براکی که یکس!  دونستم یم:  زد پوزخند
  پولي تونه برایبذاره بازم م... 

 او تا کجا رفته بود ؟!  من يخدا!
  را فرو خوردم و جوابش را ندادمتمی عباني خشک و تاخ شد اما همه دهانم

 شنش روینی که با بدببی سوخت در آتشی منکهی سوخت از ایاما دلم م.
 کرده بود. 

  شدی شناختم نا عادالنه بود اما می که خودم را می در مورد منقضاوتش
  کردم هرچند نا بهی مي فکرنی اگر من هم بودم چندیشا..  او حق داد به
 جا و نا حق! 
  کرد و من تمام مدت در سکوت در افکار خودم غذقی رانندگری تا کوکسرهی

  بودرشیهم دلم گ...  بودم ریبزنم دلگ خواست با او حرف یدلم نم.  بودم
 هم ناراحت بودم. 

 .  نگاِه قهر آلود مرا به خودش جلب کرددی را به کنار جاده کشنی ماشیوقت
  گفت و نگه داشتی لب لعنتریز.
  خسته شده بودمیلیخ... دمی شد و من بدن کوفته ام را کشادهیپ. 
  به ده بودکی به ساعت انداختم ، نزدینگاه. 

 ی شدم بادهی را که باال داد تعجب کردم و به همان حال پنی ماشکاپوت
  شد ؟یچ:  گفتم لیم
 خراب شده"ظاهرا ..  دونم ینم:  آنکه نگاهم کند گفت یب. 

  ؟می کنکاریحاال چ:  دمی و من پرسی کلی بررسکی قوه انداخت و چراغ
  کنم کنم روشنشی خودمو میسع...  دونم ینم: باز هم نگاهم نکرد .

  و سکوت شب فرو رفتهیاهی در سزی به اطراف انداختم ، همه چینگاه
  جاده خلوتهنیچقدر ا: بود ! 

 نیا:  آورد و نگاهش کرد رونی را بلشیموبا.  نزد ی کرد اما حرفنگاهم
  شهیداره خاموشم م!  ده اصال ی هم آنتن نمیلعنت. 

  ترسمیــ من م... 
  ؟ی ترسی میاز چ:  بود نی به موتور ماشحواسش
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  جادهنیپرنده هم تو ا...  رهی کنه کویتا چشم کار م...  کهی چقد تارنی ببــ
  زنهیپر نم. 
 ــ نگران نباش امنه. 
  ؟ستی اطراف ننی ايزیچ.. یی روستاــ
  ؟یروستا برا چ:  هم حواسش به کار خودش بود باز
  ؟می بموننجای شبو اي خوای نکنه مــ

 یهمچنان نگران نگاهش م.  قوه را خاموش کرد و کاپوت را بست چراغ
  به امون خودش رها کنمنوی کنم ؟ ماشکاری چی گیم:  آمد میبه سو.  کردم

 ؟
  هم دارهی وحشيوونای حتما حنجای ؟ ایــ پس چ... 
  که داره ؟ی پس چــ

 دمی دی نمی کم نور به خوبي ترسانم را به چشمانش که در ان فضانگاه
  امنه ؟ی گی ؟ مگه نمی کنی متمیاذ:  دوختم

 تو که خوش به...  می امشبشون منو و توئي چرا ؟ شک نکن طعمه تی اذــ
  کنن ، اما من فکر کنم از سر استخوناممی بخورن هم تف م،ی تلخحالت

 نگذرن! 
  اراده ام را فرو خوردمی بي بود ؟ خنده طنتیچه وقت ش. 
 می کنکاریچبگو ..  باش يجد! ــ عطا ! 

  تا صبحمی مونی منیخب تو ماش:  داد هی تکنی ماشي و به بدنه برگشت
  طرفانی از ایکیبشه باالخره که ... 
  مونمی نمنجایمن ا.. ریــ نه خ. 

  نگاهمی ؛ کمختی کج کرد و نگاهش را در چشمان رمی را به سوگردنش
  باعثشی به پهلوتنم

  به دور شانه ام و فشردنِدستش
  و حلقه شدنِکرد
 ! ادهی زیلی ؟ فاصله تا روستا خمیتو بگو کجا بر:  ردی شرم وجودم را بگشد

  ؟يای راه بی تونیم
  را ، آن گرما و عطر مطبوع را پس زدم و از اوتی خوِب امنِس
  همه حآن
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 خوب هم که! بود بیغر..  دانم یبد ؟ نم.. حالم را بد ...  گرفتم فاصله
  خواستمشیدر آن زمان نم"بود قطعا ! 
  مهم نبودشیبرا.  نشان نداد یواکنش. 

 ای..  ادی حتما دزد منجایا...  میابریب.. ــ آره ... 
 ي جاهی تو رو تا می برایب.. ! از دستو :  دی بر سرش کشی حوصله دستیب
  کنمنی به حال ماشي فکرهیامن برسونم و برگردم . 
 می برایب:  آب را برداشت ي را قفل کرد و بطرنی ماشيدر ها. 
  بهمون حمله کنهيزی چینکنه گرگ:  به دلم افتاد گری دیترس! 

 گفتم که گرگا هم تو رو!  ای دادی نشون نمي بودزیچقدر جون عز:  دیخند
  بسوزهمن
 دلت به حالِ...  کنن یبچشن تف م... 
  رفتم تا عقب نمانمی تند ميپشت سرش با گام ها. 
  و سقف نداره وگرنه رو سرمون خرابرهی کونجایخوبه ا!  اعتماد به نفس ــ
  شدیم... 
  باهاشدی سوزه که پدربزرگت در نظر گرفته که بای می دلم واسه اونــ
 یازدواج کن! 

 :  جمله اش شدری ذهنم درگي وحشت زده ام به اطراف بود اما همه نگاه
  ؟هی چمنظورت

  نداشتميــ منظور. 
 يصدا...  دی ترسی پارس نمي و صدایکی به حالش که از آن همه تارخوش

  افزودیوزش باد هم بر وحشتناك کردن فضا م... 
 منتظره تو...  و پولدارهپی خوشتِر

  پسهی دمیهشن:  گفت دی را که دسکوتم
  وي بردیسوار بر اسب سف... 

 کرد ی ممی هم داشت اما عصبی از شوخ طبعی تلخش هرچند حالتيحرفها
 ادامه نده"لطفا . :
  تو رويزی چی گرگنمتی جلوم راه برو ببایب:  به من انداخت ی نگاهمین

  کنميقاپ نزنه نتونم کار... 
  خواستی را مشیدستها
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 چقدر دلم گرفتنِ! 
 ای يحاال با پدربزگه مشکل دار:  را به کنارش رساندم که گفت خودم

  ؟انتخابش
  نه انتخابشدمینه خودشو د:  شد ی تر مکی و نزدکی پارس ها نزديصدا! 
 ی مخالفت کنی تونی که نمینیتا نب.. آره خب :  تفاوت گفت یــ ب! 
  خوام مخالفت کنم ؟ی گفته می کــ
  ؟ی موافقیعنی ــ
  اراده بهی کوچک باشد بي که حدس زدم گردبادي تنداری وزش باد بسبا

 نیاالن وقت ا...  رمی میدارم از ترس م! عطا :  چنگ زدم شیبازو
  ؟حرفاست

 کاش ترِس منم مثه ترس تو بود:  حلقه کرد میدستش را دور بازو... 
 سرم را باال گرفتم. 

 حانهیر: نگاهم کرد ... 
 ستادمیا. 
 ستادیا. 
 باز هم بغض! 

 ــ عطا من... 
 هنوزم...  واسه م یهنوزم همون:  گذاشت می را بر شانه هاشیدستها

 حانهیت ر دم برایجونمو م! 
 یی های خوام خوشیاما نم:  فشرد نهی ؛ سرم را به سدی فرو چکمی هااشک

  بشه رو ازتبتی جا نصکی خواد ی و می و نداشتي عمر دنبالش بودهی که
 رمیبگ. 
 دست باال.  دمیخودم را عقب کش.  شده بودم سی خمی از اشک هارهنشیپ

  که باشهیهر چ... به حرِف دلت گوش کن :  را پاك کرد می و اشکهاآورد
  من محترمهيبرا! 
  منطق وی بيمن به همان عطا...  خواهم ی را نمشی رونی دانست اینم

  مرا در انتخابنکهینه ا..  و زورگو عادت کرده و دل بسته بودم عاشق
  آزاد بگذارديگری دایخودش . 
 ودش فرو رفت در سکوت خزیاو ن.  حرف نزدم گرید. 
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 انی نمامانی جاده براي در ان سوي آبادکی ي تا چراغ هامی رفتادهی پآنقدر
 شد. 
 حانی رنیــ اونجا رو بب.. 

  هوا وی گفت مگر بیاما نم...  شی گفتن هاحانی ري رفت برای ضعف مدلم
  حواسیب. 
  شکلي گنبدي و سقف های گليخانه ها.  میخودمان را به روستا رساند. 

 ي در را گشود ، ظاهرا همه يرمردی بعد پی از خانه ها را زد و اندکیکی در
  زدند که انگونه خودش و همسرش ازی خانه را منی اِر

  راه مانده ها ددر
 حضورمان استقبال کردند. 

  کرده بودی من و عطا که مرا همسرش معرفاری را در اختی و مرتبزی تماتاق
  و حمامیی دستشونجامیا: گذاشتند . 
 دمی شنی را مشانی رفتم و همچنان صداییمن به سمت دستشو. 

  ؟دی هم دارکی روستا مکاننیپدر جان تو ا:  دی پرسرمردی از پعطا
 ی می را معرفشانی روستاکی که مکانی بود وقتیدنی شنشیبای زي لهجه

 می تا صبح صبر کندیاما گفت که با. کرد . 
 ! ستی نيچاره ا:  زد و برگشت ،گفت شی سر و روی که رفت عطا هم آباو
 می ری مکیصبح با مکان... می کنیصبر م. 

 ی سفالوانی ساده به همراه تنگ آب و لیی که درونش غذای بزرگي مجمعه
 گهی برات نموند دی بخور که جونایب:  دی کششیقرار داشت را پ. 
 گرسنه بودم. نشستم . 

  ها که تشنه اش بودم رایهمان مهربان.  لقمه گرفت و به دستم داد میبرا
 ی کرد که جانم را به لبم می هم خساست میگاه.  کرد ی راحت خرج مچه

 رساند. 
  ، هم دلچسب بودیلی خی و گرسنگی از شام که با وجود خستگپس

 با...  را کف اتاق پهن کرد زدی برق ميزی که از تمیی و تشکهابرخاست
 اصلهف. 
  را دوستشی رفتار هانیچقدر ا...  خودش ي هم برایکی من ي برایکی
 داشتم. 
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  شمی هوش میمن که دارم ب...  بخواب نجای اایــ ب. 
 : دی کشرونی آورد و کمربندش را باز کرد و از شلوارش برونی را برهنشیپ
 ی ، راحت بخواباریتو هم مانتو تو در ب..  دی شه خوابی که نمنایبا ا. 
 ستی نیمشکل... ــ من راحتم . 

 طاق باز.  دی نابی نور مرونی نزد و چراغ را خاموش کرد ، اما از بیحرف
 دیدراز کش. 
 دمی که پهن کرده بود خوابيمن هم به موازات او در بستر. 

  ؟حانهی ریراحت:  گذاشت شی چشمهاي را روساعدش
 اوهوم: نگاهم به او بود . 
 ي خست شدیلیــ خ. 

 ــ االن خوبم... 
  به طرفم و نگاهش را دوخت بهدی را برداشت و به پهلو چرخدستش
  ؟ی ترسیم:  صورتم

  ؟ی از چــ
 ــ از من. 

  ؟يتو مگه ترس دار:  دمیخند
 ندارم ؟:  نشست طنتی به شنگاهش

  ؟يدار:  کردم اخم
 هر شب:  محو شد شی و خنده کم کم از لبهاهیاما فقط چند ثان.  دیخند

 دمتی شمردم چند روز گذشته و ندیم. ..
  در چشمم نشستنگونهی اش ای دلتنگدنی بود که با شنیکی همان نزداشک

 منم. :
  تامل کردی شد و اندکمانی اما پشدی بگويزی شد لب گشود چقی عمنگاهش

  جونمریشبت بخ..!  لعنت طونیبر ش: و رو گرداند . 
 پشتش را به من کرد. 
 ریشب بخ: آرام لب زدم . 
  توانستم راحت بخوابمیم... با او اعتماد داشتم .  را بستم میچشم ها. 

 نهی امی دلخوشتموم
  شهای دلخواهت مهکه
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  که آخر حرفاتنیهم
 باشه؟"
 یبگ"
 باشه:بگم ! 

 دی سپیمجتب
 —  جان ؟حانهی ؟ رحانهیر

 کم کم... شی و گوش سپردم به صدانمیری شيای زحمت دل کندم از روبه
 چشم گشودم و او را که کنارم نشسته بود با چشمان پر.  شدم ی ماریهوش

 از خوابم نگاه کردم. 
  ؟يدیخوب خواب:  لبخند زد می روبه
  پشتش نگاه کردم ؛ صبح شده بودي و به پنجره دمیسرم را عقب کش. 

 ساعت چنده ؟:  دمی شالم رفت ، مرتبش کردم و پرسي به سودستم
 ...  بنده خدا واسه مون صبحونه آوردهنیا... از هفت گذشته :  شد بلند

 میفتی زودتر راه بدیبلند شو که با. 
  ، حس بر خاستن نداشتم دلمدی برداشت و پوشزی را از رخت آورهنشیپ

 می سر جازی رفت من نرونی خواست اما او که بی مدنی هم خوابباز
  حسیب... او ي برایتنگ دلی بودم ، بدهی راحت خوابیلیخ.  نشستم

 ینگران... 
 ي از آمدنش رختخواب ها را جمع کردم و همان جا که بود ، گوشه شیپ
 اتاق گذاشتم. 

  نشاند که از نگاهش دور نماند ومی شادابش تبسم بر لبهاي شد و چهره وارد
  که در نگاهش بود را به کالمش منتقل کند از اتاقیطنتی شنکهی از اقبل

 خارج شدم. 
  آن دو نخلنتی که تنها ز،یمانی با کف پوش سدمی را مقابلم دی بزرگاطیح

  باصفایوانی بود و ای چند اتاق کاه گلاطی حيآن سو.  بر افراشته بود بلند
 ينما...  بای با چند گلدان کاکتوس زیمی قدي های فرش دستباف و پشتبا

 ی که به دنبالش میی مرغ و جوجه هادنید...  خانه چشم نواز بودیمیقد
 یحس خوب زندگ... نشاند می بر لبهاي لبخنددندیدو! 
  کردم به اتاق باز گشتمی که صورتم را شالم خشک می بعد در حالیقیدقا. 
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  اش بودی بساط صبحانه نشسته بود اما سرش در گوشيپا. 
 نی بشایب: با ورودم سر بلند کرد ... 
  آنکهی و بختی ري مقابلم گذاشت و چایوانی نشستم و لشی به رورو
 ممنون:  زد ی را به هم مينگاهم به دستش بود که چا.  کرد نیری شمیبگو. 

 میابروها.  گرفت می و گردو درست کرد و به سوری از نان و پنی بزرگي لقمه
 مگه من بچه ام: باال رفت . 

  گفته محبت کردن فقط واسه بچهیک:  زاللش در چشمانم نشست نگاه
  ؟هاست

 می دارازی بهش نشتری ما آدم بزرگا بیگاه: لبخند زد ... 
  خواست ؟یاعتراف م.  افتمی دری کالمش را به خوبطعن

  آنقدر مهم نبود که بهمی بودم برادهی که ندی خواستمش ، نظر پدربزرگیم
  که دستیام کردم ، اما نه مادیاعتراف م...  از عطا بگذرم خاطرش
  خواستیهرچند م.  و عشقش را از انتخابم دور گرفته بود خودش

 ياما من آن رو.  کرد ی باشد و به خاطر خودم بود که تحمل میمنطق
  خواستم بازی بود اما میوانگی ددیشا...  را عاشق شده بودم شیزورگو

  خواستیهم با تمام وجود مرا بخواهد همانگونه که قبال م.... 
 گریاما د.  کرد ی صبر مدی لبخند زدم ، بای چاشنمی را گرفتم و به لبهالقمه

  دادمی از دست نممتی قچیاو را به ه. 
  خواب داد وي جاي برای رفت ، مبلغرمردی از صبحانه عطا به اتاق پپس
  و با هم از خانه شان خارجدی را هم پرسکی و صبحانه ، ادرس مکانشام

 میشد. 
 چشم اندازش اگر چه همه.  گرم یبته کم پاك بود و الروستا

  آن صبحِيهوا
  داشتی خاصيگل و سنگ بود اما صفاِ.
  دور نبودادی زکی مکاني آقايخانه . 

 ی به آن متصل بود ، وقتي ، خودش موتور داشت ، گاردیای با ما برفتیپذ
  عطا به من نگاه کرد کهمی برونی به سروقت ماشدی بانی با همگفت

  جالب باشهدیاب:  دمیخند! 
 پس سوار شو:  کرد ی ، حواسم بود ، کمتر اخم مدی خندی مدنمیبا خند. 
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  کهکی مکاني موتور پشِت آقاي نشستم و خودش روي در قسمت گارمن
 ي جدي متوسط و چهره اي ، قدی فر جوگندمي با موهاانسالی بود ميمرد

. 
  داشت ، عطا نگاهم کرد و سر تکاند داد ، خنده ام راي ناهنجاري صداموتور

 لحظه لحظه...  را دوست داشتم ي اجبارِر
  سفنی ايخاطره ها.  خوردم فرو
 اش را... 
  گرفت و در حال افتادن بود و من در حال مهار کردنشي شالم را به بازباد
  ، آورد و آن را نگه داشت تا مرتب و محکمش کردمشی عطا دست پکه
 نگاهم را با تبسم پاسخ.  عشقانه یآشوب...  کرد ی دلم را آشوب مرتشیغ
  را در هم کرده بودشی اخم هادی وزی که ميداد هر چند باد. 

  وادهی کمتر از آن بود که شب گذشته تصورش را کرده بودم ؛ پمسافت
  ویکیتار... 

 ی فرار از آفتابي که آورده بود دست به کار شد و من برایلی با وساکیمکان
  نشستمنی شد درون ماشیکه سر نزده لحظه به لحظه داغ تر م. 

  و مندی طول کشادیکارشان ز...  زد ی به من سر می هر از چند گاهعطا
  خواستیکالفه شده بودم و دلم غر زدن م. 
  شد پس ؟یچ...  خسته شدم ــ
 ...  کنهیشو م که داره کارچارهی بنیا:  نشست ی را باز کرد و لب صندلدر
  نموندهيزی چگهید. 
  طاقتم که زودیب...  دلم واسه مامان و بچه ها تنگ شده یلی خــ
 نمشونیبب... 
 خوش به حال مامان و بچه ها:  ختی به کالمش رطنتینگاهم کرد و ش. 
  کردی صدا کار می انداخت که بکی به مکانی و نگاهدی سر کشرونیبه ب. 

 واسه تو:  هوا گفتم یو احساس محبت کردم که ب در قلبم نسبت به اآنقدر
  دلم تنگ شده بودنای از اشتری بیلیکه خ! 
  از آن بود کهباترینگاه مبهوتش ز.  به درون برگشت و نگاهم کرد ي ناباوربا

 برو: لبخندم را فرو خوردم و رو گرفتم .  کنم رشی دوباره غافلگنخواهم
  تموم نشد ؟نیبب
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  کرد وشی بزند ، دل نداد به رفتن اما صدای خواست حرفی تامل ، میاندک
 او حرفش را فرو خورد و رفت. 
  داشتمی کرده بودم حس خوبانی احساسم را بنکهیاز ا. 

 ادهیپ.  دمی کشی حساب کرد نفس راحتکی کاپوت را بست و با مکانیوقت
 .. خدا رو شکر:  گفتم ی تشکر کردم و با خوشحالکی از مکانزی و من نشدم

  ؟؟می خونه باشمی تونی تا شب میعنی
 می برنیبش... اگه خدا بخواد آره: نگاهش پر از مهر بود و آرام . 
 
  حسکی.  ام دلهره داشتم ی دلتنگي رو به رو شدن با مادر با همه يبرا
  هم صحبت کرده بودمگری چندبار دیهرچند تلفن. خوب توام با استرس ... 
  کرده بودخی و او زنگ را فشرد دستانم می پله ها رو باال رفتیوقت. 

  دل تنگتهنقدریا... نگران نباش :  دی صورتم را کاوي مهربان اعضانگاهش
  ندارهی احساساتش رنگي هیکه بق. 

  و هر سه با همنمشی در را باز کرد و رها و طاها مهلت ندادن درست ببرضا
 دود ده روز آن ها بود بعد از حی چه حس خوبایخدا...  ختندی گردنم آوبه
 دنی و بوسدنی در آغوش گرفتن ، بوئئنگونهیرا ا. 

  را که پس زده بودم نتوانستم کنترلمی و عزت که جلو آمدند اشک هامادر
 .... از بچه ها دل کندم و خودم را در آغوش گرم مادر رها کردم...  کنم

 ...  رها کردالی خی اش را بهیاو هم چون من هق هق گر..  کرد نوازشم
  سالم برگشتنميبرا...  دنمی دوباره ديخدا را شکر گفت برا... 

  ام رایشانیپ.  کرد ی جا خرجم مکی اول بار بود آن همه مهر دیشا..  عزت
 یخدا رو شکر که سالم:  دیبوس. 

  و اسارت چند روزه و فکر مرگيآن دور...  به دلم نشست یلی خمحبتش
  آن همه حس بد نسبت به عزت نداشتمگرید..  نرم کرده بودیلیدلم را خ. 

 عطا هم تازه برگشته بود او را هم چون...  شان دوره مان کرده بودند همه
  داشتندزیمن عز. 

  کردی محتی نصدیبا..  اما مادر بود دی نگشاهی داشت لب به گالی سعمادر
  به بعدنی دانست از ایو نم....  زد که چرا ندانم کارم و یبه سرم غر م...
  خرمیهمه را چگونه به جان م .
  به اتاقم آمددندی همه خوابیوقت. 
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  بودافتهی دردهی که عطا نپرسدی پرسییزهایدلواپس بود ، چ. 
  کردم که سرافکنده نبودمی هزار بار شکر مدیخدا را با. 
 همان بودم که رفته بودم. 

  او باعث شدهی توجهی بنکهیتصور ا...  دانست ی خودش را مقصر ممادر
 .  کردی مرمی دلگشیاشک ها... من از او دور شوم ...  من اشتباه کنم بود
  شودی که می حسنیبدتر...  نمی از خودش را ببشیری خواستم دلگینم
 ردیدلت از خودت بگ... 
 "داشت ! "
 قی دقانی اي دلم هوایلی خوشحال بودم از حضورش ، خمی خستگي همه با
 با او بودن را داشت. 
 ... ختی اشک ری و گاهدی من گفتم و او شنشتری ، بمی بودداری شب بمهیتان
 همه به جز پدربزرگ ، که آن هم...  گفتم زیاز همه چ...  عمه و عرفان و از
 گفت بماند تا بعد.... دی بگوای میعطا نخواست که بگو. 

 نگران"اما عطا ظاهرا ...  شد ی آن پدربزرگ نمری بود که ذهنم درگبیعج
  داشت رفتارشی داد اما سعی نشان مقی را دقنی اشیچشم ها...  بود
  کردمی را با پدربزرگ روشن مفمی زودتر تکلدیبا. دردش را نشان ندهد ... 
 ی از سر آسودگی گفت و رفت نفسری و شب بخدی ام را بوسیشانی پیوقت
  بود اگر خودم را بهی انصافیب... مشکالت کالغ پر شده بودند ...  دمیکش

 ی را داشت خلوت نممی کردم و با او که هوای رکعت نماز مهمان نمچند
 کردم. 

  شدمشاعر
 ی وقتکه
  ،شانیَپر
 ي موبا

  ،یزنی پرسه مَشم
  آغودر
  ، رابهیغر
  مردانِِر

 شع
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  زمزمه نکنمَشت
  گوِر

 يز.. 
 ی سلطانیعل
 دمی را در روز بعد دمی زندگي صبح هانیباتری از زیکی. 

  صحبت مادري صدای ؛ وقتدمی چشم باز کردم و خودم را در اتاقم دیوقت
  قلبم شد پرری سرازتی خوب امنِس

  حی ، وقتدمی عطا را از آشپز خانه شنو
  شکرتایخدا:  را حالت داد می لبهاياز آرامش شدم و لبخند. 
 يواری برخاستم ، رختخوابم را جمع کردم و در کمد ديادی زي انرژبا

  و از اتاقمدمی را تاب دادم و جمع کردم ، شالم را پوشمیموها.  گذاشتم
 خارج شدم. 
 ی کنی نمدارشیب:  دمی شنی عطا را ميصدا.  رفتم یی سمت دستشوبه

  ؟مادر
 هدی خوابنیری کنم اونقدر شدارشیخواستم ب:  مادر که پر مهر بود يصدا

 اما بچه م چقد الغر شده...  ومدیبودم که دلم ن! 
 خدا رو شکر باز تو... اصال رنگ به رو نداشت ...  جا خوردم دمشی من دــ
  کم رنگ و روش باز شدههی چند روز نیا... 

 مشتم... حق با آن ها بود ..  به خودم انداختم ی و نگاهستادمی انهی آمقابل
 را پر از آب کردم و صورتم را شستم. 

  کردم به سمت آشپزخانه رفتم وی که با حوله صورتم را خشک می حالدر
 مادر در حال پاك کردن برنج بود و عطا سر سفره نشسته.  دمی کشسرك

  مشکل داره هااای از نظر شرعبتیغ:  بود
 هردو.دم  گفتم و وارد شری جلب شد ، با لبخند صبح بخمی هردو به سونگاه

  به سفرهی گذاشتم و نگاهزی مي پاسخم دادند ، حوله را روخوشرو
 چقد گشنمه: انداختم ! 

  درست کنم واسه تمروی ني خوایم:  کرد ی همچنان با لبخند نگاهم معطا
 ؟

  و پرسش ؟یکین:  رفت ی ضعف مدلم
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 تو.  کنم یچرا تو پسرم ؟ خودم درست م:  و برخاست که مادر گفت دیخند
  صبحانه تو بخورنیبش... 

 حساب..  دم ی افتخار نمیمن به هر کس:  بود تابهی به دنبال ماهنگاهش
  جداستحانهیر. 

 . میخدا رو شکر که دوباره همه مون دور هم:  با لبخند نگاهم کرد مادر
 شهیباورم نم... 
  ، به عقب رفتیذهنم کم. و عطا مشغول شد .  ختمی ري خودم چايبرا

  کنم چه برسد بهدای نداشتم از آن دخمه نجات پدی امی ، حتشی روز پچند
 می تر عطا برانیری ، و از آن شنمی دوباره در کنار خانواده ام بنشنکهیا

 صبحانه آماده کند. 
 به:  در سفره گذاشت نگاهش کردم ری را با آن عطر دلپذمروی ظرف نیوقت
 يبه چه کرد!! 
 ــ نوش جونت... 

  ، گونهختی نگاهش را در چشمان من رطنتیاخت و ش به مادر اندینگاه
 گهی دنیخودتم بش:  از آن طرز نگاه رنگ گرفت و زود نگاهم را گرفتم میها
. 
 رونی برم بدیبا..  خورمیمن نم.. ــ نه . 

 ایمامان شما ب:  گرفتم يلقمه ا... 
 ختی ریبرخاست و برنج را در ظرف. نوش جونت .  نه دخترم من خوردم ــ
. 

 زیورانگش
 دنِی رم دیمامان امروز م: رو به مادر گفتم ... 

  باشه ؟ری ؟؟ خزی شورانگدنید:  نرفته برگشت عطا
  تنهاستیلیطفلک خ...  در چه حاله نمیبرم بب: نگاهش کردم ... 

  همه بال بازم دلت بخوادنی کردم بعد از ایفکر نم:  در هم رفت شی هااخم
 يسمت اون خونواده بر! 
  رو ندارهی کسگهی که دچارهیاون ب:  تفاوت گفتم یب! 

 ي ریتوبه اونجا نم...  الیخیبه هر حال ب: باز راهش را گرفت که برود ... 
  داره شروعنی ببومدهیمامان هنوز ن:  مادر نگاه کردم و با حرص گفتم به
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  کنه هایم. 
  گذاشت و مشغول پوستنکی سي کرد و همانجا روسی برنج را خمادر

 ..  دارمدهیچشم ترس...  ي برستمی نیمنم راض:  شد ینی زمبی سکندن
 یبهتره حرف گوش کن...  عالمه دردسر کی یعنی شدن به اون خونه کینزد

. 
 نمشی خوام ببیاما من م: اخم آلود و بد عنق گفتم ... 
 می ری واجبه با هم منقدریحاال که ا: عطا سرش را به درون آورد . 
 برو بابا "
 یعنی به چهره ام دادم که یحالت ! "
 ي بودلیاگه ما.. ستی نيــ اصرار! 
 صبحانه ام را خورده نخورده سفره را جمع کردم. 
  گشنته ؟ی ؟ مگه نگفتي چرا نخوردــ
  خواد جبران کنمیدلم م... ونشمیمد..  زی شورانگدنی برم ددیاما با..  چراــ
. 
 ــ پس با خودش برو. 
  خواهمی کردم نمیاما وانمود م.  بود میمن که از خدا. 
  جذابي آمد ، همان لباس هارونی حرف به اتاقم بازگشتم و او آمادده بیب

  او را حقگری دنکهی ، نگاهم را با اری و دلپذمی مالي حهی و همان راشهیهم
  دانستم باز هم مهار کردمیخودم م. 
 شمیــ االن آماده م. 
 منتظرم:  ستادی انهیمقابل آ. 
  هم تنگ شده بودمی لباس هايدلم برا. 

  ویشمی تابستانه به رنگ ی نخي مانتوکی.  کی ساده و ششهی هممثل
  را هم برداشتم و از اتاق خارج شدمفمی ، کی با شلوار کتان مشکی نخشال

 دی خري گرفتن از مادر براستیدر آشپزخانه بود و در حال ل. .
  ازی و حالتدی چرخمی چهره و سرتاپايو ري نگاهش لحظه ادی که دمرا

  را دوستشیچشم ها " نشست و در نگاهش منعکس شد شی بر لبهالبخند
 داشتم "
. 
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  کرد و به دنبالش روان شدم ؛ به عادتی مادر اجازه گرفتم و خداحافظاز
  رفتن از آن پله ها سرعت به خرج دادمنیی در پاشهیبد هم. 

  و دستپاچه برگشت وُهل
  کردمی می طعی من که پله ها را سردنی دبا
 سهیمواظب باش پله ها خ:نگاهم کرد ! 
 

  کرد و من کنترلم را از دستی آنگونه مرا هل نمای زودتر گفته بود کاش
 غی نتوانستم جی اتفاق افتاد که حتعیآنقدر سر!  شدم ی دادم و پرت نمینم

  فقط توانست شده بودری غافلگیاو هم که حساب...  بکشم ادی فرای بزنم
  نشومنی را چنگ بزند و مرا نگه دارد تا با صورت نقش زممیبازو! 
  ، به پله ها برخورد که از در نفسم تنگ شددی آنقدر شدمی حال زانونی ابا

  ؟؟ حواستیخوب:  جلو آمده بود پس زد ي را که به طرز مسخره اشالم
 کجاست آخه!! 
  بانی شد ؟ببیچ:  هم رفت  درزی او ني در همم اخم هاي چهره دنی دبا

 سر به هواا!  ی کنی مکاریخودت چ... 
  بودستادهی اخمی شو و او انگونه به توبری نمانده بود اشکم سرازيزیچ. 

  کنه ؟ی درد میلیخ:  گذاشت می زانوي را رودستش
 بغض آلود سر تکان دادم. 

  رفت خدا را شکر وگرنه آنگونه که امتحان کردی تنگ بود و باال نمشلوارم
  نبود آن را تا زانو باال بزنددیبع. 
  شدی چنمی ببمیبلند شو بر:  را گرفت می بازوریز. 
  ، حرکتش دادمی کمتر شده بود ، کمیدرش کم.  بلند شدم ی سختبه
  توانستم راست نگهش دارميمشکل جد. 
 چه وقت پله شستنه آخه: نداخت  اهی به در واحد همسای نگاهی ناراحتبا

 ؟؟
 خوبم...  ستی نيزیــ چ. 

  ،برگرد باال فدات بشم...  ی چقدر خوبنمی بیآره دارم م:  گفت معترض
 ششی پبرمتیفردا م. 

 لبم را به دندان گرفتم.  کرد ی می به حالی صدقه رفتنش دلم را حالقربان
 ندی را نبمیصورت داغم را گرداندم تا شرم نشسته به گونه ها، . 



 490 

  کنهی درد نمگهیاالن د... ــ باور کن خوبم . 
  ؟ی خوبیمطمئن:  ختی نگرانش را در چشمانم رنگاه

  به اجبارنکهی رفتم و قبل از انیی پای اول به سختي راه افتادم و از پله به
  پله ها را که آن وقتي هی بقاورمی خودم بي آنکه به روی بازگرداند بمرا
  رفتمنییصبح توسط صاحبخانه شسته شده بود پا. 

  منونیبب...  زمی لج نکن عزحانهیر: به دنبالم آمد ... 
 در را باز کردم.  میدی رسنییبه پا. 
  بود9 به کی به ساعتم انداختم نزدینگاه. 
  ؟حانی رــ

  ؛ چقدر دلمدی لرزعاشقم
  کرد دلِمی صدانگونهی ای بر لبم نشاند وقتلبخند

 !  بودایح... غرور نبود ...  مانع شد يزیاما چ "جانم  " میواست بگو خیم
  اشدهیکه اگر ناد "زن  " که در ذات بشر وجود دارد ، مخصوصا يعنصر

  شود چون خاِك مردهی ارزش می و پا بر آن بگذارد بردیبگ. 
 ...  کردمیهم خطابش م " دلم

 جانِ "
 ی حتای"جانم  "به موقع ..  بستم لب

 به موقع! 
  بله ؟ــ

 اگرم!  ی خود نگرانیب...  امی که کوتاه نمی دونیم:  گشود اما تند گفتم لب
  رمای خودم مي بدریگ! 

 نیا.  دانستم چقدر دلتنگم بوده یم...  عاشق بود شهی از همشی بنگاهش
 دلم به دلش ، دلش به دلم راه داشت.  دانستم یرا خوب م. 
  را باز کرد و سوار شدمنیدر ماش را به هم فشرد و شیلبها. 
 دی خوشش شامه ام را نوازي حهی از رایخودش که نشست موج. 

  امکاننی او و ادی را ماساژ دهم اما دور از دمی خواست زانوی مدلم
 نداشت. 
 می کم از کوچه گذشتیبا سرعت. 
  ؟ي دوست شدزی با شور انگي چطورــ
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  گذشت کهی ممونیفقط چند روز از عمر دوست:  بود ادهی به عابران پنگاهم
 اون اتفاق افتاد. 

 دمشی بار تو رستوران دنیاول... 
 رستوران ؟:  آشنا را به خود گرفت یی همان حالِت بازجونگاهش

  بگذراندریخدابه خ. 
 معارفه...  تعداد دوستاشونوهیهم من هم ...  دعوتم کرده بود ایپر...  آره ــ
  بودمانی نامزد پي. 
 شهیــ خب ؟؟ داره جالب م! 

  بودنی همتشیآخر جذاب...  گهی دیچیه:  خونسردش حرصم داد لحن
 مانی ، نامزد پیکی نيمعارفه .  گهید. 
 عطا هم که دستش از همه جا کوتاه... ــ خوب خوش خوشانت بوده . 

  ؟یی بازجومی ؟ آوردهیاالن فازت چ:  از خصم گرفت ی رنگنگاهم
  شدشی جمع رانندگشتری سرعت حواسش بشی کرد و با آن افزا عوضدنده

. 
 دنتیند... نبودنت ..  سخت بود نداشتنت یلیــ خ. 
 دیقلبم تند تند کوب. 
  دونمیم:  دوختم رونینگاهم را به ب. 
  ؟ی دونیم:  که کرد را حس کردم ی نگاهمین

 دلتنگ...  بود نی منم هميبرا... آره : سخت بود اما گفتم .  کردم نگاهش
 بودم. 
  دانستم ابرازم حالِیم.  هم دوست داشت از من بشنود حس و حالم را او

  دادم تا وقتش برسدیاما باز خساست به خرج م...  کند ی را خوب مدلش
. 
 قربون اون دلت برم: لبخندش را فرو خورد . 

 .  هم قفل شده ام دوختمدر
 گشتانِ انداختم و نگاهم را به اننیی را پاسرم

 دی درآانی احساسم به غلنی از اشی خواست بیدلم نم. 
  گفتیمادرم م:

 یش
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ُبک 
  را همخودت

  غم مشکوكنی ارد
  نگاهتی دائمي هاطنتی شپشت

  شودیگم نم...
  ، نزدمیدر مورد پدر بزرگ حرف.  گذراندم زی را در کنار شورانگی خوبروز

  برومدنشی قصد دارم به دنکهی در مورد انطوریهم. 
 ی شد شب هم میاگر قرار بر رفتن م.  کردم ی با عطا صحبت مدی بااول

 توانستم به او اطالع دهم. 
  ،رونی بایب:  چندم بار تماس گرفت ي به چهار بود که عطا براکی نزدساعت

 منتظرم. 
  دادم به رفتنی دل مدی باگرید. 
 درقه ام کرد و تا دم ساختمان برفتی پذی ناراضی هم بانگاهزیشورانگ. 

 فی زود تکلیلیامدوارم اونجا بهت خوش بگذره و خ:  دمی اش را بوسگونه
 يبرادرت روشن بشه و برگرد. 
 تشکر کرد و همان جا ماند و با نگاه تا دم در بدرقه ام کرد. 
 در راباز کردم و نشستم.  نشسته بود نیعطا در ماش. 
 ــ سالم. 
  ماهتوني به روسالم:  چشمانم کرد ي رهینگاهش را خ! 
  خوش گذشتیلی خیجات خال:  دمیخند. 

 هی خالشهی ما همي شما جاي هایتو خوش گذرن:  را روشن کرد نیماش
 خانوم! 
 نیچه خوب بود ا!  من ی لبخند نگاهش کردم ؛ بد اخالق دوست داشتنبا

  همهنی بود که انی ، و همیحس تملک پنهان...  که داشتم ی تملکحس
  بوددهی نچشی که تا آن روز جز تلخیکام...  ختی ری به کامم مینیریش. 

 ی شده ؟ اتفاقيزیچ:  حس کردم کالفه ست دلم گرفت ی کرد و وقتنگاهم
  ؟افتاده

  نهدیــ اتفاق جد! 
  ؟ی پس چرا تو همــ
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  آدم دس بدههی تونه به ی که مهی حسنی مزخرفتریفیــ بالتکل. 
  نگهیفی خواستم او را در بالتکلیمن هم نم... حق با او بود !  یفیبالتکل

  خواستمی شد که می همان مدیدارم ، اما با. 
 -  ؟ی کنی معلوم نمفتویچرا تکل...  خب
 — نی با توئه که بعد افمیتکل!  وقته معلومه یلیخ...  با دلم معلومه فمیتکل
 سیهمه سال هنوز معلوم ن.. 
 بعد از اون...  نمی رم پدربزرگمو ببیم:  زدم ایدل به در... 
 شهی با منم روشن مفتیاونوقت تکل:  فرستادم رونینگاهم را ب. 
  بودرونی کردم اما همچنان نگاهم به بی نگاهش را حس مینیسنگ. 
  ؟حانهی تو سرته ری چــ
  ؟ی کنی فکر میتو چ:  طرفش برگشتم به

  از خودمشمیمتنفر م: رفته بود  خوش حالتش در هم ي بود و ابروهاکالفه
 نمتیاگه دودل بب... 

  دانست تنهایدودل ؟ نم...  را با گرفتن لبم به دندان پناهن کردم لبخندم
  دلبر ؟کی دل دارم و کی
  کردم ؟ همچنان به سکوتم ادامه دادم و او هم دری را راحت مالشی خدیبا

 ی داره مزیشورانگ: من بودم که سر صحبت راباز کردم .  غرق بود خودش
 ره شمال. 
  اوضاع و احوالش ؟نی تو ایشمال برا چ:  دی تفاوت پرسیب

  کنهی پدربزرگم زندگشی خواد بره پیــ م... 
  ؟شینی ببمی بري خوایم:  کرد خونسرد باشد اما نبود یسع
 واقعا ؟: ذوق زده گفتم ... ود  بمی آمد ؟ من که از خدای ؟ با من ممیبر
 آره:  در خود داشت ي از دلخوریی رگه هاشینگاهش و صدا. 

  شود ، من مانده بودم چگونهمانی ام را پنهان نکردم تا مبادا پشیخوشحال
  را داده بودشنهادشیبخواهم که مخالفت نکند و حاال خودش پ. 
  ؟یهان ؟ موافق. . میبا هم بر..  بگم زیپس بذار به شورانگ..  پس ــ
 نه:  در هم رفت شتری بشیاخم ها. 
  و اونو با خودشادی پدربزرگ بيقراره راننده ..  چرا ؟؟ اونم تنهاست ــ
 ادیاگه با ما ب... ببره ... 



 494 

  مخالف آمدن عطا به خانه شان بودمیمن که حت.  شدم مانی پشکبارهی و
  توانستم تحمل کنم ؟ی مچطور

 ... خب:  مهمانم کرد و من دستپاچه گفتم قشی و دقزی تي آن نگاه هااز
  دوست نداشته باشه با ما باشه نه ؟دیشا.. دیشا

  تو ؟ایاون دوست نداشته باشه :  همچنان به عمق چشمانم بود نگاهش
  دوست دادیمن ؟ من چرا نبا: از صراحت کالمش جا خوردم ...
 من نگاهت!  یوغ بگ نه دری کنی رو ازم مخفيزی چی تونی نه محانهی رــ
  گذرهی تو دلت می فهمم چیکنم م. 
 ی اشتباهت مي برداشتاي حرف خودتو از روشهیتو هم:  حرص گفتم با
  کگنه همه درستهی و فکر میزن! 

 ادی با ما بزی خواد شورانگی تو دلت نمحانهی ؟ رستیــ ن... 
 جوابش را ندادم و با حرص و اخم رو گرفتم. 
  ؟هی چلشی دلــ
 گهی بخون دلشمیدل!  یــ تو که منو از حفظ. 

 ومدی که نومدی ؟ نیشیــ حاال چرا ناراحت م... 
 ی حرصم منیفقط از ا... ستمی اون ناراحت نومدنی نای اومدن ي من براــ
  کهرهیگ... 

  به قولينجوری انکهیا:  دی خنده پاششی ، خنده که نه ، به صدادیخند
  تو رو از حفظم ؟خودت

  بهزیفردا صبح هم با شورانگ..  ندارم یمن با تو حرف: ود رو گرفتم  آلقهر
  رمی سفر منیا... 
  ؟؟ی چگهی دــ
 شمی می راهزیفردا صبح با شورانگ.  نداره ی چگهیــ د. 

  نرفتنمي خواست برایدلم م. است  "حرف  " دانستم فقط ی هم مخودم
  کنديپافشار... 
  شلوغش نکني خودیپس ب...  تونم اجازه بدم ی که نمی دونی خودتم مــ
. 

  سفر برمنی به ادی ؟ من بای تونیــ چرا نم... 
  کردیداشت خودش را کنترل م. 
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  خوام خودم هم همراهتی فقط مستی نی که شکيبر " دیبا " نکهی در اــ
  راحت باشهالمیحداقل برسونمت تا خ...  ای.. باشم . 
 "  اش گرفتمدهیش طعنه بود و من ناد" دیبا. 

  گفته بود بهمی که برای که ندارم نه ثروتی حسي نه برادی فهمی مکاش
  رفتم تا هم از گذشته ام با خبر شوم هم بهیم...  روم ی پدربزرگ مدارید
  زند وی پدربزرگ چشمم را نمی زرق و برق زندگدنی ثابت کنم که داو

  نداردیتی اهمچی من هي دادم آن ثروت برای نشان مدی کند ، بای نمکورم
  خواستمی را بدون عطا نمای دنگریمن د! ...

  شدمی مالی خی را بزیشورانگ.  آمد یدلم به آزارش راه نم.  کردم سکوت
  راحت تر بودالشی خواست و خیهمانطور که م.  رفتم یو با او م. 
  ؟می بری کــ

 ون چانه اش کرده بود حرکت داد داده و ستهی راستش را که به در تکدست
 جمعه:  ، کالفه بود دیو بر سرش کش. 

 فقط من و تو ؟:  کردم رهی رخش خمی را به ننگاهم
  ؟می ببرمی همه خونواده رو برداري نکنه توقع دارــ
  ؟ی هنوز به مامان نگفتــ
 از..  داد، دلخور بود ی کند و دل به دل نگاهم نمی مقابل دل نمری مساز

 از.. رفتنم ... 
 ــ نه. 
  ؟ی گی مــ
 ــ آره. 
  ده برم ؟ی اجازه مــ
  اجازه بده اگه ندهدی که باگهی هر کس دای... من ..  مگه مهمه ؟ مامانت ــ
  ؟يای کوتاه متو
 فقط مامانم...  مامانم مهمه ياجازه :  شدم ری دلگشیاز سرد. 
  کردمي روادهی داد زیانقباض فکش نشان م. 
 جوش اونو نزن....  کردنش با من یاضــ ر. 
  نرنجانمشنی از اشی نزدم تا بی حرفگرید. 

  آشنايریمس.  دادم ریتازه حواسم را به مس.... 
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  ؟می ری ممی کجا دارــ
  چنتا لباس بخرهی میــ بر... 
  لباس ؟ برا من ؟ــ

 ي با از ما بهترون بپري خوایم:  پر از حرفش را فرستاد تا عمق نگاهم نگاه
 شهیالزمت م. !
  که دارم راحتمیی لباسانیمن با هم...  ستیــ الزم ن. 
 یشی ممونی اونجا پشی رفتی وقتی گی منویــ االن ا. 

 ستی واسه من مهم نزای چنیــ ا... 
  خوام از باال نگات کننینم..  باشهدی بایــ گاه. 

  اخمش ضعف رفت و با سکوت موافقتم راپشِت
  محبت پنهانِي برادلم

 نشان دادم. 
 میبا هم وارد پاساژ شد. 

  گمیــ م... 
 ... نگران نباش:  خواند گفت ی ته دلم را هم مي همان نگاه که حرف هابا
  دارمیبه اندازه کاف. 
 لبخند زدم و با او همراه شدم. 
 یعنیعشق :

  به مخاطبمخاطب
 یرد کن را همه

 ی مکث کنی اسم کمکیناگهان بر سر ...
 لبخند زدم و با او همراه شدم. 

  پاساژيبه سمت انتها.  شلوغ بود یلی ها و پاساژ خابانی آن ساعت خدر
 میبه راه افتاد. 
  مد نظرته ؟ی خاصي جاــ
 هر... نه:  مغازه ها بود گف نیتری و او که نگاهش به ودمی را من پرسنیا

 يجا خودت بخوا... 
  شدم و اودهی کششی توجهم را جلب کرد و به سوی رنگي سرمه اکیتون
 هم به دنبالم. 
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 ــ قشنگه به نظرم. 
  بود کهنی از اشی ناراحتيهمه .  صدا و چهره اش گرفت ی از گرفتگدلم

  شناسد امای پدربزرگ بروم ؟چطور ادعا داشت مرا مدنی خواستم به دیم
  خواهمیمی و چه تصمستی توانست درك کند احساسم به او چینم

 گرفت؟
 ــ آره خوبه... 
  فروشنده بودیزن جوان.  می رفتکیبا هم به درون بوت. 

 ی با رنگ و مدل مختلف هم برداشتم که همه به نوعکی آن دوتا تونجز
 دوتا هم شلوار و سه تا شال از.  نی و سنگدهی عطا بود ، پوشي قهیسل

 ي ، او در تمام مدت ساکت بود و جز مواقع ضرورمیدی خرگری دي هامغازه
  کرد و اعتراض که دوباره وی زد اگر انتخابم مناسب نبود اخم می نمحرف

 بهتر انتخاب کنم. 
 میری بگيزی چی خوراکهی بچه ها هم ي برامی برایــ ب. 
 رمیبگ...  و شکالت و ینیری خواستم شیم. به دنبالم راه افتاد . 
  هایــ هنوز مانتو نگرفت. 
  خوام بمونمیمگه چند روز م...  هی کافیهمون که بندر گرفت.  خوام ی نمــ
 ؟
  نزدی داد و حرفرونینفسش را محکم ب. 

  اونجامیبر:  کردم دای خواستم پی به اطراف ، آنچه میبا نگاه... 
 ابانی حرف دستش را پشتم گذاشت تا از خی افتاد و بي به قنادنگاهش

 مواظب باش:  میبگذر. 
 حس مراقبتش لبخند بر لبم کاشت. 
 ي انداخت با آن همه راه رفتن براادمی و خامه به ینیری خوش انواع شيبو
  کردن چقدر گرسنه امدیخر. 
  ؟ي خوای می چــ
 میریدوتاجعبه بگ:  ها نگاه کردم ي ها و نان خامه اینیری به شاقیبا اشت. 
  زد و هر چه را که نشان دادم سفارش داديلبخند محو. 
 می خارج شدی فروشینیری شده از شي بسته بندي بعد با دوجعبه یقیدقا. 

 پاهام درد اومد...  خسته شدمیلیــ خ... 



 498 

 می کفش بخرمی خواستم بگم بریــ االن م. 
  حوصله ندارمگهیمن د...  نه يوا:  گفتم ینا راض... 
  واسه فردامیــ خب بذار. 

  بوددهی که قبل از سوار شدن کشيگاری با عطر حضورش و سنی ماشيفضا
  گرفتم و راست نشستمی صندلی سرم را از پشتي هیتک... شدپر
_ 
 ؟ی چرت بزنهی رو بخوابونم تا خونه ی صندلي خوایم

 ی خوبشنهادیپ... حرفش فرو خوردمنی ام را با امهی نصفه ني ازهیخم
  حاال که بعد از مدتها دوباره داشتم طعم خوش بودنش راياما نه برا...بود

  با هم بودن را ازي فرصت هانی آمد ایدلم نم... دمی چشی سابق ممثل
 ی فقط آرزو مشی ماه پکی نی شد که تا همیفراموشم نم... بدهمدست
 ی کمزانی تلفن بشنوم و می را از پشت گوششی صداي اقهی دقي براکردم

  بخشمی ام را تسلی دلتنگي  اندازهیاز وسعت ب.
_ 
 ادیخوابم نم... نه خوبه.

  بار چندم باز هم زبان به تشکريبرا. را به حرکت در اورد نیماش
 :  خوشحالتش شدي ابروهانی افتادن بنی بار باعث چنیکه ا...گشودم

  برا دل خودم بودستی همه تشکر ننی به ايازین...مبارکت باشه . 
  بد تمام وجودم را پر کرد ؛ واقعایحس... گرفته اش حالم را گرفت حال

  آمد؟ آن حس آنقدر بد بود و بهی قدر به مذاقش بد منی پدربزرگم ادنید
 شی او بیخوشحال... از رفتن منصرف شده ي خودخواهانه که لحظه انظرم

 .  شدن را به خودم ندادممانیمجال پش.  داشت تی اهممی برايزی هر چاز
  رمی نمی نباشیاگه راض: و زبان گشودم !

 برق چشمان... گرفت و به چهره ام دادابانی کوتاه نگاه از خي الحظه
  انبوه مژگانشبانی و از پشت سانی ماشکی تاري در فضای را حتخمارش

  دل مهربونيفدا:  لبخند یعنی گونه اش را ،ي و بعد از آن چال رودمید
 خانومم بشم.

  نشست نگاهم را گرفتمطنتی تر شد و چشمانش به شقی لبخندش عمیوقت
  رمی شدم ممونیپش"اصال .  ی باشتیبهتره مواظب رانندگ! :

  لبخند بر لبانمدیچی پنی کوچک ماشي بلند خنده اش که در فضايصدا
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 نشاند. 
 رمی فرصتو ازت بگنی خوام اینم... برو ... ــ نه . 
 دیسواالت جورواجورم با گرفتن جواب يبرا...  خواست ی دلم که مته
  رفتمیم. 
  به خانه دل به سکوتم دادمدنیتا رس. 

  شدنادهی پوقت
 يجز آن لباس ها ، و جعبه .  را برداشتم دی خري هاسهی تا از کچند

 همان ها.  که مادر نوشته بود هم اضافه شده بود یستی و لوهی م،ینیریش
 نکهی شدم و به اادهی رفت و نرفته بود ، پی مدشی خري برادی صبح باکه
 نی تا ماشستادمی نکردم و منتظر ایی اعتناارمی خودم مي گفت خسته ایم
 دیایرا پارك کند و ب.

 ...  انداخت و در را گشوددیاول زنگ را زد و بعد کل.  را خودش آورد یباق
  تا اول من داخل شومستادیکنار ا.

  آمد؟یه چشمم نم بنی از اشی ها هر چند کوچک تا پي مالحظه کارنی اچرا
 اری بسي حرفهادی با هم و آن همه خرما

 دنِی مادر با دلبخند
  خون از قلبم تاِع

 ي که نگفته باعث شرمم شد و پمپاژ سرییحرفها...داشت
  عوض کردن لباسم بهي ها را به مادر دادم و به بهانه سهیهمه ک... ام چهره
  کردم از سر و صورتم خون و آتش با همیاحساس م... پناه بردماتاقم

 ی که حتستی دانستم چی لبخندم نمي حال فلسفه نیبا ا... زندی مرونیب
  شدی از لبانم دور نمي لحظه ايبرا.

 ی زده که مجانی بشاش و هي هوا گشوده شد و رها با چهره ای بدر
 یابج: دی خوش هست به درون دوي خبريدانستم حتما حاو...

 جون دلم؟:انم را گشودم و دستنشستم
  خوشمزهیلی خکی کهیمامان ...امشب جشنه تولده:  آغوشم جا گرفت در
 می گرفتهیتازه منو داداش رضا و طاها هم هد...درست کرده...

 ؟یتولد ک:  گفتم متعجب
 ...  آوردم و همزمان آه از نهادم بلند شدادی خودم بدی او بگونکهی قبل از او
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 چطور.  اشک در چمانم نشست می معرفتی و بی همه حواس پرتنی ااز
  او باشم اوي کادو براي هی من به فکر تهنکهی کرده بودم؟ عوض افراموش

 امشب... 
 ؟ي هنوز دوستش ندار؟يناراحت شد:  کردم و رها متعجب گفت بغض

 هویچشمام سوخت ... نه نه ناراحت نشدم :  را پس زدم میاشکها... 
 چطور توانسته بودم ؟. دلم بود که آتش گرفته بود ... نگفتمدروغ

 امیمن لباس عوض کنم ب.  زمیــ برو عز. 
 من...  دمی چون کالف سردرگم دور خودم چرخقهی که رفت چند دقاو
  آن همه محبت بودميشرمنده . 

 او هم لباس عوض کرده و.  را عوض کردم و از اتاق خارج شدم می هالباس
  لب و صدخندهکیعزت هم بود ، ... ود در جمع ب. 

 ری دانستم نگاهش دلگی اما من مدی خندی عطا هم می بود حتي شادجمع
 است. 
 پس از آن شام...  گفتند کی و تبردندی را دمی هادیخر...  وستمی آن ها پبه

  بود و من تمام مدت فقط توانسته بودمدهی که مادر تدارك دي اخوشمزه
 فتمی نهی تا بغضم نشکند و به گرخودم را کنترل کنم. 

 ... یشانی که در نگاهش گره خورد ؛ او پر از مهر بود و من شرم و پرنگاهم
 نگاه به اشک نشسته ام را زود گرفتم و بر خاستم. 
 به اتاقم رفتم. 

  شده بودند و نتوانستماری اختی کرد اما بارش اشک ها بمی صدامادر
 جواب دهم. 

  به در خورد و در بازي اتاق کز کرده بودم که ضربه اي گوشه یکی تاردر
 یب...  را پاك کردم اما او با ورودش مچم را گرفت می با عجله اشک هاشد

  مکث مقابلم نشستی چراغ را روشن کند در رابست و جلو آمد با اندکآنکه
 ای يفراموش کرد...  نمی همه غصه رو تو چشمات ببنی تونم ای نمحانهیر:
 ستمیمن ناراحت ن..  سرتيهمه فدا.. ی هر چای یونست دینم! 

 یوقت...  بشه نطوری خواستم ایواقعا نم... من... اما من :  آلود گفتم بغض
 ي کردم که اگه بودی فکر منیهمه ش به ا..  ينبود... 

  نداشتمی توقعچیباور کن ه!  استی دنهی واسه من نیخب هم:  زد لبخند



 501 

  منِز
 يعز. 

  بخشمیــ من خودمو نم... 
 ... میری گی رو که ازت مهیهد:  را پاك کرد می آورد و اشک هاشی پدست

  طلب کارمیعنی... 
 ي بپردازي االن هم نقدنی همی تونیم.. اصال... 

 چال" قایدق...  و صورتش را به طرفم گرفت دی خنددی را که دجمی گنگاه
 گونه اش... 
 و انگشت گذاشت... 

  اشنهی همه دست بر سنی بود و خواست مرا بخنداند ، با ا شوخلحنش
  سرم کهيفدا...  گهیپاشو پررو نشو د:  و آرام پسش زدم گذاشتم

 فراموش کردم.
  که مادرت هم ناراحت شد کهمیپاشو بر:  دی و خودش را عقب کشدیخند

  ننداختهادتیچرا . 
 بر خاست و مرا هم وادار کرد بلند شوم. 

  هامي بدي همه يبرا! منو ببخش :  نرفته بود که لب زدم رونی از در بهنوز
  جواب گذاشتمی هات که بی همه خوبيبرا. ...

  برامهی زندگنیبودنت ع:  ستادیمقابلم ا! 
  داشتییبایعشق در چشمانش انعکاس ز. لبخند زدم . 
 ی مطنتی را آورده بودند و شکیبچه ها ک.  می هم از اتاق خارج شدبا

  او را دوره کردند ودندی رقصی گذاشته بودند و مي شادي ، ترانه کردند
 آدمو به چه کارا که وادار:  کردند که برقصد با خنده نگاهم کرد خواهش

  کننینم... 
 دلشونو نشکن: نگاهم پر از خنده شد ... 

  خانوم ؟؟حانهی ری چگهید:  باال رفت شی هاابرو
 رد و وسط رفت ، پسر ها و من و رها را بغل کدی خندی که می در حالو

 آ هم...  دی رقصیمردانه م.  می و عزت هم شروع به دست زدن کردمادر
 قهیفقط چند دق... 

 مرد...  در خاطراتم نقش بست يگری تر از هر وقت دبای عاشقش زنگاه
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  چه رسد بهابدی خواستم در ذهنم راه ی نمی که حتيمرد..  منياهایرو
 ، یه نفر هست که شنیدن صداش، مثل گوش دادن به یه آهنگهمیشه

  آرومت کنهتونهیم...
 ،ي هیچوقت نفهمه چقدر دوستش دارشاید

 ي چقدر دوستش داریشاید هیچوقت نفهم..
 مهم اینه که یه نفر باشه تا...مهم نیست "هیچوقتها  " هیچکدوم از ایناما

 ؛ی بگبهش
 » خوامیحرف بزن باهام، م.د نداره  وجوي که االن هستم، آخرتری اینجایاز
  برگردمیبه زندگ«.

 يدی جمشایپو
  به ساعتینگاه.  کس در خانه نبود چی شدم هداری بی صبح وقتفردا

  آني برادیبا.  رفتم ی به دانشگاه مدیبا.  به هشت بود کینزد.  انداختم
 از ساعت ده تا سه عصر کالس داشتم.  آوردم ی ملی دلبتیهمه غ. 
  گذاشتم که بهادداشتی مادر ي و برادمیه صبحانه بخورم لباس پوش آنکیب
  رومیدانشگاه م. 
  تولدش بخرمي براي اهی هددی فکر که بانیاز خانه خارج شدم با ا. 
  اتوبوس به راه افتادم و در همان حال خاطرات شبستگاهی سمت ابه

  ساعاتیهرچند با آن حواسپرت.  نشاند می بر لبهانیری شي لبخندگذشته
 ي بود و به من و اعضای را به کام خودم زهر کرده بودم اما شب خوباول

 میپس از مدتها همه دور هم جمع بود...  خوش گذشته بود یلی خخانواده
 حضور عزت مادر...  و اعتماد دی امای دنکیبا ...  به هم ینی بدبِس
  حیب...
  کرده و عوض شده که ارادهیعزت...  کرد ی مرا دلگرم می بچه ها و حتو

 ياراده ا...  خواست یاراده م..  نبود ی عوض شدن کار هرکسنگونهی ، ابود
 يقو! 

  ،دی چرخی اتوبوس شدم و همچنان فکرم حول شب گذشته مسوار
  بوديآرامش نور تازه ا...  دی چشی را می ما هم طعم خوشبختي خانواده

 ي روزهادنی خوِب رسِس
 ح...  بود دهی بخشمانی به زندگبای زیی تاللوکه
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 . دی کشی مری مقابل چشمانم به تصوبای و زدی سفییای ، روندهی آخوِش
  وکی دور بود و تارمی براشی پي که چندییایرو... 
  شد که سوار شد ، عصا زناني مردری پِب

  و نگاهم جلستادی ااتوبوس
 کی بر چشمانش ، فقط اهی سینکی در دست با عدی سفیی ، عصاجلوآمد

 یینای کرد ، نابی منی حس را تلقایباور ! 
 ي کس به روچی صبر کردم و چون هی نشستنش نبود ، کمي برای خاليجا

 ی را با او طزمی ناچي را بدهد بلند شدم و فاصله شی که جااوردی نخودش
 نجای ادییبفرما!  پدر جان دییبفرما: کردم ... 

 يشدم تا رو لی بردم و حاشی من جمع شد دست پي به صداحواسش
  بده دخترمرتیخدا خ: لبخند زد .  ندی بنشیصندل. 

 ی خوشای دنکی کوتاه يبا آن دعا.  شکوفه داد می گل لبخند بر لبهاگری دبار
  قلبم کردریسراز. 
  لب ذکرری مرد مدام زریپ.  ستادمی ای همانجا کنار صندلمی به مقصد برستا
 ایخدا...  گفت و مرا هم مشتاق کرد تا به ذکر گفتن مشغول شوم یم
 شکرت. 
 
 ریتمام طول مس.  توانم خوشحالش کنم ی مي اهی دانستم با چه هدینم
  پول وفی فکر کردم و در آخر به ست کنی به دانشگاه را به همدنیرس

  گرفته بودممانی که روز آخر از پیهمان پول.  دادم تی چرم رضاکمربند
 دی خري برايادی کمدم بود که صبح مقدار زي دست نخورده گوشه هنوز

  راحت بودالمی بابت خنی برداشته بودم و از اهیهد. 
 ی کردم و می موجهم آنقدر که فکر مری غي هابتی دانشگاه و غهیتوج
 می هاياریبدب

 تمام شدنِ"ظاهرا ...  گذشت ری سخت نبود و به خدمیترس
 ای بود نه خواب و رویواقع. 
  رفتمدی خري برامیبعد از اتمام کالس ها. 

 کی از یذهنم آدرِس کمرنگ.  که شب گذشته با عطا بودم ي پاساژهمان
  کهيمغازه ا.  داد ی قرار مارمی داشتم در اختازی که من نی با اجناسمغازه

  از آن گذشته بودمي نشده بودم و سر سرقیشب گذشته به آن دق. 
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 وارد پاساژ نشده بودم که.  به پنج بود کی بودم و ساعت نزددهی رستازه
  لبخند نشستي به انحنامی عطا لبهاي شماره دنیبا .  دی لرزبمی در جیگوش

 سالم! :
  ؟یخوب...  سالم ــ
  ؟یخوب.  خوبم ــ
 لبخندش را حس کردم. 
 ي کردری ؟ دییــ کجا! 

  خونه باشمگهی دو ساعت ددیشا... ــ کار داشتم ... 
 ی تر شدن در گوشنی دلنشي از خنده پوشش داد براي را رگه اشیصدا

  کشه ؟ی م طول مگهی که تا دو ساعت دکاریچ" قاینه بابا ؟ دق:  دیچیپ
  تونم بگمینم"فعال ... شرمنده : خنده ام گرفت . 
  هوا خوردم حواسم پرت شد و تا بخواهم پاسخ دهمی که بي تنه ابا
 دیدوباره پرس.. 
  ؟حانهی ریی صحبت کنم ؛ گفتم کجاادی تونم زینم

  تکان داد وي که تنه زده بود نگاه کردم ، سري و به عابردمی در هم کشاخم
 با خنده به راهش ادامه داد. 
  ؟حانهی رــ
 می با هم بودشبی که ديپاساژ: پکر شده بودم . 

 ی الزم داشتيزی ؟ چی کنی مکاریاونجا چ:  دی سکوت کرد و پرسي الحظه
 ؟
  گردمیکارم تموم شد بر م... ــ آره . 
 نی از اشی دخترانه رفته ام که بلی وسادی خري دانم که فکر کرد برایم

 امی مگهی ساعت دکی.... ی رفتیبهتر بود با مادر م:  نکرد اما گفت سوال
 دنبالت. 
 فعال. ــ باشه . 
 ــ مواظب خودت باش. 

  اشهی از آمدنش هدشی تا پدیبا.  را قطع کردم و از پله ها باال رفتم تماس
  گرفتمیرا م. 
  کنم و آنچهدای مورد نظر را پي گردش در پاساژ توانستم مغازه ی کمبا
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  عطا بود و هفتياما برا!  گزاف متی نظرم بود را بخرم هر چند به قمورد
  ستکی( ( : امل  داشتن کتیضرب المثل هنگام رضا) !ی دلم راضيجا

  داشت که سفارش دادم در لفاف کاغذ کادوی قشنگيجعبه .  بای زیچرم
  شوددهیچیپ. 
  و بهدمی داشتم را خرازی و چند مورد که ندمی آمدنش مغازه ها را دتا
 ستادمیانتظارش ا. 

  ، مطب دکتر بودمی افتادم که منشیامی اادی به ي ، لحظه ادی رسیوقت
 رشی مهمانش کردم و تاثي به لبخنددنشیبا د!  حواسش به من بود چقدر

 باز هم در چشمانش...  دمیرا د. 
  به گردش خانومشهیهم:  را باز کرد و سوار شدم ، به طرفم برگشت در
 خانوما... 
 ــ ممنونم... 
  تنها تنهاگهیــ حاال د... 

 ی شاپی کافهی میبر...  کار واجب بود هی:  حرفش آمدم انی صبر به میب
 ییجا. 
 جونم ؟:  قشنگش باال رفت يابروها! 

 دی بددی ندیلینه که خ:  حبس کردم ی تفاوتی ام را پشت نقاب سرد بخنده
 ي ، االن تعجب کردیو نرفته هست! 
 ی بسي به ما جادی دی افتخار منکهیا...  ستی و نرفتن ندنی بحث ندــ
 تامل داره! 
  رفت محو لبخندش شود را گرفتمی که مینگاه. 
  کهي بنده ، جوری و دل مادی کوتاه میی جاهیباالخره ... گهی آدمه دــ
  شهیخودشم باورش نم! 

  را که آنقدر آرام گفته بودميجمله ا.  نگاه آرامش را حس کردم ینیسنگ
  منتقل کرده بوداو
  خواستم را به دلِی که میهمان حس. 

 ی داشته باشی تونی که مهی حسنی به آرزوهات قشنگتردنیــ رس... 
 نی قشنگتريآر...  می بودم و شده بود آرزوشیآرزو.  بار لبخند زدم نیا

 مین...  باشد تو
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 پر از عشق و مهر آنِ..  به آن وسعت ی بود که قلبحس
 دمی دشی لبهاي انداختم و انعکاس تبسمم را روینگاه. 

 هنگام ورود.  بود ی آرام و دنجي که انتخاب کرده بود جای شاپیکاف
  آن روزمِس

 اما ح...  با شهاب در خاطرم زنده شد مالقاتم
  تلخِي خاطره

  بتوانمدی رفتم تا شایآن روز م! خوِش حضور عطا کجا ؟ ِس
  و حکجا

 میای نجات او بي برایراه. 
 زمی عزنیــ بش. 
  نداشتمی شکگری بودم ؛ دزشیعز. 
 می بود نشستم و خودش هم رو به رودهی کششی که پی صندليرو .

 خب ؟ خانومم به چه مناسبت:  دوخت نگاهم
  پر آرامشش را به عمقِنگاِه

  من دعوت کرد ؟از
" 

 ...  خوب را به دلم نشاندِس
  حکی ي که به کار برد خنکایتیمالک " میم

 شبیبابت د:  بردم فمی را سخاوتمندانه نثارش کردم و دست در کلبخندم
 متاسفم... 

 :  رفت گرفتمی جمله ام در هم منی با اولشی را به سمت او که اخمهاکادو
 قابلتو نداره.... 

 تولدت مبارك. 
 ری روز تاخکیالبته با : چشمک زدم . 

 آن
  را قوس داده بود و نشستنِشی که ابرو هایاخم
  بود باز شدنِبای زچه

 نگاهش مشتاقانه.  اش عمق داد گونه
  که به چالِشی بر لبهاری نظی بلبخنِد

 به چشمانم بود. 
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  جانحانهیر:  و تعجب کردن مانده بود دنی خندنی را گرفت ، بهیهد... 
 ی خواستنیلی که چهره اش را خي ناباورکی پر از احساس بود و لحنش

 با اون..  سرت يدا ؟ من که گفتم فیچرا خودتو به زحمت انداخت:  کرد یم
  نداشتمی بمونه و من هم اصال توقعادتی محال بود ی که تو داشتیطیشرا

... 
 برا دلِ:  خودش کردم و ادا در آوردم ي لحن و صداهی را شبمی و صدالحن

 خودم بوده. 
 ی نمنی از اشیپ...  دی پررنگ شد و رنگ عشق در نگاهش درخشلبخندش

 دمی دی را نمییبای همه زنی ، ادمید! 
  ، با دوفنجان قهوهکیک.  رفتی بار خودم سفارش دادم و با شوق پذنیا. 
  کردمی کوچک دونفره مان دلچسب تر از آن شدکه فکرش را میمهمان. 
 دوست داشتم از...  پر از حرف بودم میعی و طبي عادیی خالف کم گوبر

 نمی اش ببنهی آچون
 نِ و بازتابش را در چشمامیخودم و احساسم بگو. 
  خودت ونی نگفتن و نگه داشتن بیگاه...  حال همه را ابراز نکردم نی ابا
  داندی که می تر از گفتن است ، به شرط آنکه بداننیری شیلیدلت خ! 
 ی نمگرید...  دلم به دلش محکمتر شده ِر

 ی کردم گی بازگشتن حس موقت
  کهیدل...  ی شد نخ نما و دور انداختنی می دل را پس گرفت ، دلنی اشد

  عاشق شدنيکم داشت برا.. کم بود ..  آمد ی عشق به آن نمگرید. 
 

  ومیمن هم دست از کتابها.  جمعه بود و همه باز هم دور هم جمع شب
 غی را از خود دری همه خوشنیچرا ا...  و با آن ها نشستم دمی کشمطالعه

  ؟می کردیم!
 ی زباننیری نشانده و به ششی پاهاي آورد و عزت رها را رووهی ممادر

  بلندش راسوانی کرد گی و نوازش مدی بوسی و مدی خندی مشیها.
 ی کردم ماندنی که حس مییصفا.  خانه حاکم بود ِو

  خاص بر جییصفا
 آمده است که نرود.. شده. 

  همه بشقاب گذاشت و مشغول پوست کرندن شدي که نشست و برامادر
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 مادر ؟:  گفت عطا
 جانم پسرم ؟:  درون دستش بود بی همچنان به سنگاهش

  رو بهتون بگمی موضوعهی خواستم یم. 
 اما...  دی که بگوشیسخت بود برا.  نگاه ها به او جلب شد ي همه بایتقر
  ستحانهیدر مورد ر: گفت ... 

 ي و تو دل واپس نشوندی و بخواهند در مورد جگر گوشه ات بگوی باشمادر
 ؟

  شده مادر ؟یچ:  انداخت هیش سا به نگاهی واپسدل
 حانهیپدربزرِگ ر:  به من انداخت ورو به او ادامه داد ی نگاهمی نعطا

 برگشته. 
 دی مادر که آنگونه دستش را با چاقو بري برارمیبم... 

  ؟یکِ: به دستش دادم ،چهره اش در هم بود ی بر خاستم و دستمالنگران
  در موردش ؟ی دونی میچ

 هیفقط ... خودتو ناراحت نکن :  شده بود گفت مانی که از گفتنش پشعطا
 حانهیاونم به خواست ر... ساده اسدارید... 

 رضا و طاها هم گوششان به.  بود دهی با رها کشي عزت هم دست از بازحاال
  به مکالمات بودنیا. 

 ي بریتو ؟؟ تو خواست:  من برگشت و آرام لب زد ي مادر به سونگاه
  ؟حانهی رینی ببزرگتوپدرب
 ادیداره خون م: نگاهم را به زخم دستش انداختم ... 

  دختر ؟يدی برامون دی چه خوابگهید:  دی را از دستم کشدستش
 مامان ؟:  واکنش تندش دهانم باز ماند از

  به عطادنی زده در مقابلش با سر کشزانو
  ناراحتش را از پشِت منِنگاه

  ندارهی حقنی همچحانهیر: دوخت ! 
 مرا آرام هل داد و بر خاست. 
  بودبیواکنش مادر عج...  سردرگم ما به هم گره خورد ينگاه ها! 
 برخاست و به دنبالش.  را به عطا دوختم دمی اتاق رفت و من نگاه نا امبه
 به اتاق رفت. 
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  کهدنشی دي بري خوایم:  در هم بود شی به عزت انداختم اخم هاینگاه
  بشه ؟یچ
  بدونمقتوی خوام حقیــ م... 
  بابا ؟یقتی چه حقــ
  گرفتن ؟ چرا پدرم رفت و بر نگشت ؟دهی چرا منو نادــ
  داره ؟یتی همه سال چه اهمنی بعِد اــ
  دونمی سالهامو منیا

 یِ بدبختي همه لیحداقل دل: ناخواسته تلخ شدم . 
 يبرا... م  نبودری تقصیمنم ب:  انداختنیی را گرفت و سرش را پانگاهش

 نی تونم واسه ایاما خوشحالم که به خودم اومدم و م..  نکردمي پدرتو
  گاه باشمهیتک. طفل معصوما پدر باشم .... 

 تو هم ببخش..  دهیمادرت منو بخش:  محزون و گرفته ی کرد و نگاهنگاهم
. 

 .. هواشو داشته باش... مراعتشو بکن :  گفت دی کمرنگم را که دلبخنِد
 حق داره بترسه...  ره ی واسه تو مجونش... 
 من که...  وجود داشته باشه دنی ترسي برایلی کنم دلی اما من فکر نمــ
 ستمیبچه ن... 

 مادرت چشمش از اون مرد...  حانهی رستی ها نبچه
  اشتباه فقط مالِــ
 رهی ترسه تو رو ازش بگیم...  دهیترس. 
 ی عوض نمای که االن دارمو با دني دم که من خانواده ای منانی بهش اطمــ
 کنم. 
 من بهت اعتماد دارم دخترم:  او نشست ي بار بر لبهانیلبخند ا. 
  باهاش حرف بزنمدیخودمبا: بلند شدم . 

  و عطاختی ری صدا اشک می اتاق باز بود ، مادر نشسته بود و بدر
  اشکدنی بد شد با ددلم

  کردند حالِی ، آرام صحبت مشی روبه رودرست
 مامان خانوم ؟پ:  شیها
 می کنی صحبت مامیخودم م: نگاهم کرد و عطا گفت . 
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 دی مانعم بشنی نخوادوارمیفقط ام... باشه : سرتکان دادم . 
 می خواهد کرد و تنهامی همراهنکهی اِر

  دانستم عطا با ذكیم.  اتاقم رفتم به
  کندی مینخواهد گذاشت مادر را راض. 

  شد ؟یچ:  دمی صبرانه پرسی آمد بیوقت
  پرهیلیدلش خ:  داد هی راستش را به درگاه تکيشانه ... 
  برمدیاما من با... ــ حق داره. 

 ی بردار فردا راه ملتویوسا:  دی رسی حوصله به نظر می تکان داد ، بسر
 میافت... 
 دهی که تا به حال ندی پدربزرگدنید.  شد ي جارمی رگ هاي در همه جانیه

 خوش به حال:  پوزخند زد دیلبخندم را که د.  جالب باشد یلی خدی بابودم
 پدربزرگ! 
  از اون خوش به حال توشتریب:  دمیخند! 

  شد ، لبخند زددای پنهانش کرده بود در چشمانش هوی حوصلگی که بيمهر
 می افتیصبح زود راه م. :
  خودمدیبا. اوردی حرف نزدن با مادر را نِب
  رفت و من باز هم دلم تااو

  راحتالشی کردم و خیقانعش م... 
 مامان ؟: در آشپزخانه بود .  اتاق خارج شدم از

 بله ؟:  یی ظرفشونکی به من و رو به سپشت
 دلخور بود. 

  دمیمامان من بهت قول م:  رفتم شیبه سو... 
  به تنم بارهی آقا نیصابون ا...  ي اومد محال بود بذارم بری اگه عطا نمــ
 خورده واسه هفت پشتم بسه! 
  ؟نی بگشتری بدونم ؟ بشتری شه بی مــ
  به موسسهی را با حوله خشک کرد ، از وقتشی طرفم برگشت و دست هابه
  شده بودباتری نرمتر و زشی رفت دست هاینم. 
  ؟ی بدوني خوای می چــ
  وقت نشدهچیه...  کنه گذشته رو بهتر بشناسم ی که کمک می هر چــ
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  دوست دارم بدونمیلیاما االن خ.. نی کنفی خودتون تعرای..  بخوامازتون
 دی ؟ چرا من بادی ؟ چرا به من نگفتدی کشنجای به اتونی شد که زندگیچ

  کردم پدرم در تصادف کشته شده ؟ی مفکر
  و پشتدی کششی را پیصندل.  روشنش به وضوح به حسرت نشست نگاِه

  دوِر گذشته راي آن روزهایینگاهش گو.  آشپزخانه نشست ي گوشه ِز
 یم
 دی دیم. 
 نفس...  رفت یجونومون واسه هم م...  می من و پدرت عاشق هم بودــ
 میروزگار نخواست ما با هم باش... اما...  میهم بود... 
  او بودي تمرکزم به حرفهاي در هم رفته بود و همه میاخم ها. 
 اما خانواده هامون از.  می بودی متموليو از خانواده  هم او هم من هر دــ
  و اونامی بودیما مذهب.  تفاوت داشت یلی با هم خینظر فرهنگ... 
  مانوسمن
 یِتیبا فرهنِگ ترب...  بود ی خوبیلیپدرت مرد خ:  تکان داد سر
 مونیزندگ..  کرد کارشیاز کار ب...  اما پدرش از ارث محرومش کرد شد

  دادنی خوش بهش نشون نمي روادی من هم زيخانواده ...  شد سخت
  شد که بر گردهییمتاسفانه نتونست تحمل کنه ، دلش هوا...  میتنها بود...
  کنه که من و تو رو رها کنهی قبولش میپدرش گفته بود به شرط، . 

  ، و قرار شد برهاوردی دووم نادی شد اما زالی خی مدت بهی شد و مونیپش
  و بر گردهارهی به دست بیی ، بتونه نون و نوارهی بال و پرشو بگری زپدرش

  گرده امایمطمئن بودم بر م... ...
 خبر...  قولش زد ریچطور ز!  شد ی دونم چینم: دی اش از بغض لرزچانه

  بوده ازدواج کرده ونی با دختر عموش که از اول هم قرارشون همدیرس
 یهر ک..  محافل يمن هم شده بودم نقل همه !  برگشتن نداره الی خگهید
  بودی عصبانیلیخان داداشم خ...  کرد ی ترحم نگام مي دهی به ددی دیم
  منو دادن بهشدی که رسي خواستگارنیاول...  ومرثیهم از من هم از ک..

 منتظر برگشتنش..  بودمومرثی کيایرو
 هنوز غرقِ.. دلم باهاش نبود ، ...
 از شهرستان...  اشکبارم به در بود ي چشماشهیافسرده بودم و هم...
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  که در دروازهی دونی پسِت سرم کم بشه ، مثای تا حرف و حدنجای امیاومد
 ی و راضی رن قاضی انصافا تنها میب!  شه بست اما دهن مردمو نه ی مرو
  داشت که شوهرشيرادی و ابی گفتن دختره چه عیهمه م...  گردن ی مبر
 ی فالنیولش کرد و رفت ؟ دختر حاج... 

  خودش تو رونکهیبا ا...  هم منو دوست داشت اما اخالق نداشت عزت
 مدام...  گذاشت ي ناسازگارِر

  نداشت سی بود و با حضورت مشکلرفتهیپذ
 نیواسه هم...  سربار داشته باشه دی زد که چرا بای تو رو مسرکوفِت

  سرمون نباشه ، بای خودم بدم که منت گرفتم کار کنم و خرج تو رومیتصم
 ی خوبیلی خيپدر و مادرش آدما...  می اش هم خونه شده بودخانواده

  شدی و منو مثه دخترشون دوست داشتن اما عزت روز به روز بدتر مبودن
... 

  خانوم ؟يزر:  کرد شی صداعزت
  که به کار برد لبخند برلبانم نشاندیلفظ. 

 اومدم: رد او هم آهش را فرو خو... 
  ترسم پدربزرگت تو رویاالن م...  ی دونی اش رو هم که خودت مهی بقــ
 حانهی ررمی میمن بدون تو م...  کنه ییهم هوا... 

  برجسته اش روان شد را پاك کردمي راحت بر گونه هایلی که خیی هااشک
  تار موتوهی یحت...  کنم ی عوض نمایمن تو رو با دن! قربونت برم مامان :
! 
  گفتنویپدرتم هم: بغض آلود گفت ! 

 فرصت بده"لطفا !  ستمی وفا نی کنم که من بیــ ثابت م... 
 من اما!  وفا نبود یاونم مثال ب:  نگرانش را گرفت و بر خاست نگاه
  تا روحش آرامش داشته باشهدمشیبخش..... 

  دنده رو مجاب کنم ؟؟کی کله شق و ِو
  تونم تیمگه من م:  گرفت نفس

 حانی ری نکنمونمی پشدوارمیام... 
  کرد ، رفت و نگاه مرا باشی عزت دوباره صدامی بگويزی از آنکه چشیپ

 خودش برد... 
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  به دلیحسرِت بزرگ...  مادر چارهیب...  را با خودم مرور کردم شیحرفها
 نیبا ا.  را پاك کردم دی هوا چکی آمد و بمی که تا لب پلک هایاشک.  داشت

 هی شبيزیچ..  داشته باشم ينستم نسبت به پدرم احساس بد توای نمهمه
  نفرت نبوديهر چه بود از خانواده ..  دانم ینم.. ایترحم ! 
 به اتاقم....  فرجامش و یب

 به عشقِ..  کردمی او فکر مي به حرف هاهنوز
 فردا

 دنِی رسيدل در دلم نبود برا.  را بردارم لمیرفتم تا وسا. 
 , 

 هرچه که بود...  جانیه..  دلهره ِس
  نوع حکی ام توام بود با یخوشحال

  داد کهی ابروانش نشان مانیاما عطا متفکر بود و گرِه م.  تحمل بود قابل
  امی حواسش به من و راحتي حال همه نیبا ا.  غرق در فکر است سخت

  ودی پرسیمدام حالم را م.  حال نشوم ی زده و بنیمواظب بود ماش.  بود
 ی حالت که مرا پکر و بنی داشت ایو پسته و کشک شور سع تخمه با

 یدل...  کردم دلم را ی نابش پاند ميمحبت ها.  کرد رفع کند ی محوصله
  دردلم
 يِجا...  رمی خواستم هرگز پس بگی نمنکی داده بودم ای به سختکه

 شی از پشیدر آن چند وقت که بازگشته بود ب.  بود امن
  دلش امنِِر

 کنا
 ...  ندارد که خرجم کندرتی غيبای زی کرده بود که جز مهر با چاشنثابت

  من بودي خواسته هاي همه ي خواستم ؟ او منتهای مگر چه مایمن از دن. 
 .. دی چشمنواز تر از آن بود که در تصورم در آاری بسي جاده هايبای زمناظر

  کرد درختیتاچشم کار م! سبز، به رنگ آرامش ...  و نرم ی مخملییبایز
  و نم نم بارانيآسمان ابر... بود و سبزه ... 
  به غروبکی و سرعِت کم به سفارش مادر نزدمن

  آن همه مراعاِت حالِبا
 میدیبود که رس. 
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 راس.  قبل با پدربزرگ هماهنگ کرده بود و آنها منتظرمان بودند عطااز
  شبُنه
 ساعت. 

 .  کردی را از من پهان ميزی شک چیب...  لحظه به لحظه کالفه تر بود عطا
  به گفتنش نبودلیهر چه بود اصال ما! 
 می شام به رستوران رفتي براشنهادشیبه پ. 
  آشوب بودیدلم کم. دچار استرس شده بودم . 

 .  آنکه بدانم چرا گرفته بودیدلم ب..  کرده بود ي آنجا مرا هم ابري ابريهوا
  کردمي او بود فقط بازشنهادی که پي خوشمزه ايبا غذا. 
  ؟ي خوری چرا نمــ

  برهی که مژگان بلندش ساخمارش
  را باال گرفتم و نگاهم را در چشمانِسرم

 ستیحالم خوب ن:  ختمیآن انداخته بود ر... 
  ؟زمی ؟ چرا عزیستیخوب ن:  در نگاهش خانه کرد ی به آنینگران

 استرس دارم... ــ دلم آشوبه ... 
 ي براي خوایم!  هیعی طبنیخب ا: د و لبخند زد  اش کمرنگ شینگران

 ي ازش نداری خوبتی ذهندی که شای مالقات کنی بار با کسنیاول. 
  در مورد پدرم بشنوم کهیی هازی ترسم چیــ م... 

 ...  که باشه مربوط به گذشته ستیهر چ:  و تبسمش آرام بخش بود نگاه
 فقط...  تو ندارهي ندهی االنو آی زندگي تويریتاث...

 ی که در نگاهم نشست را خواند و بی را ادامه نداد و عالمت سوالحرفش
  و بعدممی کم قدم بزنهی می بري خوریاگه نم:  ادامه دهد بر خاست آنکه

 می پدربزرگت بشيالی ویراه. 
  گفتی چون و چرا می خواست ، بی حرفش را نگرفتم که اگر میپ. 
  کردی قلب مي عاشقانه روانه ینم نم باران حس.  می رستوران خارج شداز
 ... می حال هردو مهر سکوت بر لب زده و در افکار خود غرق بودنیبا ا.

  شب پناهیکی درتارایدر...  میدی تا به سالحل رسمی زنان آنقدر رفتقدم
 دی وزی که می خنکمینس....  دی رسی به گوش مشی بود و فقط صداگرفته

 سردته ؟:  دی به تنم انداخت و او پرسلرز
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  ساز وي بود که آن طرف تر آتش به پا کرده بودند ؛ صداي به عده انگاهم
 آوازشان بلند بود... 
  اونجا ؟میبر! خوبه ...  نه ــ
 میبر: با دست اشاره کردم و او لبخند زد . 

  بودند که دور اتشی خوشسر
 انِدختر و پسران جو...  میدی آن جمع رسبه

  از آن هایکی...  بودند ستادهی اي نشسته و تعدادي زده بودند ، عده احلقه
  خواندی مدهی از هاي آوازنی دل نشیی بود ، و با صداتاری گيکه نوازنده : 

  تنها تنها دلمخودم
  فردا دلمی شام بچو
  دلمای دري نهی ناخدا به سی بی کشتچو
  مهرباني خداي اتو
  کسانی پناه بي اتو
 گری سنگ غم مشکن دبه

  دلمنای مي شهی شچو
  وفا نبر بر لب نام مرای بي هم برو اتو

  تو راگری خواهد دی گانه شد نمی بتنگم
 دلِ

  مگوگری دل دثی مجو حدگری من دنشان
  تو راگری خواهد دی پا نمری شکسته زدلم
  مهرباني خداي اتو
  کسانی پناه بي اتو
 گری سنگ غم مشکن دبه

  دلمنای مي شهیچو ش.... 
 .  شده بود دوختمخواننده

  جوانِي را گرفتم و به او که محو تماشانگاهم
  انداخته بودبای زی روشنهی صورتش ساي آتش رويرقص شعله ها. 

  و منری را بگنگاهم
  نگاهم آنقدر بود که به طرفم برگردد و مچِینیسنگ
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  به من دست داده بودشی که از تماشای خوبِس
  از آن همه حشرمنده

  خجول زدم و رو گرفتميلبخند... 
 شهی مری جان ؟ دحانهی رمیبر:  خم شد و آرام گفت یکم. 

  توانستم دست در دسِت او قدمی خواست میدلم م.  کندم از آن جمع دل
 اما... بزنم ... 
  دلي وجود داشت پا روی شرعِع
 اما چون من! بود ! بود ؟ یعی طبیلی منیا
 یب...  شرم از خدا یب..  آسوده یآنوقت با دل.. به وقتش  گذاشتم تا یم

  گناهِس
 ح.... 
  مهارمی شود را با فشردن لبهاقی عمنیری شِس

  حنی رفت با ای که ميلبخند
 کردم. 

  دلچسبهشیخنک!  یچه بارون قشنگ:  باران گرفتم ي قطره هاری را زدستم
. 

 سرش را باال گرفت... 
  ؟حانی رــ
 "  ، فرومی کرد بگومی آمد و صدای را که قرار بود وقتي

 " حانی رجان
 خوردم... 
  بله ؟ــ
  عشق اما بای بی زندگای ي دی محی رو ترجی پولی با عشق و بی زندگــ

  ؟ثروت
  ؟ی کنی فکر میتو چ:  نگاه کردم مرخشی نبه
 ی خوام خودت بگیــ م... 

  فر دار و بلندش را دو گوشي پرت شد که موهای به دختر کوچکحواسم
 یآنقدر ناز و دوست داشتن..  دی دوی رنگارنگش مِپ

  بود و به دنبال توبسته



 517 

  عروسکنی من چقد نازه ايخدا:  اراده لبخند زدم یبود که ب... 
 ستی خودمون که نيناز تر از رها: با نگاه دنبال کرد ! 
  توئههیرها شب:  لبم بود و رها را تصور کردم يلبخندم همچنان گوشه ! 
 عاشقشم: لبخند زد ! 
 خوش به حالش:  خورد ی بر نمیی به جاطنتی شیکم! 

  خواهرشای خودش
 خوش به حالِ:  دی ام را کنترل کردم اما او خندخنده

  پدر ما رو در آورده ؟؟که
 مالقات با پدربزرگ در...  خوب بود یلی خدلم

 حالِ...  نخندم نتوانستم
  رنگ باخته بودیقی دقايذهنم برا. 
  بودمدهی تر از آن بود که تا به حال دبای خنده ام بر لبها و نگاهش زریتاث. 
 در را باز کرد و سوار شدم.  میدی رسنیبه ماش. 

  ، دوختمرونینگاهم را به ب...  که گرفته بود را با خود زمزمه کرد یآدرس
 دی درخشی چراغ برق ها مری نور تری باران شبنم گون زيقطره ها. 
 "  سپارمیخودم رو به تو م...  تو دی به امیاله "

  کرد نگه داشتی مرهی چشم را خشییبای که زی بزرگيالی مقابل ویوقت
 باز هم دلهره به جانم افتاد... 

 ــ عطا ؟!
  ؟عطا
 جونِ:  را خاموش کرد و به طرفم برگشت نیماش
  دارمیبی عجِس
  حهیــ . 
 ادی نمشی پی مشکلچیاما مطمئن باش که ه...  کنم یــ درك م. 
  دوختمبایز
 نگاه نگرانم را به ساختمانِ. 
 ِه
 ُن
  ساعتگهیاالن د..  تومیــ بر... 
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 لی می بنکهینه ا.  من هم باز کرد ي را دور زد ، در را برانی شد و ماشادهیپ
  بودادی زیلی خجانمیباشم ، فقط ه. 
  شدمادهیپ. 
  را به دستم دادفمیک. 
  خارج شدي الهی مِر

  از دانسالی مي مردما
  شدنِادهیهمراه با پ.

 ییمرد ما را به درون راهنما.  کرد ی رفت و خودش را معرفشی به سوعطا
  به درونی از ما با عذر خواهشی به ساختمان پا تند کرد و پدهی و نرسکرد

  را اطالع دهددنمانیرفت تا رس. 
  تادوباره آمد و مارا به درون ساختمان دعوتمیستادیتظار ا به انیقیدقا
 کرد. 
 زمیبرو باال عز: عطا فاصله اش را با من کم کرد . 

 ی می که به ساختمان منتهي ارهی دامی ني او پله هاِش
  بخنای نگاه اطمبا
  کردمیشد را ط. 
 دییبفرما: همان مرد در را باز کرد . 
 میرگ شد سالن بزکیبه دنبالش وارد . 

 یبا نگاه.  کرد ی مرهی و هماهنگ بود که چشم را خکی شلی وساآنقدر
 اما آن مرد دوباره.  به اطراف نا خود آگاه به دنبال پدربزرگ گشتم یاجمال

  به مراتب بزرگتر ویسالن.  می بشوییرایپذ
  ما خواست که وارد سالنِاز
  ترکیش. 
 مینیاز ما دعوت کرد که بنش.  کس در آنجا نبود چیه. 
  لطفادییبفرما...  ارنی مفی هم تشریــ جناب رازق.

  هر چند اخم بهدی رسی معذب بودم اما عطا آرام و خونسرد به نظر ممن
 ابرو داشت. 

  در آمددنی اراده به کاوی و نگاهم بمینشست... 
 یتی بر کف پوِش گرانعصا
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  شدنِدهیکوب
  تق تقِيذشته بود که صدا نگیلیخ
  شد و نگاهم بهدهی سالن کشي ، نگاهم به سمت وروددی گوشمان رسبه
  ماندرهی بلند قامت خيمرد. 
 دی رسی جوان به نظر مادی پدربزرگ بودن زي که برايمرد. 

  بهيری از پی بود اما گذر عمر چندان طرحدی دست سفکی شی موهاهرجند
  بودنداختهیچهره اش ن. 

 به دست گرفته بود...  آمد ی نمری که به دست داشت به نظر دستگییعصا
 بای خوشتراش و زییعصا.  دیفزایتا بر ابهتش ب! 

 دی کشی معصا
  اش را به رخِيازی نیآن قامِت راست ب. 

 ی با نگاه اول هم به چشم می خاص در وجودش بود که حتی و ابهتشکوه
 آمد. 

  اخموي و تاحدودي جديچهره ا... 
 میر دو به احترامش برخاسته. 
 ستادی چند گام از ما ايبه فاصله . 

 ...  بودمدهی دنهی بارها در آیی که گویچشمان...  نگاهش
 دنِی از ددی لرزدلم

 ی انکار ناشدنیشباهت! 
 میهردو سالم گفت. 
  آشکار فقط سر تکان داديبا غرور. 
 - دیخوش اومد. 

  جواب سالمکی ي اندازه یحت...  تشکر کرد اما من مبهوت مانده بودم عطا
 يشکل ها!  نگرفت لمی کردم و انتظار داشتم تحوی آنگونه که تصور مهم

  کششی ابراز محبت هم که پگرید. 
 مینیاشاره کرد بنش. 
 دی رسی به عطا انداختم ؛ خونسرد به نظر مینگاه. 
 نشست و من هم کنارش. 

 يریسکوت نفس گ.  ی از هر حسی خالیبا نگاه.  شد رهی به ما خپدربزرگ
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 بود. 
  کرده ام را در هم گره کردمخیانگشتان . 
 -  کردمدای رو پومرثی باالخره دختر کشهیباورم نم! 
  گشتمیناخودآگاه در وجود او به دنبال پدرم م. نگاهش کردم . 
 ي صابر شما هستم جنابونی رو مدنیا:  زد ی رنگیلبخند ب. 

 داری بود که با شما دحانهیخواست ر...  رنکردمیمن کار:  تبسم کرد زی نعطا
 داشته باشن. 
  بودمي لحظه انیمدتها به انتظار چن: پدربزرگ گفت . 
 نیاگر به انتظارم بود چراا...  نشست ی به دلم نمشی دانم چرا حرفهاینم

  مهر بود ؟ی بهمه
  اقدام نکرده بود ؟افتنمی ي زودتر براچرا

  رابطه لبخند زدمنی بهتر شدن ايکم جان و سرد برا. 
 ویک...  زده یی پدرت چه حرفهاي دونم مادرت درباره یمن نم:  داد ادامه
 يماری که بی آخر عمرش رو با من گذروند در حاليسالها...  پسر من بود تنها
 گهی بار دکی نتونست یاونقدر که حت...  گرفته بود بانشوی گریسخت

 نهیبرگرده و زن و بچه شو بب... 
  نخواست ؟اینتونست :  در هم بود میاخمها

 يدی شنیچ...  بهتر بگم ای ؟ ی کنی فکر میتو چ:  راستش باال رفت يابرو
 ؟

 - اومدم که!  کنم یبراساس اونم قضاوت نم...  ستی من مهم ني هادهیشن
  بدونمقتویحق. 

 -  ؟قتی دونستن حقي برافقط
  کهدیشک نکن:  او را مخاطب قرار دادم گری به عطا انداختم و بار دینگاه

 نهی هملشیتنها دل!
  ؟دی که عنوان کردم رو نگفتیشرط:  را معطوف به عطا کرد نگاهش

  و قصددیفقط گفتم شما برگشت.  ریخ:  آرام پاسخ داد ی بارلحنعطا
 دی رو داردنشید. 

  بود که من اطالع نداشتم ؟ی شرطچه
  آمدییرای پذي او ماند و خدمتکار براي رهینگاه کنجکاوم خ. 
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 قصدم جبرانه گذشته ست:  بعد با رفتن خدمتکار لب گشود یقیدقا. 
  ام را پنهان کنم پشت لبخندمی کردم تلخیسع. 

 -  شده باشه ؟ری دی کمدی کنی نمفکر
 بهتره اول...  تازه ست يری رو هروقت از آب بگیماه:  پا انداخت ي روپا

 يری بگمی بعد تصمي منو بشنويحرفا... 
 دییبفرما: با دست تعارف کرد . 

  بودم حرفلیما.  نداشتم لیزمی چچیمن به ه.  فنجانش را برداشت عطا
  اور ابشنوميها. 
 - رهی آرامش بگومرثی انجام بدم تا روح کي دارم کارمیتصم. 

  را در قلبمندی حس خوشانی وفا ای بچرا به آن پدر...  شد نی سنگقلبم
  کردم ؟چرا دوستش داشتم ؟ی محس

 -  شرط دارمکیمنتها ... شهی سوم از ثروت من متعلق به تو مکی. 
  مجردنکهیبه شرط ا: و باز هم من مخاطبش شدم .  به عطا انداخت ینگاه
 ی خوام ازدواج کنی که من می و با کسیباش... 
  ماندرهی که هنوز در آن به دنبال پدرم بودم خينگاه مبهوتم به چهره ا. 

 دی خواستی که میهنوز حسرت ازدواج:  لب آمد ي رواری اختی بپوزخندم
  بهتر ازی کدی به دلتون مونده؟ و فکر کرددی و نتونستدی کنلی پدرموتحمبه
 ومرثیدختر ک... 

 تتی اون زن چطور تربنمی دوست داشتم ببیلیخ:  و خودخواه گفت مستبد
 کرده !
 -  کنمیاون زن مادرمه و من بهش افتخار م. 

 - گوش کن و نظرت رو بگو...  وقت ندارم در مورد مادر تو بحث کنم من
 ثروت.  کنم ی رو برات فراهم ملی و تحصی زندگطی شرانیمن بهتر...

  با پسر عمه ت ازدواجنکهی ذارم فقط به شرط ای مارتی رو در اختیمیعظ
 یکن. 

  بردی که نام مي مرد و افرادنی عمه ؟ من عمه هم داشتم ؟ چقدر اپسر
  بودندبهی غرمیبرا. 

 اخم.  بود شی پاری زیشمی تینگاهش به گرانت.  به عطا انداختم ینگاه
  بود ؟نیتمام آن چند روز نگران ا..  هم باز در هم رفته بود شیها
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 ی که بخواهم با پسر عمه ازدواج کنم ؟ آنوقت ادعا هم داشت که مرا منیا
 شناسد ؟!

 اونوقت شما:  کردم کی را بارمی گرفتم به سمت پدر بزرگ چشمهارو
  واسهای ؟ شهی می منتهی به خوشبختی ازدواجنی همچی کی منیتضم
  ؟ستی مهم نتون

 يزی هرچ من ازي سروش برایخوشبخت:  روشنش نشست ي به چهره خشم
  مهمترهای دننی ايتو. 
 دیری گی ممی به جاش تصمی مهمنی وجود تو امر به انی که با ابهیــ عج! 
 ی به لحاظ اخالقنکهی از اشتریبه نظر ب:  خاست چند قدم به چپ رفت بر
  گستاخیرك و کم!  ی به پدرت رفتی باشهیبه مادرت شب! 
 ستادی بزرگ خوشتراش اسب ايکنار مجسمه . 

 متاسفم اگه در نظر شما گستاخ:  و من گفتم دی را کاومی سراپانگاهش
  بدستي برانجای اومدمی پرده بگم ، نیفقط خواستم نظرمو ب!  کردم جلوه

 لی قبنی از ايزی هر چای ازدواج ایآوردن ثروت . 
  بود که من نخواستم پدرتنی اقتیحق:  رفته به چپ را برگشت يگامها

 برگرده! 
 دخواه خورمدیپ! 
  ؟دی چرا ؟ فقط چون با مادرم مخالف بودــ
 یاون زن گناه..  اشتباه کرد ومرثیک...  با مادرت نداشتم ی من مشکلــ
 رفتی منو نپذشنهادی بود که پنیتنها گناهش ا... نداشت . 
 شنهادی کدام پدی تا بگودمیابرو در هم کش. 

 میــ بگذر... 
 نتونی بی چدییبفرما"لطفا ..  بگذرم دهی که باز هم نشنومدمی اما من نــ

 نشونی بیقی عشق عمدمی بر نگشت ؟ شنگهی ؟ چرا پدرم رفت و دگذشته
 بوده... 
 يدیدرست شن: چهره اش آن آرامش قبل را نداشت . نشست ! 
  پس ؟ــ

 راحت با نوه تون حرف..  مونم ی مرونیبا اجازه تون ب:  بر خاست عطا
 دیبزن. 
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 زمی بهتره عزنطوریا:  به من انداخت ی نگاهمی بگويزی چنکهیقبال از ا. 
 حضور عطا معذبش" هم واقعا دی دانم ، شاینم..  بزرگ سر تکان دادپدر

 کرده بود. 
  گفتن و نگفتني بود و برامی که رو به روي به مردمیبگی غرِس
  که رفت حاو
  شدشتری رفت بیبا خودش کنجار م. 
  خواستم همهیم...  خوشحال بودم یلی خواد برگرده خی گفت می وقتــ
 مقذمات... هنوز حسرِت ازدواجش به دلم بود .  زمی به پاش برموی زندگي

  کهیومرثی اومد با اون کیاما وقت..  با برادرزاده ام رو فراهم کردمازدواج
 اصرار من...  بار ازدواج نرفت ریز... کرد ی تا آسمون فرق منی بود زمرفته

  ، منومرثیک...  شد ضی مرنکهی موند تا اشمی مدت پکی...  بود دهی فایب
 دلش فقط با زن و بچه...  من عرض چند ماه از پا افتاد ي هی بني قوپسر

 نهی بود که تو و مادرت رو ببنیتنها خواسته اش ا. ش بود ! 
 پدرم نه ازدواج کرده بود نه من و مادرم را فراموش...  تاب شد ی بدلم

 دی اشکم جوشيچشمه ! کرده بود . 
 ــ اما من اونقدر ناراحت بودم که... 

 بهش:  سخت بود ، اما ادامه داد شی ، گفتن برادی به گردنش کشیدست
 نی تصادف فوت شدهی شما تو دهیگفتم خبر رس! 
 دندی به اراده ام نبود فرو چکگری که دیی کالم اشک هانیا

 دنِیبا شن. 
 ]توبودن ازبا من سهم00:36 05,11,16[, 
 ]Forwarded from 65 و سادهای ریب ")  شقع

 یِمسِت م "رمان [(
 دنیشن..  کالم حرف نزد کی بر خالف تصورم چند سال زنده موند اما ــ

 هر بار...  کرده بود دشی کردم نا امی از اونچه که فکر مشی خبر باون
 ینم...  دمی کشیازش خجالت م..  رو بگم نتونستم قتی حقخواستم
  خواستم دروغگو وینم...  از اون در نظرش بد جلوه کنم شتری بخواستم

 ي عمره که کابوِس شبهاکی ی اشتباه و خودخواهنیا...  به نظر برسم پست
  گرفتم جبران کنممی که به خودم اومدم تصمریاخ
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  چند سالِنیا!  شده من
 ی می دونستم تهران زندگی نکردم ، نمدای ازتون پيدنبالتون گشتم اما اثر ،

 قرار بود...  کرد دای از تو پي ردي خواهرزاده م بهرام سرمدنکهیتا ا...  دیکن
  براشیانی بذاره که متاسفانه اون اتفاق که در جرارمی رو در اختآدرس

  با من تماسي صابري آقانکهی هم وقفه افتاد تا اگهی مدت دهی...  افتاد
 گرفت... 

  باهات داره ؟یبت چه نسیراست:  دی را پس زدم و او پرسمی هااشک
 نامزدمه:  پدر نلرزد ِم
  از بغِض غمی کردم صدایسع. 

  ؟ی کنی میشوخ:  به چهره اش داد ی حالِت جالبجاخودنش
 ادگرفتهی وقت که چی نداشته هیمتاسفانه روزگار با من شوخ:  خاستم بر
 ...  له کردهنشی سنگِر
  باِر

 ي به جد منو زشهیهم!  ی چیعنی ی شوخباشم
 دی داشتنش شرط هم گذاشتي که برایمن به ثروت!  آقا رهی جبران ديبرا
 یلی من با نبود پدرم خیزندگ...  کنم ی لحظه هم فکر نکردم و نمکی یحت

 چی خوام رو خدا بهم داده و به هی که ميزی گذشت اما االن همون چسخت
  ازش دست بکشمستمی حاضر نیمتیق. 

  مونده باشهي اگهی کنم حرِف دیفکر نم... 
  جانحانهیــ ر! 
  نشستیشک نداشتم ، که اگر نبود به دلم م.. محبتش دروغن بود . 

 ی کنی زود قضاوت ميدار: حرف نزدم و ادامه داد ... 
 نی از ايشتری بِع
 در ضمن توق!  شما نظرمو گفتم ي با توجه به حرف هاــ
  عمرانی بوده که تا پاي پدرم مرددمیفقط خوشحالم که فهم.  نداشتم دارید
  بودهبندیبه عشقش پا. 

 ي فوقالعاده شنهادی پي چشمتو به روی راحتنی به ایعنی:  زده گفت بهت
  ؟؟يبندی ممن

 دیــ راحت تر از اون چه که فکرش رو بکن! 
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  کنم تا در خارج از کشوری امکاناتتو فراهم ميهمه :  شد کیبه من نزد... 
  همان پدر بودمِر

 من دخت...  افتی یم راه نمن
  وسوسه ها در دلِنیا. 
  حسرتتوندی خوای بلکه مدیشما هنوز هم قصد جبران ندار...  متاسفم ــ
  پسر عمه مای ازدواج به من کی لی اون هم با تحمدیرو از دل پاك کن! 

  ؟ی مونی با من نمیعنی:  را بر شانه ام گذاشت دستش
 من! متاسفم :  گرفتم تا مالطفتش دلم را نرم نکند شی را از چشمهانگاهم

  تونم دل از خانواده م بکنمینم. 
 خدانگهدار:  دمیآرام خودم را عقب کش... 
  سالن رفتميچطور توانسته بود ؟؟به سمت انتها..  از احساست بد بودم پر

  مالقاتنی اشهیباورم نم... :
  بارنی آخري بودم برادهیرس سالن ي را ادامه نداد و من که به انتهاحرفش

  فشردی اش منهی سي که دستش را رودنشی طرفش برگشتم ، با دبه
 حالتون خوبه ؟:  برگشتم ناراحت

  از عرق شده وچهره اشسی خودم را رساندم به او که خعی سري گام هابا
 يقرمز تر از حالت عاد... 
  کمک کنهیکی... عطا ؟ :  زدم ادینا خودآگاه فر... 
  اما حالش بدتر از آن بودندی بنشی مبلي کردم او را کمک کنم تا روی سعو
  کردمیکه تصور م. 

  منقلب
  عشق است و توي خانه

 ی منمهمان
  من روشن از اسمت شدهچشم

 ی چشم منتو
  شده آرامشتیحرفها

  روز و شبمهر
  وی عشقي پروانه همچو

 ی در جان منتو



 526 

 ی با او نمدارمی دنی از دو ساعت از اولشی بود که بی به پدر بزرگنگاهم
 مارستانی تخت بي رومارستانی پس از انتقالش به بش،ی پیقی و دقاگذشت

 .  را از سر گذرانده بودی قلبي حمله کی ِر
  دکتر خطي و به گفته بود

  او به وجودي برای گذشته و با حضور من مشکلری بودم که به خخوشحال
  توانستم خودم را ببخشمی و گرنه نمامدین. 
 ستی نی نگرانيجا...  گفت ی که دکتر چيدیشن...  حانیــ نگران نباش ر. 
 خدا رو شکر به: لبخند زدم . نگاهش پر از آرامش بود .  طرفش برگشتم به
  گذشتریخ. 

  کردمیفکر نم:  فرستاد شهی شي تکان داد و نگاهش را به آن سوسر
  بشهينطوریا. 
  برهیمن انتظار : که آن طرف تر بود رفتم و نشستم  یمکتی سمت نبه
  شدمعی ضایحساب... خورد گرمو داشتم . 

  او نشاندمِب
  را هم بر لییبای کم رنگ اما زي و خنده دمیخند. 
 گرم نبود که نبود..  سرت يــ فدا! 

  رو از دلتای مهریخودم همه ب:  نشست ، نگاهش چه دلچسب بود کنارم
 يدی که از خودم دییاونا"مخصوصا . .. کنم یپاك م! 
  باشهگهی دزی کردم اسمش چیمن فکر م: همچنان لبخند به لبم بود ! 

  سر به تنمی خواستیاون موقع م...  ی کنی فکر منطوریاالن ا:  دیخند
 نباشه. 

 من اشتباه..  نبوده ي مهریبه هر حال ب: !  کرد ، دل گرم ی گرمم منگاهش
  داشتم ویبر م... 

 کوتاه
  جوان و بلند قامت به آن سالنِي با مردزی شورانگي مهی ورود سراسبا

  آنها به پا خاستدنی با دزی تمام رها کردم و بر خاستم ، عطا نمهی را نحرفم
. 

 :  درشت تر از حد معمول شدرتی از حشی چشمهادی مرا که دزیشورانگ
  ؟حانهیر!
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 سالم:  زدم لبخند
 سالم:  شد و دوباره به من دهیکشو نگاهش از من به عطا !! 

  که من داده بودمیسالم
  سالم هم خطاب به عطا بود هم پاسخِنیا. 
 سالم:  حالتش ضعف رفت ، گفت نی ايعطا نگاهش را گرفت و دلم برا. 

  ؟؟ نکنه توی کنی مکاری چنجایتو ا:  جلو تر آمد زیشورانگ.... 
  گمیهت محاال ب...  اش مفصله هیقض: دستش را گرفتم . 
 خدا رو شکر خطر رفع:  بزرِگ اتاق پدربزرگ بردم ي را به سمت پنجره او
  ندارهیشده و مشکل. 

  افتاد ؟ی تونم بپرسم چه اتفاقیم:  جوان جلو آمد مرد
  نبودیاتفاق مهم:  افتاده بود را پر کرد نمانی که بيعطا فاصله ا... 
 شما ؟:  طرف عطا برگشت به

  تفاوت خودشی کردم ممکن است به حضور او اخم کند بی که فکر معطا
  برد ، با هم دست دادند و او هم خودش راشی کرد و دست پی معرفرا
 ي پدرلی برگشتم ، فامشی اراده به سوی کرد ، بیسروش معرف! 

 ؟!  ، درستهدی من باشیی دختر دادیشما با:  را متوجه من کرد نگاهش
  بایی م و از آشناحانهیبله من ر...  دمیصال ندانگار شما رو ا...  دی ببخشــ
 شما خوشوقتم. 
 دنتونیخوشحالم از د: لبخند زد . 

 یلی خدنتونی ديپدربزرگ برا:  تر شد کی کردم و او به پنجره نزدتشکر
  داشتاقی و اشتجانیه. 

 یعنی نی شده بود ، اقی به عطا انداختم که چال گونه اش عمینگاه
 چه "

 یعنی تکان داد که ي زد و سری را فرو خورده بود ،چشمکلبخندش
 شدنم افتادم خنده ام را فرو " عیضا "ادیبه  " هم خرجت کرد یجانیه

  هم برا قلبشون خوب نبودهجانیمتاسفانه ه! بله : دادم ... 
  و باالخره شما رودیینجای خوشحالم که شما ایلیخ:  دوستانه زد يلبخند

 دید. 
  چطور سر ازینگفت:  به پدربزرگ داشت به طرفم برگشت  که روزیشورانگ
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 ؟! ي درآوردنجایا
  واسه تذکرادی که االن پرستار مرونی بمیبهتره بر: عطا گفت . 
 می راه افتادی سالن و خروجيبا حرف او همه به سمت انتها. 
  هم پشت سرشانزیعطا و سروش با هم و من و شورانگ. 
  رازیهمه چ.  من لب گشود يطا به جا و عمیدی رسرونی بي محوطه به

  بودیدنی دزی شورانگي افهیق.  که پدربزرگ گذاشته بود یجز شرط... گفت
 آنقدر که مرا به خنده انداخت، . 
  ؟ی دونستی تو از قبل مــ
  ختم بشهداری دورادور به دیی آشنانی دونستم اما مطمئن نبودم ایــ م. 

  اقدامدنتونی دي پدربزرگ حتما خودش برادی اومدیاگر نم:  گفت سروش
  کردیم. 

  زد که من فقط خالفش را ازی حرف می بود که سروش از موضوعبیعج
  را همسالمم

  پاسخِیحت!  یاقی نه اشتیجانینه ه.  بودم دهی دپدربزرگ
  نداده بودیدرست و حساب! 
  حال در مقابلش سکوت کردمنیبا ا. 

  ؟؟می دونستی و نممی بودلی ما فامیعنی:  گفت زیشورانگ
  و من اخم کردم و او ابرو باال انداخت ودی به عطا افتاد که خندنگاهم

  ترشد و منی را به هم فشرد تا نخندد ، چهره اش دوست داشتنشیلبها
 ی که موجییبا همان صدا!  چه یعنی حسادِت زنانه ِس
  حدمی فهمی متازه

  خود نبودیب:  خنده گوش نواز ترش کرده بود و عاشقش بودم گفت از
  به دل هم افتاده بودییهوی مهرتون نقدریا! 
 افتهیدر!  کند ي خواستم دلبرینم.  دمی خط و نشان کششی نگاهم برابا

 ي دوباره
 دلِ
  برده بود ، بردنِمرا
  دلِیوقت!  برد یبودم راحت دل م... 
 !  هاتهی تنها دوسِت جون جونزی خانوم شورانگحانهیر " خودم اخم کردم به
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 نی اون چقدر به تو مطمئنه که به حضور ايدی هنوز ؟ندي عطا شک داربه
  اخم هم نکرد ؟یپسره حت !"

  پدربزرگ به درونتی شدن وضعای جويسروش برا.  را آرام کردم دلم
 ی کردم بی دوست نداشتم اما سعنکهی را با ازیحضور شورانگ.  برگشت
  توانستم فراموش کنم کهیاو را دوست داشتم اما نم.  نشان دهم تفاوت

  از من عاشق عطا بوده استشیپ. 
 نیبا ا.  داشت او را مخاطب قرار ندهد ی و سعدی دزدی را از عطا منگاهش

  مشهود نشدن دريفقط در کنترلش برا.  بد با من بود ِس
  باز هم آن ححال

 رفتارم موفق بودم. 
  بماندمارستانی تا فردا در بدیسروش برگشت و گفت که پدربزرگ با. 

  ؟ی بمونششونی پي خوایم:  به من انداخت ی نگاهعطا
 یبه هر حال خون م... دلم با او نبود اما .  دانم ی؟ نم!  خواستمیم

 دیجوش... 
  کدامي دانم براینم" قایدق.  ماندم ی که عطا هم موافق بود بهتر بود محال

  ماند امایسروش تعارف کرد که خودش م.  رفتمی بود که پذساساح
  شدندی راهزیاصرار کردم و او با شورانگ. 
 عطا هم به کنارم.  دی باریباران دوباره نرم نرمک م.  کت نشستم می نيرو
 آمد. 
 و نشست. 
  شدیــ چه اوضاع! 
 ... ي که از پدربزرگم خبر داری بهم نگی تونستیتو م:  دمی طرفش چرخبه
  ؟ی تونستینم
 ... رمی رو ازت بگی بزرگنیاونقدر خودخواه نبودم که شانس به ا!  نه ــ

 رهی نداشته هاتو بگي همه ي تونست جای مدیشا.... 
 چجورم: پوزخند زدم ! 

  کنم فقط ظاهرش سردهیــ من به خالف تو فکر م... 
 ي خبر نداريزیتو از چ! ــ نه ... 

  خواست خود دری ادامه دهم چون حس کردم ، پدربزرگ اگر منتوانستم
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 نی ادیشا.  گفت ی گشود و از گذشته و اشتباهاتش می عطا زبان ممقابل
  من و اونی راز بود بکی! 
 نگاهش کنجکاو شد. 
  نباشهی راضدیشا... ــ دوست ندارم بگم ! 

 من اول...  حانیتم ر رفتار و حرکاتنی چقدر عاشق ای دونینم:  زد لبخند
  ومی و با هم بزرگ شده بودشناختمتی دوستت داشتم و چون مفقط

  قصد داشتم باهات ازدواج کنم،ی هستي راحت بود که چطور دخترالمیخ
  کههی نعمتبی و نجخوب

  دغدغه داشته باشم ، زنِی خوب و بی زندگهی تا
 اما کم کم با...  خواستم داشته باشم ی و من مشهی نمی هر کسبینص
  تافتهدمی فهمدمی دی که میی ت با دختراسهی اخالق و رفتارت و مقادنید
  خودی بِر

 اهلِقر وِف..  ي خودت بودیطی ؛ تو هر شراي جدا بافته اي
 سرت به الك.. ی و جلب توجه کنيای به چشم بي نبودنیدنبال ا..  ينبود

 بهت...  فراتر رفت یمعمول
 کم کم حسم از دوست داشتنِ...  بود خودت
 نیعشق ، قشنگتر...  ی من باشي خواستم فقط برایم..  کردم دای پتعصب

  تونستم به تو داشته باشمی بود که میحس! 
 ی توام با شرميلبخند.  سبز شد می از عمق جانم جوانه زد و بر لبهايلبخند
 ي چون و چرا در خانه ی که بیاعتراف.  اعتراِف چند باره نی از انیدلنش

  نشستیدلم م! 
  دربزرگ رفتم و از عطا همشی و من به درون و پمی با هم ماندگری دیکم

 هرچند مطمئن بودم به من سر.  استراحت کند ی کمنی که در ماشخواستم
  زندیم. 

  مالقاتي اجازه داد نزد پدربزرگ بمانم چون حالش خوب بود و براپرستار
  نداشتیمشکل. 

  ،نگاهم را به چهره اش دوختم.  در کنار تختش گذاشتم و نشستم یصندل
  بوددهی پریرنگش کم. 

 ي های مسبب تمام بدبختنکهی نداشتم جز ای شناختچی مرد هنی از امن
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  ظلم نکرده بودنگونهیاگر ا.  مادرم بود ی من و جوانی زندگيهمه ... 
  من ثابت شدينگاهش را به اطراف گرداند و رو. چشم گشود . 

  ؟نیخوب:  کردم لبخند بزنم یسع
 نگاهش آغشته بود به مهر! 

 ِس
 ح...  به من دست داد یبی غرِس

 ح.  آورد و دستم را گرفت شی پدست
  دسِت مهربان پدريگرما. 
 ی کردم بمونیفکر نم...  نمی بی منجایــ خوشحالم که تو رو ا. 

  همیبی عجِس
 ح.  دستش گذاشتم يدم و رو باال بردی را با تردگرمی ددسِت

  منِب
 از دسِت او تا قل.  افتی انیخانواده با آرامش در وجودم جر. 
 ــ نتونستم برم. 

 کمکم کن جبران کنم: دستم را آرام فشرد ... 
  که متوجه اشتباهتوننیهم:  بر لبم به دلخواهم بود که جان گرفت لبخنِد

 هیلی خودش خدیمونی و پشدیشد! 
  همه سال آروم بشهنیدلم بعِد اــ بذار ... 

  شما رو ندارمشرِط
 رفتنِی پذطیِــ من شرا. 

  و نگاه من همچناندی کشیقی عمِس
 نف.  را گرفت و به سقف دوخت نگاهش

 به او بود. 
  رو عوض کردطی شراشهیــ م. 
  نگاهش بودمي رهی حرف خینگاهم کرد و من همچنان ب. 

  بتواندی نداشتم که زنباور
  را بسازد و به آنيشهر

  ببخشد و تمدنایآفتاب و در.
 زنمی شهر حرف مکیدارم از !
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 ی مننیتو سرزم!
 ، کوچکتي و دست هاصورت

 ،تیصدا
  آنجا متولد شده اممن

 رمیمیو همان جا م!
 ی قباننزار

 نگاهم همچنان به به او بود تا ادامه دهد. 
  رمق بر لب نشاندی بيلبخند. 
  ؟هی نظرت چــ
  باشهیمنظورتون از عوض کردن چــ تا . 
 هم تو هم مادرت..  دی باشی خوام ازم راضیــ م. 
 ادیمن که بچه بودم و ز!  به مادرم شده شتری شده بی ظلمی اگه به کســ
 دی هاشو مادرم تنها به دوش کشیسخت...  رو درك نکردم ي دورنیا

 یِسخت
  بزرگ کردن من بودهتیِسخت تر از اون مسول... ...

 يبرا...  دونم ی رو منای ايهمه ...  دونم یم:  را آرام نووازش کرد دستم
  که جبران کنمنجامی انیهم. 
  بودهنی دونم قصدتون فقط ای مدی بعدمی که از شما شنیی اما با حرفهاــ
 باشه... 
 ي فرصت بهم بدهی خوام یاما م...  ی فکر کنينطوری ايــ حق دار... 
 سکوتم را نشکستم. 
  ؟ی گفتقتوی نامزدته حقي صابرنکهیدر مورد ا ــ
 بله: سر تکان دادم . 
  پس چرا به من نگفت ؟ــ

 می بود تا راحت تصمدهیعطا به خاطر من خودش را پس کش.  نزدم یحرف
 رمیبگ. 

 ای دیــ عقد کرده ا... 
  اگه خدا بخواديبه زود... ــ هنوز نه . 
 دی خوشبخت بشدوارمیام: لبخندش جان گرفت . 
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 دوارمیام: تبسم کردم . 
 ی هستوی به کهی شبیلیتو خ:  را بستشیچشم ها... 
 می توانم بگوی به خاطر نداشتم چه مچی که هي دانستم در مورد پدرینم! 
  من خودخواهم ؟ــ
 اما در مورد من و...  دی خودخواه بودشهی داد و گفت همتی عمومشهی نمــ
 دیخود خواه بود! پدر مادرم بله . 
  دوشمهي رونی سنگِر
  باکی مثل نیا:  دی کشیقینفس عم! 
 دلم به حالش سوخت. 

  بخشه ؟یمادرت منو م:  گشود چشم
  در نگاهشیمانیپش.  شد قضاوت کرد ی با عطا بود، بنا به ظاهرش نمحق

  کردی داد میب. 
 ایبه وسعت در...  داره یــ مادرم قلب بزرگ! 
 نمشی خوام ببیــ م. 

 ــ ان شااهللا حالتون کامال خوب بشه... 
  رمی مدنشیــ خودم به د. 
 ــ حتما"! 

  به سکوتم ادامه دادم تا استراحت کندزی را بست و من نشی چشمهادوباره
. 

 عطا.  و بر خاستم دمی که تا پشت در اتاق آمد را شنیی آرام گامهايصدا
 ه بود قرمز شدی خوابی و بی خمارش از خستگيچشمها. بود . 
  ؟؟يدی چرا نخوابــ
 ــ اومدم بهت سر بزنم... 
 نی ساعتم که شده بخواب ، ببکیبرو ! من که جام خوبه ...  بابا ي اــ
  افتادهيچشمات به چه روز. 

  کرد دستش را باال برد و مقابلی که دهانش را باز مي اازهی با خمهمزمان
  پر از اشک شدشیدهانش گرفت ، چشمها. 

 دی منو تهدي خطرچی جا هنیا. برو بخواب !  ایبه زور سرپا موند:  دمیخند
  راحت راحتالتیخ!  کنهینم... 
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  کهی بمونداری تا صبح بی تونی ؟ نمیتو چ:  کت نشست می نيرو! 
 ی رم همونجا می مهی اتاق خالي تخت گوشه هی...  خواب دارم ي من جاــ
 خوابم. 

 کو ؟ کجاست ؟:  دی به درون کشيسر
  خواست ، البته به ظاهری خودش ميبرا! 
 نمتی ببنی دقه بشهی ایب:  دیخند. به خنده افتادم . 
 کنارش نشستم. 
  نگفت بابا بزرگ جونت ؟يزی چــ
  گل کرده بودطنتشیش. 
 ــ چرا! 

 خب ؟:  شد ارتری هوشنگاهش
  منو بابابزرگ جونمنی بود بی خصوصيــ حرفا. 

 ی شه با منم حرف خصوصیم:  دیم چرخ چهره اي مسِت خوابش رونگاِه
  ؟؟ از اونا کهیداشته باش... 

 يبا همه .  داشت آن هم از آن گونه که من دوست نداشتم طنتی شقصد
 پررو نشو ها:  خنده م گرفته بود اخم کردم نکهیا! 

 مگه من!  گهی دیمنحرف:  به صورتش داد ینیری و خنده حالت شتعجب
  کهی گفتم ؟؟ حرف خصوصیچ... 
 گفتم بسه:  آمد ی داد کوتاه نمیتا مرا حرص نم... 

 یخب بگو چ:  کم رنگ گفت ي را جمع و جور کرد و با همان خنده خودش
  ؟گفت

 فکر نکنم از تو خوشش اومده باشه:  جابه جا شدم یکم... 
 چطور ؟:  در هم رفت شی هااخم

  شديجد.
 دی منو شني حرفایوقت..  دی کم از تو پرسهی..  گهیــ خب د... 

  ؟ی گفتیمگه تو چ:  کرد کی بارشیچشمها
  ؟؟دهی ؟ چرا رنگت پريدی حاال چرا ترســ

 با او بودم که آنقدر سر خوش شده..  رمی خنده ام را بگي جلونتوانستم
 بودم. 
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 دوارمیگفت ام...  کردم یشوخ:  خودم را جمع و جور کردم ي ان نگاه جدبا
 دیخوشبخت بش. 

  باهات دارم ؟ی من چه نسبتیگفت:  باال رفت شی هاابرو
  دانست به پدربزرگ گفته ام که نامزدم استینم...  بود دهیاز دهانم پر. 

 ــ هوم ؟؟ خب... 
  شدی دلم آرام مدنشیبا خند.  دیخند. 

 ی خواد بگینم.. ــ باشه... 
  نمون پاشو برو تونجایتوام ا.  چرت بزنم هیمن برم : بلند شد . 

 ی به سر مقی عمیپدربزرگ در خواب.  من هم به درون اتاق بازگشتم  ورفت
 برد. 

 شیمن و عطا هم همراه.  مرخص شد مارستانی بعد پدربزرگ از بروز
 میکرد. 

  نبود اما برخورد گرم پدربزرگ او را وادار به اطاعت کردی چندان راضعطا
. 

 فی تعرشی برا دلخور که چرا ماجرا رای هنوز کنجکاو بود و کمزیشورانگ
  کهیی را تا جاشی هايو کنجکاو.  اورمی کردم از دلش در بیسع.  نکردم

 ممکن بود رفع کنم. 
  و سروش هم با هم گرم گرفته بودند و بر خالف دستور پدربزرگ کهعطا

  کباب اقدامي هی تهي داده شود ، خود برابی ترتی خواست ناهار مفصلیم
 کردند. 

  کامال مشهودتی هم کوتاه آمد و با آنها نشست و از چهره اش رضاپدربزرگ
  قدم زدن همراه شدمي با او براشنهادشیبه پ. بود . 
 امدی مانده بود که با ما نيزی شورانگشیِ و من دلم پمیتا لب ساحل رفت. 
 حانهی فکر کردم ریلیــ خ. 

  بود مرتب کردم و با نگاه نشان دادم کهدهی به عقب کشمی را که نسشالم
  شندن هستمِر
 منتظ. 
  و شهاب همدندیخانواده اش که از هم پاش...  هیی تنهاِر

  دختزی شورانگــ
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 ي تونه برایبه نظرم م!  رو نداره یجز من کس...  برگرده ی کستی نمعلوم
  باشهی مناسبِر
 سروش همس. 
 لیه نشه تحمدوبار: نگاهم به شوق نشست اما گفتم ! 

  خونم که بهی سروش ميمن از چشما... نگران نباش ! نه :  دیخند
  محبت دارهزیشورانگ! 
 یاجازه م...  باشن ی تونن زوج مناسبیبه نظر منم م!  شهی چه خوب مــ
  حرف بزنم ؟زی با شورانگدید
  قلبم کردي مثبت روانه ي از انرژیدستش را بر شانه ام حلقه کرد و موج. 
  با سروش صحبت کنم ودیاول با...  عجول نباش دختر گلم نقدری اــ
 مطمئن بشم. 
 هیعال: لبخند زدم ! 
 ي خوشحالتش را به بازدی سپي خنک موهامیِنس.  و من هم مقابلش ستادیا

 گرفته بود. 
 می زندگي خوشحالم از حضورت تویلیخ:  را بر شانه ام گذاشت شیدستها

 کنم ی تو قلبم حس می آرامشهی. !
  به او داشتمی خوبِس
 ح. لبخند زدم . 

 ی تنهات نمگهیتا زنده ام د:  دی سرم را بوسي و رودی در آغوشم کشناگه
 ذارم. 
  جون ؟ییدا....  ناااای خوب خلوت کردــ
  کوتاهش در بادبای تقريموها.  می برگشتبای زِز

 ی دو به سمِت شورانگهر
  رنگش رنگ گرفته بود وی بشهی هميو گونه ها.  شده بود شانیپر

 دیشا.  بودم دهی شاداب ندنقدریاو را ا.  دی درخشی مي از شادشیچشمها
  خواستیاو هم سروش را م..  عشق بود يمعجزه ! 
  دختر قشنگمنجای اایب: پدربزرگ دستش را دور شانه او حلقه کرد . 
 شیبرا.  نشست زی شورانگي بر لبهانیری شيلبخند.  دی اش را بوسیشانیپ
  سرحال ست من هم ذوق زده شدمدمی دی منکهیاز ا.. خوشحال بودم . 
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  ، که تا آن زمانییکارها...  دنی و دنبال هم دومی کردي به آب ابزشروع
 عطا و سروش هم...  اجازه نداده بود تجربه اش کنم شماری بي هايگرفتار

  دادی و تازگی زندگِس
  جانانه به همه مان حي آب بازکیآمدند و . 

 کم کم به.  کرد ی و با تبسم نگاهمان مستادهی ما اي هم به تماشاپدربزرگ
 ظاهرش سرد بود!  ينچسب نبود که نشود دوستش بدار...  نشست ی مدلم

 اما دلش گرم. 
 میناهار را هم ب آرامش و در کنار هم خورد. 

  خاطراتشيه لحظه  خواهد لحظه بیاز آن ها که دلت م..  بود ییبای زروز
 یدر قلبت حک کن"را در ذهنت و بضعا . 

 فردا با:  پدربزرگ گفت می عطا گفت که عازم رفتن هستی هنگام وقتشب
 می ریهم م. 
  من و عطا رد و بدل شدنی بینگاه. 
  استقبال کردییمن خوشحال شدم و عطا هم با گشاده رو. 
 میقرار شد روز بعد همه با هم به تهران برو. 
 او که چندبار تماس.  دادم ی نگران مشهی همِر
  خبر را هم به مادنی ادیبا

 هم از من هم از.  بود دهی با پدربزرگ را پرسداری دقی دقاتی و جزئگرفته
 عطا! 
 آرامش من...
 با تو فقط حالم نه! 

  ، ، نفسمخوابم
  خوبستمیلحن صدا...
 ی غالمایمه

 می و آنقدر من و عطا گفتندی نبود که پدربزرگ را ببی چندان راضمادر
 اما باالخره کوتاه آمد!  ، هر چند با اکراه رفتی تا پذمیاصرار کرد. 

  پدربزرگ ومیدی رسی و سروش هم با ما همراه شدند و وقتزیشورانگ
 پدربزرگ.  که تنها بود به خانه شان رفتند زی به همراه شورانگسروش

 دیایان ب داد روز بعد به خانه محیخسته بود و ترج. 
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 .  بود و منتظرداری مادر هنوز بی وقت بود ولری ، دمیدی که به خانه رسما
 . می کنفی تعرشی براي که افتاده بود را حضوری داشت اتفاقاتدوست

 نه با آب و تاب که همانگونه که اتفاق افتاده بود..  می کردفیتعر. 
  داشت پنهانشی که سعیی را گفتم اشک هامی هادهی در مورد پدر، شنیوقت

  داشت پشِت لبخنِدیدلم از حسرِت نگاهش که سع.  دی مهابا چکی بکند
  کند گرفتیتلخش مخف. 

  در آنجا چقدر به مانکهیاز ا..  هم در هم رفت و صحبت را عوض کرد عطا
 می دهد که با هم بروبی ترتيخوش گذشته و قصد دارد سفر.... 

  نگاهش کم نشدِم
 اما غ.  دیمادر هم با ما خند! 

 :  و خواستم به اتاقم بروم گفتدمی صورتش را بوسری شب بخي برایوقت
  بخشمشی که شده مپدرتم

  روحِِش
  آراميبرا... 
 استیمن بهش گفتم که دلت به وسعت در: لبخند زدم . 
 لبخند زد. 
  به اتاقش رفته بودشی پیقیعطا هم دقا. به اتاقم رفتم . 

 ریناخودآگاه به مروِر اتفاقات چند وقِت اخ و ذهنم دمی بسترم دراز کشدر
 مشغول شد. 

 ی ذهنم پاك نمي از صفحه چگاهی شک هی بود که بینیری تلخ و شخاطرات
  اشتباهاتمانی بعضي را برایسخت
 اگر چه تاوانِ...  یهمه درِس زندگ.  شد
  و خوشبخت تر ازمی اما خدا را شکر که هنوز با هم بودمی داده بودپس

 شیپ. 
 پدر بزرگ آمد. 

 ياعضا
 نِی که بیتیمی صفا و صمای خانه متعجبش کرد ی دانم سادگینم

  گرم بر خورد کرد و از حضور او ویلی عزت هم خیحت.  دی دخانواده
 به هر حال پدربزرگ از باال به خانواده ام.  استقبال کرد ی به خوبسروش



 539 

 د قصد داردظاهرش اگر چه همچنان سرد بود اما نشان دا.  نکرد نگاه
  و خواستدی طلبتیدر مقابل همه از مادر حالل.  را کنار بگذارد غرورش

 که فرصِت جبران را به او بدهد. 
 هی از گذشته گالیحت.  با احترام برخورد کرد ش،ی دلخوري هم با همه مادر
  کردتی از اشک طلب حاللزیلبر
  پدربزرگ با آن چشمانِیوقت. نکرد . 

  کنمی و آرامشش حاللتون مومرثیبه خاطر ک:  کرد  بغضش را پنهانمادر
 ستی به جبران نازین..  هی کافدی که به خودتون اومدنیهم. ...
 امدیپدربزرگ اما کوتاه ن... 

  کهمیبه آرزو...  کردم ی از آنچه که فکرش را مشتری بیلیخ.  کرد جبران
 پدربزرگ سخاوتنمندانه...  دمی خانواده ام بود رسي راحت برای زندگکی

 نه تنها.. همه را .  که مسببش بود را جبران کردیی های و کاستی کمي همه
  خانوادهي اعضاي همه ي من و مادر که برايکه برا. 

 نهی پيدستها
  نگرانِگرید...  خوشش را به ما هم نشان داده بود ي رویزندگ

  مادر نبودميبسته .. 
 ته هاشان نبودم رضا و طاها و خواستیِترب
 نگرانِ... 
  بزرگش نبودي کوچک و آرزوهايرها
 دلم نگرانِ... 
  استدی سپهی سِب
 ش
 انِیپا " بودم که دهی رستی بنی اینیریبه ش "! 
  برسنددهای نا اميکاش همه . 
  شهر برپا شدي سالن هانی از بهتریکی من و عطا هم در یعروس. 

 بیکه عج.  بود، مادر سروش دهی که تازه رسي و سروش و عمه ازیشورانگ
 نی اِر

  هرچه با شکوهتیی برپاي به دلم و مهرم به دلش افتاده بود برامهرش
 ی آمد با رغبت انجام می دادند و هر کار از دستشان بر می نظر مجشن
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 دادند. 
  سروش هم که حاضر بودمی جشن سالن انتخاب کني که قرار بود برايروز

  بهترهیلی خمیریگبه نظرم مختلط ب: گفت . 
 ! دسِت شما درد نکنه سروش خان:  عطا بدجور در هم گره خورد ي هااخم

  ؟گهی رگ دی و بمی هستینی زمبی سما
  نزدميچرا ؟ من که حرف بد: سروش متجب شد ! 

 ي دی مشنهادی که پنی بدتر از ای چگهید:  امدی از موضعش کوتاه نعطا
 ِط

  وسارمشی و لباس عروس تنش کنم اونوقت بشگاهی بفرستم آراعشقمو
  ودینگاش کن..  منه
  زنِنی خودم و جار بزنم که اي جنسا و هم حساهم

 دیلذت ببر! 
  شدم امای غرق در خوشرتی همه غنی دانستم و از ای را ماو

  که اخالقِمن
  شده بودیدنید"ظاهر سروش واقعا . 
  با کالس ترهیلی مختلط خیــ اما عروس! 
 !  با کالس نباشهاهیس

  خوام صد سالِیم:  بود ي چنان اخم آلود و جرهم
  دمی محی ترجیرتی غی رو به بی کالسیمن همون ب. 

 ! ارمی خوام توش نمره بی که منم نمطونهی درِس شِس
  کالنایا:  دمیخند

 دی شب باکی نی هميآخرت من برا...  مهمه یلی من خي شرع براِر
 نظ

 ي براندازمی اونا ؟؟ پس خودمو به دردسر و عقوبت نمای باشم جوابگو
 گرانی دیخوش. 

  وزی از آنکه مقابل شورانگشیپ... لبخند زد .  به آرامش نشست نگاهش
  کند نگاهم را گرفتمطنتیسروش ش. 

  آنقدری نشد و حتی اصرار کردند اصال راضزی چه سروش و شورانگهر
 .  به خنده افتادمدنشانی با د و ترسناك شد که سکوت کردند و منناراحت
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  قابل هضم نبود وشی اصال براشی زندگطی با توجه به شراسروش
  بود ودهی ندکی ها را از نزدتی محدودنگونهی وقت اچی هم هزیشورانگ

 هیقض.  بودم رتشی و غی مردانگنیهم
 اما من عاشقِ...  بود بی عجشیبرا
  کردی خوب صدق میلی من و او خيبرا "در و تخته  "
 ي. 

  و نظر کردقهیسل
  هم اعمالِشی آري عروس و نحوه ِس
  در انتخاب لباعطا

 نیمن ا...  خاطراِت عمرم نی ترنیریش...  رفتمی من همه را عاشقانه پذو
  عاشقانه اش از ته دل دوست داشتمي هایی زورگويمرد را با همه . 

  ورییمه تغ به خودم نگاه کردم از آن هشگاهی آراي قدي نهی در آیوقت
 بای زیلیخ... مبارکت باشه :  لبخند زد شگریآرا.  دهانم باز ماند ییبایز
 ی مونیمثه ماه م!  يشد! 
  او را هم بدانمِر
 دل تو دلم نبود عطا برسد و نظ. 

 .  افتادمدنیبدنم سرد شد و به لرز.  را گم کردم می دست و پادی رسیوقت
  اش بوددهیورز

  تنِي خوش دوخت که برازنده ِر
  با آن کت و شلوایوقت
 مقابلم ظاهر شد، با آن حالم نتوانستم لبخندم را پنهان کنم. 

 یچند لحظه با لبخند نگاه کرد و دسته گل.  بود شهی عاشق تر از همنگاهش
 مبارکمون باشه: که در دست داشت را به طرفم گرفت ... 
 نوکرتم خدا! باال خره شد : سرش را باال گرفت ! 
  که شد دلم ازکی نمکش را گرفتم و نزدبا

  پر از شرم و خنده ام از لحنِنگاِه
 حواست که هست ؟؟ تو فقط ماِه:  سرم انداخت يشنل را رو.  کنده شد جا
 یمن! 
 شی نفسهاِر
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 عط..  شهی از همباتریچشمانش ز... نگاهم را باال آوردم ... 
 ! نه.... حسم در آن لحظه .  دی ام را بوسیشانی زدم خم شد و پلبخند

  خودمي اش بماند براینیریش( : 
  و به خواست من ساده گل زده بودمی بوددهی که خريدیجد

 نِی ماشِر
 سوا

 میشد. 
  بودطنتینگاهش پر از ش... به طرفم برگشت ... 
  بـــمی و برمی همه رو قال بذارهیــ نظرت چ... 
 وونهید: خنده ام را پنهان کردم ... 
 ي م کردوونهیــ د... 
 ــ عطا! 

 دلممم
 ــ جونِ.... 
  حرفاست ؟؟نی آخه االن وقِت اــ

 ی ماه هم صبر ممیما که سال ساخت... باشه :  و نگاهش را گرفت دیخند
 میکن! 

 پرروووو: رو گرفتم ......
 باال فرستاد را ي دودي هاشهی را روشن کرد و شنیماش. 

 رنااای بگلمی خوان فیــ م... 
  بگردونمکهتی وضعنی با اشهر
 تو رو تو کلِ..  رنی خوام نگیم:  کرد اخم

  ؟رنی بگلمی خوان فیم
  که منونجوریا..  رنی گیهمه م.  داره بابا ي هم حديحسود:  دمیخند

  مشخصه ؟؟میی شنل اصال جانی تو ايچوندیپ
 هر کار همه...  شهی مزی نگاه ها تنهی ماشنی که بدونن عروس تو انی همــ

  ؟می بکندی ما هم باکردن
 خود خواه دوست...  من حسوِد

 عشقِ...  ضعف رفت رتشی غي برادلم
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  امیداشتن. 
 یلیخ.  نگاهش کردمریس
  اش شد برگشتم و دلِی رانندگِع

  که جمحواسش
  و جذاب شده بودپیخوشت. 

 باره پررنگ شدلبخندم دو... 
 از عشق...  ایسهم من از دن....  بود یاز خوشبخت" من سهِم

" 
 ياو همه ! 
 انیپا
7/8/95 
 ینی سادات حسرای سادات و سممیمر


